
ANTİK TANRILARA MUTLULUK VEREN
TERRAKOTALAR i TERRAKOTA ADAKLAR

AylaCANAY*

T errakotta terimi aslında Latince kökenlidir. Pişmiş toprak veya

fırınlanmışkil anlamında kullanılmaktadır. Kilden yapılmış figür, rölyef,

vazo ve bunun gibi eserlerin tümünü kapsamaktadır. Antikçağda

terrakottalar, ev içi kullanım eşyaları, tanrılara adaklar, çocuklara

oyuncaklar, tiyatroculara masklar olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet

etmek için yapılmışlardır.

Antikçağ terrakottaları genellikle, bugün seramik yapımında

kullanılan yöntemlere çok yakın tekniklerde yapılmışlardır. Elde

şekillendirme, kalıp Ye çark olmak üzere üç temel yöntemle imal

edilmişlerdir. Kimi zaman bu yöntemler, aynı anda karışık olarak da,

şekillendirmedekullanılmıştır.Elde şekillendirme, ilk başta en yaygın ve

tek yöntem olarak bilinirken, çarkın keşfiyle birlikte, terrakottalar yeni ve

farklı formlara dönüşmeye başlamıştır. Daha sonra, bu eserlerin

ticaretinin yaygınlaşmasıyla, seri üretim yapabilmek için, terrakottadan

kalıplaryapılarak,çok sayıda eser aynı anda üretilmeye başlanmıştır.

Genellikle terrakottalar astarla dekorlanmıştır. Üzerlerinin

çoğunlukla geometrik veya bitkisel motiflerle bezendiği görülür. Kimi

zaman, yapılan tanrı veya tanrıçanın simgesi olan atribütler de dekor

olarak, terrakotta figürinlerin üzerine astarla bezenmiştir. Terrakotta

figürin yapımı, çömlek üretiminin yanında, yan bir sanat dalı olarak

gelişmiştir.

Terrakottalar arasında, amaç olarak, belki de, en ilginç konsepte

sahip olan grubu, adak için yapılmış olanlar oluşturmaktadır.Bilindiği

gibi günümüzde de, pek çok insan olmasını arzu ettiği şeyin

gerçekleşmesi için adaklarda bulunur. Eğer adağı yerine gelirse, tanrıya

*Anadolu Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü (Serarnik), Yüksek Lisans Mezunu.
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vaat ettiği şeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Tanrıya verilen bu sözler

bazen kurban kesrnek, bazen de fakirlere yardım etmek gibi sayısız

şekilde toplumumuzda yaygınca görülmektedir. Antikçağ için de,

benzeri türde adaklar söz konusudur. Adağın yapılış şekli açısından, belki

daha farklı amaçlar ve farklı imgeler söz konusu olsa da, sonuç dileğinin

yerine gelmesi olarak düşünülebilir.

Bugün, bütün doğa olaylarının sebeplerini, bunların doğuracağı

sonuçları, bilim sayesinde bilrnekteyiz. İlkel insanlar ise, günümüze

kıyasla, doğanın yasalarından ve bunların doğuracağı sonuçlardan

yoksun kişilerdi. Bilmedikleri ve hiçbir zaman anlamlandıramadıkları

güçlerin varlıkları onları her zaman etkilemiştir. Yaşanan her hangi bir

doğa olayını, bilinmeyen bir güce bağlayarak, bu olayların onlar için

tanrının bir uyarısı veya Ianeti olabileceği inancı, çok baskın bir güç

olarak karşılarına çıkmaktadır.Günümüzde de, halen benzer inanışlar

devam etmektedir. Yaşanan doğal afetleri tanrının uyarısı veya

inançsızlarıncezalandırılışıolarak yorumlayan insanların sayısı oldukça

fazladır.

Tanımlayamadıklarıve göremedikleri bu güçler, o dönem insanı

için her yerde karşılarınaçıkabilirdi. Bir hayvanda, bir kaya parçasında,

küçük bir ağaç dalında ... Eğer yaşanan bir olumsuzluk mevcut ise, bu

tanrıların öfkesi ve Ianeti olarak yorumlanmaktadır. "Eğer bir ilkel insan

karanlıktabaşını bir ağaca çarparsa, örneğin derki: "Bu ağaç bana zarar

vermek istedi. Yatıştırılması gerek". Bu tarz bir düşünce ile tanrıların

öfkesinin getirdiği olumsuzluklarıdindirrnek için bir tören başlatırdı."

(Artz, 1996 : 18) Bu törenlerde hayvanlar kesilir, etlerin en güzel yeri

tanrılara verilir, çörekler yapılır, süt ya da şaraplar yere dökülür (bunlar

yer tanrıları için), tapınaklara terrakotta heykelcikler bırakılmasına kadar

çeşitli varyasyonlarda ibadet gerçekleştirilir. Bu ibadet töreninde tanrıya

hayvan adayamayan insanlar ise, hayvan şeklinde kurabiyeler yaparak bu

kurabiyeleri tanrıya sunarlardı. (Guhl 1994: 283)

Yapılan bu dualar, her zaman tanrının ilgisini çekmek için

hediyelerle stislenirdi. Bunlar kimi zaman anlık hediyeler, yani sunaktaki

ateşte yakılmak üzere getirilenlerdi. Bunların dışında tapınak alanında

bırakılmak üzere getirilen hediyeler de vardı. Tanrılara adanacak olan
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eşyalar, mutlaka bir arınma töreninden geçirilmek zorundaydı. Bu

arındırma ateş veya suyla yapılırdı. Örneğin, "Zeusa adanacak bir kap,

kaynayan sudan çıkan buhara tutulup arındırılır." (Gulh 1994: 282)

Platon'a göre, erdemli bir insan, tanrılarla olan bağlantısını onlara

adaklar sunarak, dua ederek, ettiği yeminleri tutarak göstermektedir.

Kutsal alanlara bırakılan bu adak eşyaları ile, tanrı ve adayan kişi arasında

doğrudan bağlantı kurularak, tanrıya yakınlaşıldığınainanılırdı. "Bütün

oyunlar ve danslar tanrıların onuruna yapılırken, kutsal alanlara bırakılan

adak eşyaları ile, tanrı ve insan arasında doğrudan bağlantı kurulduğuna

inanılırdı." (Guhl 1994: 281)

Örneğin Atina'da, Athena bayramında (Panathenaia Bayramı)

yapılacakadak törenlerinde, genellikle tanrıçaya sunulacak adak eşyaları

şehrin önde gelenleri tarafından taşınarak, halka gösterilirdi. Bu geçit

töreninde, tapınağa giderken önünden geçilen diğer tapınaklarda da

durulur; bu tanrıların sinirlenmesiniengellemek için, onlara da adaklarda

bulunulurdu (Bu geçit töreni, Atina Akropolündeki Parthenon

tapınağınınmermer frizlerinde tasvir edilmiştir).

Adaklarda genellikle avın başarılı geçmesi; iyi bir ürün;

hastalıktankurtulma ve tanrıların öfkesini dindirmek gibi konular seçilir

bunlar için adak adanırdı. Bu adak eşyaları tapınaklara bırakılır, daha

sonra ise tapınakta fazla yer kaplamaya başladıklarındabir törenle tüm

maddi anlamda değersiz adak eşyaları görnülürdü. Bu güne kadar, pek

çok terrakota figürin örneğinin çok sağlam olarak ele geçmelerinin

sebebi bu şekilde gömülmüş olmalarıdır. Bazı tapınaklarda ise, bu adak

eşyalarının tekrar kullