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ÖNSÖZ 

Lukianos’un Eserlerinde Toplumsal Hiciv başlıklı bu çalışmanın amacı, 

hem bugünün edebiyatında bağımsız bir yazın türü olarak görülen, hem de modern 

sanatlarda kullanılan bir üslup olan hicvin tarihsel gelişim süreci içerisinde, 

kendinden önceki ve sonraki kuşaklar arasında bir köprü vazifesi gören Lukianos’un 

eserlerini, tarihsel edebiyat eleştirisi kuramına dayanarak içerisinde üretildikleri 

sosyo-kültürel oluşum çerçevesinde değerlendirerek, hiciv türüne olan katkılarını 

incelemektir. 

Ortaçağ edebiyatında unutulan ve Rönesans’ta fikir ve din eleştirisi amacıyla 

hatırlanarak günümüze kadar gelen hiciv türünün temellerinin dayandığı 

Lukianos’un eserleri, kendinden önceki dönemlerde bu türün gelişimindeki evrelerin 

özelliklerini ihtiva etmesi ve türe gülünç olanın ciddi olanla bir arada sunulduğu bir 

anlayış katarak, Batı edebiyatında her değerin sorgulanabildiği bir mizah anlayışının 

yolunu açması sebebiyle incelenmeğe değer görülmektedir. 

Tezimi hazırlarken her türlü konuda bana yardımcı olup yol gösteren 

danışmanım Sayın Doç. Dr. Tansu AÇIK’a, araştırmalarım sırasında benden 

yardımlarını ve bilgilerini esirgemeyen değerli hocalarıma, arkadaşlarıma ve ayrıca 

sabrı ve desteği nedeniyle eşim Bülent YALAZI’ya teşekkürü bir borç bilirim.  

       Esra YALAZI 
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GİRİŞ 

Hıristiyanlık öncesi Yunan kültürünün son demlerinde, İkinci Sofistler 

dönemi yazarlarından birisi olarak, tamamına yakını günümüze kadar gelebilmiş çok 

sayıda edebi eserin yazarı Lukianos, tarihin bu dönemecinde yaşanan Attikizm 

hareketinin eserlerindeki etkisiyle, bizleri antik kültürün yeniden canlandırıldığı bir 

sahneye taşımaktadır. Eserlerinin çeşitliliği ve antik Yunan edebiyatının neredeyse 

bütün öğelerine başvurması, onu zamanının ve Yunan kültürünün eşsiz bir 

gözlemcisi konumuna yükseltmektedir. 

Bu kadar çok yönlü bir mirasın sahibi olan Lukianos için, temelde hiciv 

yazarı tanımlamasının yanı sıra, bir hatip, bir felsefeci, bir tarih yazarı, bir din 

eleştirmeni, doğum yeri itibariyle bir barbar ve Roma İmparatorluğundaki konumu 

itibariyle de bir devlet görevlisi tanımlamalarının hepsi yapılabilir. Ancak, ne yazık 

ki, kendi döneminin diğer yazarları tarafından kendisine pek atıf yapılmamış olması 

ve kimliğine ilişkin olarak elimizde fazla kayıt olmaması sebebiyle, Lukianos için 

yapılabilecek olan tanımlamaların hemen hepsi için yine kendi eserlerine 

başvurmaktan başka çare kalmamaktadır. 

Bu noktada, bir kimsenin kimliğinin ancak yaptıkları ve eserlerinin yarattığı 

etkilerden çıkarsanabileceğinin düşünülmesi halinde ve Lukianos’un eserlerinin çok 

büyük oranda korunmuş olması, yüzyıllar boyunca gelip geçen birbirinden çok farklı 

pek çok sosyal ortamın tarihsel dönemeçlerinde başvurulan bir edebi mizaç olmasına 

bağlandığında, Lukianos’a uygun bir edebiyat eleştirisi kuramının seçilmesinin, onu 

tanımlayabilmek için son derece önemli olduğu yadsınamayacaktır. 

Edebiyat eserlerinin yazıldıkları dış dünya ve toplumla etkileşim içinde 

oldukları anlayışını benimseyen edebiyat eleştirisi yöntemlerinden bir tanesi de 



 

 2

tarihsel eleştiridir. Bu eleştiri yaklaşımı yazarın ne kadar bireysel olursa olsun 

yaşadığı sosyal ortamdan etkilendiği ve eserlerin şekillenmesinde bu ortamın etkili 

olduğu anlayışından yola çıkmaktadır. Bu anlayışa göre eserin okur tarafından 

anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için eserin yazıldığı çağdaki koşullar, 

inançlar, dünya görüşü, sanat anlayışı ve gelenekler hakkında bilgi sahibi olmak 

gerekmektedir. Bu amaçla tarihsel eleştiri yazarın hayatına ait bilgilerden ve eserin 

yazıldığı tarihsel çerçeveden yararlanır ayrıca eseri belli bir sanat geleneği içindeki 

yerine oturtarak yazıldığı türü ve onu belirleyen ölçütleri de hesaba katar.  

Bu eleştiri akımının ikinci aşaması 1980’lerde Yeni Tarihselcilik adı altında 

şekillenir. Metni oluştuğu sosyal ortamdan ve tarihsel koşullardan bağımsız olarak 

düşünen ve eseri salt bir sanat yapıtı olarak değerlendiren Yeni Eleştiri akımına tepki 

olarak gelişen Yeni Tarihselciliğe göre, edebiyat yapıtı yalıtılmış bir ürün olmaktan 

ziyade kendi dönem ve ortamının bir ürünüdür ve yazarın dönemiyle ilgili kişisel 

bakış ve ideolojilerinin yorumlarını taşımaktadır. 

Hiciv türünün karakteristik özellikleri ise, hicvin güncellik taşıyan konularla 

ilgilenmesi, çoğu kere gerçek şahsiyetlerden bahsetmesi ve dış dünyayı 

yansıtmasıdır.1 Ancak 1940 ve 1950’li yıllar arasında gelişen Yeni Eleştiri, hicvin 

tarihselliği üzerinde durmak yerine yapıtı tek başına ele alarak tıpkı şiirde olduğu 

gibi onu kendi başına yeterli olan dilsel bir düzen olarak kabul ediyordu. Bu 

yaklaşıma göre hiciv, iyilik ve kötülük arasındaki savaşı kurmaca bir dille anlatan 

retorik bir sanattı. Bu yaklaşıma karşı Rosenheim ve Sacks gibi eleştirmenler hicvin 

anlaşılabilir tarihsel ayrıntılara işaret etmesini ayırt edici özelliği olarak 

benimsiyorlardı. Bugünkü anlayışta yazarın niyeti, eserin yapısal birliği ve tutarlılığı, 

                                                 
1 G. Highet, The Anatomy of Satire, Princeton University Press, 1962 
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referansları ve yazarın kendisi bile inceleme konusu olarak değerlendirilmektedir. 

Yeni Tarihselcilik bizi, hiciv eserlerinin içinde yapılandıkları tarihsel ve kültürel 

ortamı yeniden değerlendirmeye götürmekte ve yazarın sosyal düzene karşı ya da 

onu destekleyen ideolojilerini ortaya çıkarmamız için yol göstermektedir.2 

Araştırma konumuz olan 2. yy. hiciv yazarı Lukianos hakkında Bizans 

döneminden bugüne değin yapılan çalışmalar sonucunda iki yaklaşım 

benimsenmiştir. Bunlardan ilki Yeni Eleştiri ve yapısalcı anlayış temelinde 

Lukianos’un edebi değerinin keşfedilmesi üzerine odaklanan bir yaklaşımı izlerken 

diğeri tarihsel yaklaşım ve Yeni Tarihselcilik temelinde yazarı yaşadığı dünya içinde 

konumlandırmaya ve çağdaşı yazarlarla olan ilişkisini ortaya koymaya yönelik bir 

yol izlemektedir. Bu çalışmalara kısa bir bakış atıldığı taktirde bu iki yaklaşımın 

kıyaslanması daha mümkün olabilecektir. 

Bizans yorumcularının Lukianos’un “hristiyanlık karşıtı” olduğu yönündeki 

değerlendirmeleri 18.yy.’a kadar yaygın bir kabul görmüş, ardından Avrupa’da 

değişen düşünsel iklimle birlikte Lukianos eski çağın Voltaire’i olarak 

değerlendirilmeye başlamıştır. Ancak günümüzde yapılan bazı yorumlar onun 

çalışmasını; İkinci Sofistler döneminin yaşamını gerçekçi bir biçimde anlatmadığı 

şeklinde değerlendirirken, yazarı da eski çağın konularıyla vakit harcadığı için 

eleştirmektedir. M. Caster’in değerlendirmesi de Lukianos’un Iuvenalis gibi özellikle 

kendi dönemini anlatacak bir tutkusu olmadığı yönündedir.3 Başka bir 

değerlendirmede G. Highet, Lukianos’un hicivlerinin kendi zamanında da artık 

revaçta olmayan konular üzerine olduğunu, dilinin başka yazarları taklit ettiğini ve 

hicvin en önemli unsurları olan konuda güncellik ve gerçekçilik bakımından yetersiz 

                                                 
2 D. Griffin, Satire: A Critical Reintroduction, The University of Kentuky, 1994, s.115-123 
3 B.Baldwin, Studies in Lucian, Hakkert, 1973, s. 97 
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kaldığını dile getirmektedir. Ancak Highet Lukianos’un bazı eserlerinin gününü 

anlatan bazı olaylara imalar taşıdığını da kabul etmektedir.4 

Lukianos üzerine özellikle 20. yy.’ın son yarısında yapılan çalışmalarda 

yazarı bir “sanatçı” olarak değerlendirip onu kitapların ve edebi çağrışımların 

(hatıraların) dünyası dışına çıkarmayan bir yaklaşım benimsendiği görülecektir.5 

Ancak Jones, bu konuda farklı bir yaklaşım benimseyerek Lukianos’u döneminin, 

toplumunun ve kültürünün dikkatli bir gözlemcisi olarak değerlendirmek yanlısıdır.6 

Böylesi bir değerlendirme için de Lukianos’un çağdaşı olan diğer yazarlardan ya da 

döneme ait yazıt ve papirüslerden faydalanmaktadır. Jones, çalışmasında Lukianos’u 

döneminin toplum ve kültürü içine yerleştirmeye çalışmakta ve Lukianos’un 

gözlemciliğinin kendisi kadar geçmişine de bağlı olduğunu göz önünde 

bulundurmaktadır. 

Glen Bowersock’ın çalışması Greek Sophists in the Roman Empire (1969), 2. 

ve 3. yy.larda yaşanan Yunan kültürünün yeniden canlanması hakkında tarihsel bir 

çerçeve elde edilmesini sağlayan bir kaynak olmuştur. Baldwin’in Studies in Lucian 

(1973) adlı çalışması ise Bowersock’u çıkış noktası kabul etmektedir ve Jones’un 

fikirlerine çok yakındır.  

Eserlerinin büyük çoğunluğunda hiciv türünü dolaylı ya da dolaysız olarak 

kullanan Lukianos’un hayatını ve eserlerini değerlendirebilmek ve yazarın dönemine 

yönelik tutumuna dair bir fikir edinebilmek amacıyla, biz de bu çalışmada tarihsel bir 

anlayışı esas tutmakla birlikte, aynı zamanda yazarın edebi gelenek içindeki yerini de 

saptamaya yönelik bir tutum benimseyeceğiz. Bu doğrultuda öncelikli olarak yazarın 

                                                 
4 G. Highet, The Anatomy of Satire, 1962, s.42-43 
5 Örneğin, Lukianos hakkında yapılan çalışmalardan 20nci yüzyılda Jacques Bompaire’in Lucien 
écrivain (1958) adlı çalışması yazarın edebiyat ve sanat açısından değerlendirilmesinde benimsenen 
bir kaynak olmuştur. 
6 C.P. Jones, Culture and Sociey in Lucian, Harvard University Press, 1986 
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edebi açıdan konumlandırılabilmesi, eserlerinde kullandığı hiciv türünün ve 

kaynaklarının anlaşılabilmesi amacıyla birinci bölümde hicvin Yunan ve Roma 

yazınındaki gelişimini inceleyerek ikinci bölümde yazarın hiciv geleneği içindeki 

yerini ve bu türe katkılarını ele alacağız. Üçüncü bölümde ise yazarın içinde yetiştiği 

sosyal ve kültürel ortamı ele alıp yazarı bu ortam içerisinde konumlandırarak, dünya 

görüşünü ve dönemine yönelik eleştirel tutumunu saptaya çalışacağız. Dördüncü 

bölümde ise eserlerinden seçtiğimiz örnekler üzerinde yazarın, klasik kanondan ve 

hiciv geleneğinden uyarladığı motifleri (örgeleri) ve temaları (izlekleri) kullanarak 

yaşadığı toplumsal ortamı ne şekilde yansıttığını belirlemeye çalışacağız. 
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I.BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

Hicvin Tarihçesi ve Eski Yunan’da Hiciv Geleneği: 

Dilimize Arapça’dan geçen, tarihçesi bakımından toplumların sözlü kültür 

evresiyle ilişkilendirilen hiciv (yergi), en temel anlamıyla; bir kişiye ya da topluma 

özgü kusurları ve ahmaklıkları yermek amacıyla düzenlenen, büyük ölçüde retorik 

unsurlar ve ahlaki değerler barındıran sanatsal bir üsluptur. Ancak tanımlanması hem 

antik çağda hem de modern zamanlarda bir tartışma konusu olmuştur. Karşılaşılan 

güçlük, bu kavramın hem kendi başına bir edebiyat türü olması hem de başka 

edebiyat türleri içerisinde kullanılan bir söyleyiş üslûbu olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Bir edebi tür haline gelmeden önce pek çok toplumun sözlü kültüründe 

büyülü (lanetli) sözler ve sövgülerle dile getirilen ve hedef aldığı kişiyi kimi zaman 

ölümle sonuçlanacak kadar etkileyebilen hicivli sözler, zamanla kişisel hakaret 

boyutundaki taşlamadan belli bir biçeme sahip ahlaki ve toplumsal bir amaç taşıyan 

eleştiri şiirine ve başta roman olmak üzere pek çok edebi tür içinde kullanılabilen 

edebi bir üsluba dönüşmüştür. 

Batı edebiyatına Yunan ve Roma geleneğinden aktarılan hiciv, Yunan 

edebiyatında önceleri lirik şiirin bir çeşidi olan iambik şiirde, ardından komedyada ve 

hatiplerin kullandığı felsefi diatribede tercih edilen bir üslupken, Roma edebiyatında 

satura adıyla belli bir şiir formunda yazılan eleştiri şiirine dönüşerek diğer türlerden 

bağımsız edebi bir tür halini almıştır.  

M.S. 2.yy.’ dan 12.yy.’ a kadar Avrupa edebiyatında hiciv türüne ilişkin pek 

bir belirti gözlenmezken, ortaçağ sonrası 15.yy ve 16.yy.’ da hiciv yeniden 
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keşfedilerek şiir formunda tekrar yazılmaya başlanmıştır. Rönesans sonrası dönemde 

hiciv türünün doğasına ilişkin olarak yapılan yorumlar, genel olarak hicvin ahlâki ve 

didaktik bir fonksiyon taşıdığını vurgulamaktadır. Bununla tutarlı olarak hiciv ozanı 

(heccav) ise, toplum içinde rahatsız edici boyuta ulaşan yozlaşma ve kötülüğe karşı 

yergi yazdığı için ahlâki değerlerin koruyucusu ve bir çeşit ıslahatçı olarak 

görülüyordu. Ancak modern zamanlara gelindiğinde hiciv eseri, bir sanat yapıtı 

olarak kabul edildi ve yazıldığı dönemin kültürel ve entelektüel ortamının sanatsal 

bir üretimi olarak değerlendirilmeye başladı.7 

Türün kökenine ilişkin yaklaşımlar hicvin doğasının anlaşılması bakımından 

önem arz etmektedir. Elliott’a8 göre, hicvin kökeni ilkel tarım toplumlarında belli bir 

saygınlığa ve güce sahip kişiler tarafından toplumdaki kötü güçleri uzaklaştırmak 

için söylenen büyülü sözler ve lanetlemelerle bağlantılıydı.9 Edebi hicvin gelişimini 

antropolojik çalışmalara dayandıran bu yaklaşımda, hiciv ozanının toplumu kötü 

güçlerden arındıran etkili bir sosyal işlevi vardır. Buna benzer başka bir görüş, hicvi 

güçle ilişkilendirerek hiciv gösterisinin toplumda istenilen normları destekleyerek bu 

normlara aykırı davrananları hedef haline getirdiği görüşündedir.  

Başka bir yaklaşım hicvin kökenini drama ile ilişkilendirmektedir.10 Hicvin 

ikna amacıyla retorik sanatını kullanımı, komedyaya özgü canlı dil seçimi ve 

karakter kurmacası bu yaklaşımı şekillendirir. Roma satura sından başlayarak hiciv 

                                                 
7 D. Griffin, Satire: A Critical Reintroduction, The University Press of Kentucky, 1994, s. 10-34 
8 Yale okuluna bağlı ve Yeni Eleştiri akımı içinde yer alan Robert C. Elliott, 1957-1967 yılları 
arasında hiciv türü üzerine yapılan kuramsal çalışmalar içerisinde yer almıştır. Bu okulun benimsediği 
yaklaşım, hiciv eserini bir sanat yapıtı olarak kabul edip; iyilik ve kötülük arasında kurmaca bir savaş 
formunda tertiplenmiş, suçlama ve övgüden oluşan retorik bir sanat olarak değerlendirmekti. Bu 
yaklaşıma karşı Chicago okulu içinden Edward Rosenheim gibi eleştirmenler ise hiciv eserinin 
tarihsel boyutunu kabul ederek hicvi, tarihsel detaylar üzerine dolaylı saldırı olarak kabul ediyorlardı; 
D. Griffin, 1994, s. 28-30 
9 R.C. Elliott, ,The Satirist and Society, ELH, 1954, Vol.21, No.3, s.237-248; S.H. Braund, Roman 
Verse Satire, New Surveys in the Classics, 1992, No.23, s.1 
10 S.H. Braund, 1992, s.2 
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ozanı tıpkı komedyada olduğu gibi düşüncelerini kendi ağzından değil de kurmaca 

bir karakter ya da persona (sözcü) kullanarak aktarır. Belli bir amaç doğrultusunda 

kusurlu ve hatalı gösterilen bu kurmaca sözcü vasıtasıyla ozanın ya da yazarın gerçek 

düşünceleri anlatılırdı. 

Bazı araştırmacılar da, hicvin kökenine ya da doğasına ilişkin yapılan 

çalışmalarda ortaya çıkan tanımlama çeşitliliği üzerinde durarak, hicvin başka 

edebiyat türlerinden bu noktada farklı oluşu üzerinde dururlar. Hicvi şekillendiren 

malzeme biçem ve söylem bakımından çeşitlilik göstermektedir; monolog, diyalog, 

mektup, hitabet, şiir, komedya ve roman gibi biçemler içine girebilmekte ve alay, 

ironi, parodi gibi her türlü söyleyiş üslubundan yararlanabilmektedir. 11 

Hicvin Yunan edebiyatındaki tarihine baktığımızda, öncelikle tanımlı bir tür 

olarak kabul edilip edilmediğine bakmak gerekir. Antikçağda edebiyat üzerine ilk 

kuram geliştiren Platon ve Aristoteles, sanatın “varolan doğaya öykünme” olduğunu 

söyleyerek bu öykünmeyi (mimesis) konusu, araçları (vezin) ve biçimi bakımından 

incelemişlerdir.12 Platon, Devlet’ inin üçüncü kitabında şiirin konusu ve biçemi 

üzerine yapılan tartışmada, türlerin nasıl oluştuğunu anlatmaktadır. Platon, 

sınıflandırmasında hiciv türünden söz etmezken, sözlerin söyleyiş biçemine 

(öykünme biçemine göre) dayalı olarak yaptığı ayrımda; dithyrambos, tragedya ve 

komedya, son olarak bu ikisinin karışık kullanılmasından da destan denilen türün 

şekillendiğini belirtmektedir ( Devlet, III.392c-394c ).13  

                                                 
11 S.H. Braund, 1992, s.3-4 
12 Bayrav, S., Dilbilimsel edebiyat Eleştirisi,Multilingual, 1999 
13 Öykünme biçimine dayalı bu ayrım Platon ve Aristoteles’te, ya ozanın dityrambos ta olduğu gibi 
öyküyü kendisinin anlatması ya da dramada olduğu gibi başka kişileri eylem içinde göstermesi ve 
yahut destan ve anlatılarda olduğu gibi her ikisine birden başvurması şeklindeydi. Bugün bu ayrım 
düzyazı (anlatı), şiir ve drama olarak kabul görmektedir. 
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Aristoteles de kökeni öykünmeye dayanan şiir sanatının farklı türlerinin 

sınıflandırılmasında, Platon gibi öykünmenin konusu (nesnesi), araçları (vezni) ve 

biçemine dayalı bir ayrımı benimsemekteydi. Aristoteles, ozanların karakter 

özelliklerine göre farklı nesnelere öykünmelerinden farklı şiir türlerinin oluştuğunu 

anlatmaktadır (Poetika, IV. 1448b.). Buna göre, soylu ve ağırbaşlı olan ozanların 

soylu davranışları taklit ederek hymnos ve enkomion (övgü) şiirleri, daha sıradan 

karakterlilerin ise kötü insanların davranışlarını taklit ederek cÒgow (yergi, alaylı 

şiir) söylediklerini belirtmektedir. Aristoteles taklit edilen konuya uygun olarak farklı 

ölçülerin çıktığını, böylece hymnos ve övgü şiiri yazanların heroikon denilen destana 

özgü ölçüyü, yergi şiiri yazanların ise alaylı atışmalarda kullanılan iambos ölçüsünü 

kullanmaya başladıklarını dile getirmektedir.  

Böylece komedya ve tragedyanın ortaya çıkmasından önce Yunan edebi 

geleneğinde iambos ölçüsüyle söylenen alaycı bir tonu olan yergi şiirinin olduğunu 

öğreniyoruz. Aristoteles, daha sonra tragedya ve komedyanın ortaya çıkmasıyla 

ozanların doğal eğilimlerine göre yaptıkları seçimle, iambos ozanlarının komedya 

ozanına, destan ozanlarının da tragedya ozanına dönüştüğünü söylemektedir. 

(Poetika, IV.1449a). Aristotelesçi sınıflamada hiciv, komedya öncesinde şiirin alt 

türlerinden birinin oluştururken, komedyanın ortaya çıkışıyla birlikte onun tabanını 

oluşturan bir bileşen olarak değerlendirilir. Böylece hicvin, Yunan edebiyatında 

Roma edebiyatında olduğu gibi bağımsız bir tür olarak sınıflandırılmadığını 

görürüz.14  

Hicvin kökenine ilişkin yaklaşımlara geri dönecek olursak, klasik çağ öncesi 

kullanılan hicivli söylemlerin, tarımsal ritüellerde verimliliği arttırmak ve kötü 

                                                 
14 W. Hughes, “Genre”, New Dictionary of the History of Ideas, M.C. Horowitz (yay.), Thomson 
Gale, 2005, Vol.3, , s. 914 
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güçleri kovmak için söylenen büyü ve sövgü içeren söylemlerle bağlantılı olduğu 

bazı araştırmacılarca kabul edilmekteydi. Bu kanı Aristoteles’in Poetika adlı eserinde 

komedyanın kökenine ilişkin söylediklerine ve pek çok toplumun folklor ve 

edebiyatından alınan antropolojik çalışmalara dayandırılmaktadır.15 Aristoteles 

tragedya ve komedyanın kökenin doğaçlamadan doğduğunu; tragedyanın geçmişinin 

dithyrambos şarkılarına, komedyanın geçmişinin ise phallos şarkılarına16 dayandığını 

belirtmektedir (Poetika, IV.1449b). Jane Harrison ve F.M. Cornford gibi 

antropologlarca incelenen phallos şarkılarının iki kısımdan oluştuğu gözleniyordu; 

yakarışın yer aldığı ilk kısım ve hiciv, sövgü ve taşlama yoluyla kötülüklerin 

kovulduğu ikinci kısım. Törenin söylev kısmını oluşturan bu ikinci kısımda koro 

başları topluluk içindeki kötü bireyleri, direkt adlarını söyleyerek ya da genel olarak 

kötü güçleri anarak hicvediyorlardı.17. 

Ozan Horatius da eskiden çiftçilerin, ürünlerini ambarlara kaldırdıktan sonra 

aileleriyle birlikte Toprak Ana’ya ve çeşitli tanrılara kurban ve sunu sunarak, 

kutladıkları bir törenden söz eder. Ozan sonraları bu törenden fescennia taşkınlığının 

doğduğunu ve bu eğlence sırasında söylenen diyalog biçemindeki taşlamalı şiirlerin 

zamanla insanları tehdit edecek kadar küçük düşürücü kaba taşlamalara dönüştükleri 

için, bu tarz şiirlerin yazılmasını yasaklayan bir yasa çıkarıldığını anlatmaktadır 

(Epistulae, II.1.139-153).18 

                                                 
15 R.C. Elliott, 1954, s.238 
16 Phallika denilen bu şarkılar tıpkı dithyrambos lar gibi, Dionysos kültü sırasında alay eşliğinde 
yapılan törenlerde, koro başları tarafından phallos un verimliliğini arttırmak için söyleniyordu. 
17 R.C. Elliott, a.g.e. 
18 Horatius’un bahsettiği yasanın On iki Levha Yasası olduğu sanılmaktadır. Söz konusu yasanın VII. 
levhasının 1a ve 1b maddelerinde alaylı yergiyi yasaklayan ve ceza getiren maddeler olduğu 
bilinmektedir; S. Sandalcı, Eski Roma Yazınında Satir Türü ve Kadın, İ.Ü. (Doktora Tezi), İstanbul, 
1999, s. 22-23 ve dipnot 63 
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Hicvin ilk aşaması diyebileceğimiz yıkıcı bir güce sahip hakaret, lanetleme ve 

alay içeren şiirlerin kullanımını başka kültürlerde de görmek mümkündür.19 Arap 

kültüründe hiciv ozanı, kabilede genellikle kâhin ya da büyücü gibi bir statüye 

sahipti ve başlıca görevi savaşta düşmanlara karşı ölümcül alaycı hakaret ve 

lanetlemeler söylemekti. Arap toplumunda hicvin 20 düşmana karşı etkili bir silah 

olduğu yönünde bir inanç vardı. Kâhin gibi özel kıyafetler giyip başını tıraş ettiren 

hiciv ozanı sözlerini tıpkı bir mızrak gibi düşmana savurarak kabilesini savaşa 

motive ederdi. 

Erken Hıristiyanlık dönemi İrlanda edebiyatı da kurbanlarına ölüm ve utanç 

getiren şairlerin sıra dışı gücüne ait hikâyelerle doludur.21 Araştırmacılar, İrlanda 

edebiyatında hakâret, alay ve lanetlemenin şiirde ayrılmaz bir şekilde bir arada 

kullanıldığına ve hiciv ozanının tıpkı Araplarda olduğu gibi doğaüstü güçler üzerinde 

yetki sahibi bir büyücü ya da kâhin gibi görülerek kendisine sınırsız ayrıcalıklar 

tanındığına dikkati çekerler. Böylece eski toplumun folklorunda , hiciv ozanının 

doğa üstü bir güce sahip olduğu ve çoğu kere büyücü ve kâhinlerle bir tutulduğuna 

dair bir kanı oluşmuştu. İrlanda edebiyatında hicvin ilk örneklerini oluşturan alay ve 

lanetleme şiirleriyle geç dönem hicivlerinde kullanılan dili karşılaştıran 

araştırmacılar aynı kelimelerin ve benzeri kusurların konu olarak seçiminin ve en 
                                                 
19 R.C. Elliott, 1954, s. 239 
20 Arapça’da hicâ, (hidjā), hecv olarak geçen hiciv, başlangıçta dine dayalı lanetleme ve beddua 
formlarından kâhinlerin büyü mahiyetindeki vezinli ve doğaçlama şiirlerine dönüşerek zamanla yergi 
için kullanılan edebi bir türe dönüşmüştür; H. Çiftçi, Klasik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal 
Eleştiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, s. 5-9 
21 Bu hikâyelerden biri, 2. Magh Turiedh savaşının anlatıldığı 11. yy. İrlanda destanında geçmektedir. 
Destanda, Kral Lugh savaş meydanına beraberinde getirdiği hiciv ozanına savaşta düşmanlara karşı 
nasıl bir güç kullanacağını sorduğunda ozanın bu soruya yanıtı; “...onları lanetleyeceğim, 
hicvedeceğim ve utandıracağım, böylece benim sihirli sanatımın etkisiyle daha fazla 
savaşamayacaklar” şeklindedir; The Second Battle of Moytura, çev. Whitley Stokes, CELT: Corpus 
of Electronic Texts, University of College Cork, Ireland, 2004. Kelt ozanlarının hicvin öldürücü 
gücünü keyfi kullanarak krallıkların başına çöreklenip güç ve mülk talebinde bulundukları hikâyeler 
de vardır.Bunlardan birinde; hiciv ozanı Aithirne’nin İrlanda’yı bir krallıktan ötekine gezerek 
hicivleriyle haraca bağlaması ve taleplerini kabul etmeyen kral ya da kişilere karşı büyülü sözlerini 
savurarak kurbanlarının utançtan ölmesine sebep olduğu anlatılmaktadır. 
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önemlisi hicivde izlenen, kurbanla alay etme ve onu utandırma yönteminin ortak 

olduğunu ortaya koymuşlardır.22  

Yunan geleneğinde  edebi anlamda hiciv içeren ilk şiirler, M.Ö. 7.yy. ozanı 

Arkhilokhos’un yazdığı alaycı iambik (taşlama)23 şiirlerdir. Şiirlerinde verdiği 

otobiyografik bilgilerden, Paroslu ozanın yoksulluk çektiği için memleketini terk 

edip bir süre Thasos’ta paralı askerlik yaptığını öğreniriz. Ozan, elegeia şiirlerinde 

asker yönünü ve kahramanlıkla ilgili dönemin bakış açısını ön planda tutarken, 

taşlamalarında duygularını ve kişisel nefretini sergilemektedir. Ozanın, kendisini 

reddettikleri için nişanlısına ve kızın abisi Lykambes’e söylediği şiirler öylesine 

öldürücü nitelikte tesirli olmuştur ki, Lykambes ve kızın kendilerini astıkları 

söylenmektedir.24 Ozanın şiirlerinden bazı fragmanlar bu öykünün kurbanlarından 

Lykambes’e yönelik küçümseyici alayı açığa çıkarmaktadır: “Lykambes baba!, Ne 

sanmıştın acaba; bir zamanlar tasarrufunda olan esprileri kim elinden aldı? 

Şimdiyse tüm kent için alay konusu oldun.” (fr. 172) Ancak ozanın taşlamalarında 

kendine hedef seçtiği kişilerin gerçek kişiler mi yoksa kurmaca karakterler mi 

olduklarına dair elimizde kesin bir bilgi yok. Arkhilokhos’un sonraki çağlarda 

klasikler arasına girerek özellikle Roma döneminde sıkça alıntılandığını biliyoruz.25  

                                                 
22 R.C. Elliott; 1954, s.242 
23 İonia’da M.Ö. 7. ya da 6. yy.da Arkhilokhos tarafından düzenlenen bir kısa bir uzun heceden oluşan 
iambos ölçüsüyle yazılan şiirler. Bu ölçüyle yazılan şiirler genellikle gündelik konuşma dilinin ritmine 
uygun olarak düşünüldüğü için komedyada tercih ediliyordu. Iambos ölçüsünün Arkhilokhos ve 
Hipponaks gibi ozanlarca kullanımı kişisel hakaret, garez ve realist bir bağlam içeren şiirlere iambik 
şiir denilmesine yol açmıştır. Ayrıca bu ölçü festival eğlencelerinde söylenen eğlendirici ve 
müstehcen anlatılar için de kullanılmaktaydı Iambos ölçüsü hicivli şiirlerin dışında daha ciddi 
içeriklerde de kullanılarak, M.Ö. 4. ve 3.yy.larda pek çok feylesof ve hiciv ozanı tarafından tercih 
edilmiştir; S. Hornblower, A. Spawforth (ed.), The Oxford Classical Dictionary, Oxford University 
Press, 2003 
24 B.M. Knox, P.E. Easterling (ed.), The Cambridge History of Classical Literature: Greek Literature, 
Cambridge University Press, 1985, s.123 vd. 
25 Ozan Horatius iambos larından birinde Arkhilokhos’un hasmı Lykambes’i alıntılayarak tıpkı 
Arkhilokhos gibi kendisinin de şiirleriyle düşmanlarına acımasızca karşılık vereceğini söylemektedir; 
Epodi, VI.13-16 ; Lukianos da Pseudologistes adlı eserinde sözde hasmının yaptığı işlerin tam da 
Arkhilokhos’un, iambos larıyla hicvedilmeye layık olduğunu söyleyerek hasmını bu büyük ozan gibi 
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Bir diğer iambos ozanı Efesli Hipponaks’tır (M.Ö.6.yy.). Çağındaki epik 

gelenekten etkilenen pek çok ozanın tersine onun şiirleri hamasi değil, bayağı bir 

dünyanın aksini taşımaktadır. Tıpkı Arkhilokhos gibi o da kendisini küçük düşüren 

hasımlarından öcünü hiddetli taşlamalarıyla almıştır. Onun çirkinliğini teşhir eden bir 

heykelini yapan Bupalis ve Athenis adlı iki heykeltraşa söylediği iambik şiirlerin 

onların intihar etmelerine yol açacak denli etkili olduğu söylenir. 26 Kalan 

fragmanlardan Hipponaks’ın iamboslarında kişisel düşmanlık, yoksulluk, hayattan 

kısa kesitler, şarap ve cinsellik gibi temaların kullanımına rastlanmaktadır.27  

  Arkhilokhos ve Hipponaks’la aynı gelenek içinde yer alan Amorgos’lu 

Semonides (M.Ö. 7.yy. ortaları)’ in iambos larının alaycı ve gerçekçi dili onun klasik 

hiciv ozanları arasında anılmasına yol açar.28 Fragmanlarından çıkartılan genel kanı 

onun şiirlerinin sıradan adamın dünyasını yansıttığı ve özellikle kadın ve hayvan 

temalarının ön plana çıktığı şeklindedir. Kadınları hicveden şiirlerinde Hesiodos’un 

kadınlara karşı tutumunu çağrıştıran ozan, onların soylarının hayvanlardan geldiği ve 

kadınların hayvanlara özgü vasıflar taşıdığını söylemesiyle belki de çağının kadın 

algısını eğlenceli bir dille ortaya koymaktadır.  

Öte yandan edebi anlamda ilk örneklerini Yunan phallos şarkıları ve iambik 

şiirde gördüğümüz hiciv türü, Yunan edebiyatında ayırt edici bir tür olarak 

sınıflandırılmamaktadır. Aristoteles’in kuramına dayanarak hicvin ilk aşaması olan 

iambik şiirlerle komedya arasında yakın bir ilişki görülse dahi hicvi komedya içinde 

                                                                                                                                          
sert bir şekilde hicvedeceğini üstü kapalı bir şekilde ifade etmektedir; Pseudologistes, 1-2; Başka bir 
eserinde de Arkhilokhos’u ve Hipponaks’ı okunması gereken klasikler arasında göstermektedir; Pros 
ton apaideuton., 27 
26 B.M. Knox, P.E. Easterling (ed.), 1985, s. 159. Söz konusu iki heykeltraşın 6.yy. da Ege adalarında 
tanınan kişiler oldukları Yaşlı Plinius’un (M.S.23-79) eserinden tespit edilmektedir. Naturalis 
Historia, 36.5.11-13 
27 B.M. Knox, P.E. Easterling (ed.), 1985, s. 159-163 
28 B.M. Knox, P.E. Easterling (ed.), 1985, s.153-157. Lukianos, Semonides’i Arkhilokhos ve 
Hipponaks’la beraber büyük taşlama ozanları arasında zikretmektedir; Pseudologistes, 2 
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kullanılan bir üslup ya da unsur olarak değerlendirmek daha yerinde olacaktır. 

Aristoteles’e göre komedya, aşağı karakterli olan insanların taklidiydi ve kötü olanı 

değil de gülünç olanı bir başka değişle kusurlu olanı taklit ederdi. Yine Aristoteles, 

Atina’da ilk kez komedya ozanlarından Krates’in kişilerle alay etmeye dayalı iambos 

ozanlarının tarzını bırakıp güncel konuları ele alarak, eylemleri dramlaştırdığını ve 

öyküler kurduğunu söylemektedir (Poetika, V.1149a-1449b ) İambos şiirlerinden 

gelen alay öğesi komedyada önemli bir unsur olmakla birlikte komedyada eğlence ve 

güldürünün kaynağı olan dram unsurunun Megara kentinde oynanan bir tür fars olan 

halk eğlencelerine dayandığı sanılmaktadır. Öte yandan Korinthos ve Boetia 

kaynaklı vazo resimlerinden edinilen bilgilere göre, Sparta ve Peloponnesos’ta 

mimos29’lara benzeyen ve gerçek yaşamdan gülünç tipleri alaya alan Dor fars’larının 

izine rastlanmakta ve bunların Megara yoluyla Attika komedyasına geçtiği 

sanılmaktadır.30 Bu halk komedyasının iki türü olduğu sanılıyor; ilki günlük 

yaşamdan sahnelerin sergilendiği gerçekçi bir özellik sergilerken ikincisi konusunu 

mitolojiden alan mitolojik olayların bir çeşit parodisiydi.  

Eski Komedyanın en güzel örneklerini veren Aristophanes’in M.Ö. 5.yy 

Atina’sının baskıcı olmayan politik koşulları altında yazılan pek çok eserinde, hiciv 

unsuruna rastlanmaktadır. Konularını gündelik hayattan ve gerçek kişilerden seçen 

ozanın komedyalarında politik, toplumsal ve güldürü unsurları bir arada 

bulunmaktadır. Eserlerinde demagog Kleon’u adıyla sakınmadan hicvettiği, 

Atina’nın savaş politikasına saldırdığı, Sokrates’i, yeni bir felsefeyle gençleri 

                                                 
29 Gündelik hayattan alınan konuların taklit edildiği doğaçlama halk komedyası. Koronun 
bulunmadığı, iki üç kişilik piyesler halinde oynanan bu oyunların kurucusunun, Syrakusaili Sophron 
(M.Ö. 5.yy) olduğu bilinmektedir. Megara farsı ve Roma atellanae farsında görülen mimos lar 
Helenistik dönemde popüler hale gelerek Roma imparatorluk çağının başlarında komedyanın yerini 
almaya başlamıştır; B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, çev. Kemal Atakay, Ayrıntı Yayınları, 2001, 
s.149-151 
30 S. Sandalcı, Roma Edebiyatında Satura Türü, Arkaeoloji ve Sanat Yayınları, 2001, s.18 
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zehirlediği iddiasıyla karaladığı ve çoğu kere seyircinin olup biteni umursamaz 

haliyle alay ettiği gözlenmektedir. Ancak Aristophanes’in komedyalarına bir bütün 

olarak bakıldığında bunlar hiciv eseridir demek güçtür. Çünkü onun komedyalarında 

hiciv, ozanın topluma yönelik eleştirisinin drama içinde dolaylı olarak verilmesini 

sağlayan bir unsurdur. Böylece hicvin komedyayla ilişkisi düşünüldüğünde komedya 

içindeki alay ve yerginin hicivle paralellik gösterdiği ancak komedyanın ana unsuru 

olan dramanın ayırt edici bir etmen olduğu görülecektir. 

Kökeni büyü ve sövgüye dayanan zamanla kişisel hakâret ve taşlama özelliği 

kazanan hiciv, toplumsal ve yasal baskılarla karşılaştığında31 edebi bir yönelim 

kazanarak, ozanının çeşitli retorik araçlar yardımıyla hedefine dolaylı olarak 

yaklaştığı bir görünüm kazanıyordu. Bu durumda ozan, sözlü saldırısını toplumca 

kabul edilebilir kılmak için nükte, ironi, alay, parodi gibi söyleyiş üsluplarından 

yararlanarak hicve edebi bir yapı kazandırıyor ve pek çok edebi form içinde 

kullanabiliyordu. Büyü ve sövgü taşıyan söylemlerle bağını kopardığında hiciv 

ozanının topluma karşı olan duruşunda da bir değişiklik söz konusu idi. Hiciv ozanı 

toplumca kabul görmek için kendini estetik ve ahlâki değerlerin koruyuculuğuna 

adamış biri olarak, toplumun kötü alışkanlıklarını ve ahmakça davranışlarını tenkit 

ediyordu. Böylece kişisel bir öfke ya da nedenden kaynaklanan sözlü saldırı 

niteliğindeki taşlama ile ironi unsuru ve toplum yararına bir amaç taşıyan hiciv 

birbirinden ayrılmış oluyordu. 

                                                 
31 Toplum içinde itibar ve saygı kazanan hiciv ozanı, söylevinin gücünü toplum yararına değil de 
kendi çıkarına kullandığında ise çoğu kere sakınılması gereken öfke ve korku kaynağı durumuna 
gelerek kimi yasaklamalarla karşılaşmaktadır. Platon Yasalar’ da iambos ve komedya ozanlarının 
yurttaşlara karşı öfkeli ve kasıtlı alaylarına yasaklama getirilerek bu yasağa uymayan ozanlara sürgün 
ya da para cezası uygulanması gerektiğini ileri sürmektedir. Platon, Yasalar, XI.934-936 
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Hicvin Yunan edebiyatında bir sonraki aşamasını felsefi diatribe denilen 

türde ve ciddi-gülünç olanın bir arada anlatıldığı felsefi eleştiride aramak gerekir. 

Antikçağda alay ve mizahın yıkıcı gücü karşısında hatipler ve felsefeciler arasında 

alayı ve gülmeceyi toplum yararına kullanma fikri gelişmiştir.32 Platon Yasalar adlı 

eserinde alay ve gülmeyi zararlı bulmakla birlikte yurttaşların eğitiminin bir yolu 

olarak ciddi bir savın daha kabul edilebilir kılınması için mizahın kullanımına izin 

vermektedir (Yasalar, VII.910e-VIII.838g). Ciddi ve gülünç olanın bir arada anlatımı 

olarak nitelendirilen bu yöntemin kaynağı Platon’da Sokrates aracılığıyla ortaya 

koyulmaktadır33; felsefi tartışmanın en önemli metodu olan Sokratesçil ironi,34 sözde 

kendini aşağılama ve cahil gösterme yoluyla ironi mecazının yaratılması vasıtasıyla 

rakibin savının çürütülmesiydi. Bu çürütme karşıt tarafın savının mübalağalı bir 

şekilde incelenerek alaya alınması şeklinde yapılırdı.  

Ciddi ve gülünç olanın bir arada kullanma düşüncesi mizahi olan ile ciddi 

olanın birleştirildiği spudogeloion35 denen bir hitabet üslubu yaratan Kiniklere ve 

Stoacılara kadar uzanmaktadır.36 Helenistik dönemde popüler hale gelen felsefe 

eğitimi, özellikle gezgin hocalar vasıtasıyla daha geniş bir coğrafyaya erişim 

imkânına ulaşmıştı. Bu gezgin hocalardan biri olan Borysthenesli37Bion, Helenistik 

edebiyat içersinde kunikÚw trÒpow 38 olarak adlandırılan türün bir çeşidi olan felsefi 

                                                 
32 B. Sanders, 2001, s.138-142 
33 B. Sanders, 2001,s.115-118 
34 Sokratesçil ironi yöntemi daha sonra hicivde kullanılan bir yöntem durumuna gelerek başta Roma 
satura’sı olmak üzere antik çağ ve modern çağ hicvini etkilemiştir. Bu konuda bkz. L. Guilhamet, 
Sokrates and Post-Socratic Satire, Journal of the History of Ideas, 1985, Vol.46, s.3-12 
35 Ciddiyet ve komiğin bir arada kullanımı. 
36 B. Sanders, 2001, s.101 
37 Kırım yarımadasındaki Odessa 
38 Helenistik edebiyat içinde özellikle kinik felsefeciler tarafından geliştirilen bu tür, felsefeyi popüler 
hale getirmek için Sokratesçil edebiyat formlarını kullanıyordu. Bu yazın geleneği içinde diyalog, 
mektup, symposium, diatribe, anı, aforizmalar, anekdotlar ve eski ozanların iambik şiir geleneğinde 
kimi şiirler yer alıyordu. Eserlere komik bir etki katmak için Homeros çağının mitlerine, eski yazar ve 
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diatribe39 nin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Felsefi diatribe’nin bir özelliği de 

ciddi konuların eğlendirici bir üslupla ele alınmasıydı. Bion’un, felsefenin o zamanki 

başlıca konuları olan ahlâk sorunlarını komik unsurlar katarak, gündelik söyleşi 

tarzında anlattığı bu yöntem felsefenin sıradan halk kitlelerine de ulaşmasını 

sağlıyordu. Zihninde tasarladığı, hayali bir konuşmacıyla yapılıyormuş izlenimi 

veren monolog tarzındaki felsefi söyleşilerinde ciddi konuları; şaka, argo deyimler, 

klasik edebiyat örneklerinin parodileri (genellikle destan ve tragedyadan seçilen 

örnekler), anekdotlar, fabllar ve karakter tiplemeleriyle süsleyerek güldürü öğelerine 

başvurarak anlatırdı. Bion’un kullandığı felsefi diatribe nin başka bir özelliği de 

doğaçlama olarak icra edilmesi ve belli bir düzeni olmamasıydı. Kullandığı dil her 

türlü deyiş biçiminin bir karışımı olduğu için Eratosthenes’in onun hakkında 

“felsefeye çiçekli giysiler giydirdi” sözü40 onun söyleşilerinin içeri hakkında bilgi 

vermektedir. Bion’un kullandığı bu anlatı tekniği daha sonra Yunan Roma 

dünyasındaki İskenderiyeli Philon, Prusalı Dion, Musonius, Epiktetos ve Seneca gibi 

pek çok sofist ve yazar tarafından, çağdaşlarını yaşamın ilkelerine dair yanlış algıları 

konusunda kınamak ve yermek için kullanılmıştır.41 

Yunan’da felsefe eleştirisinin ilk örnekleri İonialı feylesof ve yergi ozanı 

Ksenophanes’in şiirleridir. Onun çeşitli düşünceler üzerine yazdığı eleştirileri 

arasında Yunanlıların antropomorphik din anlayışını hicvettiği şiiri en göze 

çarpanıdır. Hiciv unsurları taşıyan bir diğer eseri S¤lloi (Taşlamalar) isimli farklı 

ölçü ve biçemlerde yazılmış eseridir. Eleştiri ve nükteyi bir arada barındıran bu 

                                                                                                                                          
feylesoflarının parodilerine yer verildiği bilinmektedir; D.R. Dudley, A History of Cynicism, Methuen 
and Co. Ltd., 1937, s.110-116 
39 Felsefe içerikli, monolog tarzında söylenen ve yazılan söyleşi ya da vaaz. Diatribe’ nin feylesofların 
konuşmalarını içeren diyalogla aynı anlamda kullanımına Platon’da rastlarız; Apologia, 37d 
40 Diogenes Laertius, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, IV.52 
41 G. Highet, The Anatomy of Satire, 1962, s.34 
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şiirler felsefe okullarının kurulmasının ardından Kinik ve Şüpheci feylesofların diğer 

felsefe okullarının saçmalık ve tutarsızlıklarını göstermek için başvurdukları bir 

yöntem halini almıştır. Kinik Diogenes’in öğrencisi olan Krates’in karşıt görüşteki 

hasımlarına karşı yazdığı parodi özelliği taşıyan, her biri iambos, elegeia ve 

hexametron ölçüde yazdığı hicivli şiirleri örnek gösterilebilir.42  

M.Ö. 3. yy. da yaşadığı sanılan, kinik Metrokles’in öğrencisi olan, Gadaralı43 

Menippos ise hiciv geleneğine bazı yenilikler getirmiştir. Kendisinden önce hitabette 

kullanılan ciddi ve gülüncün bir arada kullanılması tekniğini geliştirerek 

spoudog°loiow  44 lakâbını almıştır. Hicve yeni bir yazın tekniği kazandırarak 

düzyazı ve araya şiir parçalarının serpiştirildiği iki türün karışımı olan bir yazın 

geleneğini başlatmış ve bu yazın geleneğini diyalog ve mektup formları içinde 

geliştirmiştir.45 Bu yazın geleneği daha sonra Roma satura yazarları Varro, Seneca, 

Petronius ve hicvin antikçağda son temsilcisi olan Lukianos tarafından kullanılmıştır. 

Kendisi de bir kinik olan Menippos eserlerinde tüm insani değerler hakkında 

kinik bir alaycı üslup benimseyerek başta filozoflar ve felsefe okulları olmak üzere 

yararsız bilginin peşinde koşan kimseler hakkında yazmış olduğu sanılmaktadır.46 

İmparator Marcus Aurelius, Stoa felsefesinin öğretilerini anlattığı eserinde onun 

adını ünlü bilgelerle birlikte anarak, onu insanın fani ve ölümlü yaşamını alaya 

                                                 
42 G. Highet, 1962, s.36  
43 Ürdün’deki Umm Quays 
44 Strabon'da geçen, Menippos ve başka birkaç hatip hakkında yapılan bu niteleme ciddi şeyler 
hakkında şaka yapan kimse anlamına gelmektedir; Strabon, Geographika, XVI.2.29 
45 Düzyazı ve şiir karışımı yazı geleneğinin Yunanlı bir türden ziyade Sami kökenli olduğuna dair bazı 
görüşler vardır; Ayrıca, Menippos tarzı bu yazı geleneğinin 10. yy. Arap edebiyatında maqama 
denilen düzyazı ve şiir karışımı komik felsefi tartışmalarla benzerliği konusunda bkz. G Highet, 1962, 
s.36 ve dipnot 23 
46 Bu çıkarsama Laertelide Menippos’un eserlerinin isimlerine dair verdiği bilgiden yola çıkılarak 
yapılmaktadır. Menippos’un Nekuia ve Tanrılardan mektuplar eserleri dışındaki Vasiyetler, 
Epikuros’un doğumu ve Epikuros okulunun 20. gün kutlamaları adlı eserlerinin felsefecilere karşı 
yazılmış olması hakkında bkz. D.R. Dudley, 1937, s. 72-3 ; Diogenes Laertius, Ünlü Filozofların 
Yaşamları ve Öğretileri, VI.101, X.18 
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almayı başarmış yegâne kişiler arasında anmaktadır (Düşünceler, VI.47). Felsefe 

hakkındaki eleştirisini, komik unsuru ön plana çıkararak, Aristophanes’in 

komedilerine özgü motifler ve güldürünün abartılı kullanımına yer vererek 

gerçekleştirmiştir. Çalışmaları günümüze ulaşamadığı için eserleri hakkındaki bilgiyi 

ikincil kaynaklardan,47 Varro ve Lukianos gibi takipçilerinin eserlerinden elde 

etmekteyiz. Roma hiciv yazarı Varro’nun Menippea Saturae başlığı altında topladığı 

hiciv eserleri olduğunu biliyoruz ancak bu eserden günümüze kalan fragmanlar kinik 

Menippos’un eserleri hakkında bilgi verecek özellik taşımamaktadır. Menippos hicvi 

geleneğinde yazan 2.yy. hiciv yazarı Lukianos ise Menippos’un eserleri hakkında 

temel başvuru kaynağıdır. Laerteli’nin isimlerini verdiği Menippos’un eserlerinin 

başlıklarının Lukianos’un bazı eserleriyle aynı adı taşıdığı bilinmektedir. 

Lukianos’un hicvine ilişkin verdiği bilgilerde kinik Menippos’un hicvini oluşturan 

önemli bir model olduğunu söylemiş olmasından (Dis Kategoroumenos,33) yola 

çıkan bazı araştırmacılar, Lukianos’un eserlerindeki Menippos imgesinden yola 

çıkarak yazarın Lukianos tarafından uyarlanmış olabileceğini düşünmektedirler.48 

Menippos’u, alaycı kinik feylesof imgesiyle Lukianos’un eserlerinde hem tarihsel bir 

kişilik ( Anabiountes,26; Drapetai,11; Dis Kategoroumenos,33; Nekrikoi Dialogoi ) 

hem de başlı başına kurmaca bir karakter olarak ( İkaromenippos, Nekyomantia ) 

görürüz.  

                                                 
47 Laerteli Diogenes Menippos hakkında, eserlerinin ciddi unsurlar içermediğini tersine gülünçlüklerle 
dolu olduğunu söylemektedir, ayrıca Menippos’un kullandığı yeni yazım geleneğinden 
bahsetmemekle birlikte onun eserlerinin özgünlük taşımadığını ifade etmektedir; Ünlü Filozofların 
Yaşamları ve Öğretileri, VI.99-101 
48 Söz konusu araştırmacı Lucian und Menippus adlı çalışmanın yazarı olan R. Helm’dir; A.S. 
Alexiou, Philosophers in Lucian, Fordham University, Ph.D.diss., University Microfilm International, 
1990, s. 10-12; D.R.Dudley,1937, s. 70-71 
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Menippos’tan sonra, Yunan edebiyat eserleri içinde şüpheci Pyrrhon’nun 

öğrencisi olan Phliuslu 49Timon’un (M.Ö. 320-230) bazı eserleri hiciv örneği olarak 

kabul edilmektedir. Felsefe üzerine yazdığı düzyazı monologları, destan parodileri, 

tragedya denemeleri dışında filozofların kendini beğenmişliklerini alaya aldığı 

iambos ları vardır. Onun hiciv geleneği içinde değerlendirilebilecek en önemli eseri 

ise "S¤lloi " isimli eseridir. Üç kitaptan oluşan bu eserde, geçmişte ve kendi 

zamanında yaşayan dogmacı feylesofları Pyrrho’yla karşılaştırarak alaya almaktadır. 

Homeros’tan kimi sahnelerin parodisinin de yapıldığı bu eserde destana özgü 

hexametron ölçü kullanılmıştır. Feylesoflara karşı eleştirel yaklaşımı benimsemesi ve 

destandan yapılan parodilere başvurması Timon’u kinik yazın geleneğine yakın 

tutmaktadır.50 

Antik Yunan edebiyatında edebi bir tür olarak sınıflandırılmayan hiciv, 

destan, lirik şiir ve diğer türlerde olduğu gibi sürekli bir yazın geleneğine sahip 

olmamıştır. Doğal bir davranış eğilimi olarak küçümseyici alay ve öfkenin dışa 

vurumu biçiminde edebiyatta farklı türler içinde kullanılmış olmakla birlikte, yapısal 

bir sıralama izlendiğinde Yunan edebiyatında drama dışında hicvin üç aşama 

geçirdiği düşünülmektedir: Arkhilokhos’la başlayan Hipponaks, Semonides ve 

Helenistik dönem ozanlarınca benimsenen iambik şiir geleneği ilk aşama olarak 

kabul edilebilir. İkinci aşamayı felsefi eleştiri şiiri ve daha sonra kinik Menippos’un 

düzenlediği yarı ciddi yarı komik form oluştururken buna yakın özellikler taşıyan 

Bion’un felsefi diatribe (söyleşi) sini üçüncü aşama olarak kabul edebiliriz.51 

Böylece başlangıçta taşlama niteliğindeki şiirde kullanılan hiciv unsuru, alay, 

                                                 
49 Antikçağda Mora yarımadasında bir kent. 
50 D.R. Dudley, 1937, s.107-8. Timon hakkında Laertelide yer alan bilgiler için bkz., Ünlü 
Filozofların Yaşamları ve Öğreteleri, IX.109-116 
51 Highet, G., The Anatomy Of Satire, 1962 
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güldürü ve drama özelliklerini bir arada taşıyan komedya içinde kendine yer bulmuş 

daha sonra da felsefe ağırlıklı eleştirinin, gülmece ve hitabet sanatına özgü teknik ve 

üsluplarla bir arada kullanıldığı felsefi hicivde yaygın bir kullanım kazanmıştır. 

 

Hicvin Roma’da Edebi Bir Tür Olarak Gelişimi: 

Hicvin Lukianos’a gelinceye kadar geçirdiği gelişimini anlamak için Roma 

edebiyatındaki kullanımına da bakmak gerekir. M.Ö. 3.yy. dan bu yana Yunan ve 

İskenderiye edebiyatında kabul edilen formları ve türleri benimseyerek kendilerine 

uyarlayan Romalı yazarlar böylece destan, tragedya, komedya ve elegeia gibi temel 

şiir formlarını zaman içinde geliştirerek, Yunan geleneğini devam ettiren hatta 

rekâbet eden bir konuma yükseldiler. Ancak tüm bu türler içinde hiciv bir istisna 

olarak, Yunan edebiyatında bağımsız bir tür değilken, Roma edebiyatında satura 

adıyla kendine özgü ve Romalı bir tür olarak gelişme göstermiştir.52 Hicvin yazınsal 

bir tür olarak tarihte ilk kez Romalı ozan ve gramercilerce tanımlanması ve 

benimsenmesi ayrıca kelimenin kökenine ilişkin verilen Latince açıklamalar, 

Rönesans’tan itibaren hicvin Roma’ya ait bir edebi tür oluşu fikrinin kabulüne yol 

açmıştır.53  

Bu bağlamda hiciv kelimesinin Batı dillerindeki karşılığı olan satire, sátira 

kelimelerinin hangi yolla Roma satura’sından alındığını belirtmek gerekir. 

                                                 
52 M. Coffey, Roman Satire, Bristol Classical Press, (1976)1989, s.3 
53 Edebi bir biçemin göstergesi olarak ilk kez Horatius’ta “quibus in satura” (Sermones, II.1.1) 
dizesiyle kullanılmıştı, Quintilianus (M.S. 35-95) retorik eğitimi üzerine yazdığı Institutio Oratoria 
adlı çalışmasında Yunan ve Roma edebi türlerini mukayese ederek değerlendirdikten sonra “satura 
quidem nostra tota est” (X.1.93) cümlesiyle satura ya Roma edebiyatına özgü ayrıcalıklı bir tür olarak 
değer kazandırıyordu. 
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Satura’nın54 etimolojik açıklaması ve tanımlaması için Eskiçağ’da gösterilen en 

kapsamlı kaynak, Latin gramerci Diomedes Grammaticus’un (4.yy.) retorik ve şiir 

üzerine yapılan tartışmaları konu ettiği Grammatici Latini adlı eseridir.55 Diomedes 

bu eserde satura’nın etimolojisine ait dört faklı açıklama önerisi sunmaktadır. Bu 

açıklamalardan ilki, hicvin Batı dillerindekini kullanımının kaynağını açıklaması 

bakımından önemlidir. Satura adının Yunan satyr oyunlarındaki satyroi’lardan 

geldiğini söyleyen Diomedes’in kurduğu bu analoji, Roma saturası’nın anlam 

genişlemesiyle satyra şeklini almasına ve böylece etimolojik bir yanlışlığa yol 

açmıştır.56 16.yy.’a gelindiğinde satyra şekli İngilizce’de satyre olarak yazılmaya 

başlanır ve zamanla satire olarak son şeklini alır. 57  

 Quintilianus’un tür konusundaki değerlendirmede Yunan ve Roma’da 

edebiyatla ilgili temel kabul edilen bir metoda başvuruyordu. Helenistik dönemden 

beri türler üzerine yapılan yorumlarda izlenen bu metot uygunluk kavramına 

(decorum)58 bağlıydı. Kullanılan dilin ya da biçemin konuya uygunluğu anlamına 

                                                 
54 Hiciv türünün karşılığı olarak kullanılan “satura” kelimesinin köken olarak Latince sat (yeter), satis 
(yeterince), satur (doymuş, dolu) kelimeleriyle ilgili olduğu bilinmektedir. Kökeni sat sözcüğünden 
gelen satur (dolu,tok) sıfatının birincil kullanımının “yiyeceklerle dolu” anlamında olduğu 
sanılmaktadır. Sıfatın dişil şekli olan satura ise zamanla birlikte kullanıldığı ismin yerine geçerek 
“karışım” ve “çeşitlilik” anlamlarını yüklenmiştir; M. Coffey, 1989, s.11-12 
55 Diomedes satura nın etimolojisine ait dört faklı açıklama önerisi sunduğu eserinde satura yı 
sırasıyla; satyr’lerin söylediklerine benzer komik ve müstehcen sözler içerdiği için Yunan 
satyroi’larıyla, eskiden yapılan bir dinsel ayin sırasında tanrılara sunulan lanx satura (dolu tabak) 
denilen bir tabakla, içi pek çok malzeme ile doldurulmuş farcimen denilen bir tür dolma içiyle ve tek 
bir levhada pek çok yargının özet halinde toplandığı lex per saturam denilen bir yasa dizisiyle 
ilişkilendirmektedir; GLK, I.485 Metnin Latince’si için bkz. M. Coffey, a.g.e.,12-13 
56 Diomedes ve Horatius’ta Yunan satyr oyunlarının satura’dan farklı bir tür olarak gösterilmesi 
hakkında bkz., M. Coffey, a.g.e.,14 
57 Böylece klasikleri örnek alan Elizabeth çağı yazarları satyre’in Yunan satyr oyunlarından geldiğine 
inanarak hicvin kaba ve bayağı olması gerektiği inancını benimsemişlerdir. Bu yanlışlık 17.yy.’ın 
başında ünlü klasikçi Isaac Casaubon’un De Satyrica Graecorum poesi et Romanorum satire adı 
eserinde açıklığa kavuşturulmuş olmasına rağmen yerleşmiş gelenek uzun süre etkisini korur; R.C. 
Elliott, “satire”, Encyclopedia Britannica, 2006 
58 Bu kavramın kullanımına Aristoteles ve ardılı Theophrastos’un retorik kuramında rastlarız. 
Retorikte biçem başlığı altında düşünülmesi gereken dört kategoriden biri olan pr°pon daha sonra 
Cicero ve başka yazarlar tarafından decorum şeklinde uyarlanarak kullanılmıştır. Bu kavram 
Romalılarda  belli durumlarda, o duruma uygun düşen ve yakışan davranışı göstermek için de 
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gelen kavram zamanla edebi türleri belirleyen bir ölçüt anlamı kazanmıştı. Horatius, 

türsel ayrımların kabulünü şiir yazımının ön koşulu olarak görürken, Martialis türleri 

üstünlük sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru; epik, tragedya, lirik, satura, elegeia 

ve epigram olarak sıralamaktadır (Epigrammata, XII.94). Türün tanımlanması ise o 

türe ait temel bir ilk örneğin (arketip) tanınması ve lex operis denilen tür içindeki 

biçemsel kurallar fikrinin kabul edilmesi yoluyla gerçekleşirdi.59 

Hiciv türünün antik dönemde çizilen sınırının, bir özeti olarak kabul 

edebileceğimiz tanımlardan en önemlisi Diomedes’e aittir. Diomedes satura’yı; 

“Tıpkı Lucilius, Horatius ve Persius’un yazdıkları gibi Eski Yunan komedyası 

tarzında kusurları (/kötü alışkanlıkları) ayıplamak için yazılmış son zamanlarda da 

çok küfürlü bir hal alan bir Roma şiir formudur. Ancak eskiden satura adı, Pacuvius 

ve Ennius’un yazdıkları tarzda küçük şiir parçalarından oluşmuş şiir formuna 

verilen isimdi.”şeklinde tanımlamaktadır (G.K.L,I.485).60 Bu tanımlamadan yola 

çıkarak hicvin edebi bir tür olarak şekillenmesinde tarihsel olarak iki aşama geçirdiği 

görülmektedir; bir yanda Lucilius ve onun takipçilerinin kullandığı Roma’ya özgü 

hicivli şiir, diğer yandaysa Ennius ve yeğeni Pacuvius’un yazdıkları tarzda 

satura’nın eski formu. Bu tanımlamada Roma satura’sı türünün temel modeli 

(arketip) olarak Lucilius kabul edilmekte61 ve onunla başlayan gelenek ve 

temsilcileri belirtilerek türün kuralları ortaya konmaktadır. 

Diomedes’in tanımlamasında satura’ nın eski formu olan Ennius’un yazdığı 

tarzda ölçü ve çeşitlilik gösteren şiir derlemelerine ve satura’nın Yunan komedyası 

                                                                                                                                          
kullanılırdı. Söz konu kavramın retorikte kullanımı için bkz. Cicero, De officiis,I.93; Orator, LXX.8; 
Aristoteles, Rhetorike, III.1408a.10-20 
59 M. Coffey, 1989, s.4-5. Lex operis için bkz., Horatius, Ars Poetica, 135 
60 Metnin Latince’si için bkz. M. Coffey, a.g.e.,9 
61 Lucilius’un satura’da kullandığı hexametron vezin de şiirli satura da standart bir ölçü haline 
gelmişti. 
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ile olan bağına yer verilmiş olmakla birlikte, “carmen apud Romanos” ifadesiyle bu 

türün Roma’ya özgü oluşunun altı çizilmektedir. Lucilius’la türün sınırları 

şekillenerek satura, toplumsal ve kişisel eleştiri içeriği kazanmış ve toplum üzerinde 

ahlâki bir işlevi olan bir şiire dönüşmüştür. Ancak bu tanımlamada hicvin bugün 

kabul edilen ikinci türü olan Menippos geleneğine dair bir vurgu yapılmamaktadır. 

Aynı şekilde daha geçmişe giderek edebiyat eleştirisinin Roma’da en önde 

gelen isimlerinden olan Quintilianus’un satura hakkında söylediklerine bakacak 

olursak, Quintilianus62 satura’nın tanımına yer vermeden özellikle, tamamen 

(“quidem”ifadesiyle) Roma’ya özgü bir şiir formu olduğunun altını çizerek bu türde 

yazan Roma’lı ozanların, başta türün ilk büyük ozanı olan Lucilius olmak üzere, 

Horatius ve Persius’un özelliklerini sıralamaya geçmiştir. Ancak Quintilianus 

satura’nın eskiden kullanılan başka bir çeşidinin olduğunu, Terentius Varro’ nun şiir 

ve düzyazının bir bileşimi olan eski satura tarzında eserleri olduğundan da 

bahsetmiştir (Instituo Oratoria, X.1.93-96). Bununla birlikte Varro’nun hiciv eserleri 

üzerinde fazla durmayarak onun geniş antik edebiyat bilgisine değinir. Öte yandan 

Quintilianus, Varro’nun kaynağı olan Menippos tarzı hicvin, M.S. 1. yy. gibi bir 

tarihte Roma’daki örnekleri olan, Seneca’nın Apocolocyntosis ve Petronius’un 

Satyricon adlı eserlerindense söz etmemektedir. 

                                                 
62 “Öte yandan satura bütünüyle bize aittir. Bu alanda ün elde etmiş şairlerimizin ilki olan Lucillius’a 
bağlı olanların bazıları ona o kadar hayrandırlar ki, onu sadece başka hiciv ozanlarına karşı değil 
bütün diğer ozanlara kıyasla da tercih ederler. Onlara en az Horatius kadar ben de katılıyorum. 
Horatius Lucillius’un mısralarını çamurlu bir akıntıya benzeterek onda her zaman vazgeçilecek bir 
şeyler olduğunu söyler. Onun bilgisi konuşma özgürlüğü kadar dikkate değerdir ve bu iki özelliği 
onun hicvine keskin bir ifade ve nükte katmaktadır. Horatius çok daha özlü ve saf bir stile sahiptir. 
Benim yargım, onun eserlerine karşı olan ilgim sebebiyle yanılgıya düşürmezse, birinciliği ona 
vermek yönündedir. Persius ise sadece bir kitap yazmış olmasına rağmen büyük ve haklı bir ün elde 
etmiştir. Bunun yanı sıra hala hayatta olan öne çıkan başka ozanlar vardır ve bu kimseler 
ardıllarınca gelecekte övüleceklerdir. Öte yandan daha eski başka bir hiciv türü daha vardır ki, 
çeşitliliğini sadece mısralardan değil nesirle karışık olmasından almaktadır. Terentius Varro’nun 
yazdığı şiirler işte bu türdendir...” Institutio Oratoria, X.I.93-6 
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Bu tanımlardan varılacak ortak noktalar sırasıyla; satura’nın Roma’ya özgü 

biçimini almadan önce ilk örneklerinin Ennius tarafından yazıldığı, Lucilius’la belli 

bir öz ve biçeme büründüğü, Eski Yunan komedyasına dayandırıldığı için drama ile 

ilişkili olduğu, konu bakımından toplumdaki kötülükleri kınama amacı taşıdığı için 

taşlama, alay ve ahlâki bir işlev içerdiği şeklinde özetlenebilir. 

Roma satura ozanlarının Lukianos’un hicivlerine seçtiği izlekler bakımından 

etkilerini görmek için kısaca gözden geçirelim. Roma satura’sının kurucusu olarak 

kabul edilen Lucilius, (M.Ö.167-103) kendi ifadesiyle “hayata tutulan bir ayna”63 

olarak değerlendirdiği şiirlerinde Roma’nın toplumsal sorunlarını ve fertlerin 

kusurlarını alaycı ve sert bir dille eleştirmiştir. Lucilius’un satura’larında kullandığı 

izlekler çeşitlilik gösterir; görevini kötüye kullanan soylular, kendi dillerini 

beğenmeyip Yunanca konuşma hastalığına tutulanlar, Yunan geleneklerine göre 

yaşamaya kalkanlar, batıl inançlara ve tanrı heykellerine tapanlar, zamanın toplumsal 

kusurları haline gelen sofra lüksü ve kibar olma çabası başlıca konularıdır.64 Lucilius, 

şiirlerinde kendine hangi kaynağı model aldığını belirtmemektedir, ancak Horatius 

onun Eupolis, Kratinos, Aristophanes gibi Eski Komedya ozanlarının tarzına bağlı 

olduğunu, tıpkı onlar gibi toplum içinde kötü karakterli kimseleri özgürce 

hicvettiğini söylemektedir (Satura, I.4.1-5). Kullandığı kaba ve alay dolu dil 

kurbanlarının yumruklarını sıktıracak kadar sinirlenmelerine yol açtırdığı için 

Lucilius’tan itibaren satura tarzı şiirde biraz acı ve sertlik olması alışılagelmiştir.65  

Horatius ise Lucilius’u örnek alarak yazdığı satura’ larında, ondan dil ve 

üslup bakımından ayrılmaktadır. Lucilius’ta görülen kişilerin eleştirisinden ziyade 

                                                 
63 Lucilius, Saturae, fr.1029 
64 T.Uzel, Q. Horatius Flaccus, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994, s.22-23; A. Sarıgöllü, Roma 
Edebiyatında Satura, Ankara Üniversitesi Basımevi,1972, s.11-13 
65 G. Highet, 1962, s.25;Persius onun dilinin keskinliği hakkında “Lucilius kurbanları üzerinde köpek 
dişini kırdı”ifadesini kullanmaktadır; Satura, 1.115 
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Horatius’ta toplumda görülen ahlaki sorunların ve insana özgü kusurların daha ince 

ve şakacı bir dille söyleşi havasında sorgulandığını görürüz.66 Horatius’un felsefe ile 

yakından ilgisi67 onun satura yazımında üslup olarak Helenistik dönem 

felsefecilerinin ve hatiplerin kullandıkları bir tartışma üslubu olan; ciddi düşüncelerin 

şaka, anekdot, fabl ve kısa öykülerle bir arada anlatıldığı spudogeloion denen 

üsluptan esinlenmesine yol açmıştır.68  

Horatius’un ilk kitabındaki satura’larında diatribe üslubunu kullanarak bir 

ahlak sorununu içsel bir söyleşi havasında sorgulamaktadır. Ele aldığı konular 

insanların aşırı davranışları, hoşgörüsüzlük , toplumda görülen bazı çıkarcı tipler, 

satura türü üzerine tartışmalar yer alır. İkinci kitabındaki satura’larında ise ozanın 

dramatik unsurun ağır bastığı, iki kişi arasında geçen gündelik konuşma şeklinde 

tertiplenmiş diyaloglar ya da bir sözcü vasıtasıyla düşüncelerini anlattığı 

görülmektedir. Çoğunlukla dönemin felsefesi olan Stoacılığın kalıplaşmış fikirlerini 

basit yaşamın erdemi69, yaşamın zorluklarına karşı dayanıklı olma, ölçülülük ve 

zamanın aşırılıkları ve hastalıkları olan sofra lüksü, miras avcılığı gibi konuları ele 
                                                 
66 Horatius’un kendi biçemi konusundaki görüşleri ve hiciv üzerine kuramsal düşünceleri için bkz. 
Satura, I.4; I.10; II.1  
67 Horatius, bu ilgiyi mektuplarından birinde şöyle dile getirir; “...lirik şiirleri ve başka eğlenceleri de 
bıraktım artık. Doğru olan, insana yaraşan nedir, bunları bulmaya çalışıyorum, bu işe verdim kendimi 
büsbütün. .....ben hiçbir üstadın sözüne bağlanmadım, kimseye yemin vermedim. Olaylar beni nereye 
çekerse oraya sürükleniyorum,.....,kimi zaman, gizlice Aristippus’un ilkelerine kayıyorum,...” 
Epistulae, I.1.10-20; Türkçe çeviri için bkz.,T.Uzel,1972, s. 213 
68 Horatius satura’larının birinde bunu “ridentem dicere verum” biçiminde dile getirmekte 
(Satura,I.1.24-26) ve satura’ larıyla aynı üslupta yazdığı mektuplarından birinde de Borysthenesli 
Bion’dan etkilendiğini hicivleri için Bionei Sermones (Bion tarzı söyleşi) ifadesini kullanarak ifade 
etmektedir; Epistulae, II.2.60 Helenistik dönemde başlangıçta kinik edebiyat içinde kullanılan bu 
üslup daha sonra başta Stoacılar olmak üzere pek çok felsefe okulunun kullandığı bir form haline 
gelmişti. 
69 Satura’larından birinde sade yaşamın erdemlerini köylü bir adam olan Ofellus’un ağzından anlatan 
Horatius, böylesi bir yaşamın insanları aşırılıklardan kurtararak ölçülü olmaya sevk edeceği 
düşüncesinde olabilir. Öte yandan sade yaşamın erdemleri zamanın Stoacı-Kinik geleneği içinde sıkça 
başvurulan fikirlerdi. Horatius bir başka satura’sında Kinik öğreti ve Stoacılığın bir sentezini 
benimseyen bazı filozofların Roma’da türediğine işaret ederek böylesi bir sentezin taraftarlarından 
biriyle arasında geçen diyalogda aslında bu senteze sözde bağlanan tilmizlerle alay etmektedir. A. 
Sarıgöllü, 1972, s.27-29; Roma’da Kinik ve Stoacılığın etkileşimi için bkz; D.R. Dudley, 1937, s. 
117-124; R.B. Branham, M.G. Caze (yay.), The Cynics, University of California Press, 1996, s.190-
204 
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almaktadır. 70 Horatius’un satura’larının Bion tarzı söyleşi özelliğinde olmaları 

onlara monolog tarzında ciddi konuların nükteci bir dille işlendiği felsefe ağırlıklı bir 

nitelik kazandırmıştır  

Roma edebiyatında Augustus’un ölümüyle başlayan, Gümüş Çağ 

edebiyatında satura türünde bazı değişikler gözlenmektedir. Başta Nero olmak üzere 

imparatorların artan baskısı nedeniyle genel olarak edebiyatta ve satura türünde 

yazılan şiirlerde eleştiri özgürlüğünün azaldığı ve üslup bakımından retorik 

okullarının yoğun etkisinin olduğu gözlenmektedir. Özellikle sergileme (epideiktik) 

retoriğinin ön plana çıkması sonuncunda satura’nıın dinleyici kitlesi, Horatius’ta 

olduğu gibi sadece dostlardan oluşan belli bir kitle değil71, daha umumi bir okuyucu-

dinleyici kitlesine dönüşmüştü. Ahlaka aykırı davranışları ve kusurları hicveden ozan 

ise hicvederken hitabet tekniklerini kullanarak okuyucuda etki yaratan bir hatibe 

dönüşmüştür.72 Toplumdaki yozlaşma, güvensizlik ve yolsuzluklar bu duruma isyan 

eden aydınların Stoa felsefesini benimsemesine yol açmış, bu felsefenin etkisi 

Roma’da tüm edebi türlere yansımıştır.  

Bu dönemde satura larıyla dolaylı da olsa Nero’yu dahi eleştiren Persius 

(M.S. 34-62) dikkat çekmektedir. Nero döneminin baskıcı ortamı, Roma’daki 

değişim ve kalabalıklaşma onun ilgisini politik özgürlükten felsefi özgürlüğe 

çevirerek satura yazmasına yol açmıştır. Stoa felsefesinin öğretilerini savunduğu 

satura larında ahlâki bir kaygıyla, alay unsuruna pek yer vermeden dönemin 

toplumunu eleştirir. Ölümünden sonra yayınlanan satura’larının konuları; edebiyat 

zevkinin bozulması , din uygulamaları, Nero’nun dolaylı olarak eleştirisi ve çeşitli 

                                                 
70 D. Griffin, 1994, s.43-44 
71 Horatius’un satura’larını umuma değil sadece dostlarına okuması konusunda bkz., Satura, I.4.22-
25,73; I.10.73-76,81-84 
72 G.B. Conte (yay.), Latin Literature: A History, çev. J.B. Solodov,  The John Hopkins University 
Press, 1994, s. 467-8 



 

 28

Stoa öğretileridir. 73 Satura’larında Sokrates tarzı soru ve cevaba dayalı karşılıklı 

konuşmayı andırır bir teknik kullanarak retorikten yararlanmıştır.  

Iuvenalis (M.S.50/60-128), bu şiir türüne en yetkin kullanımını 

kazandırmıştır. Kamusal alanda yer edinememesi, haksız yere sürgüne gönderilmesi 

ve Roma’da artık çığırından çıkan ahlâki çöküntü ozanı satura yazmaya iten 

nedenlerdendir.74 Ölümünden sonra imparator Domitianus’u sert bir dille bazı 

satura’larında eleştirmekle birlikte Iuvenalis’in eleştirisinin hedefi tam olarak siyasi 

düzen değil toplumun kendisidir, ozan bu amacını “insana ait ne varsa bunların 

kitabının konusu olacağını” söyleyerek dile getirmektedir (Satura, I.85-86). Belli 

başlı seçtiği konular; Roma’da üst sınıfın ve değerlerin çöküşü, cinsel sapkınlıklar, 

iki yüzlü felsefeciler, Roma kentinin dışardan gelen yabancılarla kalabalıklaşması ve 

eşitsizlik, para düşkünlüğü, edebiyat çevreleri, sofra lüksü ve daha sayamayacağımız 

dönemin toplumsal yaşamına dair pek çok konudur. Iuvenalis’in dili kullanımı ve 

tekniği satura türüne bazı yenilikler getirmiştir. Retorik sanatının olanaklarından 

yararlanarak geniş bir okuyucu-dinleyici kitlesine hitap ederek uzun açıklamalara yer 

verir ve ileri sürdüğü düşünceyi ispatlamak için çeşitli örneklendirmelere başvurur.75 

Yazın ve konuşma özgürlüğünün imparatorluk zamanında kısıtlı olması nedeniyle 

hayali kurmaca karakterler kullanmakta ve eleştirdiği kişileri adları vermeden 

hicvetmektedir. 76 

                                                 
73 A. Sarıgöllü, 1972, s.34-37 
74 Iuvenalis’in satura’sı çevresinde olup bitenlere karşı dürüst bir adamın öfkeyle dolu isyanı gibidir, 
bunu kendi ifadesiyle birinci satura’sının ilk cümlesinde  “hep yalnızca dinleyen ben mi olacağım?” 
diyerek dile getirmekte ve akabinde insanlarda gördüğü ahlâksızlık ve düşüklük karşısında satura 
yazmamanın çok zor olduğunu söylemektedir (Satura, I.30). 
75 Retorik soru-cevap cümlelerine çok sık başvurmasının dinleyici üzerinde etki yarattığı ve 
düşüncelerinin paylaşılmasını sağladığı düşünülmektedir; S. Sandalcı, 1999, s.114 ve dipnot 494 
76 S. Sandalcı, a.g.e.,115 
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Modern araştırmacılarca bugün Roma edebiyatına özgü bir tür olarak kabul 

edilen hiciv, içerik ve biçemi bakımından iki grupta incelenmektedir:77 İlk kez 

Lucilius’un belli bir şiir formunda düzenleyerek kişisel eleştiri amacıyla yazdığı 

şiirlerle başlayıp daha sonra Horatius, Persius ve Iuvenalis’le toplumsal eleştiri 

niteliği kazanan şiirli Roma satura’sı birinci grubu oluşturmaktadır. İkinci grupta ise 

Varro’nun kinik Menippos’tan uyarladığı düzyazı ve şiir karışımı olan Menippos 

hicvi yer almaktadır. Ancak antik kaynaklara baktığımızda Menippos hicvinin edebi 

bir tür olarak  kabulüne ya da bu türün Varro ile ilişkisine dair herhangi bir referansa 

birkaç istisna dışında rastlanmadığı anlaşılmaktadır.78 Öte yandan Menippos hicvini 

Varro, Seneca, Petronius ve diğer yazarların bağlı olduğu bir gelenek olarak ele alıp 

bugün satura dan ayrı bir tür olarak kabul edilen bu hiciv geleneğinin karakteristik 

özelliklerini öğrenmek mümkündür. 

Bu türün Roma’da ilk örneği Varro’nun Roma yaşamının çeşitli konuları 

üzerine yazdığı ve felsefi hiciv niteliği taşıyan  Menippeae Saturae adlı eseridir. 

Lucius Annaeus Seneca’nın İmparator Claudius’un tanrılaştırılması üzerine yazdığı 

eğlenceli bir parodi niteliği taşıyan Apocolocyntosis adlı eseri ve Petronius’un 

toplumsal düzene alaylı bir eleştiri niteliğindeki hicivli romanı Satyricon da bu grup 

içinde yer almaktadır. 2.yy.’ da Menippos hicvine bazı yenilikler katarak felsefi 

diyalog ve komedi unsurlarıyla birleştiren Lukianos’un eserleri Menippos hicvi kabul 

                                                 
77 G. Highet, The Classical Tradition, Oxford, 1951, s.303-304 
78 Söz konusu istisnaların ilki Cicero’dan gelmektedir. Academica adlı eserinde Cicero Varro’nun 
Menippos’un eserlerini tercüme etmediğini ama kendisine uyarladığını (Academica, 1.8) 
söylemektedir. Nero dönemi gramercisi Marcus Valerius Probus ise, Vergilius’un Bucolica’sına 
yaptığı açıklamada Menippeus adını Varro’nun bir lakâbı olarak kullanmaktadır (ad Verg. Buc. 
VI,31). M.S. 2.yy. yazarı Aelius Gellius, Noctes Atticae adlı eserinde Varro’nun  satura’larında 
Menippos’un eserlerini kendine örnek aldığını, bazılarının bu eserlere cynicae dediğini ancak 
Varro’nun kendisinin Menippeae olarak adlandırdığını belirtmektedir (Noctes Atticae, II.18.7). 5. 
yy.’ın başlarında yaşayan gramerci ve Yeni-Platoncu Macrobius ise Saturnalia adlı eserinde 
Varro’nun saturalarına ilişkin olarak onun Menippus’u taklit etmediğini ama kendine örnek aldığını 
söylemektedir (Saturnalia, I.11.42); H. Weinbrot, Menippean Satire Reconsidered: From Antiquity to 
the Eighteenth Century, John Hopkins University Press, 2005, s.29, 41-42 
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edilmekle birlikte bu türün özelliklerinin anlaşılması bakımından en kapsamlı 

örneklerdir. Son olarak 4.yy.’ da  imparator Iulianus’un kendisinden önceki 

imparator Constantinus’un, Olympos’a tanrılar arasına kabulü hakkında Seneca’yı ve 

Lukianos’u örnek alarak yazdığı Convivium (Symposium /Caesares) adlı eseri de 

Menippos hicvi türünde kabul edilmektedir.79  

Menippos tarzı düzyazı ve şiir karışımı hiciv geleneğini Roma’da ilk kez 

uygulayan Marcus Terentius Varro (M.Ö. 116-27), Menippeae Saturae80 adlı 

çalışmasında, konuları mitolojiden felsefe, din, edebiyat ve dönemin siyasi olaylarına 

dek uzanan bir çeşitlilik gösteren Menippeae’larda,81 dönemin siyasi ve toplumsal 

yaşamında görülen bozulmayı öğüt verici bir tonda eleştirmektedir. Coffey, 

Menippeae’ların Varro’nun politik yaşamda aktif rol oynadığı M.Ö. 81-67 arasında 

yaşanan bazı tarihsel olaylara göndermeler yaptığını söylemektedir.82  

Varro’nun hicivlerinde içerik kadar biçem de çeşitlilik göstermektedir; şiirli 

kısımlarda çeşitli vezinler kullanırken nesir kısımlarında fantastik anlatı çeşitleri, 

dramatik ve felsefi diyalog kullanılmıştır. Menippeae’larda düzyazı parçaların 

arkasından rasgele kullanılan koşuk kısmında doğaçlama konuşmalar, orijinal şiir ve 

deyişlerden yapılan alıntıların parodik kullanımı komik etkisi yaratmaktadır. 

Varro’nun hicivlerinin çerçevesini oluşturan diğer unsurlar arasında Yunan 

                                                 
79 J. Relihan, “Late arrivals: Julian and Boethius”, The Cambridge Companion to Roman Satire içinde, 
(ed. Kirk Freudenberg), Cambridge, 2005, s.109 
80 150 kitaptan oluşan bir çalışmadır, ancak bu çalışmadan günümüze sadece 600 dize ve çoğu 
Yunanca ve Latince çift dilde yazılmış 90’a yakın başlık adı kalmıştır. 
81 Varro’nun eserinin içeriğine dair Cicero Academica adlı eserinde bilgi vermektedir. Bu eserde 
Varro’yu diyalogtaki konuşmacılar arasında göstererek ona neden yaşamı boyunca Yunan felsefesinin 
öğretilerini anlatmak için büyük heves duyduğunu anlattırır. Romalı okuyucular için bu öğretileri 
kabul edilebilir ve ilgi çekici hale getirmek isteyen Varro bunun için yıllar önce Menippos’tan 
tercüme ederek değil ama kendine uyarlayarak yazdığı eserlerini felsefeden ve diyalektikten pek çok 
şey katarak neşeli bir tonla birleştirdiğini söylemektedir (Academica, 1.8); M. Coffey, 1989, s.151.  
82 Buna göre Varro’nun KosmotorÊnh (dünyayı karıştıran) adlı hicvinin M.Ö. 81’de yaşanan iç 
savaşı, “Trikaranos” (üç başlı yaratık)  adlı eserin ise Caesar, Pompeius ve Crassus arasında M.Ö. 
60’ta kurulan 1. triumvirlik i hicvetmesi hakkında bkz., M. Coffey, a.g.e. 
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symposium’larının uyarlaması (örn; Agatho adlı hicvi), ünlü oyunlardan adapte 

edilen dramatik kurmacanın kullanımı (örn; Eumenides adlı eserde Aiskhylos’un 

Orestes adlı oyunundan Erinys’lerin adapte edilmesi), epik anlatıdan kimi örnekler, 

felsefecileri alaya alma83 ve fantastik yolculuk temalarının kullanımı gösterilebilir.  

Menippos geleneği içinde yer alan bir başka eser Lucius Annaeus Seneca’nın 

(M.Ö.4-M.S.65) Apocolocyntosis (Claudius’un Kabaklaşması)84 eseridir. İmparator 

Claudius’un ölümü ve tanrılaştırılmasının85 bir parodisi olan bu eserde Claudius’un 

icraatlarının yanı sıra dönemin mahkemeleri, senato makamı, imparatorları 

tanrılaştırma geleneği, din ve mitoloji, geleneksel edebi uylaşımlar (mutabakat) alaya 

alınmakta ve eleştirilmektedir. Bazı araştırmacılar bu eserin Claudius’un 

tanrılaştırılmasına ve genel olarak imparatorları tanrılaştırma geleneğine karşı, politik 

propaganda amacıyla yazılmış olduğu şeklinde yorumlamaktadırlar.86  

Temelde mitolojik bir fars’ı andırmakta olan Apocolocyntosis’in karakteristik 

özelliği, öykünün anlatıldığı nesir parçalarının arasına şiirli kısımların eklendiği 

                                                 
83 Varro’nun felsefeciler konusundaki alaycılığının Kinizmle bağlantılı olduğu sanılmaktadır. 
“Logomax¤a "adlı (deliler savaşı) eserde Stoacılar ve Epikurosçular arasındaki kelime savaşını ele 
almaktadır. Varro esin kaynağı olan kinik Menippos’u “TafØ Men¤ppou" başlıklı parçada “nobilis 
canis” nitelemesiyle saygıyla anmakta ve anısına düzenlenen cenaze töreninde Stoacılarla Kinikler 
arasında düzenlenen bir yarışmadan söz etmektedir; M. Coffey, 1989, a.g.e.,160-1 
84 Seneca’nın eserinin adı 9.ve 10.yy.’a tarihlenen el yazmalarında “Ludus de morte Claudii” 
(Claudius’un ölümü üzerine latife) ya da “Divi Claudii incipit époy°vsiw” ( yüce Claudius’un 
tanrılaşması) olarak geçmektedir, Apocolocyntosis adının 16. yy.’da yayıncı Hadrianus Iunius 
tarafından Cassius Dio’nun (Historiae Romanae, LX.35) eserine dayanarak sonradan eklendiği 
bilinmektedir. S. Fredericks, ,E. Ramage,  Roman Satirists and Their Satire, Noyes Press,1974, s.90 
85 İmp.Claudius 13 Ekim M.S. 54’te zehirlenerek öldürülmesinin ardından  senato kararıyla 
tanrılaştırılarak adına bir tapım düzenlenir ve karısı Agrippina da bu tapımın rahibesi seçilir. Claudius 
için düzenlenen cenaze töreninde Seneca’nın Nero tarafından okunmak üzere Claudius için bir övgü 
konuşması (laudatio funebris) yazmış olduğu bilinmektedir. Tacitus, Annales, 12.69; 13.3 
86 Tanrılar meclisinde kurulan mahkemenin tanrılaştırmayı cezalandırmaya dönüştürmesi ve gerçek 
yaşamda imparatorun tanrılaştırılmasına ve bozulan politik sisteme karşı edebi anlamda verilen bir 
tepki olarak kullanılması üzerine bkz. H. Weinbrot, Menippean Satire Reconsidered: From Antiquity 
to the Eighteenth Century, John Hopkins University Press, 2005; Ayrıca Apocolocyntosis’te ilk kez 
bir imparatorun tanrısallıktan uzak olarak tamamen insani özellikleriyle hatta insana yakışmayan bir 
portre içinde anlatımı için bkz.; G. Highet, ,1962, s.165-167 
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Menippos tarzında yazılmış olmasıdır. Kişisel ve politik bir eleştiri87 olmasının 

yanında bu eserde pek çok geleneksel edebi, toplumsal ve dinsel uylaşımın parodisi 

ve ironik kullanımı söz konusudur. Seneca’nın anlatı özelliği olarak başvurduğu kimi 

motifler Menippos geleneği içinde Lukianos’ta da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 

Seneca’nın başvurduğu fantastik yolculuk olarak nitelendirilebilecek Olympos’a 

yükselme/çıkış, tanrılar meclisinin toplanması ve Hades’e iniş gibi motifleri 

Lukianos’un eserlerinde incelemek mümkündür.88  

Menippos geleneği içinde değerlendirilen son eser Petronius’un 89(M.S. 20-

66) roman ve satura özelliklerini birleştiren komik romanı Satyricon90’dur. Eserde 

dolaylı olarak İmparator Nero’nun aşırılıkları ve ayıplarını eleştiren yazar, aynı 

zamanda döneminin eğitiminde, hitabet ve başka diğer sanatlarında yaşanan düşüşü , 

batıl inançlarını, cinsel sapkınlık, sonradan görme zenginler, aşk ve sefahat yaşantısı 

gibi konularını, başlıca kahramanları Encolpius ve Ascyltos olan bir macera 

romanının gerisinde ele anlatmaktadır.  

Roma satura’sından ahlâki bir amaç taşımadan toplumdaki kusurları alaya 

alması, fantezi ve absürdlük üzerine kurulu bir mizah anlayışıyla eleştirmesi 

                                                 
87 Seneca’nın gönderildiği sürgün nedeniyle Claudius’a karşı kişisel öfkesi bu eseri yazması 
konusunda etkili olmuş olabilir ayrıca eser boyunca Claudius’un izlediği adaletsiz politikanın ve 
işlediği suçların politik bir eleştiri olarak kullanılması hakkında bkz., M. Coffey, 1976, s.170 
88 Lukianos’un İkaromenippos adlı eserinde kurmaca bir karakter olan Menippos’un Olympos’a 
yükselmesi, Theon Ekklesia eserinde tanrılaştırma motifinin, Nekrikoi Dialogoi ve Nekyomantia 
eserlerinde Hades’e iniş motifinin kullanımı örnek gösterilebilir. Öte yandan Aristophanes’in Barış 
adlı eserinde de Olmpos’a gelen Trygaeus’un söz konusu yazarlar için kaynak olarak kullanılmış 
olması muhtemeldir. Tanrılar meclisinin toplanması ve ölen kişi hakkında karar verilmesi motifine 
Seneca’dan önce Lucilius’un Concilium Deorum (satura,I) adlı eserinde de rastlanmaktadır.  
89 Tacitus’un yazarın hayatı hakkında anlattıklarından; Nero’nun sarayında elegentia arbiter 
(saraydaki ziyafet ve şölenlerin yarı resmi düzenleyicisi) olan Petronius’un adının Piso tertibine 
karışması sonucu damarlarını kestirerek ölüme mahkum edildiğini ve ölmeden önce imparatorun 
aşırılıklarını ve ayıplarını başka kimselerin adları altında sıralayarak, toplumun pek çok ahlâk dışı 
davranışını komik bir biçimde anlattığı bir mektubu mühürleyerek imparatora gönderdiğini öğreniriz. 
Annales, XVI.17-19. Ancak Tacitus söz konusu mektubun Satyricon adlı eserle ilişkisine dair 
herhangi bir imada bulunmamaktadır.M. Coffey, 1989, s. 179 
90 Satyricon adı bakımından hem yunan satyroi’larıyla hem de bir Roma terimi olan satura’yla 
ilişkilendirilmektedir. S. Sandalcı, 1999, s.144 
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bakımından farklılık göstermektedir. Buna örnek olarak eleştirilen konuların hırsız, 

katil gibi kötü tiplemeler tarafından yapılması gösterilebilir.91 Satyricon’da, 

Menippos hicvine özgü yazın biçemi, ciddi ve gülünç olanın bir arada kullanımı, 

fantastik anlatı gibi özellikler görülmekle birlikte Yunan aşk romanı geleneğinin 

parodisi ve Milesia öykülerinin etkisi görülmektedir. 92 Bu yönüyle Menippos hicvini 

roman türünün sınırına taşıyan bir özellik göstermektedir.  

Roma edebiyatında böylece Petronius’un Satyricon eseriyle birlikte Menippos 

hicvi geleneği sona ermektedir. M.S. 2.yy.’da Lukianos’un eserleriyle hiciv türü 

tekrar oluştuğu ilk coğrafyaya geri döner. Kendisi de Menippos hicvi geleneğinde 

yazan Syrialı yazar döneminin toplumsal ve kültürel yaşamında öne çıkan konuları 

ve akımları gülmeceye özgü bir dille eleştirerek bu türün eski çağda son örneklerini 

verir. 

Lukianos’tan sonra antik edebiyat geleneği içinde Menippos hiciv türüne bir 

iki istisna dışında rastlanmamaktadır.93 Modern zamanlarda yapılan araştırmalar bu 

tür içinde Lukianos’a ayrıcalıklı bir yer vermektedir. Edebi tür teorisi üzerine yaptığı 

çalışmasında N. Frye Menippos hicvini düzyazı kurmacanın dört formundan biri 

olarak değerlendirmekte ve bu formun örnekleri arasında Lukianos’un eserlerini 

                                                 
91 Romanın baş kahramanı olan Encolpius, adam öldürmüş ve oğlancı bir tipleme olmasına rağmen 
eserin başında Roma’daki eğitimi eleştirerek, retorik hocalarının çocukları günlük yaşamdan uzak boş 
sözlerle aptallaştırarak hitabet sanatını yok olmaya sürüklediklerini söylemektedir; Satyricon, 1-2 
92 Khariton’un (1.yy.) Khaereas ve Kallirhoe eseri ve benzeri Yunan aşk romanlarının konusunu, 
birbirini seven erkek ve kadının başından geçen maceralar ve sonunda birbirlerine kavuşmaları 
oluştururdu. Satyricon’da ise kahramanlar serüven düşkünü bir oğlancı olan Encolpius ve onun aşığı 
olan genç delikanlı Giton’dur. Diğer yandan Milesiaka adıyla Miletos’lu Aristides tarafından derlenen 
ve M.Ö. 1.yy.da popülerlik kazanan komik ve erotik kısa öykülerden oluşan Milesia öyküleri Romalı 
tarihçi Sisenna tarafından Latinceye çevrilmişti. Bu öykülerden biri olan “Efesli dul” öyküsü 
Satyricon’daki karakterlerden biri olan Eumolpos tarafından anlatılmaktadır; Satyricon, 111-112; G.B. 
Conte,1994, s. 459-460 
93 5.yy.’da pagan yazar Martianus Capella’nın “De Nuptiis Philologiae et Mercurii” adlı eseri ve 6.yy 
Hıristiyan filozofu Boethius’un “Philosophiae Consolatio” adlı eserleri örnek gösterilebilir. M. 
Coffey, 1976, s. 162 vd. 
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saymaktadır.94 M. Bakhtin ise, roman türünün gelişimini ele aldığı çalışmasında 

türün kökenini Sokratesçil diyalogdan evrimleşen Menippos hicvine dayandırmakta 

ve bu formu tanımlı bir tür olarak kabul ederek kimi özelliklerini ortaya 

koymaktadır. Bakhtin’e göre, Lukianos’un eserleri Menippos hicvinin eksiksiz 

görünümü ortaya koymaktadır.95 Menippos hicvini tür olarak değil, Menippos’la 

başlayan bir yazın geleneği olarak değerlendiren Relihan ise bu geleneğin 

Rönesans’ta Avrupa edebiyatına geçişinde Menippos’un değil, Lukianos’un kendine 

özgü bir şekil kazandırdığı hiciv modelinin etkili olduğunu ve aydınlar arasında 

geçen fikir tartışmalarında kullanıldığını ifade etmektedir.96 

Hiciv türünün sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir halkayı meydana 

getirmiş olması sebebiyle Lukianos aslında eşsiz bir hiciv örneğidir. Bu sebepten 

hiciv modelinin onun edebi kişiliği bakımından ayrıca sorgulanması ve ele alınması 

gerekmektedir. 

 

 

 

                                                 
94 N. Frye, Anatomy of Criticism, Princeton University Press, 1966, s. 308-9 
95 M. Bakhtin, Karnavaldan Romana, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 224-5 
96 J.C. Relihan, “Menippus in Antiquity and the Renaissance”, The Cynics içinde, (ed. R.B. Branham), 
University of California Press, 1996, s. 265-293 
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II. BÖLÜM: LUKİANOS VE HİCİV 

Lukianos ve Hiciv Geleneği İçindeki Yeri 

Antoninus’lar çağı olarak adlandırılan, toplumsal ve kültürel yapıda pek çok 

değişimin yaşandığı M.S. 2.yy.’da yaşayan Lukianos (M.S.115/125-180 sonrası), 

yaşadığı çağda Roma’nın politik rejimine kültürel bir tepki olarak gelişen İkinci 

Sofistler hareketinin97 içinde yer alarak, bu hareketin pek çok yönünü eserlerinde 

vurgulaması ve çağına eleştirel bir gözle yaklaşması bakımından geç antik çağda ve 

modern çağda bir hiciv yazarı olarak değerlendirilmektedir.  

Ancak yazara kendi yaşadığı dönemde hiçbir meslektaşı tarafından herhangi 

bir atıf yapılmaz. Ünlü Sofistlerin hayatını kaleme alan Philostratos’un Bioi 

Sophiston adlı eserinde adı geçmemekle birlikte ona yapılmış herhangi bir gönderme 

de söz konusu değildir. Bu da akla Lukianos’un çağdaşları tarafından yeteri kadar 

tanınmadığını ya da yazarın tarzından pek hoşlanılmadığı için kasıtlı olarak söz 

edilmediği düşüncesini getirmektedir. Bu fikri destekleyecek bir örnek olarak 

Lukianos’un çağdaşı hekim Galenos’un (M.S.129-200) anlattığı bir hikayeden söz 

edilebilir. Söz konusu hikayede, Galenos dolaşımda olan sahte kitaplardan 

bahsetmekte ve ardından meslektaşlarından biri olan Lukianos’un sözde Herakleitos 

yazmış süsü vererek saçma sapan ve anlaşılmaz bir eser yazdığını ve dönemin ünlü 

bir feylesofuna ve birkaç gramerciye bu eseri teşhir ederek onlarla dalga geçtiğini 

                                                 
97 Philostratos (M.S.170-247), tarafından adlandırılan, M.S. 1.,2. ve 3.yy.’larda Yunan aydınları 
arasında etkili olan, dilde ve stilde M.Ö.5.yy. Attik düzyazı yazarlarının uyarlanmasını hedef alan 
arkaizm hareketi. Bazı araştırmacılar tarafından sadece edebiyat alanıyla sınırlandırılan bu hareketi 
Bowie kültürel hareketin tüm alanlarına yayılan ve sadece aydınlar arasında değil toplumun geri 
kalanını da etkileyen bir hareket olarak değerlendirmektedir.; E.L. Bowie, “The Greeks and Their Past 
in the Second Sophistic”, Past and Present, 1970, Vol.46, s.1-41 
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anlatmaktadır.98 Bu hikayede anlatılan alaycı karakteri aslında sofistler arasında 

neden kabul görmüş olmadığına dair yeterli bir örnektir. Lukianos’un alaycılığı ve 

ciddi meseleleri gülünç bir dille hicvine konu edindiği zaten geç antik çağda ve 

günümüzde eleştirmenlerce de kabul edilmektedir. 

Geç antik çağda ve Bizans çağında yapılan yorumlar yazarın hicvine dair 

genel bir kanıya ulaşmamızı sağlayabilir. Bu yorumlar Lactantius (240-320), 

Eunapios (347-420), Pelusiumlu Isidoros (5.yy.) ve daha sonraki yüzyıllarda yaşayan 

kilise babalarının yorumlarından oluşmaktadır. Bunlardan biri olan 4.yy. Yunan 

sofisti Eunapios Feylesofların ve Sofistlerin Hayatı adlı eserinde Lukianos’un 

güldürmek için ciddi meseleler işleyen bir adam olduğunu, kendi döneminin bir 

filozofu olan Demonaks hakkında ise tamamen ciddi bir tarzla yazdığını ve böyle 

başka eserleri de olduğunu söylemektedir (Bioi Philosophon kai Sophiston, II.1.9). 

Lactantius ise Lukianos’un, ne tanrılardan ne de insanlardan lafını sakınmadığını 

söylemektedir (Institutionum Divinarum, I.9). Isidoros ta onun kiniklerden biri 

olduğunu ve diyaloglarını söylenmiş ve hiç anlatılmamış sözleri bir araya getirerek 

düzenlediğini belirtir (Epistulae, IV. 55).99 Daha kapsamlı bir yorum ise 9. yy. 

Hıristiyan yazarı ve İstanbul piskoposu Photius’un (820-897) eserinde yer 

almaktadır. 

Photius Bibliotheca adlı eserinde Lukianos`un Phalaris, Ölüler diyarı 

diyalogları, Yosma konuşmaları ve farklı konular üzerine yazılmış pek çok eserinin 

tanındığını, onun bu eserlerde paganların inançlarını; onların tanrılar yaratmadaki 
                                                 
98 Söz konusu eser Galenos’un Hippokrates üzerine yazdığı bir şerhte geçmektedir. Ancak eserin 
geçtiği pasaj Yunanca’sında olmayıp, Arapça’sında korunarak muhafaza edilmiş. Arapça tercümenin 
1934 yılında Almanca’ya çevrilmesi sırasında söz konusu anekdotta geçen Lukianos adının 
Samosatalı Lukianos olduğu fark edilmiştir. Arapça tercüme ve Lukianos bağlantısı, G. Strohmaier’in 
Übersehenes zur Biographie Lukians adlı çalışmasında ele alınmıştır; A.S. Alexiou, 1990, s.6 ve 
dipnot 8; C.P. Jones, 1986, s.19 ve dipnot 72 
99 Baldwin, Isidoros’un kinik nitelemesini Lukianos’un diyaloglarında kinikleri ve onlara özgü biçemi 
kullanmasından dolayı vermiş olabileceği düşünmektedir; B. Baldwin, 1973, s.99 
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yanlışlarını, insanların kabalıklarını ve sınır tanımamalarını, ozanların fantezileri ve 

kurmacalarını, devlet adamlarının hatalarını ve yaşamlarındaki sürekli değişimleri, 

feylesofların övüngen davranışlarını ve yararsız düşüncelerini alaya aldığını 

söylemektedir. Photius, Lukianos’un hiçbir şeyi ciddiye almadan filozofların ve 

diğerlerinin düşünceleriyle alay ederken kendi görüşü hakkında eserlerinde herhangi 

bir göndermede bulunmadığını dile getirir. Öte yandan Lukianos’un kullandığı 

biçemin son derece açık, okuyucuyu rahatsız etmeyen ve düzyazıdan ziyade şiiri 

andıran bir akıcılıkta olduğunu da ifade etmektedir. Photius Lukianos’un hiçbir şeyin 

tam olarak kesin bir şekilde bilinemeyeceği görüşünde olduğunu bunu da eserinde 

kendi kitabı üzerine yaptığı şu alıntıyla göstererek genel bir kanı edinmemizi 

sağlamaktadır.“Ben, Lukianos bilerek eski ve saçma şeyler hakkında yazdım. 

Mademki bilgece görünen şeyler insanlar için saçmadır, o zaman insanlar içinde 

dikkate değer hiçbir anlayış (düşünce) yoktur. Bununla birlikte hayran olduğun şey 

bir başkasına  gülünç gözükür.”100 (Bibliotheca, 128, 96a-b) 

Bizans döneminde Lukianos hakkındaki son yorum Suidas adlı 

ansiklopediden gelmektedir. Ansiklopedinin Lukianos maddesinde şu yorum yer alır; 

“Samosata’lı Lukianos kutsala karşı saygısız, tanrılara inanmayan lakabıyla tanınır, 

çünkü diyaloglarında tanrılar hakkında söylenenlerle alay etmektedir. İmparator 

Traianus’un zamanında ve sonrasında yaşamıştır. Kariyerinin ilk yıllarında Suriye, 

Antiokheia’da avukatlı yapmış, bu işte başarısızlığa uğradıktan sonra kendini 

yazmaya vererek bütün zamanını bu işe harcamıştır.Gerçek karşısında hiddetle tavır 

aldığı için köpekler tarafından parçalanarak öldüğü bilinir; Peregrinus’un Ölümü 

adlı eserinde Hristiyanlara saldırarak, bizzat İsa’nın kendisine iftira etmiştir. Bu 
                                                 
100 Pseudo Lukianos, Epigramma, 1-5. Bu şiir araştırmacılar tarafından Lukianos’a ait olduğu şüpheli 
eserler arasında yer almaktadır. C.P. Jones, 1986, s. 170; C. Robinson, Lucian and His Influence in 
Europe, Duckworth, 1979, s.242 
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nedenle öfkesi uğruna yaşamında hakkettiği cezayı çekmiştir, ancak ahrette İblisle 

birlikte sonsuz ateşten payına düşeni alacaktır.” (Suidas, l, 683) Suidas’ta yazar 

hakkındaki yorum, Peregrinos hakkında yazmış olduğu eserde Hıristiyanlara karşı 

alaycı bir ifadeye yer vermiş olmasından dolayı son derece serttir.  

Lukianos hakkındaki bu yorumlardan genel bir sonuç çıkaracak olursak; 

yazarın döneminin toplumsal ve düşünsel yapısını ve bu yapıyı oluşturan sınıfları 

eleştirdiği ve bunu yaparken de şüpheci bir anlayışla başkalarınca pek 

sorgulanmayan alanları kendine hedef seçtiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda yaşadığı 

çağ içersinde topluma ters düşen biri olarak değerlendirilmiş olması akla 

yatmaktadır. Diğer yandan ciddi ve gülünç olanı bir arada kullanması bakımından 

kiniklerle ilişkilendirilmiş olması muhtemel gözükmektedir.  

Geç antikçağdan ve Bizanslı yorumculardan edindiğimiz bilgiler dışında 

Lukianos hakkında tek kaynağımız yazarın kendi eserleridir. Bu yüzden onun hicvini 

oluşturan unsurları anlayabilmek için bu konuda vermiş olduğu ipuçlarına bakmamız 

gerekir. Diğer yandan hiciv türünde yazılmış eserlerin belirlenmesinde kullanılan 

kimi ölçütleri, yazarı değerlendirirken kullanmamız bize yol gösterici olacaktır. 

Bu ölçütleri kısaca toparlayacak olursak; İlki tür hakkında yazarın verdiği 

açıklamadır ya da başka bir deyişle hiciv modelinin tanımlanmasıdır.101 İkinci ölçüt 

yazarın bağlı olduğu hiciv geleneğini ya da örnek aldığı edebi mirası belirtmesidir.102 

Üçüncü ölçüt, yazarın geleneksel hiciv temalarını ve yöntemlerini kullanmasıdır, bu 

bazen eski hiciv yazarlarının deyişlerinin alıntılanması şeklinde de gerçekleşebilir. 

Dördüncü ölçüt hicivde ele alınan konuların niteliğidir, bu ölçüt için bir sınırlama 
                                                 
101 Buna örnek olarak, Iuvenalis’in ilk satura’sında Roma’daki çöküşle ilgili genel bir tablo çizip bu 
durum karşısında “satura yazmamak zor iş” (Satura, I.30) diyerek bu şiir türünü seçimini haklı 
çıkarmak için açıklamalarda bulunması, materyallerinin ve yöntemlerinin çerçevesini çizmesi uygun 
düşmektedir. 
102 Horatius’un kendine örnek aldığı ozanları göstermesi için bkz.,s.20 
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olmamakla birlikte konunun somutluğu, gündelik ve kişisel olması vb. özellikler söz 

konusudur, ancak asıl ölçüt hicvin kalıcılığı; hem yazıldığı zamana hem de bugüne 

tekabül etmesidir. Hicvin biçeminin orijinalliği ve gücü de kalıcılığı sağlayan bir 

etmendir. Bir başka ölçüt kullanılan dille ilgilidir; çoğu kere kaba, müstehcen ve 

gündelik olmakla birlikte ironi, paradoks, parodi, abartma gibi dil araçlarının 

kullanılmasıdır. Son ölçüt olarak okuyucu ya da dinleyicide uyandırdığı eğlenmeyle 

karışık küçümseme duygusu gösterilebilir.103  

 

Hiciv Modeli 

Lukianos kendi hiciv modelini bazı eserlerinde açıklamaktadır. Bunlardan biri 

olan Dis Kategoroumenos (Çifte İtham), Zeus, Hermes ve Dike tarafından sıra dışı 

çeşitli davalara bakılan mahkeme mizanseninde geçmektedir. Lukianos’un sözcüsü 

olduğunu bildiğimiz Syrios karakterine Retorik ve Diyalog’un yöneltmiş olduğu 

suçlamada Lukianos hiciv türüne yönelimini iki aşamada anlatmaktadır. Syrios’un 

eşi olarak alegori yapılan Retorik figürü kendisinin Diyalog uğruna Syrios tarafından 

terk edildiği suçlamasında bulunur (Dis. Kate.,28). Buna karşılık Syrios karakterinin; 

“.....Artık 40’lı yaşlarına gelmiş bir adam için çekişmeli yargısal retorik 

konuşmalarını terk etmek, retoriğin tiranlara karşı suçlamalarını, prenslere karşı 

övgülerini bırakarak diyalogun eşliğinde Akademia ve Lykeion’un yolunu tutmak 

uygun gözükmektedir” (Dis Kate.,32) ifadesiyle yaptığı savunmadan Lukianos’un 

                                                 
103 G. Highet, 1962, s.15 vd. Ancak bu ölçütler modern araştırmacılarca günümüz eserleri de hesaba 
katılarak oluşturuldukları için Lukianos’un hicivlerinde bu ölçütlere tam olarak bir uygunluk 
yakalamak söz konusu değildir. Dil ile ilgili olan son iki ölçüt eser incelemesi kısmında metinleri ele 
alırken işleneceği için bu bölümde ayrı bir başlık altında ele alınmayacaktır. 
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40’lı yaşlarında felsefe içerikli diyalog yazmaya başladığını öğreniyoruz.104 Ancak 

onun eserlerinin asıl muhtevası hicivdir, bunu da Diyalog’un yöneltmiş olduğu 

suçlamada görürüz: “Ben bir zamanlar saygı duyulan biriyken; tanrılar, doğa ve 

evren döngüsü üzerine sorgulama için kullanılırken,....bu adam beni süzüldüğüm 

doruklardan tutup aşağı çekerek kanatlarımı kırdı ve beni avamın seviyesine indirdi. 

Üzerimden saygı uyandıran trajik maskeyi çıkartıp, yerine komedi ve satyr maskesini 

koyarak gülünç hale getirdi. Sonra da alay, iambos (taşlama) , kinizm, Eupolis ve 

Aristophanes gibi kutsalla alay eden, doğru olan şeyle eğlenen adamlarla beni 

donatarak en sonunda da gürültülü havlaması ve keskin dişleriyle eski köpek 

Menippos’u mezarından kaldırarak bana sapladı. Bu köpeksi korkunçluğunu 

beklenmeden ısırmasından alıyor, ne zaman ısırsa sırıtıyordu.” (Dis Kate., 33). 

Lukianos’un felsefi diyalogdan hicve yönelmesine getirdiği savunma ise; 

“.......Diyalogu kullanmaya başladığımda son derece somurtkan, sürekli 

sorgulamalardan dolayı can sıkıcı bir haldeydi, bu haliyle her ne kadar saygı 

duyulsa da halka çekici gelmiyordu. Onu yeryüzüne indirerek insana özgü bir hale 

gelmesini sağladım ve gülümsemeye zorlayarak başkaları için çekici bir hale 

getirdim. Ona komediyi eklemiş olmam onu dinleyenlerin beğenisi kazanmasını 

sağladı105....Onu üzen şey diyalogu başkaları gibi “ruhun ölümsüzlüğü”, “tanrının 

dünyayı nasıl tertip ettiği”, “retoriğin anlamlandırılması”gibi çözümü zor felsefi 

problemler için kullanmamış olmam106.....Ona başka unsurlar eklemekle birlikte onu 

                                                 
104 Lukianos’un felsefe içerikli eserlere doğru yönelimini benzer şekilde Horatius’un mektuplarında 
açıkladığı felsefeye yönelimi ve satura’larında konu seçiminde bu yönelimi sergilemesiyle 
karşılaştırabiliriz. Horatius’ta felsefe etkisi için bkz., s.25-6 ve dipnot 66, 67,68 
105 Lukianos’un bu ifadesi Borysthenesli Bion’un felsefi diatribe’lerinde felsefenin o zamanki başlıca 
konuları olan ahlak sorunlarını (ciddi konuları) eğlendirici bir üslupla anlatarak felsefeyi sıradan halk 
kitlelerine ulaştırmasını akla getirmektedir. Bion’un felsefeyi kullanımı için bkz., s. 16-7 
106 Diyaloğun konuları arasında yer alan söz konusu felsefi problemler Platon’un Timaios 35a, 41d ve 
Gorgias 463b-d, 465c bölümlerinde ele alınmaktadır; A.M. Harmon (tr.), Lucian, Vol.3, Heinemann, 
1921, s. 149, dipnot 1-2 
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orijinal örtüsünden Yunan elbisesinden hiç çıkarmadım ben bizzat barbar (yabancı) 

olmama rağmen onu yabancılaştırmadım.” (Dis Kate., 34) şeklindedir.  

Lukianos’un açıkladığı bu model aslında kendi mesleki kariyeri ve eğilimleri 

açısından da pek çok bilgi içermektedir. Onu döneminin sofistleri arasına 

yerleştirecek retorik uğraşısı ve hatipliği, ardından 40’lı yaşlarda felsefeyle uğraşı ve 

sonunda kitleleri hedef alan komik unsurla harmanlanmış hicivli diyalog türünü icadı 

onun yazarlığının farklı dönemlerini göstermekle birlikte bu konunun tarihsel ve 

sosyal çerçeve içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Lukianos’un felsefi diyaloğa komedi unsurlarını kattığı hicivli diyalog türüne 

olan yönelimi, yazarın başka eserlerinde de teyit edilmektedir. Anabiountes (Yeniden 

Doğanlar) adlı eserinde Kinik Diogenes, Lukianos’un persona’sı, Parresiades (açık 

sözlülük) adlı bir hatibin mahkeme konuşmalarını bırakarak retorik becerisini 

felsefecilere karşı kullandığından söz eder. Felsefecileri dolandırıcılık ve yalancılıkla 

suçlayan Parresiades’in, bunu yaparken de felsefenin aracı olan Diyalogu ve felsefeci 

Menippos’u ayartarak kendi amacı doğrultusunda kullandığını söylemektedir 

(Anabiountes,25-6). 

Lukianos, 40’lı yaşlarında benimsediği bu yeni türün orijinalliği konusunda; 

kendisinin felsefi diyalog ve komediyi birleştirerek yeni bir tür icat ettiğini ve bunun 

seyircileri tarafından da beğenildiğini dile getirmektedir (Prometheus ei en logois, 3-

6; Zeuksis, 1). Bu birleştirme ise yüzeydeki komik kahkahanın altında felsefi bir 

ağırbaşlılık kullanılmasıyla kendini gösterir.107 Böylece onun benimsemiş olduğu 

hiciv modelinin felsefi diyalog,108 Eski Yunan komedisi ve Menippos hicvinin 

                                                 
107 "g°lvta kvmikÚn ÍpÚ semnÒthti filosÒfƒ..." Prometheus ei en logois,7 . 
108 Ancak söz konusu yazarın hicivde kullandığı yazın biçemi olduğunda; kullanılan biçem her zaman 
diyalog değildir, yazarın kimi zaman diatribe tarzında monolog bir anlatı, bazen mektup bazen de 
romanı andıran bir düzyazı biçemi tercih ettiği görülmektedir. Bu durumda onun modelini oluşturan 
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unsurlarından oluştuğu görülecektir. Onun modelinin ciddi ve gülünç olanın bir arada 

kullanıldığı ve daha geniş kitleleri kendine hedef alan kinik edebiyatın spudogeloion 

denen türüne yakın durduğu görülmektedir. Araştırmacılar tarafından yazarın bu 

türdeki eserlerinin yaşamında ikinci bir aşama olarak kabul edilen M.S. 165 yılından 

sonra yazıldığı düşünülmektedir.109  

 

Hiciv Geleneği 

Lukianos’un tür hakkında eserlerinde vermiş olduğu açıklamada, onun bağlı 

olduğu geleneğe dair imalar da yer almaktadır. Dis Kategoroumenos’ta ilk olarak 

Yunan iambos ozanlarının taşlama geleneğine ima yapılmaktadır. Lukianos’un 

kültürel eleştirinin bir parçası olarak, ancak kişisel bir amaçla hicvettiği sözde 

hasımları üzerine yazılmış iki eserde Arkhilokhos ve diğer iambos ozanlarının etkisi 

görülmektedir. Pseudologistes (Yanlış Karar) adlı eserde Lukianos, kendisiyle sözde 

yapmış olduğu bir dil yanlışı için alay eden dönemin bir sofistini taşlamayı andırır bir 

dille hicveder. Arkhilokhos’tan alıntıladığı bir dizeyle110 tıpkı bir zamanlar ozanın 

hasımlarına söylediği gibi kendisinin de Arkhilokhos’un açıksözlülüğünü örnek 

alarak bu kişiyi hicvedeceğini söyler. Üstelik Lukianos’a göre adını vermediği bu 

adamı hicvetmek için sadece Arkhilokhos da yeterli olmayacak Hipponaks ve 

Simonides’i de çağırmak gerekecektir (Pseudologistes, 1-2). Yine kültürel eleştiri 

bağlamında yazılan Pros ton apaideuton kai polla biblia onoumenon, (Cahil kitap 

                                                                                                                                          
felsefi diyalog dendiğinde hem kullanılan yazın biçemi hem de kinik edebiyatta da kullanılmış olan 
felsefi diyaloğun Sokratesçil ironi ve tartışma yöntemlerini anlamamız gerekecektir. 
109 A.S. Alexiou, 1990, s. 4-5; 66-67 
110 “t°ttiga toË pteroË sune¤lhfaw” (Pseudologistes, 1); cırcır böceğinin kanatlarına takılmak. 
Arkhilokhos’un bu sözü (fr.223), kendi iambos’larının gücünü cırcır böceğinin sesinin kuvvetine 
benzetme anlamında kullandığını sanıyoruz.  
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koleksiyoncusu) adlı eserinde; kitap koleksiyonu ile ünlü ancak bu kitapların 

içeriğinden habersiz, dönemin sözde bir aydınına hitaben okunması gereken klasikler 

arasında Arkhilokhos ve Hipponaks’ın da adını anmaktadır (Pros ton apaideuton., 

27). Hicvin baştan sona tek bir kurban üzerinde odaklanmış olması bakımından 

Yunan taşlama ozanlarının etkisi hissedilir. Diğer yandan hicivde göstermelik bir 

kültür düşkünlüğüne atıf yapılması ve cahil zengin tiplemesi motifinin kullanılması 

bakımından, Lukianos’un, Petronius’un Trimalchio’nun sözde edebiyat tutkusunu 

eleştirdiği Satyricon adlı eserinden de etkilenmiş olabileceği akla gelmektedir.111 

Lukianos’un bağlı olduğu hiciv geleneğinde komedyanın etkisi şüphesiz 

büyük önem taşımaktadır. Dis Kategoroumenos’ta hiciv modelini oluşturan 

unsurlardan biri olan komedyanın, esinlenilen ozanları ise Eupolis ve 

Aristophanes’tir. Lukianos’un bazı diyaloglarında komedya ozanlarından alıntılanan 

motifler üzerine çalışma yapan araştırmacılar, özellikle mizansenin Hades’te geçtiği 

diyaloglarda komedya yazarlarından uyarlanan motiflerin kullanımına 

rastlamışlardır. Diğer yandan Lukianos’un Timon adlı diyaloğunda özellikle 

Aristophanes’in Plutos adlı eserinin etkisi fark edilmektedir.112 Lukianos’un 

kendisinin de Eupolis ve Aristophanes’i okunması gereken klasik ozanlar arasında 

göstermesi de bu fikri destekler niteliktedir (Pros ton apaideuton,27). 113 

Lukianos’un eserlerinde kinik Menippos’tan uyarladığı geleneğin son derece 

baskın olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Lukianos, hiciv 

modelini tanımlarken Menippos’u bir unsur olarak göstermektedir; Dis 
                                                 
111 Trimalchio’nun sözde edebiyat tutkusu iması için bkz. Satyricon, 48; C.P. Jones, 1986, s. 109 
112 M.J. Borelli, Three Characters in the Works of Lucian of Samosata, University of North Carolina, 
Ph.D.diss., Xerox University Microfilms, 1975, s.13 ve dipnot 27 
113 Dis Kategoroumenos adlı eserinde adı geçmemekle birlikte Helenistik Çağ Yeni Komedya 
ozanlarından Menandros’un da Lukianos üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Lukianos Pseudologistes 
adlı eserinde (Pseud., 4) Menandros adlı ozanın prologlarından birini adını vermeden alıntılayarak  
örnek göstermektedir. 1958 yılında Menandros’un Dyskolos adlı eserinin ortaya çıkmasıyla söz 
konusu prologun bu eserden alıntılanmış olduğu anlaşılmıştır. C.P. Jones, 1986, s. 151 
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Kategoroumenos’ta diyaloğa eklediği bir unsur olarak “....eski köpek Menippos’u 

mezarından kaldırarak....” (Dis Kate.,34), bir başka eserinde ise felsefecilerin 

sahteciliklerini hicvederken kendisi de bir feylesof olan Menippos’u bu amacı 

doğrultusunda onlara karşı sözcüsü olarak kullandığını (Anabiountes, 26) söyleyerek. 

Bu imaların dışında Menippos’un adı Drapetai (Kaçaklar) adlı eserde Felsefe’nin, 

Zeus’la yaptığı konuşmada geçmektedir. Felsefe figürü kendisine saygısızca 

muamele eden ve filozof adını kirletenler yüzünden daha önce yeryüzünden ayrılmak 

istediğini ancak Antisthenes, Diogenes, Krates ve Menippos gibi feylesoflar 

sayesinde bir müddet daha kalmaya karar verdiğinin söylemektedir (Drapetai, 11). 

Ancak hicivli diyalog türünü Menippos’tan uyarladığı konusunda Lukianos herhangi 

bir imada bulunmaz, tersine bu türün onun orijinal bir eseri olduğunu söylemektedir 

(Prometheus ei en logois, 1-7). 

Lukianos’un kinik Menippos’un hiciv geleneğinden ne ölçüde yararlandığını 

anlayabilmemiz için modern çağda yapılan araştırmalara bakmamız gerekir. Rudolf 

Helm adlı araştırmacı Lukianos ve Menippos arasındaki bağıntı üzerine yaptığı 

çalışmasında (1906); Lukianos’un, Menippos imgesine yer verdiği hicivli 

diyaloglarının pek çoğunda taban olarak Menippos’un eserlerini kullandığı tezini 

ortaya atarak Menippos’un kayıp eserlerini yeniden yapılandırmaya çalışmıştır. Helm 

çalışmasında, Lukianos’un hicivli diyaloglarında; düzyazı ve şiir karışımını bir arada 

kullanımı, diatribe elemanları, mitolojik referanslar içermesi, Hellenistik döneme 

ilişkin imalar ve ağırlıklı olarak kinik düşünce içeriği taşıması bakımından, söz 

konusu diyalogların Menippos orijinli olduğunu ve hicivli diyalog türünün aslında 

Menippos’a ait olduğunu iddia etmiştir. 114 

                                                 
114 Rudol Helm’in çalışması türün orijinalliği sorununa getirdiği yaklaşım bakımından daha sonra terk 
edilse de Lukianos araştırmalarına yeni bir boyut getirmiştir. Daha önceki çalışmalarda eserlerin 
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 Laerteli Diogenes, Menippos’un kayıp eserlerinin adlarından bazılarını 

vermektedir (Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VI.29,101). Bu adlardan 

yola çıkıldığında Menippos’un Nekuia adlı yer altı dünyasında geçen eserinin 

Lukianos’un Nekrikoi Dialogoi adlı eseri başta olmak üzere Kharon, Kataplous, 

Nekyomanteia adlı Hades mizanseninde geçen diyaloglarına temel oluşturduğu, 

Menippos’un Diogenous Prasis (Diogenes’in Satılması) adlı eserinin ise 

Lukianos’un Bion Prasis (Satılık Yaşamlar) adlı eserine model olduğu 

sanılmaktaydı.115 

Diğer yandan Helm’in söz konusu çalışması daha sonraki yıllarda 

araştırmacılarca geçerliliğini yitirmiştir. Barbara McCarty, Helm’in saptamalarından 

biri olan düzyazı şiir karışımı formunun Lukianos’ta kullanımını Varro’nun 

Menippea’larıyla kıyaslayarak, özellikle Nekyomanteia ve İkaromenippos adlı 

diyaloglarda şiir oranının düzyazıya göre çok az kullanıldığına dikkat çekerek bunun 

türün orijinalliğini sorgulamada yeterli bir ölçüt olamayacağını ortaya koymuştur. 

Ayrıca, McCarty Lukianos’taki klasik edebiyat formlarına ve motiflerine yönelimin 

ise İkinci Sofistler çağının genel bir eğilimden kaynaklandığını belirtir. McCarty’nin 

bir başka gözlemi de Kataplous (Ahirete İniş) adlı eserdeki dramatik diyalog 

kullanımının yoğunluğudur. Menippos’un kayıp eserlerinde diyalog formunun 

dramatik bir şekilde kullanımına dair elimizde bir kaynak olmadığı için McCarty, 

Lukianos’un dramatik diyalogu Menippos’tan uyarladığına dair bir kanıya varmanın 

güç olduğu fikrine varmaktadır.116 

                                                                                                                                          
ahlaki içeriği üzerinde durulurken Helm’in çalışması, yazarın eserlerini belirli gelenek ölçütleri içinde 
ve belli modelleri izleyerek düzenlediğini ortaya çıkarmıştır. A.S. Alexiou, 1990, s.11 vd.; 
M.J.Borelli, 1975, s.13 vd. 
115 A.S. Alexiou, a.g.e. 
116 M.J.Borelli,a.g.e.,14 
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Relihan’ın Menippos hicvi üzerine yaptığı daha yakın tarihli bir çalışma, bu 

hiciv geleneğinin Lukianos’la ilişkisi üzerine konuya farklı bir bakış açısı kazandırır. 

Çalışmanın temeli Lukianos’un Menippos eserleri olarak bilinen İkaromenippos, 

Nekyomanteia ve Nekrikoi Dialogoi adlı eserlerinde sözcü olarak kullandığı kurmaca 

Menippos karakterine dayanmaktadır. Relihan bu diyaloglarda kullanılan karakterde 

farklı Menippos imgelerinin saklı olduğu tezini ortaya atarak, bu diyaloglarda daha 

sonra Rönesans’a da geçecek olan kinik eleştiri modelinin kurulduğunu 

savunmaktadır. Bu modelde eleştiri, normal şartlarda ciddiye alınmayacak bir 

karakterin tasarrufuna verilmekte ve ironik olarak mutlak hakikatlerle ve onun 

savunucularıyla bu karakterin ağzından dalga geçilmektedir.117 

Relihan, Laerteli Diogenes’te ve başka kaynaklarda yer alan farklı Menippos 

yorumlarına dayanarak, Lukianos’un Menippos karakterini oluştururken 

Menippos’un hayatının farklı yönlerini kullanarak farklı Menippos karakterleri 

kurguladığını düşünmektedir. Bu farklı Menippos imgeleri Rönesans’a Lukianos 

yoluyla geçerek kullanılmıştır. Bunlardan ilki Laerteli’de yaşam öyküsü anlatılan 

tarihsel Menippos’tur; Fenikeli bir köle olan bu kişi hakkında tefecilik yaptığı ve 

gülünçlüklerle dolu kitaplar yazdığı dışında bir bilgiye sahip değiliz üstelik Laerteli 

söz konusu kitapların da aslında ona ait olmadığını söylemektedir (Ünlü Filozofların 

yaşamları ve Öğretileri, VI.99-100). Bu Menippos, Lukianos’un eserlerinde 

kullandığından farklı biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İkincisi kinik özelliği vurgulanan Menippos’tur. Relihan, Menippos’un 

kinikliğinin sorgulanabilir bir ikilem taşıdığını belirterek, Lukianos’ta hem kiniklere 

ihanet eden biri (Anabiountes, 26), hem de Felsefe’nin övgüsünü kazanmış bir kinik 

                                                 
117 J.C. Relihan, 1996, s. 265-293 
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olarak kullanıldığına (Drapetai, 11) işaret etmektedir. Diğer yandan Lukianos’un 

Menippos’u kullandığı diyaloglardan Nekrikoi Dialogoi’da Diogenes ve Menippos 

karakterinin aynı sahnede birlikte yer almadıkları ve Menippos’un kinizminin 

heterodoks bir görünüm sergilediği düşüncesindedir. Yine aynı şekilde 

İkaromenippos ve Nekyomanteia’da da Menippos bir kinik değil, daha çok fantastik 

yerlere yolculuk yapan bir konuk olarak işlenmektedir. 

Relihan, tartışmasız olarak bir kinik Menippos olduğunu118 ancak onun 

geçerli olan kinik değerleri dahi tahrif eden biri olarak yansıdığını belirtir. Kiniklerin 

onu nasıl gördüğü hakkındaysa, pek fazla bilgimiz yok ancak Laerteli’de skandalla 

dolu bir yaşam öyküsüne sahip Menippos hakkında diğer kinikler hakkında olduğu 

gibi herhangi bir anekdot, aforizma ya da erdemine ait bir söz anlatılmamaktadır. 

Laerteli’de onu kiniklere bağlayan şey, sadece silsile içinde yer alması ve 

Diogenes’in Satılması adlı eserinin adının varlığı ve böylece kinik Diogenes’le 

kurulan bağıdır. Diğer yandan Relihan’a göre, Lukianos eserlerinde kinizmin 

fikirlerini anlatacağı zaman bu bildiriyi Menippos’un ağzından değil isimsiz bir kinik 

tiplemesiyle yapmaktadır (Zeus Elegkhomenos, Kynikos). 119 

Üçüncü Menippos ise yazar olarak karşımıza çıkar. Laerteli’nin sadece 

adlarını verdiği Menippos eserleri hakkında yorumda bulunabilmek güçtür. Eserlerin 

yeraltı dünyası, tanrılar, felsefeciler ve özellikle Epikuros hakkında yazılmış olduğu 

anlaşılmaktadır. 120 Laerteli söz konusu eserler hakkında ise onların ciddiyetten uzak 

ve tamamen gülünçlüklerle dolu olduğunu ve eserlerin aslında Menippos’a ait 

olmadığını aktarmaktadır (Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VI.99-100). 

                                                 
118 Laerteli, “Menippos da kinikti” ifadesiyle bunu ortaya koymaktadır. Ünlü Filozofların Yaşamları 
ve Öğretileri, VI.99 
119 Ancak bu iddia Nekrikoi Dialogoi söz konusu olduğunda biraz şüphelidir. 
120 Athenaios’un verdiği bilgiye göre Menippos’un Symposion adlı bir eseri de vardır; 
Deipnosophistae, XIV.27.20 



 

 48

Öte yandan, bu ‘yazar Menippos’a daha sonra başka kaynaklarca spudogeloios 

lakabının verildiği121 ve ona yakıştırılan Menippos hicvi türünün ortaya çıktığı 

görülmesine rağmen bu türün eski çağda anlatılan Menippos’la bağı göründüğü 

kadar sıkı değildir. 

Bir diğer Menippos tipi, bir Hades gezgini olarak Menippos’un kendi eseri 

Nekuia ile bağlantılıdır. Bu bağlantı Bizans ansiklopedisi Suidas’ta Menippos’a 

ilişkin yorumlarda ortaya çıkar.122 Suidas’ta geçen yorum şöyledir: “Kinik Menippos 

şarlatanlığı öyle bir noktaya vardırmıştı ki, Eriny kılığında gezinerek, günahları 

gözlemek için Hades’ten geldiğini ve geri döndüğünde bunları oradaki tanrılara 

bildireceğini söylüyordu. Kıyafeti ise şöyleydi: Üstünde ayaklarına kadar inen koyu 

renk bir tunik, belinde erguvan renkli bir kemer ve kafasında Zodyak’ın on iki 

gezegeninin işareti işlenmiş Arkadya işi bir şapka, ayağında ise tragedya 

oyuncularının giydiği cinsten çizmeler, upuzun bir sakal ve elinde de dişbudak 

ağacından bir değnek.” (Suidas, f,180)123 

Son olarak da hem Hades yolculuğundan hem de köpeksi Menippos 

imgesinden şekillenen alaycı Menippos tiplemesi mevcuttur. Köpeksi Menippos, 

Varro’da “kuyruğu olmayan köpek”, Lukianos’ta “her zaman ısıran köpek”, 

Laerteli’de “Girit köpeği” gibi nitelemelerle yer alır. Böylece yeraltıyla ilişkili bir 

                                                 
121 Bkz.dipnot 38 
122 Söz konusu maddeler için bkz., Suidas, m,612 ve f,180 
123 Ancak Suidas’ta geçen bu yorum Laerteli’nin kinik silsile içinde Menippos’tan hemen sonra 
anlattığı Menedemos adlı kiniğe aittir. Muhtemelen eski çağda meydana gelen bu yanlış algılama 
yukarıdaki yorumda anlatılan Menippos tiplemesinden aşağı dünyaya yolculuk ederek orada kibirli 
ölülerin utanç içindeki durumlarına şahitlik eden ancak görünümüyle kendisini maskara eden bir 
Menippos imgesini ortaya çıkmıştır. Laertelide Menedemos için ifade edilen bu özelliğin Suidas’da 
aynen Menippos’a atfedilmesinin ardında, Lukianos’un Menippos tiplemesinin güçlü vurgusuna 
bağlamak gerekecektir. Suidas çevirisini krş. Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve 
Öğretileri, çev. Candan Şentuna, YKY, s. 293, ayrıca krş. Lukianos, Nekyomanteia, 1 
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alaycılık sembolü haline gelen Menippos Lukianos’un Nekrikoi Dialogoi’nin 

persona’sı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer yandan Relihan, Lukianos’un İkaromenippos ve Nekyomanteia adlı 

eserlerinde Nekrikoi Diyalogoi’da kullanılan Menippos karakterinden daha farklı bir 

Menippos tiplemesi olduğuna işaret ederek bu farkları ortaya koymaya çalışır. Bu 

farkları anlayabilmek için diyaloglara kısaca bir göz atmak gerekir. İlk olarak 

Nekyomanteia’da Nekuia’da anlatılan, Hades’e inen Menippos tiplemesinin 

kullanıldığını görürüz. Diyalogda, Menippos karakterini gülünç kıyafetler içinde ve 

tragedya oyuncularına has bir dille, karşılaştığı Philonides adlı bir arkadaşına 

inanılmaz Hades yolculuğunu anlatırken buluruz.124 Menippos, kendisine pek de 

inanmayan Philonides’e, başlangıçta dünyada tutulacak doğru yolun ne olduğu 

hakkında filozof denilen adamlara danıştığını ancak bu adamların kafa karışıklığı ve 

tutarsızlıktan başka bir şeye sahip olmadıklarını ve en güzel yaşamanın bilisizlerin 

yaşamı olduğunu anlayınca büyücü Teiresias’a danışmak üzere Hades’e inmeye 

karar verdiğini anlatır (Nekyomanteia, 3-6). Bunun üzerine Zerdüşt dinine mensup 

bir kahinden yardım alarak Hades’e iner. Ancak bu iniş sırasında kahin tarafından 

kendisine bir dizi hazırlık yapılır. Üzerine Medlerin giydiğine benzer bir kahin 

elbisesi ve aslan postu giydirilerek, başına bir külah ve eline de bir lyra alarak 

Hades’e iner. Hades’te kurulan mahkemede bir zamanlar güç sahibi ve kibirli olan 

pek çok kimsenin gülünç ve zavallı haliyle eğlenen Menippos sonunda, Teiresias’tan 

feylesoflara özgü tasımların bir gevezelikten ibaret olduğunu, tutulacak en iyi yolun 

sıradan insanın yaşamı; gününü namusluca geçirip hiçbir şeyi ciddiye almadan 

gönlünü hoş ederek yaşamak olduğunu öğrenir. Eserin sonunda sahte yalvaçlardan 

                                                 
124 Bu yolculuk hem Homeros’ta geçen Odysseus’un Hades’e inişinin hem de Menippos’un 
Nekuia’sının bir parodisidir. 
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biri olan Trophonios’un kehanet tapınağındaki mağaradan tekrar yeryüzüne 

döndüğünü öğrendiğimiz Menippos pek de bir aydınlanma yaşamadan zaten bildiği 

bir şeyi tekrar teyit ederek döner (Neky., 22).  

Relihan’a göre Menippos’un anlattığı Hades yolculuğu, bu yolculuk için 

kullandığı kılık kıyafet ve Hades’e inmek için kahinlerden yardım alması gibi 

detaylar Lukianos tarafından özellikle öyküyü saçma ve inanılmaz bir düzeye 

indirmek için kullanılmıştır. Böylece Lukianos, bir yanda Menippos’un gülünç bir 

portesini çizip onu saçma bir öykü içinde betimlerken diğer yanda Hades’te gerçeği 

aramak için inen bu karakterin ağzından hakikate ilişkin bir kavrayış ve mütevazı bir 

mesajı sunarak ironik bir mizah anlayışı geliştirmektedir. 

Relihan, İkaromenippos adlı diyalogu Lukianos’un kendi Nekyomanteia’sına 

bir tamamlayıcı parça olarak kurguladığı düşüncesindedir. Konusu bakımından 

Nekyomanteia ile paralel özellikler taşımakta olan diyalog; Menippos’un bir dostuna 

yaptığı göksel yolculuktan yeni döndüğünü söyleyerek bu yolculuğun nedenlerini 

açıklamasıyla başlar. Menippos, evrenin gizleri ve düzeni hakkında bilgi sahibi 

olmak için önce feylesoflara danıştığını, hatta onlara kendisini aydınlatmaları için 

çok para verdiğini, ancak aydınlanmak yerine feylesofların ilke, erek, boşluk, 

atomlar gibi kavramları ve söylediklerinin birbirini çürütmesi yüzünden kafasının 

daha da çok karıştığını söyler. Bu durumdan sıkılınca bir cevap aramak için 

gökyüzüne çıkmaya karar veren Menippos (İkaromenippos, 4-10), rotası üzerinde 

önce Ay’a yükselir. Buradan yeryüzünde olup bitenleri, insanların tüm çılgınlıklarını, 

savaşlarını ve ahlaksızlıklarını, felsefecilerin yaptıkları türlü hileleri izleyen 

Menippos, Ay’la onun felsefeciler hakkındaki şikayetleri üzerine sohbet ettikten 

sonra Ay’ın onlar hakkındaki şikayetini Zeus’a iletmekle görevlendirilir. Zeus’la 
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karşılaşmasında tanrılar konseyine konuk olarak katılan Menippos, bu konseyde 

tanrıların yeryüzünde baş belası olarak adlandırdıkları feylesoflar hakkında aldıkları 

karara tanıklık ederek ardından yeryüzüne geri gönderilir. 

Relihan İkaromenippos’ta çizilen Menippos karakterinin, “her zaman ısıran 

köpek” ve “alaycı Menippos” imgeleriyle pek örtüşmediğine işaret ederek bu 

diyalogta karakterin öfkesinden soyunup, gerçeğin arayışında yaptığı fantastik 

yolculukla evrensel bir gözlemciye dönüştüğünü iddia etmektedir. Buna göre, 

gerçeğin peşinde Nekyomanteia’da ve İkaromenippos’ta yaptığı birbirini tamamlayan 

fantastik yolculuklarla ortaya çıkan bu gözlemci, kişileri ya da belli bir toplumu 

hicvetmekten ziyade Lukianos tarafından “fikirlerin eleştirisi” için gerçeğin ortaya 

dökülmesini sağlayan kurmaca bir karakter olarak kullanılmaktadır. 

Nekrikoi Dialogoi’da ise durum biraz daha farklıdır. Diğer iki diyalogda 

gökyüzünde ve Hades’te konuk olarak gösterilen Menippos, Ölüler Diyarı 

Diyalogları’nda kendisi de bu diyarın bir sakini olarak anlatılmaktadır. Relihan’a 

göre bu diyaloglardaki Menippos hem kendisiyle hem de yeryüzünde sahip oldukları 

erk ve maddeyi Hades’te yitirdikleri için inleyen ölümlülerle dalga geçer.125 

Kendisiyle dalga geçişi Lukianos’un onu betimlerken çizdiği tipleme yüzündendir; 

kafası dazlak, üstü başı yırtık bir aba kılığıyla çevresindekilerin ağlamalarına sürekli 

gülen ve karşılarına geçip türkü söyleyen, sataşan bir Menippos tiplemesiyle 

Lukianos muhtemelen dinleyicide ya da okuyucuda gülme uyandırmayı 

amaçlamaktaydı. Diğer yandan Relihan, toplumun farklı katmanlarından kişilerle 

alay eden bu tiplemenin Lukianos’un persona’sı olarak toplumsal bir eleştiri 

amacıyla kullanıldığını kabul etmektedir. Ancak Relihan, bu diyaloglardaki 
                                                 
125 Bu noktada Marcus Aurelius’un Düşünceler adlı eserinde Menippos’un adını ünlü bilgelerle 
anarak, onun insanın fani ve ölümlü yaşamını alaya almış olan kişiler arasında olduğuna vurgu 
yaptığını hatırlatalım; Düşünceler, VI.47 
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toplumsal eleştirinin Menippos’un kinik felsefeyle olan bağı vasıtasıyla 

gerçekleştirilişini göz ardı etmektedir. 126 

Çalışmanın sonunda Relihan, Menippos hicvinin Rönesans’ta Avrupa 

edebiyatına geçişinde Menippos’un değil Lukianos’un yarattığı tiplerin ve eleştiri 

metodunun etkili olduğunu söylemektedir. Lukianos’un İkaromenippos ve 

Nekyomanteia’da Menippos üzerinden yarattığı evrensel gözlemci tipinin fikirlerin 

eleştirisi amacıyla daha sonra Rönesans’ta kullanıldığını ifade etmektedir. Relihan, 

bu bağlamda Erasmus’un (1469-1536) Encomium Moriae (Deliliğe Övgü) adlı 

eserinde Moria figürünün dünyada olup biten ahmaklıkları seyretmesi motifinin 

ardında Lukianos’un İkaromenippos’ta yarattığı gözlemci Menippos tiplemesinin 

olduğunu belirtmektedir. Benzer bir etki Ben Jonson’ın (1572-1637) “Yeni 

Dünyadan Yeni Haberler” adlı eserinde de görülmektedir. Diğer yandan Rönesans’ta 

Menippos hicvinin aydınlar arasında geçen fikir tartışmalarında sıklıkla kullanıldığı 

sanılmaktadır. Bu bağlamda Menippos hicvinin edebi türün göstergesi olarak ilk kez 

kullanıldığı Rönesans’ta, Lipsius’un Satyra Menippea’ı ya da diğer adıyla 

“Somnium: Lusus in nostri aevi criticos” (Rüya: Çağdaş eleştirmenler üzerine bir 

hiciv, 1581) adlı, dönemin felsefe ve teoloji ile uğraşan alimleri üzerine yazılmış 

eserinde de Lukianos’un kullandığı fikir eleştirisi yönteminin etkileri olduğu 

düşünülmektedir. 127 

                                                 
126 İlk diyalogda kinik Diogenes tarafından zengin ve safsatacılarla alay etmesi için Hades’e çağrılan 
Menippos’un bu diyaloglarda, kiniklere özgü fiziksel bir görünümle ve kinik felsefenin autarkeia 
(kendine yeterlik), eleuteria (özgürlük), parresia (açık sözlülük) gibi ilkeleriyle donatılmış olduğunu 
görürüz. Hades’te maddesel zenginliklerini kaybeden ölümlülerin karşısına kinik felsefenin sözcüsü 
olarak çıkarılan Menippos; bir yandan alaycılığıyla ölümlüleri hicvederken diğer yandan da yeryüzüne 
özgü yoksulluk ve zenginlik ayrımı Hades’te sınıf ayrımı olmaksızın eşitlik olgusu gibi daha ciddi 
söylemleri ifade etmek için Lukianos tarafından kullanılmaktadır. A.S. Alexiou, 1990, s. 86-91; M.J. 
Borelli, 1975, s. 125-129. Menippos’un kiniklere özgü vasıfları ve kinik fikirlerle ilişkisi için bkz. 
Diyalog, I,X, XXI, XXII, XXVI  
127 J.C. Relihan, 1996, s. 268, 281-282 
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Ancak belirtilmesi gerekir ki Lukianos’un Avrupa edebiyatına olan etkisi 

yarattığı Menippos karakterleriyle sınırlı değildir. Bu bölümün sonunda bu etki daha 

geniş ölçekli olarak ele alınacaktır. Lukianos’un hicvinin bir boyutu olan Menippos 

hicvini, onun eserlerinde kullandığı biçem ve ironik eleştiri metodu olarak anlamak 

daha yerinde olacaktır. 

 

Geleneksel Hiciv Temaları ve Yöntemleri 

Bu başlık altında Lukianos’un hicvinde kullandığı tema ve motifleri hangi 

kaynaklardan seçtiği ve kendinden önceki hiciv geleneğini ne şekilde geliştirdiği 

kısaca ele alınarak, eserleri seçtiği temalar doğrultusunda sınıflandırılmaya 

çalışılacaktır. Ancak Lukianos’un çağında başta hitabet ve edebiyat olmak üzere tüm 

kültürel alanlarda klasik çağ uyarlaması (mimesis) etkili olduğu için128 Lukianos 

üzerinde hiciv ozanlarından ziyade, içinde hiciv geleneğinin de yer aldığı Klasik ve 

Helenistik Çağ kültürünün etkileri üzerinde durulacaktır. 

Lukianos’un yaşadığı çağda etkili olan, Yunan Klasik Çağının edebiyat ve 

kültürel öğelerine geri dönüşün yaşandığı, İkinci Sofistler hareketinin belirleyici 

özelliklerinden biri, sofistlerin söylevlerine seçtikleri konuları M.Ö. 5. ve 4.yy. Atina 

yaşamından ve Helenistik çağın olaylarından seçmeleriydi. Sofistler söylevlerinde, 

antik çağın temalarını kendi çağlarının gündelik şartlarına, dinleyicisinin zevkine 

uygun gelecek şekilde uyarlayarak kullanıyorlardı. Konuşmanın içeriği her ne olursa 

                                                 
128 Lukianos’un eserlerinde, hangi öğelerin kendinden önceki yazarlardan alındığı hakkında Lucien 
écrivain adlı çalışmasında J. Bompaire, Lukianos’un İkinci Sofistler döneminde uygulanan, klasik 
eserlerin uyarlanması olarak adlandırabileceğimiz mimesis kanonuna bağlı olduğunu ortaya 
koymuştur. A.S. Alexiou, 1990, s. 12-13 
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olsun antik çağdan seçtiği topoi129’ları kullanan sofist, gününün olaylarını klasik 

çağla bir arada sunuyordu. O zamanki eğitim sisteminde tüm sofistleri aynı çatı 

altında toplayan retoriğe ve mimesis’e dayalı bir yapı söz konusu idi. Retorik 

uygulamaları ise Theophrastos’tan itibaren eğitim sisteminin en alt ve en üst 

düzeyinde temelini oluşturmaktaydı. Alt seviyedeki temel eğitim progymnasmata 

denilen sözlü ya da yazılı gelenekten alınan temalar üzerine kurulu retorik 

alıştırmalarına dayanıyordu. Üst seviyede ise eğitim söylevin (declamatio) gidişatına 

göre suasoria (siyasal söylev konulu) ve controversia (yargısal söylev konulu) adlı 

iki kategoriye ayrılıyordu. Bu söylevler sınıflarda ya da halk önünde yapılan 

gösterilerde sergileniyordu. 130 

Diğer yandan mimesis geleneği sadece söylevlerde değil edebi çalışmalarda 

da yapıtın değerini belirleme de etkili oluyordu. Örneğin tarihçi Arrianos’un kendine 

Ksenophon’u örnek alarak Anabasis’i, İskender’in hayatını anlattığı tarih eserine 

uyarlamasında bu etki gözlenmektedir. Geçmiş edebiyatta kullanılan kelime, figürler 

ve motifler edebiyatta da ifadenin aracıydı ve bunlar ya kopyalanarak ya da yeniden 

yorumlanarak, yazarın becerisine göre, dönemine uyarlanıyordu.131  

Lukianos üzerine yapılan çalışmalar, yazarın eserlerinde onun retorik 

eğitimiyle ve mimesis geleneğiyle bağını ortaya koyan pek çok kanıt sağlamıştır. 

Lukianos’un ilk dönem eserlerinde aldığı retorik eğitimin etkisiyle progymnasmata 

                                                 
129 Retorik sanatında kullanılan klişeleşmiş düşünce ve anlatım kalıpları. Bu çalışma kapsamında bu 
kalıplar Lukianos’un uyarladığı temalar (izlekler) ve motifler olarak değerlendirilecektir. 
130 Tarsus’lu Hermoges progymnasmata alıştırmalarının on iki çeşidini aynı adlı eserinde 
açıklamaktadır. Buna göre,  mËyow ve dihgÆma; bir mitin ya da hikayenin yeniden 
anlatılması, xre¤a ve gn≈mh; bir durumun, konu ya da atasözünün yeniden açıklanması, 
koinÚw tÒpow; ortak kalıplar, kabul edilmiş bir şeyin geniş açıklaması,  énaskeu∞ ve  kataskeu∞; 
alıntılanan bir şeyin doğrulanması ve çürütülmesi, §gkvm¤on ve sugkr¤siw; övgü ve kıyaslama, 
 ±yopoi¤a; belli bir karakterin taklit edilmesi, ¶kfrasiw; detaylı ve resmederek 
betimleme, y°siw; belli bir durum ya da kişiyle ilgili olmayan tartışma,  efisforã; bir kanunu 
savunma ya da aleyhinde konuşma. Tarsuslu Hermogenes, Progymnasmata; A.S. Alexiou, a.g.e.,15 
131 M.J. Borelli, 1975, s. 136 vd. 
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denilen alıştırmaların büyük etkisi olduğu anlaşılmıştır.132 Söz konusu eserlerde 

kullandığı tema ve motiflerin çoğunluğunu bu retorik alıştırmalarında kullanılan 

klasik çağın topoi’larının oluşturduğu gözlenmiştir. Yazarın daha sonraki eserlerde 

kullandığı tema ve motiflerin çoğunluğunda ise başta Homeros ve Euripides olmak 

üzere klasik çağ yazarları, felsefe, kinik diatribe ve komediden yararlandığı 

anlaşılmıştır.133  

Lukianos’un yararlandığı klasik çağ yazarları söz konusu olduğunda bunlar 

arasında Thukydides, Herodotos ve Ksenophon gibi düzyazı yazarlarını, 

Demosthenes ve Aiskhynes gibi hatipleri de eserlerinde yararlandığı yazarlar 

arasında göstermek gerekir. Lukianos’un eserlerinde yararlandığı feylesoflara gelince 

tıpkı yazarın içinde yer aldığı İkinci Sofistler çağının genel eğiliminde de olduğu gibi 

Platon başta gelen felsefi yazardır.134 Lukianos’un felsefe izlekli diyalogları başta 

olmak üzere onun hicivli diyaloglarında, tarz ve biçem bakımından Platon’un yoğun 

etkisi görülmekle birlikte feylesofun öğretilerinin ise çoğu kere Lukianos’un hicvine 

hedef olduğunu görürüz. Diğer yandan yazarın kimi eserlerinde Helenistik Çağ 

feylesoflarından Epikuros’un öğretilerine karşı belli bir sempati gözlenirken onun 

hicivli diyaloglarında asıl etkinin kinik Menippos üzerinde toplandığı 

anlaşılmaktadır. 135 

Lukianos’un eserlerinde klasik çağ yazarlarına yönelimi, yazarın çağına 

tarihlenen Oxyrhynchus papirüslerindeki okuma tercihleri ile kıyasladığında klasik 

                                                 
132 İlk dönem eserleri arasında Phalaris, Muias enkomion, Peri tou oikou, Patridos enkomion, 
Tyrannikida, Apokeruttomenos gibi retorik alıştırmaları türünde yazılmış eserleri yer alır. 
133 A.S. Alexiou, 1990, s. 18; C. Robinson, 1979, s. 8-61 
134 C.P. Jones, 1986, s. 152; A. Meredith, “Later Philosophy”, The Oxford History of The Classical 
World içinde,(ed. J. Boardman, J Griffin), Oxford, 2003, s. 583 
135 Platon’un diyaloglarında sıklıkla kullandığı Sokratesçil ironi ve yalanlama-çürütme gibi metodların 
kullanımına Lukianos’un Hermotimos adlı diyaloğu en iyi örnektir. Platon’un öğretilerinin 
Lukianos’un hicvinde kullanımı için bkz., Dis Kategoroumenos, 34; Bion Prasis, 17; C.P. Jones, a.g.e. 
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kanondan yapılan tercihlerin benzer olduğu anlaşılmaktadır.136 Jones bu durumu o 

çağdaki edebiyat etkinliğinin yüzünü klasik çağ yazarlarına çevirmesine ve mimesis 

uylaşımının adapte edilmesine bağlamaktadır. Klasik kültüre bağlılık yazarın 

eserlerinde antik çağın konularının ve mizanseninin kendi dönemine uyarlandığı ve 

çoğu kere dönemin olay ve eğilimlerinin dolaylı olarak ifade edildiği bir tablo ortaya 

çıkarmaktadır. Bu tabloda Theon Dialogoi (Tanrı konuşmaları), Enalioi Dialogoi 

(Deniz tanrıları konuşmaları) gibi eserlerinde destan dünyasının kahramanı tanrılar 

insana özgü sorunlarla sergilenmekte; Nekrikoi Dialogoi (Ölüler diyarı diyalogları) 

ve Hetairikoi Dialogoi (Yosma konuşmaları) gibi eserlerinde miras avcılığı gibi hem 

geçmişte hem de yazarın döneminde güncelliğini koruyan temalar ele alınmakta ve 

Dis Kategoroumenos (Çifte itham) ve Anabiountes (Yeniden doğanlar) gibi 

eserlerinde ise çağdaş ve antik eğilimler bir arada zıtlık içinde gösterilerek klasiklerle 

o günkü ardılları kıyaslanmaktadır.137 

Lukianos, Menippos’tan uyarlayarak kendine özgü bir biçim kazandırdığı 

hicivli diyaloglarında, farklı alanlardan topladığı geleneksel elemanları kendi amacı 

doğrultusunda dönemine uyarlayarak hiciv modeli için kullanmıştır. Anderson, 

Lukianos’un uyguladığı mimesis geleneği üzerine yaptığı çalışmada, yazarın sınırlı 

sayıdaki geleneksel temayı ve motifi büyük ya da küçük değişikliklerle farklı 

içeriklerde kullandığını ortaya çıkarır. Anderson, Lukianos’un bu tekniği karakter ve 

tema ilişkisi bağlamında uygulamasına örnek olarak filozof Empedokles’in eserlerde 

farklı şekilde kullanılmasını örnek verir. Buna göre İkaromenippos eserinde 

Menippos’un göksel yolculuğunda ona arkadaşlık ederek yeryüzünde olup bitenleri 

daha iyi görmesi için ona yardım eden, saygın bir dille anlatılan bu filozof Nekrikoi 

                                                 
136 E.L. Bowie, 1970, s.35; C.P. Jones, 1986, s. 155 
137 C.P. Jones, a.g.e.,156-158 
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Dialogoi’da bu kez Menippos tarafından şöhret sevdası ve kibri yüzünden 

yanardağın içine atladığı için hicvedilmekte ve Lukianos tarafından “şarlatan 

feylesof” (élãzvn filÒsofow) teması için kullanılmaktadır.  

Anderson, diğer yandan Lukianos’un belli motifler açısından da bu tekniği 

kullanımına örnek verir. İkaromenippos adlı eserde Menippos karakterinin 

Olympos’a olan yolculuğunda138 ona yeryüzünde olup bitenleri izlemesi için 

Empedokles tarafından mucizevi bir görüş yeteneği verilir. Menippos bu sayede 

Ay’dan yeryüzünde olup biten tüm delilikleri ve sahtecilikleri görebilmektedir 

(İkaromenippos, 13). Bu motif benzer şekilde Kharon adlı eserde Styks ırmağının 

kayıkçısı Kharon’a yeryüzündeki olup bitenleri, Kyros ve soyunun başına gelecekleri 

öğrenmesi için Hermes tarafından bu mucizevi görüş yeteneğinin verilmesi ile 

kullanılmıştır (Kharon, 13). Diğer yandan eserde Kyros’un güce ve mala 

düşkünlüğün ve kibrinin ön plana çıkartılarak sonra da onun Tomris tarafından 

öldürüleceğinin ve soyunun başına gelecek talihsizliklerin eğlenceli bir dille 

anlatılmasının ardında, insan soyunun kibrinin ve gösterişçiliğinin ölüm karşısında 

beyhudeliği gibi kinik diatribe’nin geleneksel temalarından birinin kullanımı söz 

konusudur. Anderson, Lukianos’un bu geleneksel tema ve motifleri ahlaki bir amaçla 

değil de sadece dinleyenleri memnun etmesi için eğlendirmek amacıyla kullandığı 

düşüncesindedir. 139 

Lukianos’un hicivli diyaloglarında kullandığı temaları daha iyi 

değerlendirebilmek için onun belli başlı eserlerini, ele aldığı konulara göre, genel bir 

                                                 
138 Olympos’a yükselme motifinin klasik gelenek içinde komedyada ve hiciv türünde Lukianos’tan 
önce kullanıldığını görürüz. Bkz., dipnot 88 
139 A.S. Alexiou, 1990, s.19 
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sınıflandırmaya başvuracağız.140 İlk grupta yer alan diyaloglarında felsefe etkisi 

görülmemekle birlikte bu diyaloglarını daha çok komedi ve diyalog formunun bir 

karışımı olarak değerlendirmek mümkündür.141 Bunlar arasında yer alan Theon 

Dialogoi (Tanrı konuşmaları), Enalioi Dialogoi (Deniz tanrıları konuşmaları) ve 

Prometheus adlı eserlerde Lukianos, Helenistik şiirde yer alan mitolojik temaları 

ironik bir biçimde naif bir dille alaya almaktadır. Hellenistik dönemde de 

inanırlılığını yitiren Olympos tanrılarını, Lukianos insana özgü kusur, zayıflık ve 

arzularla donatarak karikatürleştirmekte ve ahlaki imajlarıyla davranışları arasındaki 

uyumsuzluğu göstererek inanırlıklarını sorgulamaktadır. Yine ilk grup içinde yer 

alan Hetairikoi Dialogoi (Yosma konuşmaları) da Lukianos’un Yeni komedinin 

temalarından olan aşk entrikalarından ve Helenistik dönem mimos yazarı 

Herondas’ın, günlük yaşamdan birer kesit içinde sunulan aşk oyunları temalarından 

yararlandığı sanılmaktadır. Sözü edilen kaynaklarda yosma karakterleri sıklıkla 

kullanılsa da bunların diyalog formu içinde belki de ilk kullanımını Lukianos’ta 

bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 142 Bu grup içinde bir başka komik diyalog 

olan Timon’da daha önce söylediğimiz gibi Eski Komedi’nin etkisi görülmekle 

birlikte bu diyaloğun Menippos tarzı felsefi diatribenin habercisi olduğu 

sanılmaktadır. Yoksulluk zenginlik karşıtlığı bu diyaloğun genel temasıdır. 

Lukianos’un eserlerinde ardından geleneksel değerler üzerine alaycı ve şüpheci bir 

yorumlamanın baskın olduğu Menippos hicvi aşaması başlar. Bu aşamanın 

                                                 
140 Hicivli diyaloglar öncesi yazmış olduğu retorik alıştırmaları türündeki eserleri bu sınıflamada 
kapsam dışında tutulacaktır. 
141 A. Lesky, A History of Greek Literature, tr. J. Willis, C. Heer, Hackett, 1996, s. 840 vd. 
142 Nitekim Yeni Komedya etkisinde, günlük yaşam üzerine farklı toplumsal katmanlardan kişilerin 
düşüncelerine yer veren kurmaca mektuplar yazan Alkiphron’un (170-220) koleksiyonu içinde yer 
alan, yosmaların birbirlerine yazdıkları mektuplarda Lukianos’un etkisi sezinlenmektedir. C. 
Robinson, 1979, s. 65 
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başlangıcını Lukianos’un hiciv modelini anlattığı Dis Kategoroumenos adlı eseri 

oluşturur.  

Bu eserlerinde öne çıkan eğilim hicvini mantıksal temellendirmelere 

dayandırması, akılcılığı eleştirisinin ölçütü olarak tutmasıdır. Öncelikle ele aldığı 

konular felsefe ve din ardından kültürel yaşamın karakteristiği olarak sofistlere 

yaptığı eleştirilerdir.  

Bu doğrultuda onun eserlerinde ikinci grubu dini hedef alan diyalogları 

oluşturur. İkaromenippos adlı eserde ağırlıklı olarak felsefenin çelişik açıklamaları 

ve felsefecilerin yararsız edimleri hicvin hedefleri arasında yer alsa da, Menippos 

karakterinin evrenin gizleri konusundaki hakikati öğrenmek için yaptığı göksel 

yolculuğun hedefinde bu gizlerin gerisindeki tanrısal değerleri sorgulama fikri 

yatmaktadır.143 Bu durum Menippos’un katıldığı tanrılar meclisinde ve Zeus’a 

yeryüzünden gelen dileklerle ilgili sahnede daha belirgin bir hal alır. Zeus’un tanrılar 

meclisinde felsefecileri masaya yatırmasının nedeni, bu adamların öğretilerinin 

tutarsızlığından ziyade tanrılara olan inancı yıkma potansiyeli taşımaları, özellikle 

Epikurosçuların insanları tanrısalı sorgulamaya kışkırtmalarıdır. Bundan dolayı 

İkaromenippos eserinde tanrısalın ve inancın sorgulanması izleğinin olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu grup içinde değerlendirilebilecek diğer eserler, Zeus elegkhomenos 

(Sorgulanan Zeus) ve Zeus tragodos (Trajik Zeus) ’tur. İlk eserde, kinik bir persona 

tarafından Zeus’la yapılan şöyleşide kader karşısında insanlığın ve tanrıların aczinin 

ortaya konmasıyla, tanrılara inancın yararsızlığı izleğinin vurgulandığını görürüz. 

İkinci eserde ise tanrılar meclisinde konuşulan, bir Stoacı ve Epikurosçu arasında 

tanrının varlığı üzerine yapılan tartışmanın yankıları gerisinde, Epikurosçu ve Stoacı 
                                                 
143 Yunan geleneğinde edebiyatta tanrısalı sorgulama, Lukianos’tan önce Ksenophanes’in 
antropomorfik tanrı düşüncesini hicvettiği şiirlerde ve Platon’un Devlet adlı eserinde (II.379) ozanlar 
tarafından çizilen tanrısal imgenin eleştirisinde kullanılmıştır. 
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okulların tanrısala yaklaşım farkı ortaya konmakta, insan işleri üzerinde tanrısalın 

etkisi sorusu gündeme gelmektedir. 

Yine bu grup içinde yer alan eserlere Theon Ekklesia (Tanrılar meclisi) ve 

Saturnalia örnek verilebilir. Eserlerin ilkinde Lukianos’un sözcüsü olan Momos 

karakteri tarafından Zeus’a son zamanlarda artan yeni tanrılardan dolayı şikayette 

bulunulmaktadır. Lukianos’un zamanında doğudan adapte edilen yeni tanrıların, 

gizem kültlerinin ve artan kehanet ocaklarının dolaylı olarak bir değerlendirilmesi 

sayılabilecek eser, toplumdaki yeni inançlar üzerine bir sorgulama getirir. Tanrılaşma 

fikri daha önce Seneca’nın Apocolocyntosis’inde kullanılmış bir tema olması 

bakımından Lukianos üzerinde etkili olabilir. Ancak Lukianos’ta söz konusu, 

imparator tapımı değil yeni kültlerdir. Saturnalia eserinde ise Yunan tanrısı 

Kronos’un Roma tanrısı Saturnus’un yerine geçtiği Saturnalia motifi içinde 

zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizliğin tanrısal düzeyde bir sorgulaması söz 

konusudur.  

Lukianos’un üçüncü grup eserlerinde mitlerin ve tanrısalın sorgulamasından 

kinik felsefenin değerlerine ve temalarına doğru bir yönelim gözlenir. Nekyomanteia, 

Kataplous (Ahrete yolculuk), Kharon, Nekrikoi Dialogoi ve Alektryon (Horoz) adlı 

eserlerde zengin ve yoksul ayrımının işlendiği ve bir zamanlar gücün ve metanın 

sahibi olan zenginlerin ölüler diyarında yoksullarla eşit düzleme taşındığı görülür. Bu 

eserlerde zenginlerin karşısına çıkarılanlar Menippos karakteri gibi kinik felsefenin 

sözcüleri ve onların basit ve özgür yaşam ilkeleridir. 

Bir başka grup içinde bu kez kinik felsefenin de hicvin hedefi haline geldiği, 

baskın olarak popüler felsefenin ve uygulayıcılarının hicvedildiği Bion Prasis 

(Satılık yaşamlar), Symposion, Anabiountes, Drapetai ve Philopseudes (Yalanseven) 
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adlı felsefe hicvi diyalogları yer alır.144 Bu diyaloglarda yaptıkları ve söyledikleri 

birbirini tutmayan “şarlatan feylesof” temasının kullanıldığı görülür. Diyaloglar bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde Lukianos’un oluşturduğu izlek, felsefeye olan 

talebin artması ölçüsünde onun değerini kaybetmesi ve meta haline gelmesidir. Yine 

bu grup içinde yer alan Hermotimos adlı diyalogda ise Lukianos’un popüler felsefe 

hakkındaki eleştirilerini daha ciddi bir üslupla ortaya koyduğu görülür. Lykinos 

karakterinin persona olarak kullanıldığı diyalogda, felsefeye ilgi duyanların başta 

Stoacılık olmak üzere felsefe ekollerini tercihlerinde bilgiye değil popülerliğe göre 

seçim yapmaları eleştirilir. Eunoukhos (Hadım) adlı eser ise, Atina’da imparatorun 

maaş bağladığı felsefe okullarının kürsülerine geçmek için mücadele eden 

feylesofların hicvi üzerinedir. Yine popüler felsefe teması ve paraya önem vermeyen 

bir öğretiyi savunup onun için kavga eden “şarlatan feylesof” temasının kullanıldığı 

görülmektedir.  

Bir diğer grup Lukianos’un döneminin sofistlerini hedef alarak yaptığı 

eleştirileridir. Bu grup altında değerlendirilen Pros ton apaideuton kai polla biblia 

onoumenon (Cahil kitap koleksiyoncusu), Rhetoron didaskalos (Retorik öğretmeni), 

Lexiphanes ve Pseudologistes (Yanlış karar) adlı eserlerinin ortak özelliği, retoriği 

kolay yoldan para kazanma olarak addeden belirli bir grup sofiste kişisel eleştiri 

amacıyla yazılması ve kültür olgusunun deformasyonu temasını işlemesidir. Bu grup 

içinde Roma’nın yunan kültürüne bakışını dolaylı olarak eleştiren Nigrinos ve Peri 

ton epi misthoi sunonton (Yanaşmalar hakkında) adlı eserleri de yer alır. Her iki 

eserde de Lukianos tarafından Romalılar’ın evlerinde ücretle çalışan feylesofların ve 

retorik öğretmenlerinin, bilgilerini parayla sattıkları için hicvedildikleri ve Romalı 
                                                 
144 Lukianos’un bu diyaloglarda Menippos’un eserleri kadar Helenistik dönemde filozoflar arasında 
felsefi eleştiri amacıyla yazılan şiir geleneğinden ve Phliuslu Timon’un felsefecilere karşı yazmış 
olduğu Taşlamalar’dan da etkilenmiş olması muhtemeldir. 
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zenginlerin felsefeye bilgiden ziyade sadece gösteriş için yaklaşmalarından dolayı 

eleştirildikleri görülür. Bu eserlerde de işlenen temanın yunan kültürünün deforme 

edilmesi olduğu görülmektedir. 

Son grup içinde kişisel eleştiri özelliği taşıyan ve dönemin tarihsel kişilikleri 

üzerine mektup formunda yazılmış Peregrinos ve Aleksandros adlı eserleri yer 

almaktadır. Her iki eserde de dinsel inançları, insanları aldatmak için kullanan 

şarlatanların ve bunlara inanan insanların hicvedilmesi söz konudur. Özellikle 

Peregrinos adlı eser dönemin kinikleri ve Hıristiyan cemaat arasındaki düşünsel 

paralelliği ortaya koyması ve Hıristiyanlığa yapılan dolaylı eleştiri bakımından, diğer 

eserlerinden güncele temas etmesi sebebiyle ayrılmaktadır. Aleksandros adlı eserde 

de kaynaklarca varlığı doğrulanan Abanalı Aleksandros’un kurduğu yeni kültün ve 

genel olarak kehanet ocaklarının eleştirisini görürüz. Bu eserler daha sonra 

Lukianos’un din eleştirisinde örnek alınacak bir yazar olmasını hazırlamaları 

sebebiyle Lukianos’un hicvinin toplumsal yönünü ortaya çıkarırlar.  

Son grup içinde yer alan diğer iki eser; Pos dei historian syngraphein (Tarih 

nasıl yazılmalı) ve Alete diegemata (Gerçek bir öykü) adlı eserlerdir. Lukianos 

önceki eserlerine göre daha ciddi bir üslubu benimsediği Tarih nasıl yazılmalı adlı 

eserde, Roma’yla Partlar arasında geçen II. Part Savaşı’nın akabinde bir hastalık 

haline dönüşen tarih yazıcılığını eleştirmektedir. Tarihçilerin yanlışlarını ve tarih 

yazıcılığının yöntemlerini değerlendirilmesi bakımından eser, bir edebiyat eleştirisi 

özelliği sergilemektedir. Polybios gibi tarihçinin ilk dayanağını gerçekçilik olarak 

değerlendiren Lukianos, tarihi retorik ve şiirden ayrı tutarak, kendi kuralları ve 

gereksinimleri olan bir tür olarak değerlendirmesiyle tarihe kuramsal bir yaklaşım da 
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getirmektedir.145 Herakles direklerinden göksel mekanlara ve Mutlular Adası’na 

yapılan gezinin öyküsünü anlatan Gerçek bir öykü adlı eseri ise dönemin popüler 

fantastik gezi romanlarının ve Odysseus’un eve dönüş yolculuğunun bir parodisidir. 

Eserin önsözünde okuyucuyu edebiyat yapıtları hakkında bilgilendiren Lukianos, 

edebiyat yapıtlarında gerçek ve uydurma arasındaki ironik ilişki üzerinde durarak, 

Homeros’tan başlayarak edebiyat ve tarih yapıtlarının uydurma hikayelerle dolu 

olduğunu ve kendisinin de onlara özenerek içinde her şeyin yalan olduğunu söylediği 

bu eğlenceli uydurma hikayeyi yazmaya karar verdiğini anlatır. Böylece onun son 

grup eserlerinde edebiyat eleştirisine doğru olan yönelimi gözlenmektedir. Ancak bu 

yönelim yazarın hayatının kronolijisine dayalı bir değişim değil, sadece eserleri 

sınıflandırmada görülen bir farklılıktır. 

 

Konuların Niteliği ve Kalıcılık  

 Lukianos’un hicivde seçtiği konuların niteliğine bakıldığında seçmiş olduğu 

konuların toplumsal yaşamın kültürel boyutunu gözler önüne serdiği görülecektir. Bu 

kültürel boyutun felsefe, din, retorik, tarih gibi alanlarına ait entelektüel söylemler 

onun hicvinin sahasını oluşturmaktadır.146 Lukianos’un Roma satura’sında olduğu 

gibi yöneticilere yönelik politik niteliği olan hicivler ya da toplumdaki bozulmayı, 

kusurları düzeltmek için ahlaki bir amaçla hicivler yazmadığı söylenebilir. 

Lukianos’un hicivleri Roma satura’sıyla kıyaslandığında her ne kadar Roma 

                                                 
145 G.M. Grube, The Greek and Roman Critic, Hackett Publishing, 1995, s. 336-338 
146 Bakhtin Menippos hicvi üzerine yaptığı yorumda, bu türde yazılmış eserlerin karakteristik 
özelliklerinden biri olarak bu eserlerin yazıldıkları dönemin güncel ve revaçta olan ideolojik 
konularına yönelik ilgisini göstermekte ve bu özelliğe sahip eserleri eski çağın bir tür gazetecilik eseri 
olarak değerlendirmektir. Bakhtin buna örnek olarak, Lukianos’un hicivlerinin döneminin felsefi, 
dinsel ve ideolojik ekollerine, eğilimlerine dolaylı imalarla dolu oluşunu ve toplumsal katmanlarda 
oluşan yeni tipleri açığa çıkartmasını göstermektedir; M. Bakhtin, 2001, s. 232-3 
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satura’sının konuları itibariyle güncellik bakımından geride kaldığı iddia edilse 

de,147 mesele kültür olduğunda seçilen temaların aynı düzlemde olduğu görülecektir. 

Roma satura’sında yer verilen batıl itikatlar, edebiyatçıların aşırılıkları, ikiyüzlü 

felsefeciler gibi temaları Lukianos’un da ele aldığını görmekteyiz. Diğer yandan 

güncellik ölçütünü değerlendirirken Lukianos’un çağının mimesis uylaşımının hesaba 

katılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak onun kişisel eleştiri niteliğinde dönemin 

belirli kişilerine yazılmış Aleksandros, Peregrinos gibi eserleri de Lukianos’un 

dönemini yansıttığını göstermektedir. 

Meseleye hicvin kalıcılığı açısından bakıldığında, Lukianos’un sonraki 

kuşaklara etkisinin ve onun Menippos’tan devralarak geliştirdiği ciddi meselelerin 

eğlenceli bir tonla hicvedilmesi geleneğinin korunması, kanımızca kalıcılık 

ölçütünün karşılandığını gösteren bir durum arz etmektedir. Bu doğrultuda 

Lukianos’un sonraki kuşaklara ve Avrupa edebiyatına olan etkisini incelemek 

gerekecektir. 

Bizanslı alimlerin Lukianos’a yaftaladıkları İsa karşıtı (deccal) nitelemesi 

aslında etkisini 18. yy.’a kadar göstermiştir.148 Ancak bir yandan, Rönesans’ta 

humanistlerin düşünsel tartışmalarında örnek alınan bir yazar olmuş, diğer yandan 

16.yy.dan başlayarak Lukianos’un eserlerinin din eleştirisi alanında kullanımı onun 

daha sonra eski çağın Voltaire’i olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Lukianos’un 

Avrupa edebiyatını nasıl etkilediği ve onun hangi türlerin kullanılmasına katkıda 

bulunduğuna kısaca göz atmak onu daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır.  

                                                 
147 Bu konuda Caster ve Highet gibi eleştirmenlerin düşünceleri için bkz., s.3-4. Ancak Highet 
güncellik konusunda Lukianos’un Rhetoron didaskalos, Nigrinos, Peri ton epi misthoi sunonton, Pros 
ton apaideuton kai polla biblia onoumenon gibi sofistlerine yönelik eserlerinin gününü anlatan bazı 
olaylara imalar taşıdığını da kabul etmektedir. G. Highet, 1962, s. 42-43 
148 Bu nitelemenin kaynağı Suidas’taki Lukianos yorumuna dayanmaktadır. Bu yorum için bkz., s.37 
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Lukianos’un, Bizans ve İtalya yoluyla Rönesans’tan sonra İngiltere, Almanya 

ve Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa’da ilham alınan yazarlar arasına 

girmesi, onun eserlerinde uygulanan hicivli diyalog, fantastik yolculuk ve ölüler 

diyaloğu gibi üç önemli türün bu ülkelerin edebiyatlarında farklı amaçlarla 

kullanılmasına neden olmuştur. 149 

Bu doğrultuda bakılması gereken ilk uğrak Bizans dönemi yazarları olacaktır. 

Her ne kadar Suidas yorumunun onu deccal olarak tanıtmasına karşın, Lukianos 

Bizans dönemi çalışmalarında okunan yazarlar arasına girerek Attika lehçesini çok 

iyi kullanmış olmasından ötürü sözlük ve gramer çalışmalarında yararlanılan bir 

kaynak olmuştur. Ayrıca bazı yazarlar tarafından üslubu, retorik örnekleri ve hiciv 

tekniği bakımından adapte edilmiştir. Bu adaptasyon çalışmalarından biri de 13.yy. 

Bizans şairi Manuel Philes’in, Lukianos’un Herodotos isimli eserinde, Aleksandros 

ile Roksane’nin düğün sahnesini anlatan ünlü tabloyu betimlediği ekphrasis 150 

bölümünden (Herodotos,5) yorumladığı iambik şiirdir.151 Lukianos’un 

diyaloglarından bazıları da Bizanslı yazarlar tarafından uyarlanmıştır. 12.yy. yazarı 

Theodoros Prodromos’un Lukianos’un Bion Prasis (Satılık Yaşamlar) adlı eserinden 

yine aynı isimle uyarladığı eseri bu grup içinde yer alır. Prodromos Lukianos’un 

eserinden farklı olarak filozofların satıldığı açık arttırmaya antik çağın yazın 

dünyasından kimseleri de çıkarmıştır. Yazar diyaloğa katılan Homeros, Hippokrates 

gibi karakterler vasıtasıyla Bizans döneminin bazı özelliklerine göndermelerde 
                                                 
149 C. Robinson, 1979, s.68 vd. 
150 Retorik alıştırmaları olan progymnasmata’ların çeşitlerinden biri olan ekphrasis detaylı tasvir 
ederek yapılan bir anlatım şeklidir. Bu hitabet biçemi Lukianos’un çağında bir sanat objesini ya da 
doğayı tasvir etmek için sıklıkla kullanılırdı. Lukianos sanata düşkünlüğü nedeniyle bu tekniği pek 
çok eseri yorumlamak için kullanmıştır. Bunlardan biri olan Aleksandros ve Roksane’ın düğün 
sahnesinin anlatıldığı tablo daha sonra Rönesans çağı İtalyan ressamları Sodoma tarafından aynı 
isimle, farklı bir versiyonu da Botticelli tarafından Mars ve Venüs isimli çalışmasında uyarlanmıştır. 
C.P. Jones, 1986, s. 154; C. Robinson, a.g.e.,69 
151 Philes’n uyarlaması, düzyazı eserinden seçilen bir parçanın şiir şekline dönüştürmesiyle 
yapılmıştır. Söz konusu şiir için bkz., C. Robinson, a.g.e. 
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bulunabilmektedir. Nekrikoi Dialogoi (Ölüler Diyarı Konuşmaları) türü ise 

Lukianos’tan uyarlanarak dönemin kendine özgü bir formu olmuştur. Bunlardan biri 

olan Mazaris’in (15.yy.) Peregrinatio ad inferos adlı eserinde fiziksel şekillerini 

yitiren, vücutlarında işledikleri suçlardan ötürü benekler çıkan ve kayıkçının iki 

obolos’unu ödeyemeyecek durumda olan ölüler gibi Lukianos’un Hades’te geçen 

diyaloglarını (Nekrikoi Dialogoi,II; Kataplous,28-29) hatırlatan pek çok motif vardır. 

Diğer yandan eserde genel olarak Bizans toplumunun ve özellikle de mahkemelerin 

eleştirildiği sanılmaktadır. 152 

Bizans’tan sonra yazarın Rönesans’la birlikte İtalya’da etkili olduğu 15.yy. da 

özellikle yazarın retorik alıştırmaları ve ahlaki bir bağlam içeren eserlerinin Latince 

çevirilerinin yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalardan biri de, Rinuccio Aretino’nun 

Lukianos’un Bion Prasis adlı eserinin çevirisidir.153 Aretino bu çeviriye yaptığı 

yorumda özellikle Lukianos’un dili kullanmadaki inceliğini ve ahlaki ciddiyetini ve 

başkalarının ciddiyet içinde ifade ettikleri meseleri Lukianos’un eğlenceli bir tonda 

ele alışını övmektedir. Rönesans İtalya’sında Lukianos’un tercih edilmesinde 

özellikle eserlerindeki ahlaki bağlamın yorumcular tarafından ön plana 

çıkarılmasında, seçilen eserlerindeki temaların hümanistlerin ahlak anlayışlarını ve 

dönemin toplumsal koşullarını yansıtması etkili olmuştur.154 Diğer yandan 

humanistler tarafından antik felsefe ve pagan dininin eleştirisi konusunda bir 

yorumcu olarak algılanan Lukianos, Seneca ve Horatius gibi yazarlarla aynı değerde 

ele alınmıştır. Ardından humanist yazarlar tarafından Lukianos’un eserlerinden 

                                                 
152 C. Robinson, a.g.e.,69 vd. 
153 Bu eser daha sonra Luca d’Antonio Gimignano tarafından okullarda eğitim amaçlı okutulmuştur. 
154 Tercih edilen eserler arasında Lukianos’un dostluk temasını işlediği Toxaris adlı eseri, Helenistik 
dönem ressamı Apelles’in meslekdaşı tarafından üzerine atılan iftirayı resmettiği tablonun anlatıldığı 
Peri tou me radios pisteuein diabolei (İftira) adlı eseri ve Nekrikoi Dialogoi gösterilebilir. C. 
Robinson, 1979, s.83 
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yapılan uyarlama çalışmaları gelir. Bunlardan en önemlisi Leon Battista Alberti’nin 

Intercoenales, Musca ve Momus adlı her biri farklı konular üzerine düzenlenmiş 

anlatının kısa öykülerle zenginleştirildiği hicivli diyaloglardan oluşan 

koleksiyonlardır. Özellikle Intercoenales’in içindeki parçalar Lukianos’un Theon 

Dialogoi (Tanrıların konuşmaları), İkaromenippos, Peri Thusion (Sunular hakkında) 

ve başka pek çok eserinden ortak motifler taşımaktadır. Genel olarak Alberti’nin 

diyaloglarında tıpkı Lukianos’un eserlerinde görülen kinik ekolün ahlaki 

genellemelerine benzer şekilde dinde yaşanan ikiyüzlülük, erdemlerin ve erkin 

sorgulanması, maddi zenginliğin faniliği gibi konular ele alınmıştır.155 

15.yy.’ın sonlarında Nekrikoi Dialogoi ve bir kaç eserinin Almancaya ilk 

çevirileri yapılır. Ardından 16. yy.’ın başlarında Desiderius Erasmus (1469-1536) ve 

Thomas More’un koleksiyonlarında yer alır ve kısa süre içinde Avrupa’nın pek çok 

yerine eserleri ulaşır. Ancak bu kez İtalya’da ahlakçı yanıyla öne çıkarılan 

Lukianos’un alaycı bir septiğe dönüşmesi söz konusudur. Bu algının oluşmasında 

Erasmus ve More gibi din reformuna eğilimi olan kişilerin elinde uyarlanmış 

olmasının etkisi muhtemeldir. Erasmus’un Lukianos’a karşı ilgisi, sadece onun dil 

kullanımındaki yeteneği ve eğlence etkisini ahlaki bağlamla bir arada kullanışından 

kaynaklanmıyordu. Lukianos’un bazı eserlerinde eleştirdiği batıl itikatlar, din 

şarlatanları, kavgacı ve kibirli sözde aydınlar gibi karakterlerin Erasmus’un kendi 

döneminde eleştirdiği teologlar, ruhban sınıfı ve aydınlar arasında da görülmesine 

bağlanıyordu. Bu bağlamda Erasmus’un Lukianos’tan esinlenerek yazmış olduğu iki 

eseri karşımıza çıkar. Bunlar, Colloquia adlı hicivli söyleşiler ve Encomium Moriae 

                                                 
155 C. Robinson, a.g.e.,86 vd. 
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adlı pseudo-encomium156 (sahte/alaycı övgü) türündeki eserdir. Ardından 

Lukianos’un Philopatris ve Peregrinos gibi Hıristiyanlık aleyhtarı olarak algılanan 

eserlerinin ortaya çıkması ve alaycı septik imajı onun Katolik ve Protestan yazarlar 

arasında din konusunda saygısızlık sembolü haline gelmesine yol açmıştır. Bunun 

sonucunda Philopatris ve Peregrinos eserleri 1559’da Papa IV. Paul’ün yasaklı 

kitaplar listesine alındı. 

 Diğer yandan 16.yy. da Lukianos’un diyalogları çatışan değerlerin dramatize 

edilerek anlatılmasında kendine bir yol bulmuştur. Bu yüzyılda Roma kilisesiyle 

araları açılan Alman reformcular propagandalarını yaymak için Lukianos’un hicivli 

diyalog türünden yararlanmışlardır.157 Bu reform yanlılarından biri olan Ulrich von 

Hutten’ın (1488-1523) Lukianos’tan esinlenerek yazdığı diyaloglar daha sonra 

Protestanlar arasında kilise ve ruhban sınıfına karşı yürütülen mücadelede yaygınlık 

kazanarak kullanılan bir saldırı aracı olmuştur. Hutten’ın ilk diyaloğu olan 

Phalarismus Hutten’ın dönemin düküne karşı kişisel bir nefreti yüzünden yazılmıştır. 

Diyalogta, Phalaris158 adlı eski bir tiran düke rüyasında görünerek onun Hades’e 

gelmesini ve burada tiranlık sanatı üzerine öğüt almasını istemektedir. Devamında 

Lukianos’un ölüler diyarında geçen diyaloglarından pek çok sahnenin alıntılandığı 

anlaşılmaktadır. 

 Lukianos’un Avrupa edebiyatında etkili olduğu bir başka tür de hayali ya da 

fantastik yolculuk olarak adlandırılabilecek türdür. Bu türde Lukianos’un başlıca iki 

diyaloğu etkili olmuştur; kinik Menippos’un mit kahramanı İkaros gibi sırtına 

                                                 
156 Lukianos’un aynı türde yazılmış Rhetoron didaskalos (Retorik hocası)ve Peri parasitou (Asalak 
hakkında) adlı eserleri hem Erasmus’a hem de daha sonra bu türde yazılmış başka eserlere esin 
kaynağı olmuştur. Bu türde yazılmış eserler için bkz., C. Robinson, a.g.e.,98-99 
157 C. Robinson, a.g.e.,110 vd. 
158 Lukianos’un Akragas tiranı Phalaris’in öyküsünü anlattığı pseudo-encomium türünde Phalaris 
isimli eseri bulunmaktadır. 
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kanatlar takarak Olympos’a ziyaretini anlatan İkaromenippos isimli eseri ve bir grup 

maceraperestin Ay’a yaptıkları yolculuğu anlatan Alethon diegematon (Olmuş bir 

öykü) adlı eseri.159 Hiciv ve fantastik yolculuk parodisinin birbirine harmanlandığı 

bu eserler Ben Johson’ın Yeni Dünyadan Yeni Haberler’i, More’un Utopia’sı, 

Rabelais’ın Gargantua ve Pantagruel’i, Cyrano de Bergerac’ın çeşitli oyunlarına ve 

Swift’in Gulliver’in Seyahatleri adlı eserlerine ilham kaynağı olmuş ve kullanılan 

motifler bakımından örnek teşkil etmiştir. Ben Jonson’ın Yeni Dünyadan Yeni 

Haberler adlı eserinde Ay’a ne şekilde gidilebildiği üzerine iki karakterin arasında 

geçen konuşmada Lukianos’un etkilerini görmek mümkündür: “Oraya gitmek için üç 

yol vardır; biri Endymion’a olduğu gibi uyku ya da rüya içinde kendinden geçerek, 

diğer yolsa ozan Menippos’un taktığı gibi kanatlarla, üçüncüsü ise Empedokles’in 

eski metodu gibi Etna Dağı’na atlayıp kavrulduktan sonra dumanlarla aya 

yükselerek”.160 Anlatılan üç metod Lukianos’un İkaromenippos eserinde 

geçmektedir ve Menippos’un aya yolculuğu öyküsünün antik kaynaklarda 

Lukianos’tan başka bir yazar tarafından kullanılmadığı tahmin edilmektedir.  

 Yazarın ölüler diyarı diyalogları’nın daha önce Bizans döneminde 

uyarlandıklarını belirtmiştik. Bu türün 17.yy.’ın ikinci yarısında Fransa’da ve 

İngiltere’de tekrar görüldüğü ve yaklaşık bir yüzyıl etkisini sürdürdüğü 

bilinmektedir. Bunda her iki ülkede 17.yy. sonlarında yapılan Lukianos çevirileri 

etkili olmuştur. Diyalogların kendi içinde içerik, tarz ve amaç bakımından farklılık 

gösteren alt türlere ayrıldığı sanılmaktadır.161 Bunlardan bir grubu, formun dönemin 

ihtilaflı meselelerini ve belli kimseleri hicvetmek amacıyla kullanılan çeşidi 

                                                 
159 C. Robinson, a.g.e.,129 vd. 
160 Metin için bkz., C. Robinson, a.g.e.,130; Söz konusu parçada geçen göksel yolculuk yöntemlerini 
karşılaştırmak için bkz., Lukianos, İkaromenippos, 13 
161 C. Robinson, a.g.e.,145 vd. 
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oluşturmaktadır. Buna örnek olarak William King’in klasikçi Richard Bentley’in 

teorilerini ve davnışlarını alaya aldığı Dialogues of the Dead gösterilebilir. Başka bir 

grubu ise diyalogların soyut düşüncelerin tartışılması amacıyla kullanıldığı çeşidi 

oluşturur. Fransız teolog ve şairi Fenelon’un (1651-1715) tahtın varisini eğitmek 

amaçlı yazmış olduğu Dialogues des morts adlı eseri bu türden bir çalışmadır. Son 

grubu ise rasyonelist gelenekte yazılmış diyaloglar oluşturur ki buna da 

Fontenelle’nin dönemin politik, dinsel ve düşünsel fikirlerini eleştiri amacıyla 

yazdığı Dialogues des morts örnektir. Bu tarz diyaloglara Voltaire’in Conservation 

de Lucien, Erasme et Rabelais dans les Champs Elysées adlı eseri ilginç bir örnek 

teşkil etmektedir. Eserde bizzat Lukianos’a sözcü rolü vererek onu Erasmus ve 

Rabelais’a kendi dönemlerinde yaşanan kötülükler hakkında sorular soran bir 

karakter durumuna sokmasıyla Lukianos’un kendi diyaloglarında Menippos’a bu 

rolü vermesi arasında benzerlik bulunmaktadır. Voltaire diyaloğun gerisinde aslında 

kendi dönemindeki dinsel fanatikliğe, keşişlere ve ruhban sınıfını oluşturan 

kimselere ince iğnelemeler yaparak dinsel eleştiri yapmaktadır. 

 Başka bir çok yazarı ve ozanı etkilemekle birlikte 19.yy.’a gelindiğinde 

Lukianos’un etkisinin azalmaya başladığı görülür. Eserleri Bizans’tan sonra yaklaşık 

800 yıl boyunca Avrupa edebiyatında etkili olan yazar farklı dönemlerde farklı 

yorumlarla değerlendirilerek kendisini uyarlayanların amaçları doğrultusunda 

kullanılmıştır. 15.yy.’dan 18.yy.’a dek genel yaklaşımla ahlakçı olarak 

değerlendirilen yazar din eleştirisi söz konusu olduğunda hem Katolikler hem de 

Protestanlar için tercih edilen bir heccav olmuştur. Robinson’a göre her ne amaçla 
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olursa olsun yazarın uyarlanmasında kendi düşünceleri değil, kullandığı eleştiri 

amaçlı formlar ve eğlendirmek için düzenlediği teknikler adapte edilmiştir.162  

Avrupa edebiyatına kazandırdığı ölüler diyarı diyalogları, hayali/kurmaca 

yolculuklar, ironi ve alay yüklü hicivli diyaloglarının yanı sıra aslında en önemli 

katkısı onun eleştiriye getirdiği yeni yorum olmuştur. Kanımızca Lukianos, edebiyata 

gülünç olanın ciddi olanla bir arada sunulduğu bir hiciv anlayışı katmasıyla, Batı 

edebiyatında her değerin sorgulanabildiği mizah anlayışının aslında yolunu açmıştır. 

Böylece Avrupa edebiyatında Lukianos’un farklı dönemlerde farklı sosyal 

ortamların eleştirisinde yazarları etkilemiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Aradan bin 

yılı aşan bir zaman farkı olmasına rağmen Lukianos’un eserlerinin bu zamana 

geçebilmesinde şüphesiz eserlerinin korunmuş olmasının ve kullandığı edebiyat 

türünün etkisi vardır. Bu bin yıllık zaman atlaması içerisinde Lukianos’un eserlerinin 

korunabilmiş olması ise, Lukianos’un eserlerinin oluştuğu dönemin toplumsal 

eleştirisini yapmış olması sebebiyle bir sonraki sosyal dönemin kendini 

konumlandırabilmesi için Lukianos’u kullanmış olmasında gizlidir.  

O zaman Lukianos için toplumsal eleştiri yapan bir hiciv yazarıdır demek 

doğru olacaktır. Biz bu sebeple araştırmaya konu olarak Lukianos’taki sosyal hiciv 

öğelerini incelemeye değer buluyoruz. 

 

 

                                                 
162 C. Robinson, 1979, s.236 
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III. BÖLÜM: İKİNCİ SOFİSTLER DÖNEMİ VE LUKİANOS 
 

Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla İkinci Sofistler Dönemi ve Lukianos 

 
 Roma İmparatorluğunun ilk dönemlerinde siyasi yapının Yunan-Helen 

toplumuna sağladığı kültürel dolaşım hakkı ve kent yönetimine tanınan özerklik, 

Helen bilincinin Roma yönetimi altında büyümeye devam etmesini sağlar. Kent 

devletlerinin yerel aristokrasi ile yönetilmeye devam etmesi ve aristokrasinin 

koruduğu kültürel değerler, Yunan entelektüellerinin kültürel mirası ve Helen 

bilincini yaymaya devam etmesinde etkili olur. Edebiyatta eski dönemlerin başarılı 

öyküleri yankılarını bulmaya devam eder. Daha imparatorluğun ilk yıllarından 

başlayarak Atina’nın kültürel anlamda ön plana çıktığını görürüz. İmparator 

Hadrianus’un bu şehre yaptığı geziler, kurduğu Panhellen birliği Yunanlılar arasında 

birleşme ve bir kimlik bilincini doğurur.163 

Lukianos’un yaşadığı 2.yy.’a gelindiğinde, Roma’nın altın çağı olarak 

adlandırılan Antoninus hanedanlığı döneminde, Roma sınırlarının en geniş noktaya 

taşındığı, Akdeniz dünyası üzerinde politik birlik ve düzenin sağlandığı ve 

beraberinde maddesel bir refahı getiren bir dönem yaşanıyordu. Batıdaki eyaletlerde 

eğitimli üst sınıflar hem ekonomik anlamda hem de senatoda kendilerini temsil etme 

hakkı kazanarak bürokratik anlamda ayrıcalıklar elde ediyordu. Yunanca konuşulan 

doğu eyaletlerinde de kentlerdeki yerel aristokrasi bu ekonomik canlanmadan 

yararlanıyor; eyalet yönetiminde görev alma, Roma yurttaşlığı kazanma gibi haklar 

elde ediyordu. Hatta Herodes Atticus gibi kimseler konsüllük görevine dahi 

                                                 
163 G. Anderson, The Second Sophistic, Routledge, 1993, s. 1-3. M.S. 131 yılında Zeus tapınağının 
yapımının tamamlanmasının ardından imparator Hadrianus tarafından kurulan Panhelen birliğine 
ancak Helen olduklarını kanıtlayabilen ve Roma ile iyi ilişkiler sürdüren kentler girebiliyordu. 
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getirilebiliyorlardı. 2.yy.’da Roma tarafından bahşedilen bu haklar imparatorlukta 

yeni bir sosyal hareketliliğe yol açtı. 164  

Ancak Yunanca konuşan eyaletlerde tüm bu iyileşmelere rağmen, Yunan 

geçmişine duyulan özlemden, Yunan aristokratları için Roma’ya siyasi bağımlılık 

ekonomik bağımsızlık ile kıyaslanabilecek bir olgu olmaktan uzaktı. Zira Roma 

tarafından da kabul edilen kültürel anlamdaki üstünlükleri, siyasi zayıflıklarını 

örtüyor ve onları kültürlerini daha da kucaklayacak arayışlara itiyordu. İşte bu ortam 

içerisinde ortaya çıkan kültürel canlanma hareketi Philostratos’un “İkinci Sofistler” 

olarak adlandırdığı akımı (Bioi Sophiston, I.481) ve uygulayıcılarını ortaya 

çıkardı.165 Bu kültürel canlanma hareketinin en önemli temsilcileri ise geniş halk 

kitlelerini etkileyen sofistler olmuşlardır. Philostratos’a (M.S. 170-247) göre İkinci 

Sofistler döneminde sofist nitelemesi hem profesyonel retorlar (hatipler) hem de 

şehirden şehire dolaşarak halk önünde performans sunan hitabet hocaları için 

kullanılmaktaydı. 166 

Philostratos, başlıca ilgi alanları retorik olan bu sofistlerin konu seçiminde 

eski sofistlerin seçtiği felsefi temalar yerine zengin, yoksul, tiran gibi tiplemeleri ve 

tarihsel olaylar üzerine hipotezleri kullandıklarını söylemektedir (Bioi Sophiston, 

                                                 
164 Rostovtzeff, M.S. 2.yy.’da Roma imparatorunun sadece Roma şehrinin ve vatandaşlarının 
imparatoru gibi değil, aynı zamanda imparatorluğa bağlı bütün kentlerin vatandaşlarının da imparatoru 
olma siyasetini uygulamasının, bütün bu kentler tarafından benimsendiğini anlatmaktadır. Özellikle 
kentlerdeki aristokrat sınıfların bunu hararetle desteklediklerini, Roma vatandaşı olmanın 
ayrıcalıklarını kullandıkları, hatta bu sayede Yunanca konuşan doğu eyaletlerinin imparatorluktan 
ayrılma taleplerini bile bir kenara bırakarak imparatorluğun bütünleşmesine katkı sağladıklarını 
belirtmektedir. Rostovtzeff’e göre, Plutarkhos, Dion, Aristides kadar Lukianos’un diatribe’lerinde de 
bu eğilim benimsenmektedir. M.I. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman 
Empire, Clarendon Press, 1926, s. 120 
165 Bowie, kültürel arkaizm hareketi olarak yaşanan bu akımın ortaya çıkmasında Yunan 
aristokratlarının politik durumlarının yarattığı bir memnuniyetsizliğin yanı sıra, Yunan eğitim 
sistemindeki klasiklere bağlılık ve Hadrianus gibi imparatorların Helen kültürüne olan 
hayranlıklarının da etkili olduğunu ifade etmektedir. E.L. Bowie, 1970,  s.4 
166 Ancak 5.yy.’da bu niteleme sadece retorlar için değil geniş açıklamar yapan filozoflar için de 
kulanılırdı. Philostratus 2.yy. sofistlerinin sergileme retoriği (epideiktik) geleneğini bu ilk sofistlerden 
aldıklarını iddia etmektedir. Bioi Sophiston, I.484; E.L. Bowie, a.g.e.,5 
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I.481). Diğer yandan sofistçe retoriğin çalışma alanı aslında bütünüyle kurmaca 

değildi;167 bu dünya içerisinde kent aristokrasisinin mutat kamusal işlerinde belirli 

bir kullanımı vardı. Hitabetin, önde gelen kullanım alanları olan krallıklara ve diğer 

kentlere imtiyaz isteme, onurlandırma gibi çeşitli görevlerle gönderilen elçilerin 

faaliyetlerinde; halk meclisi “boule”de yapılan müzakerelerde ve politik gücünü 

kısmi olarak yitirmiş de olsa, kent meclisi “ekklesia”da yapılan konuşmalarda; 

kargaşa ve kıtlık zamanlarında halkı teşvik eden söylevlerde; festivallerde, kamu 

binalarının açılışlarında yapılan tören konuşmalarında ve imparator ya da önde gelen 

nüfuzlu kimselerin karşılanmasında yapılan konuşmalarda etkin ve önemli bir yeri 

vardı.  

Böylece kentlerin sofistleri denilen bir mefhum ortaya çıkıyordu, çoğu kere 

kendi şehirlerindeki aristokrasinin zengin ve önemli ailelerinden gelen bu sofistlerin 

merkezi haline gelen şehirlerin başında Atina, Smyrna ve Ephesos gibi kentler yer 

alıyordu. Bütün bunlar Yunan şehir aristokrasisinin üyeleri tarafından kamusal 

alanda konuşma sanatının, gösteri hitabetinin edinilmesi ve uygulanması için geçerli 

bir zemin oluşturuyordu.168 

Diğer yandan gezgin hitabet hocaları olarak faaliyetlerini gittikleri her yerde 

sürdüren bu sofistlerin yaptıkları gösteri hitabetinin alıcılarını; yerel aristokrasi 

topluluğunun üyeleri ve gençleri, sofistlerin eğlenceli gösterilerinin heveslisi bir halk 

topluluğu ve eğitimin kültürel standartlarına bağlı meslektaş grupları 

                                                 
167 Quintilianus ilk kez Phaleronlu Demetrios’un (M.Ö. 3.yy.) düzenlemesiyle söylevlerin belirli 
kurmaca temalar üzerine hazırlanmaya başlandığını söylemektedir; Institutio Oratoria, II.4.41. 
Retorik eğitiminin parçası olan bu söylevlere methiye (panegyrikos) ve hatırat türündeki konuşmaların 
katılmasıyla zamanla bir çeşit halk eğlencesi rolü kazanan bu söylevler M.S. 1.yy.’ın yarısına 
gelindiğinde yükselen bir popülerlik kazanmıştır. E.L. Bowie, a.g.e. 
168 E.L. Bowie, a.g.e.,6 
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oluşturmaktaydı.169 Roma dünyasının büyük kentlerinde dinleyicilere eğitici ve 

eğlendirici gösteri hitabeti yaparak geniş kitleler üzerinde etkili olan bu sofistler 

prestij ve şöhret kazanıyorlar hatta kimi zaman imparatorluk idaresinde bazı 

mevkiler elde edebiliyorlardı.170 Öte yandan doğu eyaletlerinde sınıf yükselme 

arayışı içinde olan Helenleştirilmiş Asyalılar arasında da bu hareket büyük ilgi 

görüyordu. Aralarında Lukianos’un da bulunduğu Kilikyalı Philagros, Laodikeialı 

Polemon, Tyroslu Hadrianus gibi sofistler dönemin bu gelenekçi edebiyat aktivitesini 

benimseyerek kendi Helen statülerini meşru kılan entelektüel bir soya kendilerini 

dahil etmiş oluyorlardı.  

O zamanki eğitim sisteminde tüm sofistleri aynı çatı altında toplayan retoriğe 

ve mimesis’e (klasik kanonun uyarlanması) dayalı bir yapı söz konusu idi. Kurmaca 

temalara dayalı retorik uygulamaları sadece gösteri hitabeti değil edebiyat alanında 

                                                 
169 Kendilerini pepaideumenos (eğitimli ve kültürlü zümre üyesi) olarak niteleyen bu zümrenin 
bireylere verdikleri eğitim (paideia), onların kültürlü hale gelmesini sağlayacak değerleri de 
kapsıyordu. Bu eğitimin içeriğini ise, klasik kanonu okuma ve bu kanondan Helenizm değerlerini ve 
kent soylu yaşamanın ölçütlerini özümseyerek kendi hayatına geçirme oluşturuyordu. G. Anderson, 
1993, s. 8 
170 Bu sofistler arasında öne çıkanlardan biri olan Bursalı Dion Khrysostomos (M.S. 40-112), bazı 
söylevlerinden dolayı Domitianus zamanında sürgüne gönderilmiş, daha sonra Stoacı-Kinik bir felsefe 
benimseyerek konuşmalarında felsefi temalara, tanrı algısı, monarşi ve klasik yazarlara yer vermiştir. 
Dion’un öğrencisi olan Galialı Favorinus’un (M.S. 80-160) Hadrianus zamanında Roma’dan 
uzaklaştırıldığı, ancak daha sonra Roma’ya dönerek hatipliğe devam ettiği, söylevlerinde felsefi 
konulara yer vermesinin yanı sıra ansiklopedik derleme niteliğinde yazıları olduğu bilinmektedir. 
Laodikeialı Polemon (2.yy.) sofistler arasında imparatorların en çok ayrıcalık ve saygı gösterdiği 
sofistlerden biridir. Traianus ve Hadrianus gibi imparatorlarca kendisine ve ailesine tüm Roma 
coğrafyası içinde ücretsiz gezme hakkı tanınan sofist pek çok festivalde, mahkeme konuşmalarında ve 
elçilik görevlerinde bulunmuştur. Ünlü sofistlerden biri de Atina’nın seçkin ailelerinden birine 
mensup Herodes Atticus’tur (M.S. 101-177). Bu sofistin başta Atina olmak üzere Alexandria, 
Korinthos, Delphi ve Olympia’da pek çok yapının inşası için para harcadığı bilinir. Bunlar arasında en 
önemlileri Akropolis’teki Odeon’un yeniden yaptırılmasıdır. Sofist, söylevlerinden ziyade hayırsever 
işleriyle ve imparatorluğa yakın ilişkileriyle tanınmakta ve M.S. 143 yılında Cornelius Fronto ile 
beraber konsüllük yaptığı bilinmektedir. Söylevleriyle ünlü bir başka hatip de Aelios Aristides (M.S. 
115-185)’dir. Pek çok söylevinin yanı sıra retorik kuramı üzerine çalışmaları ve Asklepios ocağıyla 
ilgili “Kutsal hikayeler” adlı eseri vardır. M.S. 178’de Smyrna’da meydana gelen depremde yıkılan 
kent için imparator Marcus Aurelius’un yardımını sağladığı bilinmektedir. A. Dihle, Greek and Latin 
Literature of the Roman Empire, çev. M. Malzahn, Routledge, 1994, s. 228 vd. 
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pek çok türde ve felsefede yaygın bir kullanım kazanmıştı.171 Dönemin edebiyat 

eserlerinin çoğunda retorik sanatının dil ve teknikleri kullanılmakla birlikte konu 

seçiminde gündelik olaylar yerine klasik çağın geleneksel tema ve motifleri tercih 

ediliyordu. Diğer yandan bu çağda edebiyat alanında gezi ve anı yazımı, tarihsel ve 

fantastik kısa öyküler, derleme, mektup ve roman gibi yeni türlerin kullanıldığı 

görülmektedir. Böylece dilde Attika lehçesine dayalı düzyazıyı kullanarak klasik 

çağın geleneksel temalarını yeni formlara uyarlıyorlardı. 172 

Felsefe ve rhetorik arasında bu çağda ortaya çıkan yakın ilişki ise, feylesof ve 

hatip kavramlarının çoğu kere birbirinin yerine kullanılmasına yol açıyordu. Bunun 

başlıca nedenleri, feylesofların söylevlerinde retorik sanatının yöntemlerini geniş 

ölçüde kullanarak daha geniş kitleleri hedef almaları, hatiplerinse konu seçiminde 

toplumsal yaşama yönelik felsefe sorunlarını tercih etmeleriydi.173 İkinci Sofistler’in 

hayatı hakkında yazan Philostratos, kendi dönemindeki feylesof ve retor arasındaki 

                                                 
171 Edebiyat alanında kullanımı için bkz., s.17 ; Reardon, İkinci Sofistler hareketini sadece sofistler ve 
söylevleriyle sınırlı bir akım olarak değil çok daha geniş etkili bir edebiyat fenomeni olarak 
değerlendirir. G. Anderson, a.g.e.,11. Bu doğrultuda klasik çağ eserlerinin dil, konu ve biçem 
bakımından uyarlandığı 2.yy. edebiyatının pek çok eserinin günümüze kalmış olmasında, Ortaçağ ve 
Rönesans’ta klasik Attik kanonunun kusursuz uygulamaları olarak görülen bu eserlerin birer klasik 
olarak değerlendirilmiş olmaları etkili olmuştur. A. Dihle, a.g.e. 
172 Söz konusu eserler arasında Arrianos’un (86-146) İskender’in hayatını anlattığı Anabasis adlı eseri; 
Appianos’un (95-165) Roma tarihini anlattığı Romaika adlı eseri; Pausanias’ın Hellados periegesis 
adlı gezi öyküleri; Cladius Aelianus’un (175-235) tuhaf olayları anlatan Peri zoon idiotetos adlı 
hayvan öyküleri ve tarihsel şahsiyetlerin anekdotlarının anlatıldığı Poikile Historia adlı derlemesi; 
Alkiphron’un günlük olaylara yer veren kurmaca mektupları; Ephesoslu Artemidoros’un 
Oneirokritika adlı rüya yorumları kitabı; Emesalı Heliodorus’un Aethiopika adlı macera romanı; 
Ephesoslu Ksenophon’un Efes öyküsü ve Longus’un Daphnis ve Khloe adlı aşk romanları 
gösterilebilir; A. Dihle, a.g.e.,234-246. Ayrıca Apuleius’un Metamorphoses adlı romanını da, Latince 
olmasına rağmen, orijinali Patraslı Lukios’un Onos adlı Yunanca yazılmış romanına dayandığı için bu 
eserler arasında saymak gerekir. 
173 Klasik çağda da felsefe ve retorik arasındaki yakın ilişki Platon, İsokrates ve Stoacılar’ın ele 
aldıkları konular arasında yer almıştır. Laerteli, Stoacılar arasında mantığın bölümlerini retorik ve 
dialektik olmak üzere ikiye ayıranlar olduğu kadar retoriği felsefenin alt bölümleri arasında 
değerlendiren Stoacılar olduğunu da söylemektedir; Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, 
VII.41. İsokrates de retoriğin savunucusu olmakla birlikte o da öğretisini felsefe olarak adlandırmakta 
ve kendini sofistlerin avam tabakasından ayırmaktadır. Philostratos da klasik çağdaki sofistlerin 
sanatını felsefi retorik olarak değerlendirmekte, sofistlerin feylesofların bahsettikleri meseleleri 
tartışarak bu konular hakkında bilgi sahibiymiş gibi davrandıklarını feylesofların ise araştırdıkları 
mesele hakkında kesin bir yargıya varmamalarının aralarındaki fark olduğunu dile getirmektedir; Bioi 
Sophiston, I.480. A.S. Alexiou,1990, s. 132 vd. 
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bu yakın ilişkiyi kitabının başında dile getirerek kendisinin felsefeyle uğraştıkları 

halde sofist olarak değerlendirilen feylesoflar hakkında ve bir de gerçekten sofist 

olanlar hakkında iki kitap yazdığını söylemektedir. 174 Philostratos kitabında bu ilk 

grup sofist feylesoflar arasında Dion Khrysostomos ve Favorinos gibi Lukianos’un 

çağında ünlü olan sofistleri örnek göstermektedir. 175 

Diğer yandan yüksek öğretimde retoriğin yanı sıra felsefe de öğretiliyor ve 

çoğu kere genç sofist adayı bu ikisi arasında bir seçim yapıyor ya da ikisinin 

birleşimini tercih ediyordu. Yine bu çağda, felsefenin klasik çağda hiç olmadığı 

kadar popüler bir hale geldiği gözlenmekteydi. Düşünsel iklimde yaşanan bu olayın 

ardında felsefe eğitiminin hem kolay elde edilebilir bir hale gelmesi hem de 

içeriğinin değişmesi yatmaktadır. Helenistik dönemde kurulan felsefe okullarının bu 

yüzyılda pek yeni öğretiler ortaya koyamamakla birlikte merkezleri olan Atina’da 

eğitim vermeye devam ettikleri ve nüfuzlarını korudukları bilinmektedir.176 Bu 

okulların faaliyetlerinin imparatorca da desteklenmesi onlara olan ilgiyi arttırıyor ve 

pek çok gencin retorik eğitiminin arkasından bu okulları tercih etmesine neden 

oluyordu.  

                                                 
174 "toÁw filosofÆsantaw  §n dÒjh toË sofisteËsai ka‹ toÁw oÏtv  kur¤vw prowrhy°ntaw 
 sofiståw §w dÊo bibl¤a én°graca", Bioi Sophiston, 479-480 
175 Dion Khrysostomos’un söylevlerinde de kendi dönemindeki felsefe ve retorik arasındaki yakın 
ilişkinin vurgulandığını görürüz. Peri eirenes kai polemou (XXII.2-3) adlı söylevinde kamusal 
yaşamla ilgili sorgulamalar gibi pek çok konunun hem hatibin hem de feylesofun ortak konuları 
olduğunu söylemektedir. Ancak diğer yandan Pros Aleksandreis (XXXII.10) adlı söylevinde Dion, 
kendilerini feylesof olarak adlandırıp, kişisel menfaat elde etmek ve eğlendirmek için söylev veren 
kimseleri eleştirmektedir; A.S. Alexiou, 1990, s. 133-134 
176 Felsefe eğitimi 2.yy.’da imparatorluk tarafından da teşvik ediliyordu. İmparator Hadrianus 
zamanından başlayarak Platoncu, Gezimci, Stoacı ve Epikurosçu dört büyük okulun masraflarının 
karşılanması için imparatorluk tarafından bu okullara ödenek bağlanmıştı; A Dihle, 1994, s. 273; 
Merkezleri Atina olan dört büyük okula kendisi de Stoacılığı benimseyen İmparator Marcus Aurelius 
tarafından M.S. 176 yılında kürsü kurulduğu ve okul liderlerinin her birine on bin drahmi gibi büyük 
bir ödeneğin bağlandığını Lukianos’tan (Eunoukhos,3) öğreniriz. Diğer yandan retorik kürsülerinin 
çok daha erken bir tarihte imparatorlar tarafından kurulduğu bilinmektedir. İmparator Vespesianus 
zamanında Roma’da Yunan ve Roma retorik kürsüleri kurularak bunlara yüz bin sestersius gibi bir 
ödenek bağlanmıştı. Philostratos’un verdiği bilgiye göre, Antoninus Pius zamanında Atina’da ilk 
retorik kürsüsü kurulmuş, ardından M. Aurelius zamanında ikinci kürsü kurularak on bin drahmi 
ödenek bağlanmıştır. Bioi Sophiston, II.526,566; G. Anderson, 1993, s.30 
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Felsefe etkinliğinin ilk zamanlarında metafizik problemlerle, hakikat ve 

erdem olgusuyla ilgilenen filozoflar, Lukianos’un çağında ilgilerini gündelik ve 

ahlak sorunları üzerine yönelterek “bir insanın hayatını ahlaklı ve doğru bir şekilde 

nasıl idare edeceği” ve “bireyin ihtiyaçlarına” yönelik sorunlara cevaplar 

öneriyorlardı. Felsefenin böyle ameli konulara çevrilmesi insanların felsefeye olan 

ilgisini cezbediyor ve sonuçta bu talebe karşılık gelen bir arza neden oluyordu. Bu 

durum M.S. 1.yy.’dan itibaren felsefeye daha pratik bir yaklaşımla yönelen; Platoncu 

bir anlayış benimseyen Plutarkhos, Stoacılığa bağlı Epiktetos ve Seneca gibi felsefe 

ve retoriği bir arada kullanan yazarların ortaya çıkmasını sağlıyordu. Böylece bu 

çağın gereksinimlerinin ortaya çıkardığı feylesoftan, dogmadan çok insanı doğru 

yaşama konusunda yönlendiren, insanlığın hocası (generis humani paedagous) 

olması beklenen bir yaklaşım hakimdi.177  

Diğer yandan felsefe öğrenimi sadece okullarla ve bu yazarların kitaplarıyla 

sınırlı değildi. Öğrencilerin ilgisini çeken ortak felsefi konular hakkında tıpkı hitabet 

hocaları gibi şehirden şehire gezerek ders veren Dion Khrysostomos, Tyroslu 

Maximos ve Favorinos gibi sofist olarak adlandırılan, retorik sanatını kullanarak 

kitlelere ulaşan bu gezgin felsefeciler tarafından kamuya açık olarak verilen 

söylevler (dialekseis) de pek çok kişinin farklı felsefe eğilimleri ve fikirleri hakkında 

bilgi sahibi olmasını sağlıyordu. Öte yandan aralarında Plutarkhos, Tyroslu Maximos 

gibi yazar ve sofistlerin bulunduğu dönemin felsefeyle ilgilenen zümresi içinde pek 

çok kişi, eserlerinde  biçem ve içerik bakımından kendilerine Platon’u örnek 

alıyordu.178  

                                                 
177 Seneca, Epistulae, 89.13; A.S. Alexiou, 1990, s.25 
178 Feylesofun kimi deyişlerini eserlerinde alıntılayarak onun tanrının aşkınlığı, ruhun ölümsüzlüğü 
gibi felsefesinin ana hatlarını oluşturan konularda söylemiş olduğu ifadeleri kullanıyorlardı. Platon’un 
Timaios 28b-c’de geçen evrenin yaratıcısına ilişkin ifadeleri ve buna benzer deyişlerinin İkinci 
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 Bu çağda Platoncu, Gezimci, Stoacı ve Epikurosçu okulların felsefe 

anlayışları başka felsefi eğilimlerle de etkileşim içindeydi. Felsefe okullarının 

Pyrrhoncu septisizmin ve topluma değil doğaya uygun yaşama ilkesini benimseyen 

kinik felsefenin görüşlerinden yararlandıkları bilinmekteydi. İmparatorluğun 

benimsediği başlıca ekol olan Stoacılığın, Kinik felsefeyle olan yakın etkileşiminin 

ve etkilerinin Zenon zamanına kadar giden bir geçmişi vardı.179 Diğer yandan 

felsefenin kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir tutum benimsemesi, farklı 

düşünce sistemlerinden harmanlanan eklektizm (seçmecilik) denilen görüngünün 

(fenomenin) 2.yy.’ın felsefe uygulamalarında yaygınlık kazanmasını sağlıyordu. Bu 

sayede felsefeyle ilgilenenler farklı düşünce okulları ve eğilimlerin felsefe 

anlayışlarından kendilerine uygun olanları seçebiliyorlardı. Diğer yandan felsefede 

görülen başka bir değişim de “bireysel kurtuluşa” odaklanan felsefi eğilimlerin dinsel 

uygulamalar (gizemler) ve mistisizmden yararlanmalarıydı. Bunun sonucu Yeni-

Pythagorasçılık ve Yeni-Platonculuk, gnostizm gibi irrasyonel felsefe çığırlarını 

(trend) doğuruyordu.180 

                                                                                                                                          
Sofistler döneminin pagan ya da Hıristiyan pek çok yazarınca tekrarlandığı bilinmektedir. A. 
Meredith, 2003, s. 583-4 
179 Kinik feylesoflara olan yakın ilgi pek çok imparatorluk çağı Stoacı yazarın tutumunda 
gözlenmektedir. Seneca’nın De Beneficiis (VII.8) adlı eserinde övdüğü çağdaşı Kinik feylesof 
Demetrios’un Roma’da etkili bir feylesof olduğu bilinmektedir. Demetrios, Lukianos’un Kinik 
Demonaks’ın yaşamını anlattığı eserinde de (Demonaktos Bios, 3) Demonaks’ın yetişmesinde rolü 
olan hocalardan biri olarak gösterilmektedir. Epiktetos’un da yazılarında ideal kinik tipini “iyilik ve 
kötülük arasındaki ayrımı bildirmek üzere tanrılar tarafından insanlara gönderilen haberci” olarak 
tanımladığı görülmektedir. Dissertationes ab Arriano digestae, III.22-23; Ayrıca kinizm için “erdeme 
giden kısa yol” tanımlamasının kabulü  bu felsefenin ideal ilkelerinin imparatorluk çağı Stoacılığı 
içinde etkili olmasına sebep olmuştur. A.S. Alexiou, 1990, s.78,82 
180 Felsefeyle ilgilenen belirli bir zümrenin gizemlere yönelimi özellikle Platoncu yazarlar arasında 
gözlemlenir. Bu yazarlardan biri olan, Eleusis kültünün rahibi Nestorios’un torunu, Platoncu 
Plutarkhos ve pek çok Platoncu yazar kendi felsefelerinin temel ilkelerini olumlamak, felsefi 
diyalektiğin alıştırmalarını örneklemek ve bunlara dinsel bir boyut eklemek için gizemlere 
başvurmuşlardır. W. Burkert, İlkçağ Gizem Tapıları, çev. B.S. Şener, İmge Kitabevi, 1999, s. 138; Bu 
çağda felsefeye dayanarak dini bir dünya görüşü geliştirme düşüncesi, içinde mistik unsurlar bulunan 
Platonculuk ve Pythagorasçılığın dini felsefi bir kimlik kazanarak tekrar canlanmasına yol açmıştır. 
M.Ö. 1.yy.’da Roma’da Nigidius Figulus’la etkisi başlayan Yeni- Pythagorasçılık gezgin bir feylesof 
ve şifacı olan Tyanalı Apollonios’la (M.S.1.yy.) feylesofun ölümünden sonra adı altında  bir kült 
oluşturacak kadar geniş etki uyandırmıştır. Yine bu ekole bağlı Apamealı Numenios’un (M.S. 2.yy.) 
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Bir felsefe okuluna bağlı olmaksızın bir çeşit yaşama biçimi olarak gelişen 

başlıca ilgi alanını fizik ve mantık felsefesine göre değil ahlak felsefesi üzerine 

yoğunlaştıran ve Helenistik dönemden itibaren Stoacıların görüşlerini de etkileyen 

Kinik felsefe, erdemli bir şekilde yaşamak için doğaya uygun yaşamı seçerek ve bu 

doğrultuda devletin birey üzerine getirdiği uylaşımlara karşı çıkarak bireyin iyiliğinin 

ancak onun doğal olarak sahip olduğu kabiliyetlerin eyleme dönüşmesiyle 

gerçekleşebileceğini benimsiyor ve bunu da başlıca ilkeleri olan (aÈtãrkeia) 

bireyin kendi kendine yeterliliği ile temellendiriyordu.  

M.S. 1.yy.’da İmparator Nero ve Vespasianus’un kendilerine düşman olarak 

gördükleri bir çevre ile yakın ilişkisi olan Kinik Demetrios’la Roma’da sesini 

duyuran kinik felsefe bu çağda bir yönüyle imparatora karşı politik bir ideoloji olarak 

algılansa da aslında en büyük etkiye, Yunanca konuşulan doğu eyaletlerinde şehirden 

şehire seyahat eden gezgin kinikler sayesinde ulaşır. 

2.yy.’a gelindiğinde  Atina’dan İskenderiye’ye kadar Yunanca konuşulan pek 

çok doğu kentinde kitleleri etkileyen bir hareket olarak karşımıza çıkan bu felsefe, 

daha önce hiç olmadığı kadar popüler bir hale gelerek, ideal kiniklerden değil 

şehirden şehire gezerek dilenen ve bu işi bir geçim kapısı yapan dilenci kiniklerden 

etkilenen, zanaat erbabları gibi alt kesimden halkın ilgisini çeken bir görünüm 

kazanmıştı. Diğer yandan bu ekolün daha çok halkın alt tabakalarında kabul 

görmesinde dönemin kinik önderlerinin imparatorluk içinde meydana gelen eşitsizlik 

ve adaletsizliklere tepki göstererek halkı etkilemelerinin de etkisi vardı. Böylece 

devrin Stoacıları ve aralarında Lukianos’un da bulunduğu sofistler tarafından da 

                                                                                                                                          
Platon’un öğretilerini Pythagoras’tan almış olduğunu söylemesi ve 3.yy.’da kurulan Yeni-
Platonculuğun bu ekolden etkilenmiş olması dini bir eğilim taşıyan bu iki ekolü  birbirine 
yaklaştırmaktadır. S. Hornblower, A. Spawforth (ed.), The Oxford Companion to Classical 
Civilisation, Oxford University Press, 1998 
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vurgulandığı üzere, ideal kinik tipi ile kitleleri etkileyen dilenci kinik tipi bu çağda 

birbirinden ayrılmış oluyordu. Öte yandan Helenistik dönemde kinik feylesoflar 

tarafından geliştirilen ve dönemin edebiyatına kunikÚw trÒpow olarak geçen 

diatribe (felsefi söyleşi), anekdot, hatırat, Menippos hicvi ve mektup gibi türler 

2.yy.’da dönemin pek çok yazarı tarafından edebiyatta alt-türler olarak 

kullanılıyordu. Kinik edebiyata özgü bu türler Helenistik dönemde olduğu gibi 

çoğunlukla bu felsefeyi icra edenler tarafından değil de Lukianos ve Dion 

Khrysostomos gibi sofistler, Stoacı Epiktetos ve Seneca gibi yazarlarca 

kullanılmaktaydı. Eserleri sayesinde kinik edebiyat hakkında bilgi sahibi olduğumuz 

bu yazarlar kinik ideolojiyi ve klasik kinik örnekleri eserlerinde kullanmakla birlikte 

2.yy.’ın kitlesel kinik hareketini ve uygulayıcılarını da eleştiriyorlardı.181Bu duruma 

bir istisna sayılabilecek eserler Gadaralı Kinik Oinomaos’un (M.S. 2.yy.) 

kehanetlerin doğruluklarını sorguladığı ve kahinlerin yalanlarını ortaya çıkardığı 

Goeton Phora adlı eseri ve yazarı belli olmayan kinik mektuplar koleksiyonudur. 182 

2.yy. dinsel yaşam bakımından değerlendirildiğinde ise, yunan tanrılarının ve 

imparatorluk tapımının yerini yavaş yavaş doğunun gizem dinlerine, yeni kültlere ve 

Hıristiyanlığa bırakarak farklı tercihlerin halk arasında popüler hale geldiği bir 

görünüm ortaya çıkarmaktaydı. Ancak kehanet ocaklarının bu çağda da etkisinin 

devam ettiği görülmekteydi. Felsefe, edebiyat ve dinsel yaşamda böylesi 

değişimlerin yaşandığı bu çağda bir yanda klasik yunan kültürüne bağlı sofistler 

                                                 
181 R.B. Branham, M.G. Caze, The Cynics:The Cynic Movement İn Antiquity and Its Legacy, 
University of California Press, 1996, s.12-18 
182 Oenomaos’un eseri hakkında Eusebius (M.S. 275-339) Praeparatio Evangelica adlı kitabında (V-
VI) bilgi verir. M.Ö. 3.yy.’dan M.S. 2.yy.’a değin uzanan bir zaman aralığına yerleşen kurmaca 
mektup koleksiyonundan oluşan kinik mektuplarda ise gezgin kinik feylesofların diatribe’lerinde 
geçen topoi’lar ve anekdotlar hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu mektuplardan kinizmin o 
dönemde popüler bir ideoloji ve kitlesel ahlaki bir uygulama olarak propaganda edildiği 
anlaşılmaktadır; R.B. Branham, a.g.e.,15 
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toplum içinde yükselen bir değer kazanırken arka planda Antonius Pius ve Marcus 

Aurelius zamanında kuzeyde Germen kabileleriyle ve doğuda Partlarla yapılan 

savaşların, M.S. 165’te galibiyetle sona eren Part savaşının başta Syria, Asia Minor, 

Yunanistan ve Roma’ya kadar yayılan vebayı da beraberinde getirmiş olmasının, 

Yunanistan’da ve İskenderiye’de çıkan isyanların yol açtığı sosyal kargaşa ve 

beraberinde güvensizlik ortamı yaratan kimi durumlar da söz konusu idi. 183 

Kendisi de bir sofist olan, ancak çağdaşlarının adına herhangi bir imada bile 

bulunmadıkları Lukianos, bu yüksek kültürün aksaklıklarını, batıl itikatlarını, 

felsefesini ve temsilcilerinin sahteci davranışlarını hicvederek eserlerinde çağın farklı 

bir görünümünü yansıtmıştır. Onu farklı kılan çağdaşlarının tersine klasik kanondan 

yapılan uyarlama geleneğini ve retorik araçlarını dönemin felsefi, dinsel ve kültürel 

yaşamında görülen aksaklıları eleştirmek için kullanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bundan sonrasında yazarın İkinci Sofistler içindeki yerini 

konumlandırmak ve içinde yaşadığı sosyal ortamı nasıl yansıttığını gözlemlemek için 

yazarın eserlerinden yararlanarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. 

 

Bir Sofist Olarak Lukianos  

 Lukianos’un yaşamı ve mesleki kariyerine ilişkin bilgiler, bazı eserlerindeki 

(Peri tou enupniou etoi bios Loukianou, Dis Kategoroumenos, Anabiountes, 

Apologia) biyografik verilerden yola çıkılarak oluşturulmaktadır. Buna göre doğumu 

İmparator Hadrianus zamanına, M.S. 115-125 arası bir zaman aralığına 

yerleştirilirken ölümünün, yazarın eserlerinden birinde (Alexander, 48) İmparator 
                                                 
183 Dodds çeşitli dönüşümlerin yaşandığı bu çağı başka yazarların olumlu değerlendirmelerinin tersine 
bir anksiyete çağı olarak değerlendirmekte ve toplumun yoksulluk ve çaresizlikten ötürü dini 
uygulamalara ve mistik inançlara yöneldiğini ileri sürmektedir. A. Meredith, 2003, s. 585 
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Marcus Aurelius’un (M.S. 169-180 taht yılları) Germen kabileleri Markoman’lar ve 

Quad’larla yaptığı savaştan184 söz etmesi nedeniyle, M.S. 180 sonrasını bulduğu 

kabul edilir. Yine bir başka eserinde kendisi için kullandığı “bir ayağı çukurda” 

(tÚn ßteron pÒda §n t“ poryme¤ƒ...Apologia, I.17 ) ifadesinden ve Mısır’daki 

kamu görevini yaşlılığı zamanında kabul etmiş olduğunu söylemesinden, 

(§n gÆr& d¢ Ístãtƒ...., Apologia, IV.18) Lukianos’un muhtemelen İmparator 

Commodus’un (M.S. 180-192) ilk yıllarına değin yaşamış olduğu sanılmaktadır. 185 

Lukianos’un doğduğu yer olan Samosata, M.Ö. 3.yy.da Seleukos 

İmparatorluğuna dahil edilen ardından uzunca bir süre bağımsızlığını koruyan 

Kommagene krallığının başkentiydi.186 M.S. 72’de son kralları IV. Antiokhos’un, 

                                                 
184 Bu Germen kabileleriyle yapılan savaşlar M.S. 166 yılında başlayıp M. Aurelius’un ölümü M.S. 
180 yılına kadar devam etmiştir. Ancak söz çarpışmanın M. Aurelius’un ölümünden kısa bir süre önce 
gerçekleştiği bilinmektedir. Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, 1985, s. 230-237 
185 C.P. Jones, 1986, s.20 
186 Kommagene krallığının toprakları bugün Adıyaman ili içinde yer almaktadır, Samosata ise bu ile 
bağlı Samsat ilçesidir. Krallığın daha erken tarihi Asur kaynaklarından yapılan tespitlerle, adı 
Kummuh krallığı olarak geçen Geç Hitit dönemine kadar uzanmaktadır (M.Ö. 870-605). John David 
Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwien Inscriptions, De Gruyter, 2000, s. 330-333; M.Ö. 1.yy. ’a 
değin çoktan Helenistik kültürün etkisi altına giren krallık asıl gücüne I. Mithradates Kallinikos ve 
oğlu I. Antiokhos Theos döneminde kavuşmuştur. Baba tarafından Pers kralı Darius’un, anne 
tarafından B. İskender’in soyuna bağlanan bu krallar planlı bir şekilde halkı aynı inanç etrafında 
toplamak için Yunan ve Pers tanrılarına themenos denilen ortak küçük tapınaklar ve bugün Nemrud 
Dağı zirvesinde yer alan hierothasyon’u (tanrılar galerisi) inşa ettirmişlerdir. Bölge Kilikia, 
Kapadokia ve Syria’ya açılan bir konumda bulunması bakımından farklı kültürel güçlerin etkilerini 
içinde birleştiren bir yapıya sahipti. İsmi “Genler topluluğu” anlamına gelen krallıkta Pers, Sami ve 
Helen etkisi görülmekle birlikte nüfusunun çoğu Sami ırkından oluşmaktaydı ve sonradan Süryanice 
olarak adlandırılacak olan Aramca’nın bir lehçesini konuşmaktaydılar. Ancak bölgede Süryanice ve 
Yunanca’nın bir arada kullanıldığı bir çift dillilik söz konusu idi. S. Hornblower (yay.), The Oxford 
Classical Dictionary, Oxford University Press, 2003; Edebi ve dini dil olarak kullanılan Süryanice’yle 
yazılmış metin örnekleri bölgedeki Yunan kültürü ve Roma hakimiyeti ve ardından Hıristiyanlığa 
geçişle sonuçlanan etkileşimine kaynak olması bakımından önemlidir. Metinlerden ilki Samosata’nın 
güneyindeki Edessa’da yaşayan “Suriyeli filozof” lakâplı Bardesanes’e (M.S. 154-222) aittir. Gnostik 
bir Hıristiyan anlayışıyla tanınan yazarın “Ülkelerin Şeriatları Kitabı” adındaki eseri Hıristiyan tanrısı 
ve kader anlayışı üzerine diyalog tarzda yazılmış dini bir risale özelliği taşımaktadır. Bardesanes’in 
öğrencileri tarafından Yunancaya çevrilen eserden Kayserili Eusebius (M.S. 275-339) ta söz 
etmektedir; Historia Ekklesiastika, IV.30; Bowersock, Bardesanes’in eserinin Platoncu diyalog 
modelinde yazılmış olmasının ve Platon’un “Devlet” adlı eserinin girişiyle benzerlikler göstermesinin 
altını çizerek bu eğilimin daha sonraki yıllarda Syria’da gelişecek olan Yeni-Platonculuğun habercisi 
olduğunu söylemektedir. G.W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity, Michigan University Press, 
1990, s.32; Süryanice yazılmış bir diğer edebi metin de M.S. 1-2. yy.lar arasına tarihlenen  Romalılar 
tarafından Samosata’dan sürülen Sarapion adlı kişinin yazmış olduğu eserdir. Mara bar Serapion adlı 
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Part istilasına destek vermesi nedeniyle Roma işgaline uğrayan krallık, Syria 

eyaletine bağlanarak Roma lejyonu karargahı durumuna geldi. Lukianos’un adının 

Latince bir isim olan Lucius’tan türemiş olmasını Romalılar’ın o dönemde 

Samosata’daki kültürel etkilerinin bir göstergesi olarak değerlendirmek 

mümkündür.187 

Lukianos Kommagene krallığı ve doğduğu kent hakkında fazla bilgi 

vermemekle birlikte, “Tarih nasıl yazılmalı” adlı eserinde (Pos dei historian 

sungraphein, 24) dönemin tarihçilerinden birinin memleketini Mezopotamya 

içindeymiş gibi göstermesini eleştirirken Samosatalı olduğunu söylemektedir. Öte 

yandan Kommagene krallarının Yunan diline ve kültürüne karşı ilgilerinin yazarın 

meslek seçiminde ve kent üzerinde dolaylı etkisinin olduğunu söylemek 

mümkündür.188 Ancak Lukianos’un Yunan kültürüne karşı olan asıl ilgisi, yaşadığı 

çağda popülerliği giderek artan sofistlerin toplum içinde saygın bir yer sahibi 

olmaları ve bu mesleğin toplumsal bir statü kazandırmaktaki etkisidir. Lukianos 

                                                                                                                                          
eser, materyalizmden kaçınma ve tanrının gerçek erdemine güvenme üzerine bir babanın oğluna 
öğütlerinin yer aldığı mektup örneğidir. Eser, Yunan retorik alıştırmaları örneğinde düzenlenmiş olup, 
Yunan edebiyatından ve felsefesinden izlekler barındırmaktadır. S. Swain, Hellenism and Empire, 
Clarendon Press, s.1996, 301-303. Daha ayrıntılı bilgi için bkz., Catherine M. Chin, “Rhetorical 
Practice in the Chreia Elaboration of Mara bar Serapion”, Hugoye: Journal of Syriac Studies, 2006, 
Vol.9, No.2 
187 Yazarın çoğu kere bu adı Lukinos (Luk›now) olarak Helenleştirip diyaloglarında sözcüsü olarak 
kullandığını görürüz. Helen coğrafyasında kişilere Latince adlar vermenin yaygın bir hale geldiğini, 
bu durum karşısında muhalif bir tavır benimseyen M.S. 1. yy. gezgin keşişi Tyanalı Apollonios’tan 
öğreniriz. Apollonios, mektuplarında (71-72) Yunanlıları Lucullus, Lucretius, Lupersus, Fabricius, 
gibi Romalı isimleri kulllanmalarından dolayı azarlayarak bunun Helen geleneğinin deformasyonuna 
yol açtığını dile getirmektedir; Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana, tr. F.C. Conybeare, Loeb 
Classical Library, 1917, Vol.2, s.468-470 
188 Hanedanlığın son üyelerinin Atina ve Efes gibi kentlerde bağışlarda bulundukları; son kralları IV. 
Antiokhos’un torunu Gaius Iulius Antiokhos Philopappos’un Romalılar tarafından Atina’ya 
sürüldüğü, burada yurttaşlık hakkı kazandığı ve M.S. 109’ da Atina’da arkhon’luk ve Roma consul 
suffectus’luğu yaptığı biliniyor. Atina’daki ikameti sırasında Plutarkhos’la (M.S. 46-127) tanışık 
olduğunu, Plutarkhos’un “Symposium Söyleşileri” adlı eserinden öğreniyoruz; Quaestiones 
Convivales, I.10. Philopappos’un ölümünden sonra Akropolis’e bakan Musalar tepesinde Philopappos 
anıt mezarına gömüldüğü bilinmektedir; Hans Rupprecht Goette, Athens, Attica and the Megarid, 
Routledge, 2001, s.58 
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kendi etnik kimliğini ise eserlerinde çoğu kere kendini “Suriyeli” ya da “Asurlu”189 

olarak nitelendirmekle (Dis Kategoroumenos, 27; Anabiountes, 19; Pros ton 

apaideuton., 19) ve eğitiminin ilk aşamasında konuşmasının “barbarca” olduğunu 

söyleyerek dile getirmektedir.190  

Bir nevi çocukluğunu ve meslek seçimini anlattığı Peri tou enupniou etoi bios 

Loukianou (Rüya) adlı eserinden yazarın retorik çalışmak yönünde karar aldığını, 

daha sonra başta İonia ve Yunanistan olmak üzere İtalya ve Galia Cisalpina’ya 

gittiğini, burada bu sanatta bir hayli yol alarak zenginleştiğini öğreniyoruz (Dis 

Kate.,. 27; Apoogia, 15). Lukianos’un meslek seçimine ilişkin anılarını edebi 

motiflerle süsleyerek Samosatalılara hitaben anlattığı Rüya adlı eser, Roma’nın doğu 

eyaletlerinden birinde yetişen Syria kökenli bir kimsenin aldığı eğitimi ve yetiştiği 

sosyo-kültürel iklimi sergilemesi bakımından önemlidir.  

Anlatıya kısaca bakacak olursak, ilkokul düzeyindeki eğitimini tamamlayan 

genç Lukianos, meslek seçimi aşamasında aile meclisi tarafından, ailenin durumunun 

yüksek eğitimi karşılamaya yetecek güçte olmaması da göz önüne alınarak, bölgede 

ünlü bir heykeltraş olan dayısının yanına çırak olarak verilmiştir. Ancak işteki ilk 

gününde bir mermer bloğunu parçalayınca, dayısı tarafından aşağılanmış ve 

dövülmüş, bunun üzerine işi bırakarak gözyaşları içinde evine dönmüş ve o gece bir 

rüya görmüştür (Peri tou enipnou., 1-4).  

                                                 
189 Syrialı ve Assyrialı kelimelerinin birbirinin yerine kullanılışına sadece Lukianos’ta değil 
Herodotos’ta da rastlarız. Herodotos, Assyrialılar’a Yunanlılar tarafından Syrialılar dendiğini ancak 
bunun dışında barbarların onları Assyrialılar olarak adlandırdıklarının söyler; Histories, VII.63 
190 Konuşmasının barbarca olmasına yönelik ifade, onun yabancı bir dili değil Yunanca’yı aksan ve 
kelime bilgisi bakımından bu yönde kullandığına işaret ettiği şeklinde değerlendirilmektedir. Özellikle 
"efi tØn fvnØn bãrbarow e‡h tiw..."  (Anabiountes,19) ve "touton‹ komidª meirãkion ˆnta, 
bãrbaron ¶ti tØn fvnØn..." (Dis Kate., 27) ifadelerinde geçen "tØn fvnØn" dilden ziyade sese 
ve tonlamaya yönelik bir anlam taşımaktadır. C.P. Jones, 1986, s.7; S. Swain, 1996, s.299 
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Rüyasında Heykeltraşlık sanatını (ÑErmoglufikØ t°xnh) ve Kültürü191 

(Paide¤a) temsil eden iki kadın figürünü görür. Her ikisi de kendisini seçmesi için 

çocuğa dil dökerek ona kazandıracakları ödülleri anlatırlar. Zanaatı temsil eden kadın 

figürü, onu memleketinden ayrılmasına gerek kalmadan, Yunan dünyasının tanınmış 

ustaları Pheidias, Polykleitos, Myron ve Praksiteles kadar ünlü yapacağını ve bu 

sayede memleketine de saygınlık kazandıracağını söyleyerek ikna etmeye çalışır 

(Peri tou enipnou., 7-8). Kültür ve eğitimi temsil eden kadın ise, zanaatı seçerek 

Pheidias ya da Polykleitos kadar ünlü olması durumunda, insanların onun sanatını 

beğeneceklerini ancak sonuç itibariyle el işçiliğinden192 para kazandığı için hiç 

kimsenin onun gibi olmak istemeyeceğini söyleyerek kendisini seçmesi durumunda; 

eskilerin bilgilerini ve sözlerini, belli başlı erdemleri öğreteceğini, ona zenginlik, 

dünya çapında bir şöhret ve ayrıcalık kazandırarak Demosthenes ve Sokrates gibi 

ölümsüz seçkinlerin arasına katacağı sözünü verir (Peri tou enipnou., 9-13).  

Lukianos’un “Rüya”sının edebi bir kurmaca olduğu ve klasik çağ 

edebiyatından motifler193 taşıdığı belirgin bir şekilde anlaşılmakla birlikte, kültürü 

simgeleyen eğitim ile el işçiliğini temsil eden heykeltıraşlık sanatı arasındaki seçimin 

toplumsal yapı ve eğitimin toplumdaki ayrıcalıklı rolüyle etkileşim içinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Zira böylesi bir seçimde zanaat orta gelirli bir aileye daha fazla yük 

olmadan kısa yoldan kazanç elde edilmesini sağlayacak bir aile mesleği olarak 
                                                 
191 Paide¤a kelimesi ve bu kelimeden türeyen pepaideum°now ortacı eğitim ve eğitilmiş kişi 
anlamlarının yanı sıra kültür ve kültürlü kimse anlamlarında kullanılmakta olup Lukianos’ ta bu 
şekilde kullanımına sıklıkla rastlanır. Bu kişiler aynı zamanda Lukianos’un eserlerinin alıcılarını 
oluşturan toplumda göze çarpan edebi şahsiyetler ve klasik dönemin edebiyatı ve sanatsal mirası ile 
ilgilenen kimselerdir, C.P. Jones, 1986, s.149-150 
192 Lukianos bu ifadeyle el işçiliği ile yapılan mesleklere karşı duyulan genel bir ön yargıya işaret 
ediyor olmalıdır. Benzer şekilde Plutarkhos da verdiği bir örnekte; erdeme duyulan hayranlıkla bir 
zanaat sonucu üretilen yapıta duyulan hayranlığı karşılaştırarak, herhangi birinin Pheidias’ın, sırf 
yapıtından etkilendi diye ona öykünmek istemeyeceğini belirtmektedir; Perikles, II.1-4 
193 Eserdeki rüya motifinin Ksenophon’un sofist Prodikos’tan yaptığı alıntıda geçen Herakles’in 
erdem ve erdemsizlik arasındaki seçiminin bir uyarlaması olduğu anlaşılmaktadır; Ksenophon, 
Sokrates’ten Anılar, II.1.21 
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tanıtılırken, daha fazla zaman, masraf ve seyahat gerektiren kültür ise uzun vadede 

hem zenginlik ve şöhret hem de daha üst bir toplumsal sınıfa geçmeyi sağlayan bir 

meslektir. Lukianos’un konuşmasının sonunda tanrı heykelleri yapmak yerine, kültür 

doğrultusunda seçim yaparak sofistlikte belli bir ün kazandıktan sonra kendi 

öyküsünü Samosatalı gençlere meslek seçimlerinde örnek olsun diye anlattığını 

görürüz (Peri tou enipnou., 18). 

Rüya’da kültür figürünün sunduğu eğitimi kabul eden Lukianos böylece 

retorik sanatı ve hatip olma yolunda bir tercih yapmış oluyordu. Yazar bu tercihini 

her ne kadar retorik sanatının adını vermeden yapmış olsa da mesleğe ilişkin tüm 

öğeleri, kültürün temsil ettiği eğitim içinde anlatmaktadır (Peri tou enipnou,10-

13;15). Öte yandan söz konusu kültür eğitimi, yazarın yaşadığı İkinci Sofistler 

döneminde kendilerine retor veya sofist denilen; yaptıkları yargısal ve gösteri 

hitabetiyle başta avukatlık ve elçilik gibi etkin görevler yüklenen, toplumda başarı 

sahibi olmuş kimseleri akla getirmektedir. Yazarın biyografik özellikler ihtiva eden 

başka eserleri de Lukianos’un böyle bir eğitim almış olduğunu destekler niteliktedir. 

Ancak Loukianos’un tam anlamıyla bir sofist olup olmadığına dair bir 

değerlendirmeyi daha sonra yapmak gerekir. Dis Kategoroumenos adlı yargısal 

söylev tarzında yazılmış eserinde Lukianos’un alegori yaparak kişileştirdiği retorik 

ve diyalog un kendisine yaptıkları suçlamada, retorik figürünün konuşmasından; 

eserde “Suriyeli” olarak adlandırılan Lukianos’un, İkinci Sofistlerin merkezi 

durumunda olan, İonia’da kendi yerel giyimi ve aksanı ile dolaşırken retorik sanatını 

öğrenerek yıldızının parladığını bu sanatı Atina, İtalya ve Galia’da da icra ederek 

ünlendiğini öğreniriz (Dis Kate., 27). Yaptığı mesleğin içeriğinde yargısal hitabet, 
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mahkeme konuşmaları ve gösteri hitabeti olduğunu yine eserlerinden öğreniyoruz 

(Anabiountes, 9,25; Dis Kate., 32).  

Lukianos’un retorikle uğraşısını bir meslek haline getirerek imparatorluğun 

çeşitli yerlerinde halk önünde gösteri hitabeti yaptığına dair onun eserlerinde pek çok 

referans söz konusudur. Eserlerinden birinde Makedonya’da yaptığı söylevde, 

Herodotos’un kitabını okumak için Olimpiyat festivalini seçmesi gibi kendisinin de 

Makedonya’daki festivali seçerek olabildiğince çok kişiye ulaşarak tanınmak 

istediğini dile getirmektedir (Herodotos, 7-8). Yine aynı eserde dinleyicilerinin kaba 

avam tabakası olmadığını, tersine en iyi hatip, tarihçi ve sofistlerden oluştuğunu 

söyleyerek bize dinleyici kitlesini de tanıtmaktadır (Herodotos, 7-8). Yine 

Makedonya’da verildiği sanılan başka söylevlerinde (Harmonides, Skythes) dönemin 

diğer sofistleri gibi Lukianos’un da kendisine hami arayışı içinde olduğu ve ün elde 

etme arzusu taşıdığı görülmektedir. İmparatorluk çevresiyle ilişkisi ise diğer 

sofistlerden farklı değildir.  

M.S. 161’de Ermenistan’da başlayan Part savaşı için Marcus Aurelius 

tarafından cepheye gönderilen Lucius Verus’un Antakya’daki karargahta bulunuşu 

sırasında Lukianos’un imparatorluk çevresiyle yakın ilişki kurmak için Lucius 

Verus’a ithafen üç methiye yazdığı bilinmektedir. Bu eserler Verus’un düşkün 

olduğu pantomim sanatı üzerine övgü niteliğinde Peri orkheseos adlı eseri ve Lucius 

Verus’un odalığı Pantheia’ya yazılmış Eikones ve Huper ton eikonon adlı iki 

methiyesidir. Lukianos’un 161-166 yılları arasında geçen Part Savaşları akabinde bir 

hastalık haline gelen tarih yazımını eleştirdiği eserinde Romalılar’a karşı tutumunda 

kendini bu büyük imparatorluğun bir vatandaşı olarak gören bir kimsenin tutumu söz 
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konusudur. Eserin pek çok yerinde Romanın kazanılan başarılarından duyulan 

hoşnutluk dile getirilir. 194 

Diğer yandan hayatının kırklı yaşlarında Lukianos’un sofistlik uğraşısında bir 

değişim yaşadığı ve hatipliği bırakarak yeni eğilimlere ve edebiyatta yeni bir türe 

kaydığı araştırmacıların da üzerinde fikir birliği ettiği bir gözlemdir. Lukianos’un 

kendisinin de eserlerinde vurguladığı bu değişim (Dis Kategoroumenos, 30-32, 

Anabiountes, 29-30) onun retoriği bırakarak felsefeye olan yönelimi, ancak ardından 

orada da aradığını bulamayıp onu hicivli diyalog yazmaya ve toplumsal yaşamı ve 

onun kültürel boyutunu eleştirmeye iten süreci beraberinde getirmekteydi. Ancak 

onun retoriği bırakmasını daha çok bu sanatın mahkemelerde kullanılan yargısal 

söylev türünü ve suçlamaları, imparatorlara ya da önde gelen kimselere yapılan övgü 

konuşmalarını bırakması şeklinde değerlendirmemiz gerekir. Lukianos’un da 

eserlerinde verdiği izlenim bu yöndedir.195 Lukianos’un bundan sonra yine gösteri 

hitabeti yaptığını eserlerindeki ifadelerden anlıyoruz. Ancak bu noktada onun 

sofistlik uğraşısındaki değişimin nedenlerini ve savunduğu kültür olgusuna zarar 
                                                 
194 Lukianos’un bu eserde Romalılar’ın zaferi için “bütün dünya bize boyun eğdi, artık kimse bize 
saldırmaya kalkışamaz”, Romalı komutanlar için “bizim komutanlar” gibi ifadeler kullanmasında ve 
kendi memleketini Partia ya da Mezopotamya’da gösteren tarihçiye kızarak Samosata’nın Roma 
içinde olduğunu söyleyişinde yazarın imparatorluğa bağlılık içinde olan bir bilinç taşıdığı 
görülmektedir (Pos dei historian sungraphein, 5,14,24,29,31). S. Swain, 1996, s. 313; Bu durum daha 
önce Rostovtzeff’in belirlemiş olduğu Roma vatandaşlığı bilincini destekler niteliktedir, bkz., dipnot 
159; Aelius Aristides de kendisi ve Yunan şehirleri için imparatorluk yardımı kazanmaya hevesli bir 
yaklaşım sergilemiştir. Aristides Roma üzerine adlı panegyrik tarzda yazılmış söylevinde Roma 
imparatorluğunun sağladığı Yunan-Roma dünyasının sınırları üzerindeki hareket özgürlüğü ve ortak 
medeniyet olgusu durumunu övmektedir. A. Dihle, 1994, s. 232-3 
195 Dis Kategoroumenos’ta “ kal«w e‰x° moi éndr‹ ≥dh tettarãkonta ¶th sxedÚn yorÊbvn 
 gegonÒti m¢n §ke¤nvn ka‹ dik«n  éphllãxyai ka‹ toÁw êndraw toÁw dikaståw  étreme›n 
 §çn, turãnnvn kathgor¤aw ka‹ érist°vn §pa¤nouw §kfugÒnta...” (Dis Kate.,32) ifadesiyle 
Lukianos bunu açıklamaktadır. Yine başka bir eseri olan Anabiountes’te Lukianos’un personası 
Parresiades’i suçlayan Diogenes onun hakkında, “ ÑRÆtvr gãr tiw, Àw fasin,  n, 
épolip∆n tå dikastÆria ka‹ tåw §n §ke¤noiw eÈdokimÆseiw...” (Anab.,25) ifadesiyle onun 
mahkeme konuşmalarını bıraktığını söylemektedir. Bunu destekleyecek bir yorum, her ne kadar 
inanırlığı tartışılacak olsa da, Suidas ansiklopedisinde Lukianos maddesindeki açıklamada onun 
Antakya’daki avukatlık mesleğinde başarısızlığa uğradıktan sonra bu mesleği bırakarak alay dolu 
yazılar yazmaya başladığı şeklindeki ifadesinden gelmektedir. Suidas, l, 683. 
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veren retorik hocaları, başka bir deyişle sofistlere karşı olan eleştirilerini incelemek 

gerekir.  

Lukianos Dis Kategoroumenos adlı eserinde karısı olarak alegori yaptığı 

Retorik figürünü neden bıraktığı suçlamasına getirdiği yorumda; “ Onun artık 

alçakgönüllü ve eskiden Demosthenes’in zamanında olduğu gibi saygın bir şekilde 

giyinmemesi, tam tersine makyaj yapıp saçına yosma gibi şekil vermesi karşısında 

bir anda şüpheye düştüm ve gizlice onun bakışlarını ne yöne çevirdiğini izledim. 

Hepsi bir yana her gece bizim sokak onun duygusal aşıklarının serenatlarıyla inleyip 

kapımız saygısız bir şekilde zorlanmaya başlamıştı. O ise bunlara gülüyor ve tadını 

çıkarıyordu. Ve genellikle benim fark etmeyeceğimi düşünerek onların boğuk sesli 

aşk şarkılarını duyunca ya çatının kenarında gizlice onlara bakıyor veya hafifçe 

pencereyi açıp onlarla işveleşip dolap çeviriyordu. Ben buna dayanamadım ve 

zinaya dayanarak ona bir boşanma davası açmanın en iyi yöntem olmayacağını 

düşünerek kapı komşum Diyalog’a gittim ve beni içeri almasını rica ettim.” (Dis 

Kate., 31) açıklamasıyla bu sanatta meydana gelen bir düşüşü ve hayal kırıklığına 

uğradığını dile getirmek istemektedir. Benzeri bir yorum Anabiountes adlı eserinde 

Lukianos’un sözcüsü olan Parresiades karakterinin “Retorik sanatını uygulayan 

hatiplerin bu meslekte başarılı olması için hilecilik, yalancılık, arsızlık, laf kalabalığı 

etme, kavgacılık gibi, ne kadar çok hayasız özellik varsa bunları kazanması 

gerektiğini anlayınca bu meslekten kaçarak felsefeye sığındım” (Anab., 29) 

ifadesinde de yer almaktadır.  

Lukianos’un dönemin sofistlerini ve retorikte yaşanan düşüşü eleştirmek 

üzere yazmış olduğu düşünülen eserlerinden ilki Rhetoron didaskalos adlı eseridir. 

Sofist olmak isteyen bir gence bu uğurda izlemesi gereken yolu anlatmak üzere 
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mektup şeklinde yazılan eserin ilk kısmında Lukianos, bu uğraşının büyük zahmet 

gerektiren bir iş olduğunu ancak bu işle uğraşıp başlangıçta hiçbir değeri olmayan 

kimselerin hitabet sayesinde toplumda göze çarpan itibarlı kimseler ve milyonerler 

haline geldiğini söyler. Bu hedefe ulaşmak için biri zorlu ve uzun, emek ve ter 

dökmek gereken diğeri rahat ve kısa olan iki yol bulunduğu belirtmektedir (Rhe. 

Did.,2-3). Lukianos kendisinin zorlu yolu seçerek klasiklerin uyarlanmasını, 

Demosthenes ve Platon’un ayak izlerini takip ettiğini söylemektedir. Oysa kısa yolun 

seçilmesi durumunda gencin karşısına şık giyimli ve kadınsı görünümlü bir adam196 

çıkarak ona bu yolu izlemesi durumunda zenginlik ve şöhret kazanacağını 

söyleyecek ancak beraberinde bilgisizlik, küstahlık ve utanmazlık gibi özellikler 

kazanacaktır. Bu yolda 15-20 Attik kelime kullanımı inandırıcılığı için yeterli olacak, 

Demosthenes ve Platon’u unutacak yerine yeni sofistleri okuyacaktır. Seçilen kısa 

yolda hiçbir hazırlık yapmadan klişeleri kullanarak konuşacak, başkalarının 

konuşmalarını dinlerken de onları karalayacak ya da iftirada bulunacaktır. Özel 

yaşamındaysa içki alemleri, zina ve kumara kendini kaptıracak ve bütün bunları 

yapınca da ünlü bir sofist olacaktır (Rhet. Did., 8-24). Eserin sonunda Lukianos, 

“sizinkiler gibi özelliklere sahip olmadığım için sizin yolunuzdan çekiliyorum” 

diyerek retorikle olan ilişkisini bitirdiğinin söylemektedir (Rhe. Did.,26). 

Alexiou, retorik sanatında yaşanan yozlaşmaya ve sofistlere dair çizilen bu 

portrenin Lukianos’un Dis Kategoroumenos’taki retoriği bıraktığına dair söylemiyle 

örtüştüğünü belirterek yazarın bu eseri muhtemelen kırklı yaşlarından sonra hicivli 
                                                 
196 Lukianos’un eleştirdiği söz konusu kişinin eserde tam adı verilmemekle birlikte Zeus’la Leda’nın 
oğullarının adaşı olarak nitelenmektedir. Lukianos’un, Mısırlı köle bir aileden geldiğini söylediği ve 
kariyerinin ilk yıllarında yaşlı kadınlara jigololuk yapmakla suçladığı bu kimsenin çağdaşı Naukratisli 
Polydeukes (Polluks) olduğu sanılmaktadır. Philostratos’un kitabında pek de kültürlü olmadığı 
vurgulanan bu hatibin İmparator Commodus zamanında imparatoru ikna ederek retorik kürsüsü başına 
getirildiği biliniyor. Bioi Sophiston, II.592; Jones, eserde hicvedilen sofistin adının doğrudan 
verilmeyip ima edilmesinin bu kişinin kurmaca bir karakter olmasından ziyade hala yaşıyor oluşundan 
kaynaklandığını dile getirmektedir.C.P. Jones, 1986, s. 102,107-8 
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diyalog yazmaya yöneldiği sırada yazmış olabileceğini düşünmektedir. Diğer yandan 

Lukianos’un bu eserde sahte ve gerçek hatip ayrımını çizdiği; bu ayrımda sofistliği 

zahmet çekmeden şöhret ve servet sevdasıyla kısa yoldan elde etmekle, klasikleri 

öğrenip uyarlayarak Demosthenes’in ayak izlerini takip etmenin belirleyici olduğu 

görülmektedir. Benzeri bir ayrımın ilerde felsefe uygulayıcıları için de geçerli olduğu 

görülecektir.197 Jones ise eserin sonunda Lukinos’un “siz diye seslendiği kitleyi” göz 

önünde tutarak eserin, belli bir kişiyi hicvediyor gibi görünmesine rağmen, 

Lukianos’un aslında bu kişiyi sofist adını almış belli bir sınıfın temsilcisi olarak 

hicvettiğini ve Philostratos tarafından İkinci Sofistler olarak adlandırılan görüngüye 

karşı içerden birinin şiddetli bir eleştirisi olarak değerlendirmek gerektiğini ileri 

sürmektedir. 198 

 Lukianos’un yine sofistlere yönelik eleştiri taşıyan bir başka eseri olan 

Leksiphanes (Kelime teşhircisi)’de bu kez kökeni muğlak ve uydurma sözler 

kullanma hastalığına tutulmuş ve Attik dili aşırı bir şekilde kullanmaya uğraşan bir 

hatibin eleştirisi söz konusudur. Lukianos’un bu eserde ona klasik ozanları, hatipleri, 

Thukydides ve Platon’u okumayı salık verdiği görülmektedir (Leksiphanes, 22-25). 

Lukianos’un dil kullanımına yönelik bir hakarette bulunan bir hatibin ise 

Pseudologistes adlı eserde Lukianos tarafından bilgisizlik, meçhul sözcük kullanımı, 

dilde barbarlık ve çalıntı eser kullanımı gibi suçlamalarla hicvedildiği görürüz. Pros 

ton apaideuton kai polla biblia onoumenon adlı eserde ise, adından da anlaşılacağı 

gibi eserin hedef aldığı apaideutos kişinin eğitim ya da kültürden yoksun oluşu 

(apaideusia) üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu kişi muhtemelen Lukianos’un da 

                                                 
197 A.S. Alexiou, 1990, s. 138-141 
198 Eserin başında ikinci tekilde bir seslenme ( §rvtòw...) kullanılırken son kısımda ikinci çoğula 
hitap edilmektedir (§kstÆsomai t∞w ıdoË Ím›n....énakhrÊttesye....).C.P. Jones, 1986, s. 106.  
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aralarında bulunduğu kültürlü kişiler arasında gösterişçiliği ama cahilliği yüzünden 

alay konusu haline gelmiş biri olmalıdır. Ancak kültürsüzlük tek alay konusu olan 

eksikliği değildir, bu kişinin hicvin geri kalanında diğer kusurları da ifşa edilir. 199 

Araştırmacılar Lukianos’un hicvettiği sofist tiplemelerinin antik çağın edebiyatında 

hatiplerle ilgili genel bir eleştiri tipini yansıttığını söylemekle birlikte Lukianos’un 

eleştirilerinin içinde yer aldığı sofist gruba karşı kendi gözlemlerine dayandığını da 

kabul etmektedirler.200 

 Peri ton epi misthoi sunonton (Yanaşmalar hakkında) adlı eserde Lukianos, 

zengin Romalıların evinde ücretli olarak çalışan kültürlü sofistleri de eleştirir. Söz 

konusu eleştirinin hedefi, kültür konusunda incelikten yoksun adamlara hizmet eden 

ve bilgilerini parayla satan Yunan retorik hocaları, gramerciler, feylesoflar ve 

müzisyenlerdir. Lukianos’a göre Romalılar için çalışan bu adamlar bir yanda onların 

türlü kabalıklarına katlanmak zorunda kalırken diğer yanda özgürlüklerini ve 

atalarını da ayaklar altına alırlar. Lukianos, bu adamları kiralayan zenginlerin aslında 

Homeros’a, Demosthenes’e ya da Platon’a değer vermediklerini sadece gösteriş için 

Yunan kültürüne ilgi duyduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla bu eserde eleştirinin 

odağı bu kez belli bir sofistten ziyade Lukianos’un da bağlı olduğu Yunan 

kültürünün meta haline getirilmesidir. 

 Diğer yandan Lukianos geç yaşlarında Mısır’daki Roma yönetiminde idari bir 

görev kazanınca bu kez eleştirdiği ücretli sofistlere özür dilemek ve görevi kabul 

edinişine dair savunma yapmak için Apologia adlı eserini yazar. Muhtemelen 

İmparator Commodus zamanında, tanışığı olan Mısır valisinin maiyetinde 

                                                 
199 Kültür konusundaki kusurları için Pros ton apaideuton., 1,3-5,7,19,24,26,28; kibirlilik; 20-22; hırs; 
22-23 ve homoseksüel eğilimleri için; 23-25 ; C.P. Jones, 1986, s. 109 
200 A.S. Alexiou, 1990, s.142-144 
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archistator praefecti 201denilen bir mevki elde ettiğini öğreniyoruz. İlerde vali 

vekilliği ya da daha yüksek başka bir pozisyon beklentisi içinde olduğunu 

söylemesinden Lukianos’un çoktan bir Roma vatandaşı olduğunu çıkarsamak pek de 

yanlış olmayacaktır. Böylece Lukianos’un kendisinin de içinde yer aldığı sofist 

zümreyi eleştirmekle birlikte, yaşadığı dönemde sofistlik mesleğinin getirdiği 

olanaklardan yararlanarak sosyal statüsünde bir yükselme elde etmiş olduğu 

söylenebilir. 

Lukianos ve Felsefe Eleştirisi 

 Lukianos’un kırklı yaşlarında retoriğin yargısal ve panegyrik söylevlerini 

bırakarak felsefeye ilgi duyduğu (Dis Kategoroumenos, 31-32; Anabiountes, 6,29-

30) ve bu ilginin daha sonra onu, içeriğini felsefe ve uygulayıcılarının oluşturduğu 

hicivli komik diyaloglar yazmaya yönelttiğini yine yazarın kendi eserlerinden yola 

çıkarak tahmin ediyoruz (Dis Kate., 33-34; Anab., 25-6). Felsefeye olan yönelimi ve 

ilgisi araştırmacılar arasında bu uğraşının ciddiyeti bakımından bir tartışma konusu 

yaratmıştır. Onun Platoncu Nigrinos’a ve Kinik Demonaks’a olan hayranlığı,202 

yazarı bu iki feylesof hakkında anı ve biyografilerini yazmaya itmiş ancak geri kalan 

felsefe izlekli eserlerinde yazarın felsefecilerin sahteciliklerini eleştirmesi onun 

felsefeye olan eğilimi konusunda tutarsız bir davranış olarak algılanmıştır.  

 Kinik Demonaks’a olan hayranlığı ve kinik Menippos’u hicivlerinde sözcü 

olarak kullanması dışında eserlerinde herhangi bir felsefe okuluna ya da öğretisine 

bağlılığı gözlenmemektedir. Ancak yazarın eserlerinde felsefecileri eleştirirken pek 

                                                 
201 Valilikte görülen mahkemelerin tarihlerini vermek, kayıtlarını tutmaktan sorumlu bir tür savcı. 
202 Kinik Demonaks’ın gerçek bir kimse mi yoksa Lukianos’un ideal kinik tipinin kurmaca bir 
karakteri mi olduğu hakkında kimi şüpheler vardır. C.P. Jones, 1986, s. 92-98; A.S. Alexiou, 1990, s. 
113; D.R. Dudley, 1937, s.158. Nigrinos adının da bir lakap olduğu ve bu kişinin Lukianos’un çağdaşı 
Platoncu Albinos olduğu sanılmaktadır. A.S. Alexiou, 1986, s. 58; B. Baldwin, 1973, s. 29 
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çok felsefe okulunun öğretisine ve söylemlerine yer vermesi onun yaşadığı çağda 

sıradan bir hatibin retoriğin yanı sıra felsefe eğitimini alabilmesinden ve eklektik bir 

anlayışı benimseyebilmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim o çağda sofistlerin 

felsefi temalara yer verdiklerini ve çoğu kere sofist ve feylesof kavramlarının 

birbirinden ayrılmaz bir görünüm sergilediklerini biliyoruz. Ancak Lukianos’u bu 

şekilde değerlendirmek yanlış olacaktır. Her ne kadar gösteri hitabeti yapan bir sofist 

görünümü sergilese de onun daha ziyade retorik ve felsefi bilgisini edebi bir kanala 

akıtmayı seçmiş bir heccav olduğunu söylemek daha doğru olur. 203  Eserlerinde 

felsefi temalara ve feylesoflara sıklıkla yer vermesi ise kendi döneminde bu uğraşıya 

olan yoğun ilgiden ve kültürel yaşamda meydana gelen dönüşümden 

kaynaklanmaktadır. Onun feylesoflara olan eleştirisini ve felsefenin toplumdaki 

yerini anlayabilmek için yine yazarın bazı eserleri bu konuda bize yol 

gösterecektir.204 

 İlk olarak Anabiountes (Yeniden doğanlar) adlı eseri ele alacak olursak; 

Atina’da Kerameikos’ta tekrar hayata dönen antik dönem filozofları eski bir hatip 

olan Parresiades’i205 (Lukianos’un sözcüsü), yazdığı bir eserde206 kendilerini 

                                                 
203 Lukianos’un eserlerinden aldığı eğitim ve onun kendini nasıl konumlandırdığına dair bilgi sahibi 
oluruz. Yazarın kendisini “kültür için yetiştirilmiş, felsefe konusunda makul derecede bilgi sahibi” 
(Peri Orkheseos, 2) ve “bilge biri olmayan ancak halkın içinden gelerek edebiyatla uğraşmış ve makul 
ölçüde takdir kazanmakla birlikte hiçbir zaman ustaların mükemmel erdemini yakalayamamış biri” 
(Apologia, 15) olarak nitelendirdiği görülmektedir. 
204 Alexiou, Lukianos’un eserlerinde felsefecilere yapılan eleştirilerin yazarın hicivli diyaloglarında ön 
plana çıktığını söyleyerek bu eserlerin Lukianos’un Atina’da bulunuşu sırasında yazılmış 
olabileceğini ve bu kentteki felsefi etkinliği yansıttığını ileri sürmektedir. Bu diyalogları 
Nekyomanteia, İkaromenippos, Kataplous, Zeus elegkhomenos ve Zeus tragodos, Bion Prasis, 
Symposium, Anabiountes, Drapetai, Hermotimos, Nekrikoi Dialogoi ve Alektryon olarak 
sıralamaktadır.A.S. Alexiou, 1990, s.34-35 
205 Köken olarak parrhs¤a (açık sözlülük) kelimesinden gelen bu adın Lukianos tarafından 
kiniklerin éna¤deia (utanmazlık) ilkesiyle bağlantılı olarak kullanıldığı sanılmaktadır. A.S. Alexiou, 
1990, s. 80 
206 Söz konusu eser, Lukianos’un eski filozofları açık arttırmaya çıkartarak her birinin öğretisini 
sunmak üzere alıcılara pazarlandığı Menippos’tan uyarlandığı düşünülen Bion Prasis (Satılık 
Yaşamlar) adlı parodik eseridir. Eserde yer alan filozoflar Pythagoras, Diogenes, Demokritos, 
Herakleitos, Platon, Epikuros ve Khrysippos gibi klasik çağın önde gelen filozoflarıdır. 
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alçaltarak küçük düşürdüğü için cezalandırmak üzere toplanmışlardır. Parresiades 

için aralarında çarmıha germe, dilini kesme ve yanardağa atma gibi cezalar düşünen 

filozoflara karşı Parresiades, kendini savunarak o eseri onların iyiliği için yazdığını, 

onların bugünkü sözde feylesoflara benzemediklerini söyleyerek felsefeye ve 

filozoflara olan düşkünlüğünü; “Söylediklerimi tıpkı bir arının çiçeklerden bal 

toplaması gibi sizlerden topladım ve insanların önünde övgüyle karşılanarak bunları 

sunduğumda dinleyicilerim bunların her birinin nerden ve nasıl toplandığını 

tanıyarak hayran oluyorlardı...” (Anab., 6) diyerek dile getirir.  

Ardından filozoflara kendisini yargılamak için bir mahkeme düzenlenmesini 

ve felsefenin de yargıç olarak çağrılmasını kabul ettirir. Ancak felsefenin nerde 

olduğu bulunamayınca, Parresiades kendisinin de uzun süre onu aradığını bu yolda, 

kendilerinin felsefeden geldiklerini söyleyen kısa tunikli, uzun sakallı adamlarla 

karşılaştığını ancak onları sorgulayınca en az kendisi kadar bilgisiz olduklarını 

görerek bu zamana kadar felsefeyi bulamadığını söyler (Anab., 11). Felsefe’nin 

bulunup mahkeme oturumunun düzenlenmesiyle tüm filozoflar adına davacı olarak 

konuşan Diogenes, bir zamanlar yargısal söylevler veren bu hatibin şimdilerde en 

iyilerden seçilmiş bir grubu toplayarak onlara kalınca bir kitaba kendisi ve tüm 

filozoflar hakkında yazmış olduğu aşağılamaları okuduğunu; bunu yaparken de 

felsefenin adına sığınarak bu uğurda Diyalog ve Kinik Menippos’u bu kaba 

güldürüye ortak ettiğini söyler (Anab., 25-26). 207 

 Parresiades bu suçlamaya cevaben, retorik uygulamalarından felsefeye 

yöneldiği sırada yüksek yaşam ideali sunan felsefe öğretilerini incelediğini, ancak 

felsefeye gerçekten gönül vermeyip dış görünüşleriyle felsefeci gibi görünen pek 
                                                 
207 Anabiountes adlı eserde Lukianos’un persona’sını kullanarak kendi fikirlerini açıkladığını 
düşünecek olursak, onun retorik bilgisini felsefelik temalar üzerinde kullanarak kültürlü bir kitleden 
oluşan bir gruba eğlendirmek amacıyla sergileme retoriği yapmaya devam ettiğini söylenebilir. 
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çoklarının sadece şöhret uğruna bu uğraşıyı sergilediklerini görünce felsefenin adını 

kirleten bu sahtekar feylesofları gerçek feylesoflardan ayırt etme işine giriştiği söyler 

(Anab., 27-33). Ardından bu sahte feylesofları tanımlamaya girişerek; bu adamların 

eski filozofların sözlerine dayandıkları söyleyip pratikte bu sözlerin tam tersini 

uyguladıklarını, felsefe kitaplarının zenginliğe ve şöhrete değer vermemeyi 

söylediğini ancak bunların tam tersine derslerini parayla verip, zenginliğe 

taptıklarını, sokak köpeklerinden daha kavgacı, hakir, şehvet düşkünü, hırsız 

olduklarını ve sürekli karınlarını ziyafetlerde doyurmanın peşinde olduklarını anlatır 

(Anab.,34). Bunu kanıtlamak için “sahte feylesoflar” kendilerini savunmak üzere 

Akropolis’e çağrılırlar. Başta çok az feylesof çağrıya icabet eder, ancak Parresiades 

onlara iki mina ve susamlı kek vaat edince bu çağrıya büyük bir güruh akın eder. 

Parresides bu durumu değerlendirerek ilk gelenlerle sonrakiler arasında dış görünüş, 

kılık kıyafet bakımından hiçbir fark gözlenmediğini belirterek Felsefe’ye sahteleri ve 

gerçek feylesofları birbirinden ayırabilmek için belirleyici bir ölçüt koyması 

gerektiğini salık verir (Anab.,42). 

 Lukianos’un eserde edebi kurmacanın yanı sıra vurguladığı temanın gerçeklik 

taşıdığını düşünecek olursak, onun zamanındaki feylesofları eskilerle kıyaslayarak 

felsefede yaşanan bir düşüşe işaret ettiği ve feylesofları ayırt etmede gerçek ve 

sahtekar feylesof ayrımını ortaya koyduğu görülecektir.208 

 Diğer yandan Lukianos’un eserlerinde feylesoflarla ilgili benzer pek çok 

temayı görmek mümkündür. Platon ve kinik edebiyatta kullanılan symposion (şölen 
                                                 
208 Alexiou, sahtekar feylesof temasının kullanımına ilişkin Anderson’ın yorumuna yer vermektedir. 
Anderson, Lukianos’un kullandığı temanın antik edebiyatta sıkça karşılaşılan bir klişe olduğunu 
vurgulamakla birlikte Lukianos’un yaşadığı dönemde bu tiplerin sofistlerin içinde çok fazla olduğuna 
işaret ederek bu temanın kullanımını klişe ve realitenin bir karışımı olarak değerlendirmek gerektiğini 
belirtmektedir. Alexiou da buna ek olarak bu temanın Lukianos’un çağında diğer sofistlerce de 
kullanımına örnek sunar; Epiktetos, Dissertationes ab Arriano digestae, IV.1.138-42; Dion 
Khrysostomos, Orationes, XXXIV.3, IXL.11-2, XXXII.8; Aulus Gellius, Noctes Atticae, IX.2.1-2, 
XIII.8.4-5 
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anlatısı) türünün bir uyarlaması ve parodisi olan Symposion adlı eserde Lukianos, bir 

şölen yemeğinde her gruptan feylesofu bir araya getirerek onların aç gözlülüklerini, 

kendi aralarında yaptıkları kavgaları ve özel yaşamlarındaki ahlaksızlıkları ile onları 

hicveder. Onların bu durumuna seyirci olan sözcüsü aracılığıyla Lukianos eserde, 

felsefecilerin kendi yaşamlarını iyi doğrultusuna yöneltemedikten sonra 

(prÚw tÚ b°ltion) öğrendikleri bilgilerin hiçbir işe yaramadığı yorumunu getirir. 

 Diğer yandan onların bu durumunun şölende yer alan sıradan kimselerin haliyle 

zıtlığını ortaya koyarak (Symposion, 34-35), “felsefe uğraşısının kişiyi iyiye 

yöneltme doğrultusundaki yararsızlığı” temasını ortaya koymaktadır.  

 Diğer hicivli diyaloglarına göre daha ciddi bir üslupla yazılmış olan 

Hermotimos adlı eserde Lukianos209, Sokratesçil sorgulamanın araçlarını kullanarak 

Stoa öğretisine uzun yıllardır bağlı olan Hermotimos karakteri nezdinde Stoacılığın 

yararsız tasımlarını, felsefecilere ve taraftarlarına yönelik pek çok özelliği 

hicvetmektedir. Öncelikli olarak Hermotimos’un diğer okullar varken neden 

Stoacılığı seçtiğinin sorgulanması sonucunda, bu seçimi çevresindeki pek çok 

kimsenin bu okula bağlandığını görüp en iyi düşünce ekolünün bu olduğu sanısına 

kapılarak yaptığı ve Stoacıların asaletli yürüyüşleri, temiz kıyafetleri, 

görünüşlerindeki düşünceli ve erkeksi tavırlardan etkilendiği dile getirilir (Herm.,16-

18). Bu noktada Lukianos böylesi bir seçimin popülerlik210 ve görünüş ölçütüne 

                                                 
209 Bu eserde de Lykinos karakteri yazarın sözcüsü olarak kullanılmaktadır. 
210 Jones, Hermotimos eserinde felsefenin popülerliğine yapılan vurgunun üzerinde durarak 
Stoacılığın çok popüler hale gelmesinde M. Aurelius un da bu ekolü izlemesinin.etkili olduğu 
görüşündedir. Buna dayanak olarak Cassius Dio’nun “imparatorun bu öğretiyi seçmesi pek çok 
insanın zengin olmak için Stoacılığı seçip bir feylesof gibi görünmeyi yeğlemesine neden oluyordu” 
yorumunu göstermektedir. Cassius Dio, Historiae Romanae, LXXI.35.2; C.P. Jones, 1986, s.29; Bu 
doğrultuda Lukianos’un felsefi eğilimlere dair yaptığı eleştirilerde bir yandan Stoacılığın 
popülaritesini eleştirirken diğer yandan eserin sonunda özellikle Stoacılığı hedef almadığını, 
Stoacılara karşı özel bir kini olmadığını söylemesinde bu ekole bağlı imparatorluk çevresinden ya da 
Stoacı Romalı elitlerden çekindiğine dair bir tahminde bulunulabiliriz. 



 

 99

bakılarak yapılmasına karşı çıkarak gerçek ayrımın felsefeyle doğru bir şekilde 

uğraşıp uğraşmadıklarına göre yapılması gerektiğini ortaya koyar (Herm., 16,19-20). 

Lukianos bundan sonrasında doğru felsefe tercihini bulmaya bir insanın yaşam 

süresinin yetmeyeceğini Hermotimos’a kabul ettirerek sıradan insanın yaşamının211 

feylesofları izlemekten daha iyi olduğunu ve felsefe uğraşısının aslında eşeğin 

gölgesiyle cenkleşmekten ibaret olduğunu söyleyerek (Herm., 71) kendi çağındaki 

popüler felsefe uğraşısının yararsızlığını ortaya koyacaktır.  

 Diğer yandan Lukianos’un İkinci Sofistler döneminde toplum yaşamında 

feylesofların hayatın içinde ne kadar yer kapladığına dair, vermiş olduğu örnek 

aslında felsefe ediminin ve ona olan ilginin mahiyetini göstermesi bakımından önem 

teşkil etmektedir. Dis Kategoroumenos eserinde Zeus’la Dike arasında geçen 

söyleşide, Zeus karakterinin ağzından durumla ilgili olarak şu sözleri duyarız: 

“Bugünlerde ortalıkta ne kadar çok eskimiş cübbe, değnek ve heybenin 

dolaştığını görmüyor musun? Her yeri sol ellerinde tuttukları kitaplarla uzun 

sakallılar doldurmuş, hepsi de senin adına vaaz verip duruyor. Sokaklar kalabalıklar 

ve tümen halinde toplaşan insanlarla dolmuş, görünüşe bakılırsa erdemin evlatlığına 

gönüllü olmayan yok aralarında. Aslında, bu adamların pek çoğu da heybe ve cübbe 

sevdasına üşüşüp zanaatlerini bırakanlardan. Güneşin altında benizlerini karartarak 

marangoz ve ayakkabı tamirciliğinden irticali feylesoflara dönüşerek seni ve sahip 

olduğun erdemleri övesiye bitiremiyorlar. Bu durum tıpkı atasözünün; “birinin 

gemiye düşüp kalasa çarpmaması, meydanda bu feylesofumsuların gözünden 

kaçmasından daha kolay olurdu” dediği gibi bir hal aldı.” (Dis Kategoroumenos, 6) 

                                                 
211 Lukianos’un felsefecileri izlemenin yerine sıradan insanın sürdüğü yaşamı salık vermesi onun 
Nekyomanteia adlı eserinde de kullandığı bir temadır. Büyücü Teiresias, doğru yolu arayan Menippos 
karakterine felsefecilerin tasımlarının boş bir gevezelikten ibaret olduğunu en iyisinin sıradan insanın 
yaptığı gibi gününü namusluca geçirip, hiçbir şeyi ciddiye almadan yaşamak olduğunu salık 
vermektedir. Nekyomanteia, 21 
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 Lukianos’un çizdiği bu tablonun diğer yazarlar tarafından da doğrulanması 

felsefenin yüzyılın popüler görüngülerinden biri haline geldiğini göstermektedir.212 

Yazarın eserlerinin düşünsel içeriğinde ve hiciv hedefinin odağında felsefenin yer 

alması da aslında bu popülerleşmenin bir sonucu idi. Bu noktada felsefeyle 

uğraşanların artık sadece bu işe gönül veren kültürlü kimseler değil el işçiliği ve 

zanaatlarla uğraşan toplumun daha alt tabakasından kimseler olduğu görülecektir. 

Yazarın işaret ettiği, felsefenin geleneksel dinleyici kitlesinden farklı olan, toplumun 

bu alt katmanlarının felsefeye olan yoğun ilgileri ise çağın popüler bir görüngü 

haline gelen kinik felsefeyi akla getirmektedir. 

 Lukianos’un kinik felsefeyi ve bu felsefenin edebi üretimini kulanışı iki 

boyutlu bir görünüm arzeder. Araştırmacılarca bu felsefeyi kültürel eleştiri amacıyla 

kullandığı sanılan Lukianos, her ne kadar kinik felsefenin bazı ilkelerine sempati 

duysa ve Nekrikoi Dialogoi gibi eserlerinde kinik Menippos ve Diogenes’i 

kullanarak edebiyatta klişe haline gelmiş zenginlik, yoksulluk, maddi zenginliğin 

faniliği ve bunun yerine kinik ideallerle donanma gibi kiniklerin rağbet edilen 

mesajlarını verse de, o dönemde imparatorluğun çeşitli bölgelerinde türeyen ve 

neredeyse bir sosyal sınıf haline gelen (dilenci) kiniklere karşı son derece eleştirel bir 

tutum sergilemektedir. 213  

                                                 
212 Söz konusu yazarlar içn bkz. Epiktetos, Dissertationes ab Arriano digestae, III.23; Aulus Gellius, 
Noctes Atticae, V.1-3; XVIII.17. A.S. Alexiou, 1990, s.23 dipnot 1 
213 İmparatorluğun doğu eyaletlerinde bir dilenci elbisesi feylesofluğun bir sembolü haline gelmiş idi. 
Kinik felsefe ve yaşam biçimiyle ilişkilendirilen bu durum her ne hadar büyük şehirlerde taraftar 
bulmuş olsa da aslında psikolojik arka planı itibariyle fazla gelişmiş kent medeniyetini ile 
eklemlenemeyen kitlelerin sosyal endişelerine ve tepkilerine dayanmaktaydı. Dio Khrysostomos da 
İskenderiyeliler’e söylevinde (Orationes, 33) bu kiniklerin özellikle avam tabakası üzerinde etkili 
olduğunu ve konuşmalarının halkı tahrik ederek tıpkı İskenderiye’de (105 yılında) olduğu gibi kimi 
ayaklanmalara sürüklediğini söylüyordu. Gerçekten de zorlu gündelik işlere boğulmuş bir zanaatkarın 
kiniklerin “özgür yaşantıları” tarafından cezbedilmemesi mümkün değildi. Bir kimsenin toplumda 
itibar görüp çalışmadan geçimini sağlayabilmesi, kurallarla daralmış yaşantısından “bir kaçış 
psikolojisi” ile vazgeçmesi anlamına geliyordu. Aynı durum gizem tapımları ve yeni kültlerin popüler 
hale gelmesiyle de örtüşen bir durum arz ediyordu. D.R. Dudley, 1937, s. 143-7 
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Lukianos’un kinik Peregrinos’un214 ölümünün ardından giderek etkisi artan kinik 

hareketi hedef alarak yazmış olduğu Drapetai (Kaçaklar) adlı eserde bu durumu 

gözlemlemek mümkündür. Eserde Felsefe’nin ağzından, felsefecilerin arasında 

kendisine ve gerçek feylesoflara zarar veren yeni bir kitlenin türediği, bu adamların 

görünüşte felsefeciler gibi giyindiği gerçekteyse cahil, küstah ve şehvet düşkünü 

kimseler olduğu anlatılır (Drap., 4). Şehirleri dolduran bu adamlar kölelikten azat ya 

da aşağı tabakadan işçilerden oluşmaktadır. Kendilerini kinik felsefenin silsilesindeki 

büyük isimlere bağlayan bu adamlar köpeksilerdeki iyi özellikleri değil şehvet, zina, 

açgözlülük gibi kötü vasıfları sergilemektedirler. Diğer yandan Felsefe’ye göre 

atölyelerde sabahtan akşama kadar zahmetli işlerle ezilen ücretliler, birer efendi gibi 

yaşayan bu adamları görünce bunların peşinden koşup işi gücü bırakıyorlardı. 

Böylece bu adamlar felsefenin adını küçük düşürerek insanların gözünde tüm 

feylesofların bunlar gibi olduğuna dair bir imaj çiziyorlardı (Drap., 16-18). 

Bu açıdan bakıldığında Lukianos’un çizdiği tabloda, dönemin cahil kinikleri 

felsefeye atfedilen saygıyı kötüye kullanarak kinik felsefeyi günün proleter felsefesi 

haline getirmişlerdi.215 Dönemin kinik feylesoflarının halkın kafasındaki feylesof 

imajını zedeleyerek gerçek feylesoflara kötü ün getirdiği Dion Khrysostomos’un 

söylevlerinde (Orationes, 34)  de ele alınmaktadır. Böylece Lukianos’un çizdiği kinik 

portresinin dönemin başka sofistlerince de desteklendiği görülmektedir.216 

 

                                                 
214 Lukianos’un aynı adlı eserine de adını veren söz konusu kişi Hıristiyanlık cemaati içinde yer almış, 
ardından kinik felsefeyi benimseyerek arkasında belli bir halk kitlesini toplamış ve M.S. 165 yılı 
Olimpiyat oyunlarında kendini yakarak intihar etmiş olan, doğruluğu saptanamamış olmakla birlikte, 
dönemin ünlü kiniklerinden biri olarak bilinmektedir. 
215 D.R. Dudley. a.g.e.  
216 A.S. Alexiou, 1990, s.108-109 
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Lukianos’ta Din Eleştirisi 

 Lukianos’un hicivlerine seçtiği konular arasında öne çıkan başka bir konu da 

dinsellik ve uygulayıcılarıdır. Onun hicvinin öğelerini eski ve yeni tanrılar, tapımlar, 

kahinler ve itikatlar oluşturur. Onun hicvinin bu yönünün eserlerinin bugüne 

ulaşabilmesinde büyük bir etken olduğu şüphesizdir.  

 Lukianos, din temasını işlediği eselerinde de diyalog formundan yararlanarak 

eleştirilerini kendi ağzından değil sözcüsü olan bir persona’nın gerisinden 

yapmaktadır. Theon Dialogoi (Tanrı konuşmaları), Enalioi Dialogoi (Deniz tanrıları 

konuşmaları) ve Prometheus gibi eserlerinde Lukianos, ucu Homeros’a dayanan 

Olympos tanrılarını ve mitolojik kahramanları, insana özgü davranışlar içerisinde 

sergileyip, ahlaki imajlarıyla davranışları arasındaki uyumsuzluğu göstererek 

inanırlıklarını sorgulamaktadır. Theon Ekklesia (Tanrılar meclisi) eserinde; anneleri 

ölümlü Dionysios, Asklepios ve Herakles gibi mitolojik tanrıların yanı sıra Attis, 

Korybas, Sabazios, Mithras ve Apis gibi doğudan adapte edilen yeni tanrıların 

ekseninde tanrılaştırma motifinin kullanıldığı görülür. Ayrıca aynı eserde artan 

kehanet ve şifa ocaklarının217 dolaylı olarak bir değerlendirilmesi yapılarak, 

toplumdaki yeni inançlar üzerine bir sorgulama getirilir.  

 Lukianos ayrıca kendisine tanrısallık atfedilen ölümlülere ilişkin gösterilen 

ilgiyi de eleştirmektedir. Philopseudes adlı eserde Stoacı Eukrates karakteri 

üzerinden, bir önceki yüzyılda Tyanalı Apollonios’un canlandırdığı ve imparator 

Hadrianus tarafından da yaygınlaştırılması için destek olunan Yeni-Pythagorasçı 

kehanet ocaklarının etkisinde olan feylesoflar eleştirilir. Ancak Lukianos’un hicvinin 
                                                 
217 Lukianos’un çağdaşı Aristides, hastalığı sırasında Asklepios’un Bergama’daki şifa ocağında 
gördüğü tedaviyi, tanrının hastaları rüyadaki vahiyler yoluyla iyileştirmesine dair detayları Hieroi 
Logoi adlı eserinde ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Aristides’in bu konuda yazdıkları dönemin eğitimli 
zümresi arasında yaygın olan dinsel inançların canlı bir göstergesidir. A. Dihle, 1994, s. 232 
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hedefinde Tyanalı Apollonios’un kendisi ya da Hadrianus tarafından, adına bir kült 

oluşturulan Antonius gibi kimseler söz konusu değildir. Bunun bir gerekçesi olarak 

Lukianos’un imparatorluk çevresi ile kurduğu ilişkiler ve Roma’nın dinsel 

politikalarına ters düşmekten çekinmesi veya yine kendi tavrı ile bu alanda daha 

ciddi tartışmalar içine girmekten kaçınması olabilir. Lukianos imparator tapımı 

hakkında ise Apologia adlı eserinde kendi servetinden bahsederken nükteli bir 

şekilde imparatorun asıl servetinin ona yapılan tapım olduğunu söylemesi dışında 

herhangi bir atıfta bulunmamaktadır (Apologia, 12). Nitekim Lukianos’un eleştirisi 

Philopseudes adlı eserde de gözlendiği gibi daha ziyade mitlere, dinsel objelere, 

tapım yöntemlerine yöneltmektedir.  

Lukianos’un sahte yalvaç Abanalı (İnebolu) Aleksandros üzerine yazmış 

olduğu eseri, din eleştirisi bakımından yazarın döneminin olaylarını yansıttığı en 

önemli yapıtlarındandır. Bu eserde; kendini Asklepios kültüne bağlayarak tanrının 

yılan-tanrı Glykon görünümünde tezahür ettiğini ve kendisinin de tanrı Glykon’un 

sözcüsü olduğunu iddia eden sahte yalvaç Aleksandros’un kurduğu yeni kültün ve 

buna inananların eleştirisi söz konudur. O dönem yaşanan Part istilası, veba salgını, 

Markoman savaşları gibi üst üste gelen olayların yarattığı karışıklık ortamında halkın 

kehanet ocaklarına olan zaafından yararlanarak Abana’da bir kehanet ocağı kuran 

Yeni-Pythagorasçı Aleksandros’un ünü kısa sürede Anadolu’dan Roma’ya değin 

yayılarak hem konsül Rutilianus gibi Romalı yöneticiler hem de büyük bir halk 

kitlesi üzerinde etkili olmuştur.218 Eserini bu sahte yalvacın halkı nasıl dolandırdığını 

                                                 
218 Lukianos’tan öğrendiğimiz kadarıyla sahte yalvaç Aleksandros’un, saygınlığını arttırmak için 
başka ocaklarla yakın ilişki içine girerek İonia’daki Klaros ve Didyma, Kilikia’daki Amphilokhos 
kehanet ocaklarından da onay aldığı anlaşılmaktadır; Aleksandros, 29. Yalvacın Romalı yöneticiler 
üzerindeki etkisi bakımından konsül Severianus’un 161’de Armenia (Parth) seferinde Aleksandros’un 
kehanetine başvurarak hezimete uğraması (Aleks., 27); 170’te M. Aurelius komutasında Markomanlar 
ve Quadlarla yapılacak savaşta yalvacın düşmanları korkutmak için Tuna’ya bir çift aslan atılması 
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ortaya çıkarmak amacıyla yazan Lukianos’un Aleksandros ve adı çevresinde 

oluşturduğu kült hakkında verdiği bilgiler arkeolojik kaynaklarca da 

doğrulanmaktadır.219 

Lukianos dinsel uygulamalar üzerine yazdığı eserlerinde, hem doğudan 

adapte edilen yeni tanrılara tapımı hem de Aleksandros gibi dirilttiği tanrıların 

ekseninde kendi isimleri altında kült yaratmaya çalışan din simsarlarını eleştirirken 

belli belirsiz Epikurosçu bir yaklaşım benimsemektedir. 220Özellikle Aleksandros 

eserinde öne çıkan Epikurosçu yaklaşımı yazarı bilicilik uygulamasının sahteciliğini 

ortaya koymaya iterek eserin sonunda (Aleks., 61) Epikuros’a kutsallık atfederek, 

insanların korkularından beslenen sahte yalvacın karşısına bu korkulardan kurtaran 

biri olarak çıkarmasına neden olmuştur.  

Peregrinos adlı eserde de başta Hıristiyan tarikatının içinde yer alan ancak 

daha sonra kinik felsefeye dönüp bu ekolü eklektik bir anlayışla Hint ve Yeni-

Pythagoras ekollerinin dinsel uygulamalarıyla birleştiren bir dinsel karakterin ve bu 

karaktere bağlanan taraftarlarının eleştirisi söz konusudur. Lukianos’un dinsel 

uygulamalara yönelik hicvi aslında yazarın çağında bireylerin hayatın ve evrenin 

                                                                                                                                          
kehanetinin yerine getirilmesi (Aleks., 48); halk üzerindeki etkisi bakımından da Pius’un ordularının 
Armenia’dan dönüşü sırasında (M.S. 165-6) getirdikleri vebanın yayıldığı kentlerde, halkın yalvacın 
korumasına inanması (Aleks., 36-37) gibi örnekler verilebilir. C.P. Jones, 1986, 138-142 
219 Abana’da bulunan, Antoninus Pius zamanında bastırıldığı anlaşılan üzerinde Glykon resmi ve ismi 
bulunan madeni paraların M.S. 3.yy.’ın ortalarına değin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Abana’ya 
komşu olan diğer kentlerde de benzeri paralara rastlanmıştır. Romanya’nın Karadeniz sahilindeki 
bugünkü Constanta şehri, eski adıyla Tomi’de bulunan Glykon heykelleri de bu kültün ne kadar geniş 
bir coğrafyaya yayıldığını göstermektedir. C.P. Jones, a.g.e. 
220 Epikuros’un öğretisinde tanrıların varlığına inanılmakla birlikte onların dünya arasında boşlukta 
öncesiz ve bitimsiz bir haz içinde yaşadıkları ve dünya işleri üzerinde etkilerinin olmadığı kabul 
edilerek çoğunluğun tanrılar hakkında kabul ettikleri düşünceler yadsınmaktadır. Epikurosçular 
bireylerin bencil nedenlerden dolayı tanrılara anlamsız tapınmalar yapmalarını, adak ve sunu 
sunmalarını eleştirerek tanrılara karşı gösterilmesi gereken saygının hayranlık duygusundan çıkması 
gerektiğine inanırlar. Yunanlılar’ın kader konusundaki endişe ve meraklarının popüler bir hale 
getirdiği bilicilik hakkında da böyle bir sanatın varlığına inanmayan Epikuros’un çizdiği bilge kişi 
kaderi alaya alarak, başımıza gelen olayların bazılarını zorunluluğa , bazılarını rastlantıya, bazılarını 
da bizim elimizde olduğunu bağlıyarak insanların talihi bir tanrı olarak gören genel algısını 
yadsırdı.M. Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, (1961) 2007, s.89 
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manasının sorgulanmasında dini referans alma konusunda giderek artan temayülü ile 

ilişkiliydi. Nitekim bu yönelim Yunan felsefe ekollerinin içinde eridiği 

Hıristiyanlığın evrensel bir kabulüyle neticelenmiştir.  

Diğer yandan Lukianos için her ne kadar bir sofist denebilse de, eserlerinde 

dine karşı benimsediğ tutumdan yola çıkarak onun bir dindar olduğunu söylemek 

güçtür. Bu sebepten halk içindeki dini eğilimleri hicvetmesinde onun bu konudaki 

duruşunun Nekrikoi Dialogoi’da vurguladığı kinik felsefedeki autarkeia (kendine 

yeterlik) ilkesiyle örtüştüğü söylenebilir. Buna göre kişinin aradığı erdem ve hakikat 

yine bireyin kendinde mevcut olup, bu arayışın kendi dışındaki bireylerden elde 

edilmeye çalışılması beyhude bir uğraştır. Nitekim sofistlerin tekelindeki kültürün 

aristokratlar tarafından, felsefe okullarının ve gezgin feylesofların tekelindeki hakikat 

ve doğru yaşam idealinin hem aristokratlar hem de avam tarafından, dilenci 

kiniklerin ve din simsarlarının tekelindeki bireyin kurtuluşunun kitleler tarafından 

aranmasının beyhude bir uğraşı olması ve bütün bu arayışların peşinde koşan 

kitlelerin hicvedilen durumları Lukianos’un eserlerindeki ana temayı oluşturur. 
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IV.BÖLÜM: ESER İNCELEMESİ 

Peregrinus’un Ölümü Hakkında 

Lukianos’un bu eseri, Parionlu221 Kinik Peregrinos’un M.S. 165 yılında 

Olimpiyat oyunlarında kendini ateşe atarak yakması öyküsünün gerisinde 2.yy.’ın 

kinik hareketinin ve Hıristiyan cemaatine dair ayrıntıların anlatıldığı, Lukianos’un 

dostu Platoncu Kronios’a Peregrinos’un entrikalarını anlatmak amacıyla yazmış 

olduğu bir mektuptan oluşmaktadır.  

Kinik Peregrinos ve onun Olympia’da kendisini yakması hakkındaki bilgiler 

birincil kaynak olarak Lukianos’un anlatısına dayanmaktadır, söz konusu kişi 

hakkında diğer kaynaklar; Tatianus (M.S. 130-180),222 Athenagoras, Aulus Gellius, 

Philostratus, Eusebius ve Ammianus Marcellinus’tur. Ancak bunların Peregrinos 

hakkında aktardıkları Lukianos’un eseriyle karşılaştırılınca ikincil değer 

taşımaktadır. Şimdi eseri inceleyerek Lukianos’un bu eserde kullandığı tema ve 

motifleri, eserin gerisinde döneme ait olaylara yapılan göndermeleri tespit etmeye 

çalışalım. 

Eserin girişinde Lukianos, mektubuna “Lukianos, Kronios’a en iyi dileklerini 

gönderir” şeklinde bir ithaf tümcesiyle başlar ( LoukianÚw Kron¤ƒ eÔ prãttein ). 

Bu ithaf tümcesi hakkında bazı yorumlar yapılmaktadır. Harmon, Lukianos’un bir 

                                                 
221 Çanakkale boğazının doğu girişinde bulunan Parion ya da Parium olarak bilinen şehir, 
Çanakkale’nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınındaki yerleşim yeridir. Söz konusu şehir, Augustus 
zamanından itibaren Roma kolonisine bağlanmıştır. 
222 2. yy.da yaşamış Asurlu Hıristiyan apolojist ve teologu olan Tatianus, Oratio ad Graecos adlı 
eserinde Yunan paganlığının değersizliğini ortaya koyarak Yunanlıların bilim, felsefe ve sanat 
konusundaki bilgilerinin orijinal olmadığını ve İbranilerden alınmış olduğunun ileri sürmekte, 
özellikle yunan feylesoflarının yaşadıkları talihsizlikleri (satılma, talihsiz ölümleri) akla getirerek 
alaya almaktadır, buna karşılık Hıristiyanlığın diğer öğretilere kıyasla üstünlüğünü dile getirmektedir. 
Syrialı Tatianus’un sözü edilen eseri Lukianos dışında yunan pagan dinine karşı sesini yükselten 
başka eleştirmenlerin de bulunduğunun göstermektedir. 
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başka eserine atıfta bulunarak “eÔ prãttein” ifadesinin kullanımından ötürü 

Kronios’un Platoncu olarak nitelendiğini kabul etmek gerektiğini belirtir.223  

 Ardından Lukianos, anlatısına başlayarak talihsiz Peregrinos’un224 ya da bir 

başka deyişle, kendisini Homeros’taki mitolojik tanrı Proteus225 ile özdeşleştiren 

Proteus lakaplı bu adamın durumunun da tıpkı deniz tanrısıyla aynı olduğunu 

belirterek, Peregrinos’un şöhret elde etmek için her yolu deneyip binlerce kılık 

değiştirdikten sonra bu sonuncu seferinde ateşe dönüştüğünü ve Empedokles226 gibi 

ateşe atlayıp kül olduğunu söyler. Böylece yazar söylenceye dayalı bu iki motif ile 

hem öyküyü ilgi çekici hale getirir hem de Peregrinos’un öyküsünü bir parodiye 

dönüştürmektedir. Lukianos, Peregrinos’un yaptığı işin ardındaki şöhret tutkusunu ve 

kasıtlı davranışı göstermek için de Empedokles’in kratere düştüğünde bunun farkında 

olmadığını ancak Peregrinos’un bu işi yapmadan önce girişimine dair bir söylevle 

Yunanlılara bunu duyurduğunu ve bu iş için en kalabalık Olimpiyat şenliğini 

seçtiğini söylemektedir (Peri tes Peregrinou., 1). Bu ifadeyle yazarın bundan 

                                                 
223 Lukianos başka bir eserinde xa¤rein yerine eÔ prãttein ifadesinin kullanımının Platon’a özgü 
olduğunu belirtmekte (Huper tou en tei prosagoreusei ptaismatos, 4 ) ve aynı ifadeye başka bir 
eserinde bu kez Platoncu filozof Nigrinos’a seslenişinde başvurmaktadır (Pros ton Nigrinon epistole, 
1). Kronios’un adı Porphyrius tarafından da çeşitli yerlerde Platoncular arasında anılır.(Porphyrius, 
Vita Plotini, XIV.11; XX.74; XXI.7) Ancak sözü edilen Kronios’la Lukianos’ta adı geçen Kronios’un 
aynı kişi olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. A.M. Harmon (tr.), Lucian, Vol.5 , Loeb Classical 
Library, Harward University Press, (1936) 1996, s. 2 ve dipnot 1; Diğer yandan Kronios’un çoğu kere 
Yeni-Platoncu, bazı kaynaklarda da Yeni- Pythagorasçı olarak geçen, Numenios ile de 
ilişkilendirildiği bilinmektedir. R. Pack, “Volatilization of Peregrinus Proteus”, The American Journal 
of Philology, 1947, Vol.67, No.4, s. 335, 343-4 
224 Lukianos’un Peregreinos’u nitelemek için kullandığı sıfat “kakoda¤mvn" dur. Kelime anlamı 
olarak talihsiz, zavallı, lanetli gibi karşılıkları olan bu sıfatı öykünün ilerleyen kısımlarında Lukianos 
Hıristiyanları nitelemek için de kullanır; Peri tes Peregrinou, 13. 
225 Lukianos’un, anlatının ilerisinde Peregrinos’un din ve felsefe konusundaki dönekliğini anlatmak 
için kullandığı bu motif, Homeros’ta kendisine danışmak için gelen Menelaus’tan kaçmaya çalışan 
deniz tanrısı Proteus’un farlı maddelere dönüşümünün anlatıldığı söylenceye dayanmaktadır. 
Odysseia, IV.454-459; A.M. Harmon, a.g.e.,3; A.S. Alexiou, 1990, s. 115 ve dipnot 4 
226 Sicilya’daki Yunan koloni şehri Agrigentumlu olan ve Pythagoras’ın öğretilerinde etkilenen filozof 
(M.Ö.490-430)’un ölümü hakkında Laertelide onun Etna dağına atlayarak öldüğü geçmektedir.. Ünlü 
Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VIII.75 
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sonrasında Peregrinos’un yaptığı işin arkasındaki sahtekarlığı anlatmaya 

niyetlendiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Diğer yandan Peregrinos’un kullandığı Proteus lakabının başka yazarlarca da 

bu kişiyi nitelemek için kullanılması,227 bu ismin ona Lukianos tarafından 

verilmediğini ancak bu karakter çerçevesinde Lukianos’un çizdiği tablonun başka 

yazarlarca da kabul edildiğini düşünmemizi sağlayabilir. 

 Lukianos bundan sonrasında öykünün detaylarına geçmeden önce yazarın 

çizdiği bu portreyi dostu Kronios’un da Lukianos’la aynı duygular içinde 

değerlendireceğini düşünerek; “Şimdi senin bu ihtiyarın ahmaklığına birden 

kahkahayı bastığını görür gibiyim ya da doğal olarak, “bu ne aptallık bu ne kibir” 

diye bağırdığını duyar gibi oluyorum” ifadesiyle hicvin kurbanı Peregrinos’a karşı 

dinleyiciyi ya da okuyucuyu ortak bir duygu birliğine sevk eder. Ardından kendisinin 

olaya bizzat şahit olduğunu söyleyerek Peregrinos hakkındaki bu yorumları 

kalabalığın önünde yaptığı için “tıpkı Aktaion’un köpekleri tarafından, Dionysos’un 

kuzeni Pentheus’un da Mainad’lar tarafından paramparça edildiği gibi kinikler 

tarafından nerdeyse paramparça edilmeme ramak kalmıştı ifadesiyle (Peri tes 

Peregrinou., 2), Lukianos olay hakkındaki tanıklığına inanmamızı sağlar ve kendi 

durumunu mitolojik motifler vasıtasıyla canlandırır.  

 Böylece hikayenin detaylarını anlatmaya başlayarak, kendisinin Elis’e geldiği 

sırada Olympia yolunda Theagenes adlı bir kiniğin kaba sesi ve sokak ağzıyla bağıra 

bağıra herkese hakaret edişine ve ardından Proteus ve ateşe atlayarak kalkışacağı 

                                                 
227 Aulus Gellius, Noctes Atticae, VIII.3 de sadece Peregrinus adını kullanarak onun için ağırbaşlı ve 
sebatkar nitelemesini yapmaktadır. Gellius eserinin ilerleyen bölümünde Peregrinos’a Proteus 
lakabının daha sonra verildiğinden söz etmektedir (XII, 2); Philostratos’a baktığımızda ise ( Bioi 
Sophiston, II.563-4) kinik Proteus adının geçtiği görülür. Aynı şekilde Tatianus ( Orat. Ad Graecos,25 
) ve Athenagoras’ta da ( Legat. de Christianis, 26 ) Proteus olarak geçmektedir. Fakat daha sonra 
Hıristiyan yazarlarca kaynaklarda adı Peregrinos olarak kullanılır. A.M. Harmon, a.g.e. 
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intihar üzerine çektiği övgü nutkuna tanıklık ettiğini anlatır. Lukianos bu noktada söz 

konusu söylevi olduğu gibi kiniğin ağzından anlattırarak öyküye ikinci bir anlatıcıyı 

dahil eder. 

Kinik Theagenes “Herakles adına” diye başladığı konuşmasında, Proteus’un 

Suriye’de hapse atılışını, memleketi için beş bin talant bağışlamasını, Roma 

şehrinden kovulmasını birbiri ardına sıralayarak, Proteus’un Olimpiyat oyunları 

sırasında kendini yakacak olmasını tıpkı Herakles, Asklepios, Dionysios ve 

Empedokles’in ölümlerine benzeterek228 ardından Proteus’u Zeus’la kıyaslar. Her 

ikisinin de birer heykeltraş elinden çıktığını ileri sürdüğü bu yapıtlardan 

Peregrinos’un ateşin kanatlarıyla dünyadan ayrılıp tanrıların katına gideceğini 

söyleyerek konuşmasını kan ter içinde sonlandırır (Peri tes Peregrinou.,4,6). 

Lukianos, kiniğin konuşması bitince bu kez kürsüye başka birinin 

(êllow) çıkarak söz aldığını belirtir. Lukianos’un anlatısına göre, konuşmaya 

başlamadan önce uzun bir süre katıla katıla gülen bu adam; “Lanetli Theagenes pis 

konuşmasını Herakleitos’uın gözyaşlarını akıtarak bitirdikten sonra ben de tam 

aksine Demokritos’un kahkahasıyla söze başlayacağım” diyerek yeniden uzun bir 

müddet güler ve aralarında Lukianos’un da bulunduğu topluluğu da bu kahkahaya 

ortak eder (Peri tes Peregrinou.,7). 

                                                 
228 Herakles örneğinin verilmesinin gerisinde kiniklere özgü Herekles’le özdeşleşme amacının olması 
muhtemeldir. Kiniklerin kurucu tanrısı olarak kabul edilen Herakles, söylenceye göre karısı 
Deianeira’nın, Kentauros Nessos’un kanına bulanmış iksirle ıslattığı gömleği sırtına geçirince korkunç 
acılar içinde kıvranarak Oite dağının tepesinde kurulmuş yanmakta olan odun yığınına kendini atarak 
yanmıştı. Onun Zeus tarafından kurtarılarak Olympos’a götürüldüğü ve ölümsüzlüğe kavuştuğu 
anlatılmaktadır. Kingsley, Laertelide Empedokles hakkındaki yorumlarda Efesli Diodoros’un verdiği 
bilgiden yola çıkarak (Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri,VIII.70) Selinus kentinde ırmakların 
yatağını değiştirerek, vebayı ortadan kaldırarak tanrı gibi saygı gören ve ardından Etna’ya atlayan 
Empedokles’in söylence düzeyinde Herakles ile eşleştirildiğini ve Pythagorasçılar arasında da 
Herakles’e öykünmenin yaygın bir gelenek olduğunu ortaya koymaktadır. P. Kingsley, Antik Felsefe 
Gizem ve Büyü, çev. K. Kalyon, Kabalcı Yayınevi, 2002 
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Bu bölümde Lukianos’un kürsüye çıkan başka bir konuşmacı diye tabir ettiği 

kişinin yine yazarın kendisi olduğu bilinmektedir. Zira anlatının başında dostu 

Kronios’a Peregrinos hakkında kalabalığın önünde konuşma yaptığını bizzat kendi 

söyler. Lukianos’un kendisini anlatı içerisinde saklayarak ikinci bir anlatıcıya 

başvurması onun anlatı tekniğinin bir parçası olarak kabul edilir. Yine 

Demokritos’un kahkahasını kullanması da onun başka eserlerinde kullandığı bir 

motiftir.229  

Anlatıya dahil olan bu konuşmacı gülünç tavrını birden değiştirerek230 son 

derece ciddi bir üslup takınıp Peregrinos’un karakterini yakından takip eden biri 

olduğunu ve yaşamı hakkında hemşehrilerinden de kimi gerçekleri öğrendiğini 

söyleyerek bu adamın hayatı hakkındaki gerçekleri ifşa edeceğini söyler (Peri tes 

Peregrinou.,8). Ardından Peregrinos’un hikayesini gençliğinden başlayarak 

anlatmaya koyulur. Buna göre Peregrinos erkekliğe ilk adım attığında Armenia’da 

zina suçundan yakalanıp hapse atılmış, işlediği suçun cezası olarak da makatına 

kırmızı turp sokularak falakaya çekilmiştir. Ancak hapisten kaçmayı başarmış ve 

işlediği suç yetmemiş gibi genç bir oğlan çocuğunu bu kez iğfal ederek çocuğun 

yoksul ailesine kendisini Asya bölgesi valisine şikayet etmemeleri için sus payı 

olarak üç bin talant verip olayın üstünü kapatmıştır. Yaşlı babasını da boğarak 

öldüren bu adam mesele anlaşılınca kendi kendine bir çeşit sürgün cezası vererek 

çeşitli şehirlerde gezinmeye başlamıştır (Peri tes Peregrinou.,9-10). 

                                                 
229 Lukianos, gizli ikinci anlatıcı tekniğini Eunoukhos adlı eserde de uygulamaktadır. Harmon onun bu 
tekniği sanatsal bir amaçla kullandığını belirtir. A.M. Harmon, (1936) 1996, s.8-9, dipnot 2; 
Lukianos’un Demokritos’un kahkahasını başka yerlerde kullanımı için bkz., Bion Prasis, 13; Peri 
thusion,15. C.P. Jones, 1986, s. 119; Lukianos’un kullandığı Demokritos’un kahkahası motifi 
Hippokratik roman geleneğinde Abderalıların aptallıklarına gülen Demokritos öyküsüne 
dayanmaktadır. 
230 Lukianos’un hiciv modelini oluşturan spudogeloion tekniğinin bir parçası olarak yazar, önce 
kahkaha ile Peregrinos öyküsünü gülünç bir hale sokmakta ardından ciddiyet takınarak bu adamın 
sahtekarlığına dair argümanlarını ortaya koymaktadır. 
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Lukianos, Peregrinos hakkında getirdiği bu suçlamaların kaynağını 

vermemekle birlikte araştırmacılar onun zina, oğlancılık ve adam öldürme suçlarını 

hicivde kullanılan geleneksel motifler olarak değerlendirmek eğilimindedirler.231 

Ayrıca söz konusu suçlamalarda bir zaman atlaması yapan Lukianos, Parionlu 

kurbanının Armenia’daki bulunuşuna bir gerekçe olarak babasını öldürme 

suçlamasını getirmiş olabilir. Bundan sonrasını Lukianos’un ifadeleriyle aktaralım; 

“Hıristiyan rahipleri ve yazmanlarıyla Filistin’de dostluk kurarak hayranlık 

uyandırıcı Hıristiyan bilgeliğini tanıdığı zamanlar işte bu zamana rastlamaktaydı. 

Sonra ne mi oldu? Çok geçmeden onları çocuk gibi görmeye başlayarak sadece 

kendisi onların yalvacı, kült lideri ve başkanı oldu ve bazı kutsal kitapları çevirdi ve 

şerhlerini yaptı, hatta pek çok kitabı da bizzat kendisi yazmasına rağmen. Diğerleri 

de ona bir tanrıymış gibi hürmet gösteriyor ve ona kanun koyucu olarak 

başvuruyorlardı. Dünyaya bu yeni kültü/dini getirdiği için Filistin’de çarmıha 

gerilen ve hala taptıkları o adamdan sonra Peregrinos’u kendilerine koruyucu 

olarak kabul etmişlerdi.” (Peri tes Peregrinou., 11). 

Lukianos’un sözcüsü, ardından bu adamın Roma otoriteleri tarafından 

tutuklanıp hapse atıldığını ancak bu olayın Peregrinos’un itibarını Hıristiyanlar 

arasında daha da arttırdığını; onu kurtarmak için her yolu deneyen cemaatin başarılı 

olamayınca bu kez hapishane önünde kutsal yazılar okuyup bekleştiklerini, cemaatin 

önde gelen isimlerininse Peregrinos’la birlikte uyuyabilmek için gardiyanlara para 

yedirdiğini anlatır. Bu olayın ardından “muhteşem Peregrinos” dedikleri bu adamı 

şimdi de “yeni Sokrates” olarak ilan etmektedirler.232 Lukianos, bu ilginin bununla 

da kalmadığını Asya şehirlerindeki cemaat içinden pek çok adamın Peregrinos’a 
                                                 
231 A.S. Alexiou, 1990, s. 117 
232 Söz konusu anlatı Platon’da Apologia adlı eserde geçen, Sokrates’in hapisteki tutukluluk 
günlerinde öğrencilerinin ve dostlarının onunla birlikte beklemelerini akla getirmektedir. 
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yardım etmek için geldiğini, hayrete şayan bir ittifak oluşturarak bu adama para dahil 

her şeylerini cömertçe sunduklarını ve Peregrinos’un bu yardımlarla pek de küçük 

olmayan bir servet kazandığını belirtmektedir. Lukianos, Hıristiyanların Peregrinos’a 

gösterdikleri bu ilginin nedenini de ilk yasa koyucularının hepsinin kardeş 

olduklarına233 onları inandırmasına bağlıyordu. Yunan tanrılarını reddederek ona 

bağlanan bu insanlar somut bir kanıt olmaksızın onun öğretilerini kabul ederek 

şeriatına göre yaşıyorlardı. Lukianos’a göre bu insanların saflığı ve basitliği 

sayesinde kurnaz ve fırsatçı bir adam olan Peregrinos onları kandırabilmişti. 

Ardından felsefeye son derece düşkün Suriye valisi tarafından Peregrinos’un serbest 

bırakıldığını öğreniriz (Peri tes Peregrinou., 12-3). 

Araştırmacılar, Peregrinos’tan söz eden Hıristiyan yazarlarca dahi onun 

hapsedilmesine ilişkin bir bilginin verilmediğini belirterek ve kültürlü Yunanlılar 

arasında da bu yeni dinden etkilenen ve Yunan felsefesinden Hıristiyanlığa dönen 

Tatianus, Iustinus gibi apolojistlerin varlığına işaret ederek, Peregrinos’un da 

bunlardan biri olabileceğini tahmin etmektedirler. Bu apolojistlerden biri olan 

Ignatius’un Roma otoriteleri tarafından hapsedilmesi ve bu sırada Asia ve Syria 

kiliseleri arasındaki ilişkiyi de gözler önüne seren Ignatius’un mektuplarının da 

Peregrinos’un söz konusu yazıları olduğuna dair araştırmacılar arasında bir kanı 

mevcuttur.234 

Anlatıya dönecek olursak, Peregrinos serbest bırakılmasının ardından bu kez 

memleketine dönmüştür. Buraya geldiğinde babasını öldürmesine dair mevcut 

suçlamanın hala gündemde olduğunu öğrenmiştir. Burada yazar Peregrinos’a 

babasından kalan mallarla ilgili bir tahminde bulunarak söz konusu servetin ancak 

                                                 
233 İlk yasa koyucu ile kastedilen Hz. İsa’nın “kardeş sevgisi” öğretisi için bkz. Matta 23,8 
234 C.P. Jones, 1986, s. 121-122; D.R. Dudley, 1937, s.172 
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otuz talant olabileceğini söyleyerek anlatının başında kinik Theagenes’in 

Peregrinos’un halka beş bin talant bağışlamasını yalanlar. Bu durumu yazar kendi 

ifadesiyle, “Parium şehrinin tümü yanında beş komşu şehirle, insanları, sürüleri 

hatta geri kalan bütün malları da saysak o kadar etmezdi.” (Peri tes Peregrinou., 

14) şeklinde belirtmektedir. Böylece Lukianos Peregrinos’un memleketine dair bu 

yorumla yine hicivde yaygın bir kullanım olan kurbanın soyunu ya da yurdunu 

aşağılamaya başvurmaktadır. 

Lukianos bundan sonrasında Peregrinos’un hakkındaki suçlamayı ve halkın 

kendisine karşı olan kızgınlığını gidermek için, “saçları uzamış,üstünde eski püskü 

bir entari, sırtına bir heybe atıp elinde değneğiyle oldukça trajik bir görünüm” 

içinde Parium’da meclise çıktığını anlatır. Peregrinos, meclistekileri bu görünümüyle 

kandırır ve babasından kalan tüm servetten vazgeçtiğini ve kente bağışladığını 

söyleyerek hakkındaki suçlamanın düşürülmesini sağlar. Onun bu hareketi halkın 

ona olan tepkisinin birden bire değişerek ahali ve yoksullar tarafından “tek ve biricik 

filozof, tek ve biricik vatansever, Diogenes ve Krates’in tek ve biricik takipçisi”235 

olarak görülmesine yol açmıştır.  

 Lukianos’un, Peregrinos’u kinik felsefecilerin kılığı içinde gösterdiği bu 

tablo, dönemin halkının zihnindeki feylesof imajının anlaşılması bakımından önem 

taşımaktadır. Zira kinik Diogenes ve Krates’in mallarını halka bağışlamaları 

hakkında kullanılan bu motif cömert feylesof tipine halkın ne derece kolay 

kanabildiğini ve yoksul halkın para karşısında bir katili dahi bağışlayacak ve 

yüceltecek denli zayıf olduğunu göstermektedir. 

                                                 
235 “ßna filÒsofon, ßna filÒpatrin, ßna Diog°nouw ka‹ Krãthtow zhlvtÆn” Peri tes 
Peregrinou., 15 



 

 114

 Ardından Lukianos, Peregrinos’un tekrar Parium’dan ayrılarak şehirden 

şehire gezmeye devam ettiğini, bu sırada ihtiyaçlarının da Hıristiyanlar tarafından 

karşılanmakta olduğunu anlatmaktadır.236 Ancak bir müddet sonra Hıristiyanların bir 

kuralını çiğnediği için237 Hıristiyanların arasından kovulur. Peregrinos büsbütün 

ortada kalınca imparatora bir mektup yazarak bağışlamış olduğu servetin kendine 

geri verilmesi için ricada bulunur, ancak isteği reddedilir (Peri tes Peregrinou., 16). 

Peregrinos bunun üzerine Mısır’a giderek burada feylesof Agathabulos’un238 

öğrencisi olur ve ondan zahitlik (asketizm) üzerine dersler alır. Lukianos’un 

ifadesiyle, “kafasının yarısını tıraş edip yüzünü çamurla sıvıyor, onu izleyenlerin 

uluorta önünde penisini kaldırarak sözde “umursamazlık” gösteriyordu. Sonra 

kıçına rezene sapıyla vuruyor ve büyük cüretkarlık içinde başka şarlatanlıklar 

yapıyordu.” (Peri tes Peregrinou.,17). Bu ifadeyle Lukianos’un kiniklerin éνα¤δεια 

(utanmazlık, umursamalık) ve énekt¤kon (acıya tahammül) denilen eğitimleriyle 

                                                 
236 Dudley, bu noktada Peregrinos’un öğretisini kinik kisve altında yaydığını düşünmektedir.Buna 
örnek olarak, Enkratites adı verilen ve Tatianus’un ( Hristiyan apolojisti- martyr Iustinus’un 
öğrencisidir.) kurmuş olduğu asketik grubun da kiniklerin görüşlerinden etkilendiğini, Hippolytus’un 
bunlar hakkında “Hıristiyan olmaktan daha çok kinikler” dediklerini ifade etmektedir. Grubun lideri 
olan Tatianus’un, Peregrinos’un çağdaşı olmakla birlikte onun yazılarından alıntılar yaptığı 
bilinmektedir. Dudley Hıristiyanlık ve kinizm arasındaki bu ilişkinin daha sonra daha da artarak 
kökleştiğini düşünmekte ve Kinik Maximus’un Konstantinopolis’in piskoposu olmasını buna örnek 
göstermektedir. Ayrıca Dudley, özellikle Kinikler ve Hıristiyanlar arasındaki benzerlik hakkında 
Aelios Aristides’in, kiniklerin Filistin’deki saygısız cemaate gelenek bakımından benzediğini, bu 
insanların tanrılara saygı göstermediklerini, kinik filozofların da benzer şekilde kendilerini 
Yunanlılardan ve tanrısal otoriteden uzak tuttuklarını söylemesini de örnek gösterir. D.R. Dudley, 
1937, s. 173-4 
237 Lukianos söz konusu kuralı çiğnemesine dair, Peregrinos’un Hıristiyanlara yasak olan bir yiyeceği 
yerken görüldüğünü açıklamasını getirmektedir. Harmon bu açıklamayla ilgili olarak İncilin Elçilerin 
İşleri 15.29’da geçen bölümünü örnek göstermektedir. Buna göre havariler ve büyük erkek kardeşler 
putlara sunulan kurbanlardan, kandan ve boğazlanan hayvanlardan uzak durmayı emrederler. 
Muhtemelen bu yasak yiyecekle Lukianos’un aklında paganların sundukları kurban yiyecekleri vardı. 
Bu bir tahmin olabilir ancak Kiniklerin ne yedikleri konusunda vurdum duymazlıklarını ortaya 
koyması ve Peregrinos’un kinizme olan yönelimine işaret etmesi bakımından önemli olabilir. A.M. 
Harmon (tr.), 1996, s. 18-19, dipnot 2 
238 Lukianos Demonaks adlı eserinde (3), Agathobulos’u Demonaks’ın birlikte çalıştığı hocalardan biri 
olarak anmaktadır. Eusebius Hieronymus, onun adını Plutarkhos, Sextus ve Oenomaos ile birlikte 
M.S. 120 civarında yetişen en önemli feylesoflarla birlikte anmaktadır. Eusebius onu 2. yy.’a 
yerleştirirken Suidas’ta 3. yy.’a tarihlendiğini görmekteyiz D.R.Dudley, 1937, s.184, dipnot 3  



 

 115

dalga geçerek Peregrinos’u okuyucunun gözünde bir karikatür haline getirmesi söz 

konudur.239 

Lukianos ardından Peregrinos’un Roma’ya geldiğini, burada imparator Antonius 

Pius’a karşı halkı kışkırtmaya ve imparatoru karalamaya giriştiğini, imparatorun 

felsefeyi kendine maske olarak kullanan bu adamı cezalandırmadığını ancak kentin 

valisi tarafından Peregrinos’un şehirden kovulduğunu anlatır. Bu olay halkın 

gözünde ona olan ilgiyi daha da arttırarak “samimiyeti ve aşırı özgürlüğü yüzünden 

kovulan adam” sıfatını kazanmasına yol açmış ve halk tarafından Musonius, Dion, 

Epiktetos ve de bu durumun benzerini yaşamış feylesoflarla bir tutulmasına yol 

açmıştır240 (Peri tes Peregrinou.,18). 

Ardından Yunanistan’a gelen Peregrinos, burada önce Elealılar’ı karalamaya 

girişir, sonrasında peşine belli bir kitleyi toplayarak Romalılar’a karşı halkı silahlı 

isyana teşvik eder.241 Sonrasında Lukianos, edebi başarılarıyla ve duruşuyla göze 

çarpan bir adamı Yunanistan’a pek çok yolla hayırda bulunduğu için karaladığını 

anlatmaktadır. Philostratos’tan öğrendiğimiz kadarıyla bahsedilen bu kişi Herodes 

Atticus’tur.242 Lukianos, Peregrinos’un bu adamı Olympia’ya su kemeri yaptırarak 

festivaldekileri susuzluktan ölmekten kurtardığı için azarladığını anlatır. (Peri tes 

Peregrinou.,19). 

                                                 
239 Diğer yandan Peregrinos’un eğitimine ilişkin utanmazlık, acıya tahammül gibi adı geçen kinik 
ilkelerle ilgili motiflerin kullanımına Laerteli’de Diogenes üzerine aktarılan anekdotlarda da 
rastlanmaktadır; Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VI.33,46,69 
240 Musonius Rufus Nero döneminde adı Piso tertibine kasten karıştırılarak sürgüne gönderilen Romalı 
Stoacı feylesoftur. Stoa ve Kinik felsefeye yakınlığıyla bilinen İkinci Sofistler dönemi hatibi Bursalı 
Dion da, imparator Domitianus’a yaptığı eleştiriler nedeniyle sürgün cezasına uğramıştı. Yunan Stoacı 
feylesof Epiktetos da imparator Domitianus zamanında diğer feylesoflarla birlikte (89-95 yılları 
arasında) sürgüne gönderilmiştir. 
241 Harmon, “Scripta Historia Augusta” adlı eserin (5)Antoniun Pius’un hayatına dair anlatılan 
kısmında, Akhaia’da meydana gelen ve bastırılan bir isyandan söz edildiğini belirtmektedir. A.M. 
Harmon (tr.), 1996, s.21, dipnot 3 
242 Philostratos’un eserinde (Vit. Soph. II.1.33) Herodes’in Proteus tarafından azarlandığından söz 
edilmektedir. 
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Lukianos, Peregrinos’un bu olayın ardından popülaritesini yitirdiğini ve kimse 

tarafından hayranlık göremeyince kendini ateşte yakarak öldürme kararını aldığını 

söylemektedir. Ardından bu konu hakkında akılcı bir yaklaşımla kendi yorumunu 

yaparak okuyucuyu da kendi düşüncesine ortak eder. “Bence her şeyden önce ecelini 

beklemesi ve yaşamdan kaçmaması gerekirdi. Ama mutlak surette ayrılmaya karar 

verdiyse de bunun için ateş ya da başka trajik bir yönteme başvurmadan ayrılışı için 

sayısız yöntem içinden başka birini seçmesi gerekirdi. Öte yandan ateşi Herakles’le 

ilgili bir şey olarak benimsiyor olsa da o zaman niçin gürültü patırtı yapmadan 

ağaçlık bir dağ seçip içinde kendini tek başına yakmıyor yanına da Theagenes gibi 

bir tek kişi alarak tıpkı Philoktetes243 örneği gibi. Bizimkiyse tam tersine Olympia’da 

şenliğin en kalabalık zamanında tiyatroya yakın bir yerde kendini yakacak. Herakles 

aşkına, babasını öldürenlerin ve ateistlerin yaptıklarından dolayı acı çekmeleri eğer 

gerekliyse hak etmediği bir şey değil o zaman.” (Peri tes Peregrinou.,21). 

Lukianos, sözcüsünün ağzından bu adamın şöhret sevdası yüzünden kendini 

yakacak olmasına dair çeşitli örneklerle dolu uzunca bir söylev verir. Anlatının 

ilerleyen kısmında tekrar birinci tekilde konuşmasına geri dönerek bu kez Olimpiyat 

oyunlarının bitmesinin ardından gece gerçekleşecek olan intihar törenine tanıklık 

ettiğini anlaşılmaktadır. Anlatının bundan sonrası yine kendi sözleriyle şöyle devam 

etmektedir; “Peregrinos ortaya çıktı. Her zamanki gibi giyinmişti ve beraberinde 

kiniklerin önde gelenleri ile ilerliyordu, bunlar arasında özellikle Patras’tan gelen 

elinde meşale olan biri kötü olmayan bir dublör gibiydi. Proteus da elinde meşale 

taşıyordu. Adamlar diğer yandan gelerek ateşi muazzam bir şekilde meşale ve 

çalılıklar sayesinde canlandırdılar .Peregrinos, “Şimdi dikkatle beni izleyin” dedi. 

                                                 
243 Söylenceye göre, Philoktetes babasına Oite dağında ateşi yakması için yardım etmişti. 
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Heybesini, entarisini ve ünlü Herakles sopasını çıkarıp bir kenara koyarak çok kirli 

olduğu görülen gömleği ile orada ayakta duruyordu. Daha sonra ateşe dökmek üzere 

oradakilerden tütsü istedi, birisi ona tütsüyü verince de ateşe atıp güneye doğru bir 

bakış fırlatarak- bu güneye bakışının bile şovuyla bir alakası vardı- şöyle dedi: “ 

Anne ve babamın ruhları beni lütfunuzla yanınıza alın”. Ve bu sözü söyleyerek ateşe 

atladı, artık görünmüyordu ancak alevlerle kaplanmıştı ve bu alevler giderek 

yükseliyordu.” (Peri tes Peregrinou., 35-6). 

Lukianos anlatının sonunda bu kez Peregrinos’un ölümünün adeta bir efsane 

haline geldiğini, mezarının üstüne böceklerin dahi konulmasına izin verilmediğini 

anlatır. Kendisi işin bununla kalmayacağını, Peregrinos’un ölümünden kısa bir süre 

önce kinik elçileriyle mektuplar göndermiş olduğu pek çok şehrin bu adam için 

heykeller yaptıracağını tahmin ettiğini söylemektedir. 

Diğer yandan Lukianos, bu adamın ölümünün ardından hakkında oluşan şöhrete 

dair bazı tahminlerde de bulunmaktadır. Birileri çıkıp da bu adamın kendilerini 

sıtmadan kurtardığına dair iddiada bulunsalar ve gece vakti bu adamı gecenin 

koruyucu ruhu olarak gördüklerini söyleseler buna hiç şaşırmayacağını belirtmekte 

ve bu adamın melun öğrencilerinin adamın kendini yaktığı yerde bir kehanet ocağı 

yapacaklarını duyduğunu söylemektir.244 Hatta yazar buna ilişkin şöyle demektedir: 

“Bakın söylüyorum, bu yere bir de rahipler atanır; kırbaçlı, damgalı ve birtakım 

                                                 
244 Peregrinos’a ilişkin yapılan bu yorumların ardında dönemin Yeni-Pythagorasçı fikirlerinin etkisi 
görülür. Malaryadan kurtarma motifinin Empedokles’e ilişkin anlatılan söylencelerde yer aldığı 
bilinmektedir. Pythagorasçılar arasında da ateşle yanma ve aetherle kaynaşmanın ruhu arındırarak 
ölümsüzlük getirdiğine dair bir inanç söz konusudur. Diğer yandan gecenin koruyucu ruhu inancı yine 
Yeni-Pythagoras inancı içinde yer alan bir unsurdur. Ancak Peregrinus’un bu seçiminin altında 
Hıristiyan çilecilerine karşı bir öykünmenin etkisi olduğu da söylenebilir.D.R. Dudley, 1937, s. 180; 
A.S. Alexiou, 1990, s.124 
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mucizelerle dolu ya da tanrı aşkına onun adına ateşin çevresinde meşale alayları da 

içeren gece gizemleri düzenlenir.” (Peri tes Peregrinou.,28)245 

Lukianos anlatısının sonunda tekrar Kronios’a seslenerek kendini şöhret 

sevdasına kaptıran bu adamın kitlelerin övgüsünü kazanmaya o denli kendini 

kaptırmış olduğuna dair şu örnekle anlatısını bitirir: “Peregrinos sonundan yaklaşık 

dokuz gün önce haddinden fazla yiyerek sanırım gece yarısı bir saatte hastalanarak 

yüksek ateşe tutulmuş. Bu hikayeyi ben onu bizzat görmeye giden hekim 

Aleksandros’tan duydum. Hekim onu yerde kıvranır bir şekilde bulduğunu, bizim 

ihtiyarın yüksek ateşten perişan olduğu, bir tas soğuk su için yalvarıp durduğunu 

ancak kendisinin ona suyu vermediğini anlattı. Daha fazlasını da anlattı. Söylediğine 

göre ölüm, eğer gerçekten arzuyla istiyorsa o anda beklenmedik bir anda 

Peregrinos’un kapısına gelmişti. Böylece ateşten yardım istemesine gerek kalmadan 

o zaman ölümle birlikte gidebilirdi. Ancak Proteus şöyle karşılık verir: “Ancak 

böylesi bir gidiş kitleleri etkilemesi bakımından şayana değer olmazdı.”( Peri tes 

Peregrinou., 44). 

Lukianos’ un anlattığı hikayeden yola çıkarak bu adamın bir kült figürü haline 

geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada yazarın eleştirisi eser boyunca 

dönekliğini sergilemeye çalıştığı bu adamın bir külte dönüşmesi ve onun çevresinde 

toplanan halkın boş inancı üzerinedir.246 Aynı eleştirel yaklaşım yazarın Abanalı 

Aleksandros üzerine yazdığı eserde de görülür. Yazarın çizdiği tablo “şöhrete tutkun, 

şarlatan feylesof ya da yalvaç” ve böylesi bir karakterin söylemlerine inanan “inanç 

ististimarına maruz cahil ve saf avam kitlesi” izlekleri çerçevesinde şekillenmektedir. 

                                                 
245 Lukianos’un sözünü ettiği heykellerin ve kehanet ocağının varlığı Athenagoras tarafından 
doğrulanır; Legatio sive Supplicatio pro Christianis, XXVI.3-5; C.P. Jones, 1986, s.130 
246 Lukianos’un halkın boş inancı üzerine yaptığı vurgu özellikle bazı paragraflarda çok belirgindir; 
Peri tes Peregrinou, 12,13,15,28,39,40 
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Ayrıca dönemin felsefi inançlarıyla paralel giden dinsel eğilimlerini göstermesi 

bakımından da Lukianos’un bu eserde diğer eserlerinde olmadığı kadar güncelliği 

yakalamış olduğu söylenebilir. Eserde Peregrinos karakteri ekseninde Kinizm, Yeni-

Pythagorasçılık ve Hıristiyanlık gibi dönemin kitleler üzerinde etkili olmuş 

görüngülerinin bir arada ele alınması felsefe ve din boyutunda yaşanan sosyal ortamı 

örneklendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Lukianos’un kitlesel kinik hareketin 

temsilcilerine yönelttiği en ağır eleştiri olması bakımından da öne çıkan eserde 2.yy. 

kiniklerinin yaşama biçimi ve kalabalıkları arkalarında nasıl topladıklarına dair bir 

fikir sahibi olmakla birlikte kinik hareketin Hıristiyan cemaatle olan yakın 

benzerliğini ortaya koyması bakımından da önem taşımaktadır. 

 

Satılık Yaşamlar 

Araştırmacılarca Lukianos’un kinik Menippos’un Diogenous Prasis 

(Diogenes’in Satılması) adlı eserinden uyarlamış olduğu sanılan247 Bion Prasis adlı 

bu eserde, belli başlı felsefe ekollerinin temsilcileri olan eski feylesofların, Zeus ve 

Hermes tarafından düzenlenen bir açık arttırmada satışa çıkarılmaları ve müşteriler 

tarafından meziyetlerine göre fiyat biçilerek satın alınmaları dramatik bir diyalog 

çerçevesinde anlatılmaktadır. Arttırmada feylesofların her biri tıpkı köle pazarlarında 

alıcıların satılan kölenin fiziksel özelliklerine göre karar vermesinde olduğu gibi, 

                                                 
247 Laerteli Diogenes, eserinde kinik Diogenes’in yaşamını anlattığı kısımda Menippos’un Diogenous 
Prasis adlı eserinden söz ederek bu eserden kalan bir fragmentten örnek vermektedir. Ayrıca Laerteli 
Orta Komedya ozanlarından Eubulos’un (M.Ö.4.yy.) da Diogenes’in Satılması adlı eseri olduğunu 
söylemektedir.Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VI.29-30. Kinik Diogenes’in köle olarak 
satılmasından Laerteli’nin dışında Epiktetos (Dissertationes ab Arriano digestae, 247-8) ve 
İskenderiyeli Philo (Quod omnis probus sit, 121-4) gibi yazarlar da bahsetmektedir; A.S. Alexiou, 
1990, s.40 ve dipnot 33  
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felsefe ekollerinin temsilcileri de müşterilerine katacakları yararlı özelliklere göre 

değerlendirilmektedirler.  

Lukianos bu eserde, anlatının içinde yer almayıp sözü tamamen kurmaca 

karakterlere bırakmakta böylece esere komedi oyununa benzer bir hava katmaktadır. 

Yazar bu esere bir savunma olarak yazdığı Anabiountes adlı eserde, gülünç duruma 

düşürdüğü eski feylesoflara hitaben aslında onları kastetmediğini kendi döneminin 

felsefeye görünüşte bağlı sahtekar feylesoflarını karalamak için bu eseri yazmış 

olduğunu söylemektedir (Anabiountes, 5,27-33). Diyalogda her bir feylesof adları ile 

verilmeyip bağlı oldukları felsefe ekolüyle çağrılarak standa çıkartılmakta ve her bir 

feylesofun antik kaynaklardan alıntılanan kendine özgü öğretileri yazar tarafından 

motif olarak kullanılmaktadır.  

Pazara ilk olarak uzun saçlı, ağırbaşlı bir görünüme sahip olan İonialı feylesof 

çıkarılır. Hermes alıcıların karşısına çıkması için standa çağırdığı Pythagorasçıyı 

insan ötesi bir doğaya sahip diye niteleyerek feylesofu pazardaki müşterilere tanıtır 

(Bion Prasis, 2). Buna göre feylesofun meziyetleri arasında evrenin düzenini 

sağlayan harmonia (uyum) ve ruh göçü olarak adlandırılan yeniden doğma 

konularının ustası olmak ve bunların yanı sıra aritmetik, astronomi, geometri, müzik, 

kehanet ve hokkabazlık gibi ilimlerde bilgi sahibi olması yer almaktadır. Sıralanan 

yeteneklerinden Pythagoras olduğu anlaşılan feylesof248 müşterisi tarafından ona ne 

öğreteceği konusunda sorgulanmaya başlayınca kendisini alması karşılığında ona 

öğreteceklerini bir bir sayıp döker. Başlangıç olarak ona hiçbir şey öğretmeyecek 

ama hatırlatacaktır; ardından beş yıllık suskunluk perhizi uygulayacak, müzik, 

                                                 
248 Pythagoras’ın dış görünümü, öğretilerinin belli başlı özellikleri ve yetenekleri konusunda verilen 
örneklerin çoğu Laerteli’nin kitabında filozofun yaşamını anlattığı bölümde geçmektedir. Ünlü 
Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, VIII. 47-48,11,33,41; Loukianos: Satira philosophias kai 
philosophounton, Arkhaioi Syggraphes 65, Ekdoseis Zetros, 2005, s. 116-120 
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geometri, aritmetik, evrenin oluşumu ve evrendeki herşeyin sayıya dayanması, ruh 

göçü ve bakla yememe gibi Pythagorasçı öğretiye ait pek çok unsuru öğretecektir 

(Bion Prasis, 3-6).249 Müşterisi feylesofun bütün bu meziyetlerini son derece yavan 

bularak çoğuyla alay edip beğenmeyerek ondan soyunmasını ister. Feylesofun 

budunun altından olduğunu görünce müşterinin birden bire ilgisi artarak feylesofu on 

minaya almaya karar verir. Ancak feylesofun altın budunu pazardakiler de görünce 

birden en popüler mal haline gelerek başka 300 kişi birden ortak çıkar. 250 

Pazara ikinci olarak üstünde kolsuz harmanisi ve sırtında heybesiyle, kirli ve 

pasaklı görünümlü Karadenizli feylesof çıkarılır. Görünümünden kinik Diogenes 

olduğu anlaşılan feylesof Hermes tarafından müşterilere eril, yüce ve özgür bir 

yaşama sahip bir feylesof olarak tanıtılır. Alıcılardan birinin Hermes’e özgür bir 

adamın nasıl olurda köle pazarında satışa çıkarıldığını, bu yüzden dava edilip 

Areopagos’ta mahkemeye çıkarılabileceğini söylemesi üzerine Hermes, bu 

feylesofun satılmasına aldırış etmediğini ve kendisini nerede olursa olsun özgür 

hissettiğini söyleyerek karşılık verir (Bion Prasis, 7).251 Müşterinin feylesofun sefil 

dış görünümünden dolayı onu beğenmemesi üzerine Hermes, eğer onu satın alıp 

                                                 
249 Pythagoras’ın anımsama konusundaki düşüncesi Platon’da bilginin daha önce bilinenlerin 
anımsanmasına dayanması olarak Phaidon, 73b’de ve Menon, 81c-d’de ele alınmaktadır. 
Pythagoras’ın suskunluk perhizi Laertelide VIII.10’da; evren konusundaki düşünceleri VIII.25’de; ruh 
göçü VIII.14,36’da ayrıca Lukianos’un Alektryon adlı eserinde (3-5 ve 19-20) ; bakla yememe 
konusundaki düşünceleri Laertelide VIII.24’te yer almaktadır. D. Chrestides, a.g.e.,121-126 
250 Pythagoras’ın kalçasının altından olduğuna dair söylence yine Laertelide (VIII.11) geçmektedir. 
Pazardakilerden üç yüz kişinin feylesofun satışına ortak olması motifi Pythagoras’ın İtalya’nın 
güneyinde Kroton şehrinde kurduğu (M.Ö.531) 300 kişilik kardeşlik örgütünü ve bu kimseler arasında 
herşeyin ortak kabul edilişine dair öğretiyi yansıttığı görülmektedir. D. Laertius, VIII.3,11; D. 
Chrestides, a.g.e.,126-128 
251 Chrestides, özgür bir kimsenin köle olarak satılmasının dava edilerek Areopagos’a götürülmesi 
konusunda; böyle bir davanın Kinik Diogenes zamanında (M.Ö. 4.yy.) Areopagos’un yetkileri dışında 
olduğuna dikkat çekerek, Lukianos’un tarihsel detaylar konusunda kendi zamanındaki Areopagos’un 
yeniden yükselen etkinliğini yansıttığını belirtmektedir. Diogenes’in özgürlük hakkındaki düşüncesi 
kinik felsefenin öğretisinde önemli bir yer teşkil etmekle birlikte Laerteli’nin Menippos’un 
Diogenes’in Satılması adlı eserinden alıntıladığı anekdotta da (VI.29) vurgulanmaktadır; D. 
Chrestides, a.g.e.,129-130 



 

 122

kapıcısı yapacak oluırsa bir köpekten daha sadık olacağını hatta ona köpeksi 

dendiğini belirtir.252  

Feylesofun elinde sopası ve tehditkar bakışıyla kendisini ısırmasından korkan 

müşterisi, Hermes’in ısrarlarıyla onu meziyetleri ve öğretecekleri konusunda 

sorgulamaya başlar. Kendisine efsanevi Herakles’i örnek alan feylesof insanları 

özgürleştirerek acılarından kurtardığını, başlıca amacının özgür konuşmanın ve 

gerçeğin elçisi olmak olduğunu söyleyerek, müşterisi kendisini alacak olursa 

başlangıç olarak onu alışık olduğu yaşamdan uzaklaştırarak isteklerine engel 

olacaktır.253 Sırtına kısa bir harmani geçirecek, onu toprağın üzerinde yatmaya, 

önüne ne gelirse onu yemeye alıştıracak , kırbaçlansa dahi acıyı hissetmemesini 

sağlayarak zorlu yaşamın bütün sanatlarını öğretecek, parasını denize attırarak baba 

evinden vazgeçip yaşamını bir fıçının içinde geçirerek kendi kendine yetmesini, 

evlilik ve çocuk gibi kavramları yaşamından çıkararak heybesini bakla ve arkalı önlü 

yazılmış papirüs rulolarıyla doldurarak krallardan daha mutlu bir yaşam sürmesini 

sağlayacaktır254 (Bion Prasis, 8-9).  

                                                 
252 Kinik feylesoflara bu adın verilmesi bu felsefenin kurucusu olan Antisthenes’in derslerini 
Kynosarges denilen gymnasion’da yapmasından kaynaklanıyordu. Ancak kimilerine göre de bu 
feylesofların geçerli kuralları önemsemeyerek tıpkı köpeklere özgü bir yaşam sürmelerinden dolayı bu 
lakabı aldıkları sanılmaktadır. Yine Learteli’de Diogenes hakkında anlatılan anekdotlarda bu lakap 
pek çok kez kulanılmaktadır; VI.13,40,55,60,61 
253 Diogenes’in tanrı Herakles’i örnek alması motifinin, kiniklerin ders yaptıkları Kynosarges 
gymnasion’unu model aldıkları tanrı Herakles’e adamalarına ve onu erdemi simgeleyen başlıca 
kahramanları olarak görmelerine dayanması muhtemeldir. Lukianos’un Kinik Diogenes’in meziyetleri 
ve öğretecekleri konusunda sıraladığı örnekler, feylesof hakkında eski çağda özellikle Learteli’de yer 
alan anekdotlara ve kinik yaşamın başlıca ilkelerine (doğruluk, kendine yeterlik, açık sözlülük, 
bilgelik, özgürlük, acıya dayanıklılık, utanmazlık) dayanmaktadır. Diğer yandan Diogenes’in insanları 
özgürleştirerek onların yaşamlarında bir öğretici rolü yüklenmesi Laertelide Diogenes’in satılmasına 
ilişkin anekdotta yer alan anlatıya dayanmaktadır. Söz konusu anekdotta “başlıca işinin insanları 
yönetmek olduğunu” söyleyen Diogenes’in, Korinthos’lu Kseniades tarafından satın alınıp 
çocuklarına bakmakla görevlendirilerek onları tıpkı bu diyalogda anlatıldığı gibi zorlu yaşam 
konusunda eğittiği anlatılmaktadır. Diogenes Laertios, VI.29,30-31,74; D. Chrestides, a.g.e.,131-132 
254 Diogenes’in sosyal gerekliliklerden vazgeçerek kendi kendine yeten (aÈtãrkeia) bir yaşamı 
benimsemesi, evlilikle ilgili düşünceleri ve bir fıçının içine ev diye yerleşmesi yine Laertelide geçen 
anlatılara dayanmaktadır; VI.78,72,23; Chrestides, Diogenes’in heybesini dolduran  arkalı önlü 
yazılan papirüsler (Ùpisyogrãfvn bibl¤vn) ve bakla motifinin yazar tarafından  kinik feylesofun 
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Feylesof ayrıca, müşterisine başkalarına karşı çekinmeden konuşarak kralları 

ve kentlileri özgürce eleştirebileceği ve başkalarının gizlice bile yapamayacağı 

şeyleri onun uluorta cesurca yapabileceği sonunda da çiğ mürekkep balığı yiyerek 

öleceği bir mutlu yaşam vaad ettiğini söyler255 (Bion Prasis,10).  

Müşterisinin Diogenes’in anlattığı kinik yaşamı son derece acımasız ve iğrenç 

bulması üzerine feylesof, tam tersine salık verdiği yolu izlemek için ne eğitime ne de 

öğretiye ihtiyaç olmadığı için bu yolun son derece kolay ve şöhrete giden en kestirme 

yol olduğunu söyler.256 Eğer balıkçı, marangoz, derici ya da sarraf gibi sıradan bir 

adamsa bu yolu izlemek için hiçbir engeli olmayacak sadece biraz hayasızlık, 

cüretkarlık ve insanları karalamayı öğrenmesi gerekecektir.257 Müşterisi feylesofun 

vaad ettiği şeylere gereksinim duymadığını ve ondan ancak kayıkçı ya da bahçıvan 

olabileceğini söyleyerek feylesofu bu işler için iki obol karşılığı satın alır (Bion 

Prasis, 11). 

 Pazarda daha sonra başına taktığı çelenk ve erguvan renkli bir kıyafet içinde 

Kyreneli feylesof sergilenir.258 Hermes alıcılara zevk düşkünü, rahat ve lüksü 

                                                                                                                                          
yoksul yaşamını simgelemek için kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. D. Chrestides, a.g.e.,134-
135 
255 Lukianos’un Diogenes’in konuşma özgürlüğü, utanmazlık ve ölümü ile ilgili olarak kullandığı  
motiflerin Laertelide geçen anlatıya dayandığı görülmektedir. VI.69,76 
256 Diogenes’in öğreteceği yolun herhangi bir eğitim ya da öğretiyi gerektirmemesinin, antik 
kaynaklarda kinik felsefenin belli bir okula ve öğretiye bağlı olmamasına dair yaygın düşünceyi 
yansıttığı görülmektedir. Zira kinik feylesofların mantık ve fizik konularıyla ilgilenmeyip sadece 
ahlak konusuna yönelerek erdem yolunda yaşamayı yegane amaç edindikleri bilinmektedir. Laertelide 
geçen “kinik ekolün erdeme giden en kestirme yol oluşu” deyişinin (VI.104) Lukianos tarafından 
burada tersine çevrilerek “şöhrete giden kestirme yol” olarak kullanılışında yazarın eski feylesofların 
zamanındaki bu deyişten yararlanarak kendi zamanında kinik felsefenin kitleler tarafından tercih 
edilmesindeki nedeni yansıttığını söyleyebiliriz. Benzer bir ifadeyi Lukianos retorik hocalarını 
eleştirdiği eseri Rhetoron didaskalos’ta da kullanmaktadır. Bkz., s.87-88 
257 Diogenes’in bu sözleriyle Lukianos’un kendi zamanında sıradan insanların (alt sınıftan meslek 
erbabları) kinik felsefeye olan yönelimini vurguladığını söyleyebiliriz. Bu yönde bir vurgunun 
Lukianos’un başka eserleriyle de desteklendiği görülmektedir. Dis Kategoroumenos,6; Drapetai,16-
18 
258 Dış görünümünden Kyrene okulunun (M.Ö.5.-4.yy.) kurucu Aristippos olduğu anlaşılan feylesofun 
hakkında yine Laerteli’de geçen anlatılara başvurulmaktadır. Aristippos’un erguvan renkli kıyafet 
giymesine ilişkin tanıtma Laerteli’de (II.78) katıldığı bir şölenle ilgili anekdotta geçmektedir. 
Feylesofun başına taktığı çelenk te Yunan şölenlerinde konukların uyduğu geleneksel bir adetti. 
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gerektiren bir yaşam sahibi olarak tanıttığı feylesofun oldukça pahalı bir satış 

olacağını ve zengin bir müşteri aradığını söyleyerek standa çıkarır.259 Ancak 

müşterisinin kendi işine yarayacak ne tür bir meziyete sahip olduğunu öğrenmek için 

feylesofu sorgulamak istemesi üzerine Hermes, feylesofun sarhoş olduğu için 

konuşamayacağını söyleyerek onun yerine meziyetlerini anlatır. Buna göre 

feylesofun başlıca meziyetleri tiranların verdiği içki alemlerinde onlara eşlik edip 

flütçü kızlarla birlikte eğlenmek ve her çeşit haz konusunda uzmanlık 

sergilemektir.260 Feylosofun alıcısına vaad ettiği bu yaşamın son derece lüks ve 

pahalı olması nedeniyle müşteri tarafından gücünün yetmeyeceği söylenerek 

beğenilmemesi üzerine feylesof Hermes’in elinde kalarak açık arttırmadan çıkarılır 

(Bion Prasis, 12).  

Daha sonra Abderalı Demokritos ve Ephesoslu Herakleitos birbirlerine zıt 

özellikleri nedeniyle satışa birlikte çıkarılırlar. Hermes tarafından, satışa çıkarılan 

feylesoflar arasında en bilgeleri olarak tanıtılan bu iki feylesofun standa çıkar çıkmaz 

biri gülmeye diğeri de ağlamaya başlayınca, müşteri bu zıtlığı son derece şaşırtıcı 

bularak önce Abderalı feylesofa neden güldüğünü sorar. Demokritos’tan çevresinde 

olup biten hiçbir şeyin ciddiyete değmeyecek kadar boş oluşuna güldüğünü öğrenen 

müşteri bu kez Herakleitos’a neden ağladığını sorar. Herakleitos’un da insanoğlunun 

son derece acınası ve vahim bir durumda oluşuna kederlendiğini ve feylesoftan 

gelecekte insanlığın başına daha kötü işler geleceğini öğrenen müşteri birini 

ciddiyetsiz diğerini de fazla melankolik bularak her iki feylesofu da satın almak 

                                                 
259 Aristippos’un öğretisinin hazcılığı esas aldığını ve bu doğrultuda gösterişli ve rahat bir yaşam vaad 
ettiğini vurgulamak için kullanılan bu tanıtlamalar Laertelide II.69,75-76’da geçmektedir. 
260 Lukianos’un  feylesofun zevk düşkünlüğü ve tiranlarla olan yakın ilişkisine dair verdiği bu örnek, 
Laertelide Aristippos’un yaşamına ilişkin anekdotlarda yer almaktadır (II.65-67). 
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istemez. Böylece bu feylesofların her ikisi de öğretilerini müşteriye beğendiremeyip 

satıştan çıkarılırlar (Bion Prasis, 13-14). 

 Bu kez Akademia’lı Platon müşterisinin karşına çıkarak kendisinin oğlan 

sevmekle ve aşk konularında bilgili olmakla ünlü olduğunu söyler. Kendi kurduğu 

şehirde kendi yasalarını uygulayarak yaşadığını söyleyen feylesofa hikmetinin özü 

sorulduğunda, buna “idealarım” diye cevap vererek ayrıca kendisinin her şeyin ikinci 

bir boyutunu görebildiği keskin bir görüşe sahip olduğunu söyler. Platon da müşterisi 

tarafından bu özelliklerinden dolayı iki talanta satın alınır (Bion Prasis, 15-18). 

 Ardından pazara çıkma sırası Epikuros’a gelir. Demokritos’un ve Kyreneli 

feylesofun öğrencisi olarak tanıtılan feylesofun Hermes tarafından sıralanan vasıfları 

saygısızlık ve yemeğe düşkünlüktür. Epikuros, hakkında pek fazla bir meziyet 

sıralanmadan ve pazarlık yapılmadan iki minaya müşterisine satılır (Bion Prasis, 19). 

Daha sonra Stoa Poikile’den gelen Stoacı feylesof sergilenir. Hermes’in onu 

satın almak için agorada pek çok adamın bekleştiğini söylediği feylesof hakkında 

uzun uzadıya meziyetleri sıralanır. Hermes onu felsefelerin en mükemmeli ve 

erdemin kendisi olarak tanıtmaktadır. Kırpık saçlı, kasvetli bir yüzle standa çıkan 

feylesof Khrysippos’tur. Stoacı feylesof müşterisinin aklını türlü tasımlarıyla 

karıştırarak onu adeta büyüler. Öğrencilerinden erdem öğretmek için neden ücret 

aldığı sorulunca da bunu kendi yararına değil öğrencilerinin yararına yaptığını 

söyleyerek, bunun nedenini dünyada alıcılar ve vericiler olmak üzere iki cins 

olduğunu, kendisinin de alıcılar arasında olduğunu söyleyerek soruya karmaşık bir 

açıklama getirir. Sonunda feylesof tasımlarıyla büsbütün müşterinin aklına 

karıştırarak kendini on iki minaya sattırır (Bion Prasis, 20-25). 
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 Son olarak satışa sırasıyla Gezimci okuldan Aristoteles ve Skeptiklerden 

Pyrrhon çıkartılır (Bion Prasis, 26-27). Gezimci okulun feylesofu esoterik ve 

eksoterik öğretileriyle yirmi minaya bir alıcı bulur, Skeptikse müşterisiyle hiçbir 

şeyden emin olunamayacağı üzerine küçük bir söyleşiden sonra bir Attika minasına 

satılır. Ancak bu kez de satılıp satılmadığından emin değildir. Diyalog tüm 

feylesofların satışının tamamlanmasıyla ertesi gün tekrar açılmak üzere sona erer. 

Yazarın Kinik Menippos’un Diogenous Prasis adlı eserinden uyarladığı 

sanılan bu eserde kullanılan “feylesofların satılması motifinin”, her ne kadar antik 

kaynaklarda ve özellikle Laerteli’de sıkça geçmesine rağmen Lukianos’un eserde bu 

motifi toplumsal yaşamda felsefi tercihlerin görünümü ve felsefi ekollere olan talebi 

ortaya koymak amacıyla kullanmış olması esere özgün bir değer katmaktadır. 

Lukianos’un Anabiountes adlı eserdeki savunmasından diyalogda satışa 

çıkarılarak gülünç duruma düşürdüğü bu feylesoflarla aslında eski feylesofları 

hicvetmediği bilinmektedir. O çağında bir görüngü haline gelen ve giderek 

değersizleşen felsefe eğitimini ve felsefe hocalarını parodi yoluyla eleştirerek aslında 

yüksek eğitim ve satın alma ilişkisinin boyutunu okuyucuya sergilemektedir. 

Nitekim yazarın yaşadığı dönemde felsefi tercihlerin yapılmasında felsefe okullarının 

bilgisel içeriği ve kişiyi geliştirmesi değil popüler felsefenin neyi talep ettiği ve 

gerektirdiği ölçüt olarak alınıyordu. Eserde de bu doğrultuda insanı tinsel bir değer 

olarak gören ve öğretilerinde kuramsal değerlere daha ağırlık veren felsefi ekollerin 

tercih edilmeyip, daha dünyevi ve ameli yaşama dönük uygulamalar içeren ekollerin 

tercih nedeni olduğu görülmektedir. Lukianos’un diyalogda özellikle vurguladığı 

fikirleri göz önüne alacak olursak; yazarın, özellikle kinik felsefenin ilkelerinin 

müşteri tarafından hor görülmesinin ve iki obol gibi bir fiyatla satılmasının ardında 
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aslında yazarın bu çağda kinizmin tüm değerlerinin ayağa düştüğünün ve özellikle 

avam tarafından benimsendiğinin altını çizdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca 

yüksek fiyata satın alınan feylesofların tercih edilmesinde Lukianos’un döneminde 

bu feylesofların bağlı olduğu ekollerin mistisizme ve dinsel uygulamalara dönük 

eğilimler benimsemiş olmalarının da etkili olduğu söylenebilir.  

Ölüler Diyarından Söyleşiler 

Lukianos’un kinik felsefenin bazı ilkelerine duyduğu sempatiyi sözcüsü, 

“alaycı Menippos” tiplemesini kullanarak işlediği bir grup diyalogdan oluşan 

Nekrikoi Dialogoi adlı eserinde, yazar kinik Menippos’u ve bazı diyaloglarda da 

Diogenes’i kullanarak edebiyatta klişe haline gelmiş zenginlik, yoksulluk, maddi 

zenginliğin faniliği ve bunun yerine kinik ideallerle donanma gibi kiniklerin rağbet 

edilen mesajlarını vermektedir. 

Bu diyaloglarda yazar, şüphe yok ki kinik Diogenes ve Menippos’un 

kendileriyle de alay etmektedir. Menippos’un dazlak, üstünde eski püskü bir harmani 

ile çizilen tasviri, sırtında heybesi olan bu adamın sürekli olarak etrafındakilerin 

Hades’teki halleriyle karşılarına geçip türkü söyleyerek dalga geçmesi dinleyici ya 

da okuyucuda gülme hissi uyandırmaktadır. Ancak yazar, aynı zamanda Hades’in 

sakinleri arasında gösterdiği Menippos’un ve Diogenes’in buradaki kendine yeter ve 

mutlu hallerini, Hades’e gelen diğer sahte feylesoflarla bir zıtlık örneği olarak 

karşılaştırmaktadır. Böylece Lukianos’un , Menippos’a ve Diogenes’e bir yandan 

hayranlık ifade etmekle birlikte diğer yandan onları mizahının nesnesi olarak 

kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Burada yazar, daha çok toplum 

tarafından küçümsenebilecek bir karakterin ağzından çok yüce gerçekleri 
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dillendirmek ile bir ironi sergilemektedir ki bu da zaten daha önce söylediğimiz gibi 

Lukianos’un hiciv modelinin ana tekniğini oluşturur.  

Diğer yandan kinik felsefenin ilkeleri ve temsilcileri diyaloglarda hem 

toplumsal bir mesaj çizmek için hem de eleştirinin araçları olarak kullanılmaktadır. 

Bu amaçla diyaloglarda çoğu kere kinik ilkelerin ve mesajın verilmesinde 

Menippos’un öne çıkarıldığını görürüz. Örneğin Diyalog II’de kayıkçı Kharon ile 

Menippos arasında geçen söyleşide Menippos, Styks’ü geçmek için bindiği kayıkta 

ödemesi gereken iki obollük yolculuk ücretine sahip değildir. Sadece yanında bir 

miktar acı bakla ile Hekate aşı bulunmaktadır. Bu duruma kızan Kharon’a Hermes’in 

feylesof hakkında söylediği “kayıkta geçirdiğin bu adam tamamen özgür biridir, hem 

de hiçbir şeye aldırmayan tam anlamıyla özgür bir adam” ifadesi gerçek kinik ideali 

olan autarkeia’nın (kendi kendine yeterli) Lukianos tarafından hayranlıkla ifade 

edilmesidir. 

Ölüler Diyalog’larının çatısını oluşturan kinik feylesofların planlı bir şekilde 

eleştirinin sözcüsü olarak kullanımları Diyalog I’de Diogenes’in, Polydeukes 

aracılığıyla Menippos’u, yeryüzünde sahip oldukları erk ve maddeyi Hades’te 

yitirdikleri için inleyip duran ölümlüleri alaya almak için çağırmasıyla ortaya 

konmaktadır. Böylece daha ilk diyalogda zenginler, yoksullar ve Hades’te sınıf 

eşitliğinden bahsedilirek, toplumsal eleştirinin kiniklerle olan bağlantısı 

kurulmuştur.261 

 Diyalog II’de zenginler tarafından onlarla alay ettiği için suçlanan Menippos 

bu diyalogda onları özgür insanları köle ettikleri ve şimdi de mallarını kaybettiler 

diye ağladıkları için azarlamaktadır. Lukianos burada zenginliğin eşitsizliğinden ve 

                                                 
261 B. Baldwin, Lucian as Social Satirist, The Classical Quarterly, New Series, 1961, Vol.11, No.2, 
s.199-208 
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yoksul insanlar üzerinde baskın bir güç olarak kullanımının toplumsal ve politik 

imalarına değinmektedir. Bu düşünce XX. Diyalogda ve Nekyomanteia adlı eserde 

de yine Menippos sözcülüğünde dile getirilmektedir. 

 Menippos’un sözcü olarak kullanılmadığı daha evrensel kusurların ele 

alındığı diyaloglara bakacak olursak, Diyalog IV’te geçmişin şanlı kahramanlarının 

ölümleriyle bugünün adamlarının pisboğazlık ve şehvetle ilgili entrikalardan ötürü 

ölümlerinden söz edilerek utanç verici bir biçimde birbirlerine kurdukları tuzaklar 

nedeniyle öldükleri anlatılmaktadır. Bu saptama toplumdaki yozlaşmaya yönelik 

söylenmesi muhtemel bir imadır. Diyalog V,VI,VII,VIII,IX’ da ise miras avcılığı 

teması işlenmektedir. Bu temadan yola çıktığımızda miras avcılığının toplumsal bir 

bela olarak evrensel bir konu olduğunu ve daha önce Roma toplumunun kötü 

özelliklerinden biri olarak hiciv ozanlarınca işlendiğini akla getirmektedir.  

 Diyalog X’da ise Kharon ve Hermes eşliğinde Hades’ e yeni gelen tiran, 

güreşçi, zengin ve feylesof gibi tiplerin Menippos tarafından yine alaya alınması söz 

konusudur. Burada Menippos’un temsil ettiği yoksulluk imgesiyle bu kesimin 

duygularının sözcülüğüne soyunmuş olması kiniklerin yoksulların temsilcileri 

oldukları yolundaki bir fikri destekler niteliktedir.  

 Diyalog XI’de iki ünlü kinik Diogenes ve Krates kendi malları olan 

erdemlerle, şimdiki zenginlerin değerleri karşısında bir karşılaştırmasını yaparlar. Bu 

erdemler Lukianos’un başka eserlerinde de yinelediği bilgelik, açık sözlülük, kendi 

kendine yeterlik ve doğruluk gibi kinik felsefenin başlıca ilkeleridir. 

 Diyalog XIII’ te ise İskender ve Diogenes arasında geçen diyalogda bu kez 

İskender’in ve Aristotelesçi felsefenin zan altında olduğunu görürüz. İskender’ in 

Ammon’un oğlu oluşu hikayesiyle ve şimdiki haliyle ironik bir sergilenişi söz 
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konusu olsa da aslında Lukianos’un, burada zenginliğin ve mülkün düşmanı olarak 

sergilenen kinizmle zengin ve fakir arasındaki eşitsizliği haklı çıkaran yüksek 

sınıfların materyalist felsefesi olan Aristotelesçi Peripatik düşünce arasındaki zıtlığı 

ortaya koyduğu ve bu anlamda felsefenin bir sınıf sorunu olarak kullanıldığı 

söylenebilir. Benzer bir şekilde Diyalog XX’de de Menippos’un zengin filozoflar 

olan Platon, Aristippos ve Pythagoras’ın gölgelerini alaya aldığını görürüz. Kinik 

felsefenin bu diyaloglarda bir kez daha yoksul kesimin sözcüsü olarak kullanıldığını 

düşünülebilir. 

Diyalog XV’de Hades’teki sınıf eşitliği, bu kez Akhilleus tarafından, bir kez 

daha dile getirilmekte ve kahraman buradaki eşitlikten dolayı yakınmaktadır. 

Diyalog XXVI’da ise Kheiron, Menippos’a Hades’teki eşitliği övdüğünü 

söylemektedir. Yine aynı şekilde Diyalog XXV’de Hades’ teki bu durum 

Menippos’un “Hades eşitlik ülkesi, burada herkes birbirine benzer ” cümlesiyle 

özetlenerek Hades’in bir eşitlik ülkesi olduğunun altı bir kez daha çizilir. 

 Diyalog XXI’de ise Kerberos’un, Menipos’u kendi isteğiyle Hades’e 

gelmesinden ve ölüme farklı bakışından dolayı övdüğünü görürüz. Böylece bu ima 

ile hem Menippos’un “köpeksi”liğinin hem de Laerteli’de kendini asarak intihar 

edişinin vurgulandığını söylenebilir. Diyalog XXVII’de kiniklerin ölüm hakkındaki 

tutumlarına ilişkin olarak, Diogenes bu kez kötü ve sefil bir yaşam sürüyor olmasına 

rağmen hala yaşamak isteyen bir dilenciye bu isteğinden ötürü kızmaktadır. 

Bu diyaloglarda özellikle yeryüzündeki yaşamda sınıf ayrımının baskın unsur 

oluşunun, zengin ve fakir arasındaki ayrımın çok bariz olduğunun altının çizildiğini; 

çoğunluğun sefil durumda olmasında ekonomik baskının etkili olduğunun 

vurgulandığını ve buna çare olarak Hades’te geçerli olan, isotimia yani sınıf eşitliği 
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kavramının ima edildiği söylenebilir. Aynı zamanda felsefenin de bir sınıf sorunu 

olarak ortaya atıldığı ve Lukianos tarafından en azından bu diyaloglarda kinizmden 

yana kasıtlı bir yeğlemenin seçildiği görülmektedir.  

 Ancak eşitsizlik hakkında yapılan yorumların çoğunu aslında çağın kinik 

edebiyatından ve ahlaki yorumlama içeren diğer edebiyat temsilcilerinden alınan 

basmakalıp yorumlar olarak görmemiz de mümkündür. Ayrıca bu diyaloglarda 

Diogenes’in ve Menippos’un baskın sözcüler olarak kullanılmalarının ve onların 

zenginlere karşı tutumlarının da özellikle Lukianos’un kurmacasından çıktığının 

unutulmaması gerekir. Böylesi bir kurmacanın da kiniklerle açık bir şekilde bağıntılı 

bir toplumsal eleştiri sistemi kurmak için yapılmış olduğu düşünülebilir. Bu 

diyaloglarda Menippos’un seçilmesinin de ayrı bir yeri olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Nitekim Diogenes’le birlikte gerçek bir tarihsel karakter olarak kinik 

hareketi örneklendirmek için kullanılan Menippos’un, ayrıca bu diyaloglardaki 

toplumsal eleştirinin Lukianos’un kendi gerçek fikirleri olduğunun gösterilmesi için 

özellikle kullanıldığını tahmin edebiliriz. Çünkü her ne kadar Lukianos tarihsel bir 

karakter olan Menippos’a olan edebi borcunu (Bis. Acc. 33) dile getirse ve ondan 

ilham aldığını söylese de tıpkı İkaromenippos ve Nekyomanteia eserlerindeki 

karakterleri gibi “alaycı Menippos” tiplemesi de Lukianos’un önemli dramatik 

karakterlerinden birisidir.  
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Symposion 

 Lukianos’un kinik edebiyatta kullanılan symposion geleneğinden 

uyarladığı262 bu eseri, eski çağda Yunan-Roma toplumu içinde sosyal bir müessese 

olan ziyafet geleneğinin ve bu gelenekten doğan, ucu Homeros’a kadar uzanan 

Platon’la belli bir düzene ulaşarak edebi bir türe dönüşen263, symposion anlatısının 

bir parodisidir. Lukianos’un uyarladığı modelin Platon’un içine felsefi tartışmayı 

ekleyerek şölen anlatısının bir unsuru haline getirdiği felsefi symposion’a 

dayandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Lukianos’un eserinde her gruptan 

feylesofun onur konuğu olarak çağrıldığı düğün yemeğinde feylesofların aralarında 

geçen konuşmalar anlatının içeriğini oluşturmaktadır. Ancak Lukianos’un şöleninde 

feylesofların seçilmiş olmasının nedeni felsefe konulu bir tartışma değil, bu kişilerin 

kusurlarının ve kavgalarının anlatı içerisinde eğlendirici bir dille anlatılarak 

feylesofların öğretileriyle davranışları arasındaki farkın ortaya konulmasıdır. Bu 

doğrultuda Lukianos’un symposion geleneğini feylesofların maskelerini düşürmek 

için seçmiş olduğu bir dekor olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 

 Yunanlıların ziyafet geleneğinden uyarlanan symposion (birlikte içme) 

anlatısında tıpkı gerçek hayattaki uygulamasında olduğu gibi bir dizi uylaşıma 

                                                 
262 A.S. Alexiou, 1990, s.51. Athenaios, Deipnosophiston adlı eserinde kinik Menippos ve 
Meleagros’un yazdıkları symposion’lardan söz ederek ziyafet geleneğinin dans, yemek ve içecek 
unsurlarını anlattığı bölümlerde bu yazarların Symposion’larından örnekler vermektedir. Meleagros 
için bkz., Deipnosophiston, XI.107; Menippos için bkz., I.59, XIV.27,85. Ancak Menippos ve 
Meleagros’un şölen anlatılarına dair Athenaios dışında herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 
263 Symposion anlatısı şiirde yer verilen konular arasında yer alırken Platon ve Ksenophon’la diyalog 
formunda yazılan, belli bir anlatı düzenine sahip, başlı başına bir edebiyat türüne dönüşmüştür. 
Plutarkhos gibi çeşitli yazarlarca da kullanılan bu anlatı türünün M.S. 4.yy.’a değin kullanıldığı 
sanılmaktadır. Diğer yandan symposion anlatısı Menippos, Lukianos, Horatius (satura, II.8) ve 
Petronius (Trimalchio’nun şölen yemeği; Satyricon, 27-75) gibi hiciv yazarları tarafından toplum 
içinde çeşitli tipleri eleştirmek amacıyla da kullanılmıştır. Symposion geleneği ve kuralları hakkında 
en kapsamlı anlatı örneği M.S. 3.yy. yazarı Athenaios’un Deipnosophiston adlı eseridir. 
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(convention) yer verilmektedir.264 Çeşitli vesilelerle (yarışmalarda birincilik, düğün 

ve vb.) düzenlenen şölen, deipnon denilen akşam yemeğinin sedirlere uzanılarak 

yendiği ilk kısım ile symposion denilen belli bir tören eşliğinde şarabın hazırlanarak 

misafirlere sunulduğu, sabaha dek süren eğlencelerin ve konuklar arasında söyleşi ya 

da felsefi tartışmaların yapıldığı ikinci kısımdan oluşurdu. Aristokratların evlerinde 

verilen ve konukların anlatıların çoğunda sadece erkek misafirlerden oluştuğu bu 

şölenlerde konukların sosyal statülerine göre düzenlenen yerlere oturmaları 

adettendi. Anlatıda şölene davetsiz gelen, geç katılan konuk, ayyaş, maskara gibi 

stereotiplere sıklıkla başvurulur, şölene katılan konukların klasik kanondan edebi 

alıntılara başvurması ve yemekler üzerine söyleşi yapmaları, şölenin ikinci kısmında 

müzik gösterilerinin ve oyuncuların katıldığı dramatik oyunların sunulduğu bir 

eğlence kısmının olması ve Platon’la bir gelenek haline gelen davete uygun olarak 

seçilen bir konuda konukların yaptıkları felsefi tartışmalara yer verilmesi gibi 

uylaşımlar şölen anlatılarının muhtevası içinde yer alırdı. 

 Lukianos’un eserde, şölen anlatısının bazı uylaşımlarına yer vermekle 

birlikte, feylesofların aralarında geçen atışmaların ve kavgaların çerçevesinde 

şekillenen eserinin symposion geleneğinin bazı ortak değerlerini yıktığı görülecektir. 

Diyalog formunda yazılan eserde her ekolden feylesofu birbiriyle etkileşim halinde 

oldukları bir çeşit durum komedisi içerisinde sergileyen yazar, feylesofların 

yaptıklarını ve söylediklerini kendisi araya girerek kınamamakta, tersine onların 

eylem içerisinde sergiledikleri davranışlarla kendi kendilerini küçük düşürmelerini 

sağlamaktadır. Lukianos’un anlatıda personası olarak kullandığı Lykinos 

                                                 
264 D.E. Smith, “The Greco Roman Banquet as a Social Institution”, Meals in the Greco-Roman 
World Consultation: Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, 2003 
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karakterinin öyküleme sırasındaki yorumları ise, yazarın feylesofların davranışları 

karşısındaki değerlendirmesini yansıtmaktadır. 

Diyalog tıpkı bu türde yazılmış diğer örneklerde olduğu gibi katıldığı bir 

şölenden arkadaşına bahseden iki karakterin konuşmalarıyla açılır. Eserin girişinde, 

zengin bir aristokrat olan Aristainetos’un kızının düğünü için verdiği şölen hakkında 

başkalarından bir şeyler duymuş olan Philon adlı karakterin, feylesofların onur 

konuğu olarak katıldığı şölene bizzat katılan Lykinos’tan yemekte geçen olayların 

tamamını anlatmasını istemesi bir dereceye kadar Platon’un Symposion’unun 

girişiyle koşut gitmektedir.265 Ancak tam da bu noktada Philon karakterinin şölenin 

ayrıntılarına yönelik merakını ortaya koyan ifadesinden,266 Lukianos’un bu anlatıda 

amacının Platon gibi felsefi bir tema seçip feylesofların seviyeli tartışmalarını 

anlatmak değil, onların şölenin doğasına aykırı saygısız davranışlarını ve kavgalarını 

anlatarak onları alaya almak ve hicvetmek olduğunu anlarız.  

Philon’un şölenin ayrıntılarını ve konuklarını öğrenme konusundaki ricasını 

kıramayan Lykinos, arkadaşının en çok, şölene hangi feylesofların katılmış 

olduklarını öğrenmeye hevesli olduğunu tahmin ettiğini söyleyerek her bir feylesofu 

bağlı olduğu ekol ve lakaplarına göre sıralamaya girişir: Buna göre davetliler 

arasında; Stoacıların en kıdemlisi Zenothemis ve beraberinde dolambaç lakaplı 

(labÊrinyow), aynı zamanda şölen sahibi Aristainetos’un oğlu Zenon’un da 

öğretmeni olan Stoacı Diphilos, Gezimcilerden geveze ve kavgacılığı ile bilinen ve 

                                                 
265 Platon’un Symposion’unda da Sokrates ve arkadaşlarının katıldığı, Agathon’un evinde verilen 
şölen yemeği hakkında bir şeyler duymuş olan Glaukon adlı karakterin, şölene katıldığını sandığı 
Apollodoros’a şölende olup bitenleri sorması benzerlik oluşturmaktadır. Ancak Platon’un eserinde 
şölenin öyküsünü anlatan Apollodoros, Lukianos’un persona’sı gibi şölene bizzat katılmamış, şölende 
yer alan karakterlerden biri olan Aristodemos’tan duyduklarını arkadaşına anlatmıştır. 
266 “...Dediklerine bakılırsa dün gece Aristainetos’un evindeki şölende bir söyleşi olmuş, felsefeciler 
bazı konuşmalar yapmışlar ki bunlardan da pek de küçük olmayan bir münakaşa vuku bulmuş öyle ki 
işin sonu birbirini yaralamaya kadar varmış ve sonunda kan gövdeyi götürerek şölen sonlanmış.” 
Symposion, 1 
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öğrencilerinin “kılıçla bıçak” (j¤fow-kop¤da) lakabını taktıkları Kleodemos, 

Stoacıların onu görünce öfkeyle baktıkları Epikurosçulardan Hermon ve 

öğrencilerinin ona dosdoğru düşünmesi nedeniyle “cetvel” (kan≈n) lakabını 

taktıkları, ciddi ve tanrısal bir görünüm taşıyan, aynı zamanda damadın da öğretmeni 

olan Platoncu İon şölene katılan feylesoflardır. (Symposion, 6-7). 

Lykinos diğer konukları da tanıtıp ardından konukların sofraya oturma 

düzenlerini anlattığı kısma geçer. Şölen bir düğün yemeği olduğu için gelin ve 

kadınlar da erkek konuklarla birlikte sofrada yer alarak onlara ayrılan sedirlere 

yerleşirler.267 Ardından feylesofların oturma planına sıra gelince Lukianos’un bu 

noktada hem symposion geleneğinde sosyal statüye uygun olarak oturma uylaşımını 

yansıttığı hem de bu motifi kullanarak feylesoflar arasında yaşanacak çekişmeye 

zemin hazırladığı görülmektedir. Zira Lykinos, Zenothemis ve Hermon’dan 

hangisinin sedirde baş köşeye oturtulacağı hakkında bir belirsizlik yaşandığını 

söyleyerek, Zenothemis’in davetliler arasında en yaşlısı olduğunu ancak sosyal statü 

düşünüldüğünde Hermon’un hem kentteki en önde gelen soydan hem de 

Zeusoğulları tapınağının rahibi olduğu için oturma önceliğinin ona verilmesi 

gerektiği şeklinde konuklar arasında bir konuşma geçtiğini aktarır. Bu noktada yazar 

Stoacı Zenothemis ve Hermon karakteri arasında küçük bir tartışma yaşanmasını 

sağlar. Stoacı Zenothemis kendisini Epikurosçudan aşağı oturtacak olurlarsa 

şölenden ayrılacağı tehdidini savurmasıyla birlikte Epikurosçu Hermon ona yeri 

bıraktığını söyler; ancak ona Epikurosçulara karşı nefreti ne denli büyük olursa olsun 

onun rahipliği önünde geri çekilmesi gerektiğini de hatırlatır. Bu kez Zenothemis bir 

                                                 
267 Petronius’un Satyricon adlı eserinde de Trimalchio’nun verdiği şölen yemeğinin anlatısında 
konuklar arasında kadınların yer aldığı görülmektedir; Satyricon, 67-74 
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Epikurosçudan rahip olamayacağını söyleyerek268 sedirde baş köşeye geçer ve 

Hermon da yanına oturmak suretiyle diğer feylesoflar da birer birer oturtulurlar 

(Symposion, 8-9).  

Ardından Lykinos’un bu anlattıklarından arkadaşı Philon karakterinin, ev 

sahibi Aristainetos’a, verdiği şölene ayırt etmeksizin her ekolden feylesofu 

çağırmasından dolayı yaptığı ironik övgüyle Lukianos aslında alay edeceği 

feylesoflar arasında hiçbir ayrım göstermeyeceğinin işaretini vermektedir 

(Symposion, 10). Diğer yandan bu övgünün arkasında, aristokrat zenginlerin 

düzenledikleri şölenlerde felsefeye sözde ilgilerinden dolayı sofralarına feylesofları 

toplamalarına dair bir göndermenin yapılmış olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Zira Lykinos, arkadaşının ev sahibine yaptığı övgüye karşılık olarak 

alaylı bir şekilde bu zengin aristokratın kültürle alakadar olup vaktinin çoğunu 

feylesoflarla geçirdiği değerlendirmesinde bulunmaktadır (Symposion, 11).269  

Lykinos’un daha sonra şölendeki yemek faslının anlatımına geçmesiyle 

burada feylesofların yemekteki davranışları sergilenir. Gezimci Zenothemis ve 

Platoncu Ion’un arasında geçen konuşmada iki feylesof Stoacı Zenotemis’in yemek 

yerken nasıl kendinden geçtiğini, sosları entarisine bulaştırıp bir yandan da 

                                                 
268 Lukianos, Epikuros öğretisi hakkında yaygın bir kabul haline gelen “tanrı varlığına inanmama” ya 
da “tanrının insan işlerine karışmaması” ile bu öğretiye mensup birinin rahiplik görevi yapması 
paradoksunu ortaya atarak aslında Epikurosçulara ilişkin bir detayın da anlaşılmasını sağlamaktadır. 
Zira hem Epikurosçu olup hem de rahiplik görevini sürdürüyor olma edebi bir kurmaca olan Hermon 
karakteriyle sınırlı değildir. M.S. 2-3 yy.’a tarihlenen Apamea’daki bir yazıttan Tanrı Bel’in rahibi 
olan Aurelios Belios Phippos adlı kişinin aynı zamanda bölgedeki Epikurosçu cemaatin de lideri 
olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu uygulamaya başka bir örnek Lukianos’un Aleksandros (24-5) adlı 
eserinde Amasra’daki sahte yalvacın düşmanları arasında yer alan Epikurosçu Tiberios Claudios 
Lepidos adlı kişinin yazıtlardan (M.S. 2.yy.), Amasra’daki imparatorluk tapımının rahipliği görevini 
yapmakta olduğunun tespit edilmesidir. P.M. Marvin, Literary Portraits and Caricatures of Second 
Century Epicureans, Duke University, Ph.D. diss., University of Microfilm International, 2001, s.64 
ve dipnot 12-3; C.P. Jones, 1986, s. 140 ve dipnot 36 
269 Lukianos’un zengin aristokratların felsefeyle ilgilerine dair yaptığı bu vurgulamanın, her ne kadar 
symposion geleneği içinde yer alan bir motif olarak kullanıldığı görülse de yazarın özellikle Romalı 
zenginlerin evlerinde çalışan feylesof ve retorik hocalarını eleştirdiği eserlerinde, feylesofları bilgileri 
için değil sadece sakal ve harmanisinin uyandırdığı saygınlık için çevrelerinde toplayan Romalı 
zenginlere yönelik eleştirisiyle (Peri ton epi misthoi sunonton, 25) de paralellik taşıması olasıdır. 



 

 137

yiyemediklerini arkasındaki kölesinin eline sıkıştırdığını birbirlerine göstererek onun 

bu hareketleriyle şölende başkalarıyla birlikte yemek yediğini unutmuş olduğu 

yorumunda bulunurlar (Symposion, 11).270 İki feylesof Zenothemis’in bu haline şahit 

olsun diye Lykinos’a da göstermek isterler ancak o zaten durumu çoktandır 

izlemekte olduğunu belirtir. Böylece bu sahnenin anlatımıyla yazar, hem feylesof 

Zenothemis’in davranışlarının symposion’un yemek adabına uymadığının hem de 

personasının feylesofların aralarında onları izlemek için yer aldığının altını çizmekte 

ve kullandığı feylesof karakterini gülünç bir davranış içerisinde sergilemektedir.  

Daha sonra Kinik Alkidamas adlı kişi şölenin ortasında aniden içeri girer, 

aslında davete çağrılmamış olan (êklhtow) kinik kendi durumuna uygun düşen bir 

şekilde Homeros’tan “Menelaos kendiliğinden gelir” dizesini271 alıntılayarak bir şaka 

yapar. Diğer yandan şölendekiler onun yemeğe bu şekilde gelişini saygısız bir 

davranış olarak değerlendirerek kendi aralarında Homeros’tan duruma uygun düşen 

başka sözlerle karşılık verirler. Ancak Lykinos’un yorumuna göre şölendekilerin 

hiçbiri ona karşı konuşmaya cüret edemez zira Alkidamas savaş narası atmadaki 

gücüyle (boØn égayÒn)272 ve bütün kiniklerin arasında en çığırtkanı 

(kraktik≈taton) olarak bilindiği için şölendekilere korku salmaktadır 

(Symposion, 12). Böylece Lukianos’un kinik Alkidamas karakterini kullanarak hem 

symposion geleneğinde bir uylaşım olan davetsiz konuk motifini273 işlediğini hem de 

                                                 
270 Lukianos’un Romalı zenginlere çalışan feylesof ve retorik hocalarını eleştirdiği eserlerinde de 
feylesofların symposion’larda kaba ve açgözlü bir şekilde yemek yemeleri ve haddinden fazla içmeleri 
motifini kullandığı görülmektedir. Nigrinos, 25; Peri ton epi misthoi sunonton, 24 
271 “Menelaus kendilinden gelir” sözü, şölene davetsiz gelen misafirin gelişine bir bahane olarak 
Platon’un Symposion’unda (174c) kinik Aristodemos için de kullanılmakla birlikte bu sözün ilk 
kullanımına Homeros’un İlias’ında Agamemnon’un verdiği kurban şölenine sonradan katılan 
Menelaos’un gelişini niteleyen ifade de rastlanmaktadır. İlias, II.408  
272 Lukianos burada da kinik Alkidamas’ın vasıflarını vermek için Homeros’taki sahneye başvurur; 
İlias, II.408 
273 Bu motifin Platon’da kinik Aristodemos, Ksenophon’da da soytarı Philippos karakterleriyle 
kullanıldığı görülmektedir.  
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bir sonraki sahnede kullanacağı kinik eleştiri274 için ortam hazırladığını 

söyleyebiliriz. 

Ev sahibi tarafından yer gösterilerek oturtulmak istenen Kinik Alkidamas, ev 

sahibi Aristainetos’u azarlayarak diğerleri gibi yumuşak sedirlere uzanarak yemek 

yemeyeceğini bunun kadınsı ve zayıf bir davranış olduğunu, kendisinin ayakta odada 

gezinerek yemek yiyeceğini çok yorulacak olursa yere harmanisini serip tıpkı 

Herakles’in resmedildiği gibi uzanacağını söyleyerek yiyeceklerin peşinde 

dolanmaya başlar. Yemek yerken de boş durmayıp erdem ve kusurlar üzerine 

konuşarak toprak çanak çömlekler dururken altın ve gümüş çanaklarla (kÊlikew) 

evini dolduran Aristainetos’la alay eder. Bu noktaya kadar Lukianos’un Alkidamas 

karakteri üzerinden kinik felsefenin pek çok ilkesini bir arada kullandığını görürüz. 

Toplum kurallarına göre değil doğaya uygun yaşamayı benimseyen kinik felsefenin 

Alkidamas karakteri üzerindeki etkisi onun diğerleri gibi şölenin kurallarına uygun 

olarak oturmaya karşı çıkmasında kendini göstermektedir. Kiniğin diğerlerinin 

tersine yorulduğunda yere uzanarak yemeğini yiyeceğini ima etmesinde autarkeia 

(kendi kendine yeterlik) ilkesine, ev sahibinin altın ve gümüş tutkusunu çekinmeden 

eleştirmesinde ise yine kiniklere özgü parresia (açık sözlülük) ilkesine bir vurgunun 

yapıldığını söylemek mümkündür. Alkidamas’ın eleştirilere daha fazla dayanamayan 

Aristainetos’un onu susturmak için uşağıyla ikram ettiği bir kadeh (skÊfow) dolusu 

su katılmamış saf şarabı içen Kinik Alkidamas, şarabın etkisiyle kısa süreliğine 

susmasının ardından bu kez kendini yerlere atarak Kentauros Pholos’un mağarasını 

                                                 
274 Marvin, Lukianos’un symposion’da kinik karakteri kullanmasına ilişkin olarak, yazarın eleştiri 
bağlamında kendini bu karakterle özdeşleştirmiş olabileceğini ve Alkidamas’ın davetsiz bir misafir 
olarak şölene girişinin konuklar arasında uyandırdığı rahatsızlığın vurgulanmasının, yazarın hicvinin 
de toplumca hoş karşılanmadığına dair kendi hissiyatı ile örtüşebileceği yorumunda bulunmaktadır. 
P.M. Marvin, 2001, s.67  
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ziyaret eden Herakles’in resmedildiği gibi275 yarı çıplak bir şekilde yere uzanır 

(Symposion, 13-14). Böylece yazar, kinik Alkidamas’ı şölenin içine dahil edip onu 

şarabın etkisiyle taşkınlığa varan davranışlar içinde sergileyerek, daha sonra 

yaşanacak bir dizi karışıklığın tetikleyicisi olarak bu karakteri kullanmaktadır.276 

Lykinos kiniğin bu davranışının ardından şarap çanağının diğer konuklar 

arasında da gezdirilmeye başlandığını şerefe kadehler kaldırılarak ortalığın bir anda 

karıştığını anlatır. Bu karışıklık esnasında Gezimci Kleodemos’un yanında duran 

sakiyle aralarında uygunsuz bir münasebet geçtiğini fark eden Lykinos, feylesofun 

elinden şarap tasını (fiãlh) almaya gelen sakinin parmağını sıkarak iki drahmi 

sıkıştırmaya çalıştığını ancak oğlanın parayı düşürmesiyle bir anda dikkatlerin yere 

düşen paraya çevrildiğini söyler. Her ikisi de paranın kendilerinden düşmediğini 

söyleyerek bu uygunsuz davranışı örtbas etmeye çalışırlar ve ardından ev sahibi 

Aristainetos’un sakiyi oradan uzaklaştırmasıyla mesele kapanır (Symposion, 15).  

Lukianos’un anlatının içine yemekle birlikte içki faslını yerleştirerek Yunan 

symposion’larındaki iki bölümlü şölen anlatısından ayrılarak birlikte yenilip içilen 

Roma şölenlerini yansıttığı görülmektedir. Şarabın kullanılmasıyla feylesoflar 

arasında yarattığı esrikliğin yazarın her sahnede dozunu biraz daha arttırarak 

feylesofların rezilliklerini anlatmak için kullandığı bir araç olduğu görülecektir. 

Anlatının bir sonraki kısmında Kinik Alkidamas, bu kez de kiniklerin 

koruyucu tanrısı Herakles’in adını anarak gelinin sağlına kadeh kaldırıp elindeki 
                                                 
275 Söylenceye göre Herakles bir gün Kentauros Pholos’un yaşadığı mağarayı ziyaret eder. Herakles’i 
iyi bir şekilde ağırlayan Kentauros kahramana şarap ikram edince kokuyu duyan diğer Kentauroi’lar 
da eğlenceye ortak olurlar ancak içkiye pek de alışık olmayan at-adamların sarhoş olup taşkınlık 
çıkarmasıyla pek çoğu Herakles tarafından yaralanarak öldürülür. Yunan vazo resimlerinde Herakles 
ve Kentauros Pholos’un  yaptıkları şölen sırasında ellerinde kadehlerle yarı çıplak yere uzanmış 
hallerinin ve yanlarına diğer Kenturoi’ların gelişinin resmedilmiş olduğu sahneler yer almaktadır. 
276 Kiniklerin symposion’larda yeme ve içme konusunda kabalıkları ve şölenin seyrini bozan taşkın 
davranışlarının eleştirisi Athenaios’un Deipnosophiston adlı eserinde yer verdiği konulardan biridir. 
Athenaios’un eserinde tıpkı Lukianos’un Alkidamas’ını çağrıştıran Kinik Kynulkos karakterini 
kullandığı görülmektedir. Deipnosophiston, III.51 



 

 140

kadehten geline içirmek ister bir yandan kendine gülenlere de sataşarak iyice 

zıvanadan çıkar. Eğer gelinin, elindeki kadehten içmezse doğuracağı oğlanın kendisi 

gibi güçlü olamayacağını söyleyerek bu kez de edep yerleri de dahil olmak üzere 

soyunarak çırılçıplak olur. Onun bu durumuna kahkahayı basanlara sinirlenerek 

dövecek gibi olursa da o sırada şölene getirilen irice bir tatlının peşine takılarak 

sakinleşir. Alkidamas karakterinin çekinmeden uluorta soyunmasında kinik 

felsefenin anaideia (utanmazlık) ilkesine bir vurgu yaparak yazarın, kinik karakteri 

symposion geleneğinin uylaşımlarını bozmak için kendi amacı doğrultusunda 

kullandığı görülmektedir. 

Lykinos artık tüm konukların sarhoş olduğunu ve şölendeki durumun bir 

şamataya dönüştüğünü söyleyerek konuklar arasında yer alan edebiyatçı ile 

dilbilgicinin bu sırada bir takım ozanların eserlerinden harmanladıkları şiirlerle 

maharetlerini göstermeye çalıştıklarını anlatmaktadır. Bu sırada ev sahibi 

Aristainetos’un konukları eğlendirsin diye tutmuş olduğu soytarı, içeriye girerek 

garip dansı ve Mısırlıları taklit eden konuşmasıyla herkesi güldürür ve ardından 

Kinik Alkidamas’a “Melite köpeği”277 diye takılınca zaten soytarının ilgiyi kendi 

üstüne toplamış olmasına da içerlenen Alkidamas bu adamla kavgaya tutuşarak bir 

hayli dayak yer. Onları izleyenlerin çoğunun kahkahalarını tutamadığı bu sahneye 

ilişkin yorumunda Lykinos, Alkidamas’ın feylesofluğu üzerine odaklanarak bir 

feylesofun soytarıyla boğuşarak yumruklaşmasını izlemenin son derece keyif verici 

bir şey olduğu yorumunda bulunarak yazarın şölendeki feylesofların sıra dışı olan 

halleri üzerine ilgisini bir kez daha yansıtmaktadır (Symposion, 16-19). 

                                                 
277 Kiniklerin kurucu tanrısı Herakles’in tapımıyla tanınan Atina’daki demoslardan biri.  
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Daha sonra Lykinos hekim Dionikos’un başına gelen bir olay yüzünden 

şölene geç katıldığından söz ederek hekimin başına gelenleri anlattıktan sonra 

şölende daha sonra yaşanacaklar sırasında çok faydası olacağı için onun gelişinde 

tanrı parmağı olduğu yorumunda bulunur. Böylece Lukianos’un yine symposion 

anlatısının bir parçası olan “şölene geç katılan konuk” motifini kullandığını görürüz. 

Bu esnada şölende ortalığın iyice karışmasına neden olacak olan Stoacı feylesof 

Heteimokles’in şölende okutmak üzere yolladığı mektubu getiren kölesi içeri girer. 

Heteimokles’in kölesi tarafından uluorta okunan mektupta; feylesof, kendisinin bu 

tarz şölenlere katılmasının aslında adeti olmadığını, şölenlerde yaşanan kargaşa ve 

edepsizlikler nedeniyle pek çok daveti geri çevirdiğini ancak ev sahibi Aristainetos’a 

uzun süredir yanaşmak ve onunla dostluk kurmak istemesine rağmen onun kendisini 

şölenine davet etmek yerine kendisinin pek de hoşlaşmadığı diğer Stoacıları çağırdığı 

için ona çıkışmakta ve Aristainetos’un iyiyle kötüyü ayırt edemediği söyleyerek 

azarlamaktadır (Symposion, 20-23).  

Heteimokles mektubun geri kalanında şölendeki Stoacılara çıkışarak 

kendisinin tek bir tasımla (sullogism“ •n¤) ikisini de alt edebileceğini, Zenothemis 

ve Diphilos’un daha felsefe nedir onu bilmediklerini, elementlerin alaşım halleri ile 

katı halleri arasındaki farkı ayırt etmekten aciz olduklarını söyleyerek Stoa’ya özgü 

bir dizi tasımı sıralar. Ardından ev sahibine tekrar geri dönerek, kendisini şölene 

çağırmayıp Stoacı Diphilos gibi adamları ona yeğlemekle düştüğü yanlışı anlatmak 

için bu kez de Homeros, Euripides ve Sophokles’ten dizelere başvurarak, Oineus’un 

düzenlediği şölene tanrıça Artemis’i çağırmaması ve başına gelenlere dair 



 

 142

söylenceyi278 alıntılayarak kendini tanrıçanın durumuyla özdeşleştirir (Symposion, 

24-25). 

Stoacı Heteimokles mektubun sonunda, kendisinin elinden iki öğrencisini de 

kapan rakibi Diphilos’un, maskesini düşürecek bir suçlamada bulunarak; 

Aristainetos’un oğlu Zenon’a özel hoca diye tuttuğu bu adamın oğlanla cinsel 

ilişkiye girdiğine dair imada bulunarak düğün yemeğinde daha fazla böylesi utanmaz 

şeyleri söylemenin uygun olmayacağını, Aristainetos’un isterse bu meselenin 

doğruluğunu oğlunun paidagogosu Zopuros’tan öğrenebileceğini söyleyerek 

mektubunu sonlandırır (Symposion, 26). Mektubun bitmesiyle birlikte Lykinos’un 

kendisinin mektup okunduğu sırada utançtan sırılsıklam olduğunu ve bu okunanlara 

gülenleri gördükçe içinden “yer yarılsa da içine girsem” diye geçirdiğini öğreniriz. 

Böylece yazar personasının, feylesofun ahlaksızlığı karşısında hissettiklerini anlatıya 

dahil ederek sözde yaşanan rezilliğin boyutunu okuyucu ya da dinleyicinin gözünde 

daha da arttırmaktadır. Diğer yandan Lukianos’un burada kullandığı oğlancılık 

suçlaması yazarın sahte feylesoflar ya da sofistler hakkındaki pek çok hiciv eserinde 

kurbanı küçük düşürmek amacıyla sıklıkla kullandığı bir motiftir.  

Ardından Lykinos bu olayın şölendeki konuklar arasında yol açtığı etkiyi 

yorumlayarak, ak saçlı ve saygıdeğer duruşuyla hayranlık duydukları Stoacı 

Heteimokles’in gönderdiği mektubun her cümlesine gülen bu insanların, sakalıyla ve 

vakur duruşuyla feylesof tarafından aldatılmalarını ve kandırılmalarını hayret verici 

                                                 
278 Homeros’ta ve tragedya yazarlarının oyunlarında geçen bu öykü, Yunanistan’da Aitolia bölgesinde 
yer alan Kalydon ülkesinin kralı Oineus’un, ülkesinde hasat sonunda yapılan festivalde tanrıça 
Artemis’e sunu sunmayı unutması üzerine tanrıçanın ceza olarak Oineus’un ülkesine ve verimli 
topraklarına amansız ve devasa bir domuzu dadandırarak ülkenin başına bela olmasına dair anlatılan 
söylenceye dayanmaktadır. Söylenceye göre bu azman domuz kralın oğlu Meleagros ve arkadaşı olan 
avcılar tarafından öldürülmüş ancak tanrıça bu kez de onların aralarına nifak sokarak avcıların 
domuzun postu için birbirlerine girmelerine yol açmıştır. Söz konusu bu öykü Homeros, İlias, 
IX.530’da anlatılmaktadır. Ayrıca Sophokles ve Euripides’in bu öyküyü konu olan Meleagros adlı 
kayıp tragedya eserleri bulunmaktadır. 
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olarak bulmaktadır. Diğer yandan mektup bitip te konukların gözleri oğlancılıkla 

suçlanan Stoacı Diphilos ve öğrencisi Zenon’a çevrildiğinde her ikisinin de korkudan 

titreyip sararan yüzleriyle kendilerini ele vermeleri yüzünden Lykinos, 

Heteimokles’in söz konusu suçlamasının doğrulandığı yorumunda bulunmaktadır 

(Symposion, 28-29). Böylece yazarın görünüşüyle insanları aldatan Heteimokles 

karakteri üzerinden “sahte feylesof” temasını kullandığını görmekteyiz. 

Oğluyla ilgili yapılan bu suçlamadan kaygılanan Aristainetos’un Zenon’u ve 

şarap dağıtan sakiyi odadan uzaklaştırmasının ardından ortalık iyice kızışır. 

Lykinos’a göre Stoacılara çatmak için şölenin başından beri fırsat kollayan Gezimci 

Kleodemos söz konusu mektubu fırsat bilip Stoacılar’a hakaretler yağdırmaya başlar. 

Stoacı ekolün kurucularından olan Zenon, Khrysippos ve Kleanthes gibi isimlerin 

sadece laf cambazlığı ve yararsız sorgulamarla uğraştıklarını, her birinin 

Heteimokles gibi görünüşte feylesof olduğunu söyleyerek Stoacıları yerden yere 

vurur. Ardından Epikurosçu Hermon da söze karışarak, Heteimokles’in mektupta 

sözüne ettiği Kalydon domuz avına atıfta bulunur ve feylesofun Aristainetos’un 

şölende domuz pişirttiğini duyup iştahlandığını söyleyerek, açlıktan ölmemesi için 

Aristainetos’tan feylosofa etten bir parça göndermesini rica ederek Heteimokles’le 

iyice alay eder. Hermon’un bununla da yetinmeyip açlıktan ölmek gibi bir durumun 

“Khrysippos için farketmeyeceğini”279 söyleyerek Stoacılara karşı alayını bu ekolün 

                                                 
279 Söz konusu “farketmezlik” ya da “aldırmazlık” (édiãfora) denilen kavram Stoacılıkta insanın 
seçimlerine dair kategori içerisinde yer almaktadır. Stoacılara göre insanın yapması geren seçim, 
aranması gereken “iyi” (erdem) ile kaçınılması gereken “kötü” (kusur) arasında yer almakla birlikte 
bir de bunların arasında yer alan “ne iyi ne de kötü” denilen ve aldırmazlık olarak değerlendirilen bir 
kategori bulunmaktadır. Diğer yandan Stoacıların aslında Kiniklerden alarak kendi öğretilerine 
uyarladıkları “aldırmazlık” denilen bu kavram Kiniklerde insanın kendi dışındaki dış dünyaya aldırış 
etmemesi yönünde kullandıkları bir ilkedir. A.S. Alexiou, 1990, s.175; A.M. Harmon (tr.), Lucian, 
Vol.1, Loeb Classical Library, Harvard University Press, (1913) 1996, s.443, dipnot 1 
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öğreti sistemine yöneltmesiyle birlikte Stoacı Zenothemis kurucu feylesoflarına laf 

söyleyen Hermon ve Kleodemos’a yönelik karşı saldırıya geçer (Symposion, 30-32). 

Anlatının bundan sonrasında yazar, feylesofları kendi aralarında, felsefeyi 

kendi yaşamlarına uygulama biçimleri ve özel yaşamlarında yaptıkları ahlaksızlıklar 

bakımından birbirlerini suçladıkları bir mizansende sergileyerek onların kendi 

aralarında birbirlerinin kusurlarını ifşa etmelerini sağlayarak söz konusu feylesofların 

öğretilerine zıt bir şekilde yaşam sürdüklerini ortaya koyar. Birbirlerini yaptıkları 

suçlamalar arasında; hırsızlık, zina, açgözlülük ve dersleri için öğrencilerinden fazla 

para alma gibi bir feylesoftan beklenmeyecek davranışlar yer almaktadır. Feylesoflar 

sonunda birbirlerine yaptıkları sözlü saldırıları fiziksel boyuta taşıyarak Stoacı 

Zenothemis’in elindeki kadehi Gezimci ve Epikurosçunun üzerine atmasıyla 

birbirlerinin sakallarına yapışıp kavgaya girişirler.  

Bu noktada Lykinos feylesofların symposion’da herkesin gözü önünde 

sergiledikleri küçültücü davranışlar üzerine aklından geçenleri aktarır. Buna göre; 

insanın kendi yaşamını iyiye (prÚw tÚ b°ltion) yöneltemedikten sonra 

 felsefecilerin öğrendiği türde bilgilerin hiçbir işe yaramadığını söyleyerek, bu 

konuda, kitaplardaki bilgilerden başkasına aldırış etmeyen yüksek eğitim alan 

kişilerin aslında doğru düşünceden uzaklaştıklarına dair halk arasında yaygın olan 

kanının doğru olabileceği yorumunda bulunur. Lykinos bu yorumun akabinde odada 

bulunan feylesoflar arasında suçu ya da kabahati olmayan tek bir kimsenin bile 

bulunmadığı; bazılarının utanç verici bir şekilde davrandığını, bazılarının da daha 

utanç verici sözler söylediğini belirterek (Symposion, 34) bu feylesofları şölende yer 

alan sıradan, cahil insanlarla (fidi«tai) karşılaştırdığında onların edepli bir şekilde 

yemeklerini yiyerek uygunsuz ve utanılacak herhangi bir davranışta bulunmadıkları 
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değerlendirmesinde bulunur. Lykinos şölendeki sıradan insanların bir kısmının bu 

feylesoflara gülerken içlerinden çoğunun da hayranlık duydukları bu adamların 

davranışlarından utanmış olduklarını söylemektedir (Symposion, 35). Böylece 

personası Lykinos’un yaptığı bu değerlendirmelerle yazarın, “felsefe uğraşısının 

kişiyi iyiye yöneltme doğrultusundaki yararsızlığı” temasını ortaya koyduğu ve 

görünüşte feylesof olan bu adamların yaşamlarındaki uygunsuz davranışlar 

düşünüldüğünde onların karşısına sıradan insanın yaşamını koyarak kinik eleştiride 

sıklıkla başvurulan “basit yaşamın erdemi temasını” kullandığı görülmektedir.  

Anlatının devamında Lykinos, Stoacının gönderdiği mektubu tıpkı Eris’in 

Peleus ile Thetis’in düğününe çağrılmadı diye kızıp altın elmayı göndererek Troya 

Savaşına neden olmasına benzeterek bu mektubun yol açtığı karışıklıkları anlatmayı 

sürdürür. Bu kez Gezimci Kleodemos ve Epikurosçu Hermon birlik olup şölendeki 

Stoacılar’ın ilkede parayı küçümseyip hazdan nefret eder gibi görünerek kendi 

yaşamlarında paraya ve hazza son derece düşkünlük gösterdiklerini söyleyerek onları 

kendi öğretilerine uymamakla suçlarlar. Stoacı Zenothemis’in de karşı saldırıya 

geçmesiyle feylesofların arasındaki kavga yeniden hararetlenince Platoncu İon 

ağırlığını koyarak onları kavga etmek yerine Platon örneğini takip ederek ortaya bir 

konu atıp onun üzerine söyleşi yapmaya ikna eder (Symposion,37). İlk bakışta 

symposion geleneğine uygun olarak ilk defa bu şölende felsefi bir tartışma yapılacağı 

dair bir kanı uyandıran bu teklif şölende ana yemeğin servisine geçilmesiyle sekteye 

uğrar. Lykinos oldukça zengin bir menünün yer aldığı, adam başına bir pilicin 

düştüğü ana yemeğin her iki feylesofun önüne bir tabak konulması suretiyle servis 

edilmesinin, daha sonra feylesofların arasında sonu yumruk savaşıyla sonuçlanacak 

olan kavganın habercisi olduğuna işaret etmektedir. 
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Yemek esnasında Platoncu İon söyleşi açmak için girişimde bulunarak önce 

idealar evreni üzerine bir iki cümle sarfettikten sonra düğün yemeğine uygun bir 

konu seçtiği söyleyerek, birdenbire en iyisinin evlenmeyip, Sokrates ve Platon’un 

yolunu takip ederek oğlanları sevmek olduğunu ortaya atar. Eğer kadınlarla 

evlenmek şartsa da o zaman kadınların tıpkı Platon’un dediği gibi ortak kullanılması 

gerektiğini böylece kıskançlık denen şeyin de olmayacağını söyleyerek düğün 

sofrasına yakışmayan bu sözlerle herkesin gülmesine yol açar. Bu kez konuklar 

arasında yer alan edebiyatçının Ion’un sözlerine sataşmasıyla feylesoflar arasında en 

vakur görünüme sahip olan bu adamın da kendini ağız dalaşına kaptırdığı görülür 

(Symposion, 40-41). 

Lykinos ardından yemek sırasında yaşanan çekişmeyi anlatır. Epikurosçu 

Hermon’la aynı tabaktan yemek zorunda olan Stoacı Zenothemis’in, Hermon’un 

payına düşen pilicin daha semiz olduğunu söyleyerek kapmak istemesi üzerine 

Hermon’la arasında çıkan tartışma kısa sürede birbirlerini yumruklamaya dönüşünce 

şölendeki diğer feylesoflar da taraf seçerek bu kavgada yerlerini alırlar. Sadece 

Ion’un katılmadığı bu yumruklaşmada Kleodemos Hermon’un safında yer alırken, 

Kinik Alkidamas da, Diphilos’la beraber Zenotmeis’in yanında yer alır. 

Zenothemis’in masadan kaparak Hermon’a fırlattığı şarap kadehinin feylesofu 

ıskalayıp damadın kafasını yaralaması üzerine kadınların çığlıklarla damadın başına 

üşüşmeleriyle ortalık iyice karışır. Bu esnada feylesoflar yumruklaşmaya devam 

ederek birbirlerini yaralarken şölendeki diğer konuklar da bu kavgadan nasiplerini 

alırlar. Lykinos bir köşeye çekilip karışmadan izlediği kadehlerin havada uçuştuğu, 

masaların devrildiği ve ortalığın kan gölüne döndüğü bu kavganın aldığı hali tıpkı 
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Lapithai’larla Kentauroi’lar arasında geçen kapışmaya benzeterek280 şölendeki 

kabalığın ve şiddetinin boyutuna dair bir değerlendirmede bulunur. 

Lykinos, sonunda Alkidamas’ın kandili yere atıp ortalığı karanlık içinde 

bırakıvermesiyle yaşanan kargaşanın şiddetinin artarak pek çok ayıp davranışın 

sergilendiğini söyler. Ortalığın tekrar aydınlatılmasıyla ortaya çıkan tabloda Kinik 

Alkidamas’ın çalgıcı kızın zorla ırzına geçmeye çalıştığı, edebiyatçı Dioysodoros’un 

şarap çanaklarından birini çalmaya çalıştığı ve konuklardan pek çoğunun yaralanmış 

olduğu görülür. Böylece şölen bu şekilde sona ererek hekim Dionikos’un yaralıların 

pek çoğuyla ilgilenmesinin ardından konuklar dağılır. Lykinos, şölenin bu şekilde 

sona ermesine uyan Euripides’ten alıntıladığı bir deyişle281 beklenmedik şeylerin 

yaşandığı bu şölenden “sakin bir adam için feylesoflarla yemeğe katılmanın tehlikeli 

bir şey olduğunu öğrendiğini” söyleyerek anlatısını bitirir. 

Lukianos’un symposion geleneğinin parodisini yaparak felsefe ekollerini 

alaya almak ve hicvetmek için yazmış olduğu bu eserde yazarın, bir yandan 

görünüşte son derece ağır başlı olan bu feylesofları kimi zaman absürdlüğe varacak 

denli komik sahneler içinde sergileyerek, diğer yandan feylesofların davranışları 

hakkında personası Lykinos’un yaptığı ciddi yorumlara başvurması kanımızca 

Lukianos tarafından spudogeloion tekniğinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. 

                                                 
280 Söylenceye göre, Adrastos’un kızı Hippodameia ile evlenen Lapithai’ların önderi Peirithoos, 
düğününe Kentauroi’ları da çağırınca sarhoş olan at adamların düğünde rezalet çıkarıp gelini 
kaçırmaya çalışmaları sonunda Lapithai’larla Kentauroi’lar arasında efsaneye konu olan bu ünlü savaş 
yaşanır. Parthenon tapınağının metop kabartmalarında da resmedilen bu efsanevi savaşın öyküsü, 
edebiyat düzlemine taşındığında kaba ve taşkın davranışların sergilendiği şölenlerin betimlenmesinde 
örnek oluşturmuştur. Bu öykünün şölen anlatılarında kullanımına Homeros’un Odysseia’sında 
(XXI.285-304), Apuleius’un Başkalaşımlar adlı eserinde (IV.8) ve Lukianos’un Symposion’unda (45) 
rastlanmaktadır. P. A. Harland, Culturally Transgressive Banquets in Greco-Roman Associations: 
Imagination and Reality, Greco-Roman Meals Seminar: Society of Biblical Literature, 
Philadelphia, 2005 
281 Tanrıların türlü şekillerde insanoğlunun hiç ummadığı sürprizler hazırladığını, insanların 
beklediklerininse gerçekleşmediğini anlatan bu deyiş Euripides’in Alkestis adlı oyununun sonunda 
kullanılmaktadır. Alkestis, 1163; A.M. Harmon, (1913) 1996, s.463, dipnot 1 
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Lukianos’un bu eserde döneminin felsefe ekollerine ya da bu ekollerin belli başlı 

temsilcilerine karşı belirli bir eleştiriden ziyade felsefe ekollerinin temsilcilerine 

karşı, öğretilerine uygun olmayan davranışları nedeniyle belirli klişe motifleri ve 

temaları kullanarak genel bir eleştiri yönelttiği görülmektedir. Diğer yandan 

Lukianos’un hicvinde kullandığı feylesof karakterlerinin çağının popüler felsefe 

algısını yansıttığını söyleyebiliriz. Zira özellikle Kinik Alkidamas karakteri 

düşünüldüğünde Lukianos’un bu karakter üzerinden kiniklere dair çizdiği 

özelliklerin yazarın döneminde başka sofistlerce de kullanıldığını görürüz. Bunlardan 

biri olan Dion Khrysostomos, kendisi de kinik felsefeye eğilim göstermekle birlikte 

kendi döneminde feylesofa yakışmayan küçültücü davranışlar sergileyen kinikleri 

pek çok söylevinde eleştirmektedir.282 Ancak diğer yandan eserde açıkça 

feylesofların öğretileriyle davranışlarının tutarsızlığını eleştiren yazarın, özü ve sözü 

bir olarak sergilediği tek karakter Kinik Alkidamas’tır. Bu karakteri kendi amacı 

doğrultusunda iki yönlü olarak kullanan yazarın şölen yemeğinin başlıca kurallarını 

yıkan bir karakter olarak kullandığı bu kinikle kendisinin de şölen anlatısının 

uylaşımlarını bozması arasında bir paralellik olduğu ve eser boyunca Lukianos’un 

kinik eleştirinin metoduna başvurarak personası Lykinos’un yorumuyla (Symposion, 

34-35) feylesofta bulunması gereken erdemi eylemde aramaya çalışarak kiniklere 

özgü bir anlayıştan yararlandığını söyleyebiliriz.283 

Lukianos’un Stoacılara ilişkin tutumunda ise özellikle ev sahibi 

Aristainetos’un oğlunun eğitimi için Diphilos’u seçerek Stoacılıktan yana bir tercih 

yapmış olmasından yola çıkarak, Lukianos’un döneminde Stoacılığın popüler felsefe 

tercihi olarak seçilmesini vurgulayarak eleştirdiğini tahmin edebiliriz. Zira yazarın 
                                                 
282 A.S. Alexiou, 1990, s. 108-9 
283 Erdemli olabilmek için basit ve doğal bir yaşam sürülmesi gerektiğine inanan kinik düşünce bu 
ereğe bilgiyle değil, yaşam deneyimi içindeki eylemlerde ulaşılabileceğini savunmaktadır. 
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Hermotimos adlı eserinde de eleştirinin hedefi Stoacılığa bağlanan bir felsefe 

öğrencisi üzerinden bu ekolün sadece popülerlik nedeniyle tercih edilmesidir.284 

Eserde diğer felsefe ekollerinin temsilcilerine karşı yazarın tutumu genel bir 

feylesof tipinin yansıtılmasından öteye geçmemektedir. Ancak dolaylı olarak bu 

eserde Epikurosçuların öğretilerine biraz ters düşse de rahiplik te yapabildiğini 

öğreniriz, bu durum yazar tarafından da Stoacı karakterin vasıtasıyla alay konusu 

olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan Platoncu ve Gezimci feylesoflara yönelik 

tutumunda ise yazarın, özellikle döneminde bu ekollere ilişkin belirli bir özelliği 

yansıttığını söylemek güçtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 Hermotimos adlı eserde Stoacılığa karşı eleştiri için bkz., s.95 ve dipnot 197 
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SONUÇ 

Lukianos’un ortaya koyduğu hiciv modeli spudogeloion, birbiri ile uyumsuz 

iki farklı elemanın, yani ciddiyet ve gülmecenin içiçe geçtiği bir yapı arz etmektedir. 

Bu anlamda kendisi de Prometheus ei en logois eserinde edebiyata yeni bir unsur 

kattığını söyleyerek bu yeni yapıyı “flppÒkampoi ka‹ trag°lafoi” (balık-at, keçi-

geyik) şeklinde melez bir karışım olarak adlandırır ve kendisine dinleyicileri 

tarafından edebiyatın Prometeus’u benzetmesinin yapıldığını söylemektedir 

(Prometheus ei en logois, 7). Yazar yapılan bu benzetmeyi yine kendi ifadesiyle, 

tıpkı Prometeus’un Zeus’a büyük bir sunu vaad edip tanrıyı yağlı etler altında 

gizlediği kemiklerle kandırması gibi kendisinin de komik kahkahanın altında felsefi 

bir ciddiyeti gizlediğini söyleyerek açıklamaktadır. Onun uyguladığı bu model 

aslında yazarın hicvinin başarısının ve etkileyiciliğinin ana unsurudur.  

Böylece yazar, dinleyicisini komik mi yoksa, ciddi bir meselenin mi 

anlatıldığı konusunda şüphe içerisinde bırakarak ele alınan meselenin ardındaki 

eleştiriyi gizleyebilmektedir. Lukianos bu modeli uygularken bir yandan da 

eleştirinin hedefini doğrudan söylemeyip, mesajını klasik kanondan uyarladığı 

motiflerle anlatarak verir. Diğer yandan yazarın bu tekniği, çoğu kere kinik 

Menippos gibi daha çok toplum tarafından küçümsenebilecek bir karakterin ağzından 

çok yüce gerçekleri ironik bir şekilde dillendirerek yarattığı komik etkinin altında 

verdiği kinik mesajla da sergilediği anlaşılmaktadır. 

Bir kısım yorumcular Roma satura’sında hicvin çoğunlukla ahlaki bir mesaj 

içermesinden yola çıkarak, bu unsuru hicivde bir ölçüt olarak ortaya koymakta ve bu 

doğrultuda Lukianos’un eserlerinde herhangi bir ahlaki mesajın vurgulanmadığını 

düşünerek Lukianos için nihilist etiketini kullanmışlardır. Ancak, Lukianos’un 
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eserlerinde ahlaki olması bir yana herhangi bir mesajın doğrudan verilmesi söz 

konusu değildi. Zira onun ikircikli uslubu, zaten eleştriyi doğrudan yapmaması 

üzerine kurulu idi. Bu duruma, bir önceki yüzyılın tarihinin, yazarlara yapmış 

oldukları eleştirilerden dolayı uygulanan sürgünlerle dolu olmasının yol açmış 

olabileceği tahmin edilebilir. Lukianos’un dönemindeki siyasal ortamın izin verdiği 

ifade özgürlüğü, gerek toplumsal kurumlar ve gerekse Romanın politik rejimine ve 

değerlerine doğrudan bir şey söylenmemesi ile sınırlı idi. Yani, sofistlerin 

özgürlükleri imparatorluk çevresi ve Roma aristokrasisi ile kurdukları iyi ilişkilere 

bağlı idi. 

Bunun yanı sıra, Lukianos tartışmasız İkinci Sofistlere dahil bir yazardır. 

Nihilistlik değerlendirmesinin, Lukianos’un aralarında bulunduğu İkinci Sofistler 

için de yanlış bir değerlendirme olacağı aşikardır. Zira, bu sofistler dayandıkları 

Yunan kültürünün unsurlarını ve klasik kanonunu çağın konularına uyarlayarak, eski 

ve felsefi derinliği olan bu kültürün korunmasını ve yaşamasını temin etmişlerdir. 

Kullanılan bu unsurların sırf sanat için kullanılmış oldukları düşünülebilse dahi, 

bunlarda herhangi bir ahlaki ögenin bulunmadığı da söylenemez. O halde, 

Lukianos’un eserlerindeki gizleyicilik sebebiyle, onun için ahlaki bir yazar değildir 

demek kadar tamamen nihilist biridir demek de yanlış bir değerlendirme olacaktır. 

Ayrıca, Lukianos için çağının sorunlarıyla ilgilenen bir yazar değildir 

denmesinin ise yine şüphe ile karşılanması gereken bir yorum olacağı 

düşünülmektedir. Zira, Philostratos’un sofistlerin hayatını anlattığı “Bioi Sophiston” 

adlı eserinde ve (Galenos dışında) çağdaşları tarafından da Lukianos’a hiçbir biçimde 

atıf verilmemesi ve çok sayıda eseri elimizde olmasa sanki hiç yaşamamış bir 

kişilikmiş gibi üstü örtülmüş olmasının ardında, dönemindeki kişileri ve kurumları 
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hicvetmiş olması sebebiyle pek de muteber bir kişilik olarak algılanmamış olması 

gerçeğinin yattığı düşünülmektedir. Öyleyse, Lukianos dönemindekilerin canını 

sıkabilecek kadar onlarla ilgili eserler ortaya koymuşsa, onun için “çağından uzak bir 

kişiliktir” yorumu son derece manasız olacaktır. Zira özellikle Peregrinos ve 

Aleksandros gibi kitleleri dinsel yönden suistimal eden şarlatan feylesof ve kahinler 

üzerine yazmış olduğu eserlerinde eleştirdiği şahsiyetler hakkında başka yazarların 

da söz etmesi yazarın ele aldığı konuların, kurmaca içerse dahi günceli yansıttığını 

göstermektedir. Diğer yandan onun eserlerinde ele aldığı felsefe, din ve kültür 

başlığında toplanacak izleklerin 2.yy.’ın sofistlerinden ve sosyo-kültürel yaşamdan 

kimi kesitler yansıttığını eserlerinden yola çıkarak söylememiz mümkündür.  

Diğer yandan, Lukianos’un derdi halkın çektiği zorlukları, tâbi oldukları 

baskıları, yaşanan adaletsizlikleri vurgulamak olamazdı. Zira, o zaten aristokratlar 

arasında yaşayan bir sofistti. Her ne kadar dinleyicileri arasında avamdan kimselerin 

de bulunmuş olması ve onlar tarafından da sevilmiş olması ihtimali her zaman 

geçerli olsa da, onun eserlerinin asıl alıcıları, toplumun eğitimli ve kültürlü zümresini 

oluşturan kesimlerdi. Bu yüzden, onun konularını daha ziyade, toplumun kültürel 

unsurları ve bu unsurlardaki yozlaşma oluşturmaktaydı. Bu noktada halktan kopuk ve 

kullandığı dil itibariyle zaten onların dertlerinin sözcülüğünü yapacak bir heccav 

olmamakla birlikte sosyal olgulara değinmediğini söylemek de haksızlık olacaktır. 

Nitekim kinik felsefeyi eleştiri aracı olarak kullandığı pek çok eserinde ve yine çağın 

kültürel değerlerini yozlaşmaya götüren 2.yy. kinik hareketini eleştirisinde sosyal 

olgular ön plana çıkmaktadır.  

Bununla birlikte içinden geldiği sofist zümrenin aşırılıklarını ve kültürel 

yozlaşmayı eleştirdiği eserlerinde de toplumun üst sınıfının dayanağı olan kültürel 



 

 153

ögelerin hicvedilmesi onların toplumsal dokunulmazlıklarını sarsmakta ve böylece 

yine Lukianos sosyal bir işlevi yerine getirmektedir. Zaten bu yüzden kilise babaları 

tarafından takdir görerek eserleri korunmuş ve Ortaçağ’ı aşarak Rönesans’a ulaşması 

temin edilmiştir.  

Ancak ardından Rönesans’ta da bu kez kiliseye karşı eleştiri modeli olarak 

kullanılmıştır. Lukianos’un hiciv modelinin bu kadar önemli ve birbirinden farklı 

sosyo-kültürel dönüşüm eşiklerinde başvurulan bir üslup olması gerçekten de, hicvin 

iyi ile kötü arasındaki mücadeleyi vurgulayan retorik bir sanat olarak 

yorumlanmasına haklı bir gerekçe oluşturabilir. Ancak, bu hususta Lukianos’un en 

temel beşeri zayıflıklardan biri olan “özü ile sözü bir olmamak hatasını” son derece 

becerikli bir biçimde işleyebilmiş bir edebiyatçı olması yorumu kadar, Lukianos’un 

kendi devrindeki çoğunlukla toplumsal olguları hicvetmiş olması yorumunun da 

gerçeklik payının bulunduğunu vurgulamak adil bir yaklaşım olacaktır. 
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ÖZET 

Çalışmada, Lukianos’un hiciv geleneği içindeki yeri ve hicivlerinde ortaya çıkan 

toplumsal eleştirinin boyutları incelenmiştir. Araştırma iki ana bölüme ayrılmış; ilk 

olarak yazarın dayandığı klasik yazın geleneği içindeki edebi değeri ortaya 

konulmuş; ardından yazarın kullandığı klasik modelleri kendi dönemindeki sosya-

kültürel ortama nasıl uyarladığı incelenmiştir. Sonuç olarak yazarın eserlerinde hicvi, 

toplumdaki kültürel yozlaşmayı eleştirmek amacıyla kullandığı ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

In this study, Loukianos’ position in the tradition of satire and the dimesions of the 

social satire that emerged from his satire are examined. The research is divided into 

two main areas; primarily, the literary value of the author within the clasical 

literature he relies on is presented, and secondly the way the author has adjusted the 

classical models into the socio cultural medium of his time is examined. As a result, 

it has been tried to have shown that the author has used the satire in his works in 

order to criticize the cultural degeneration in the society. 

 
 


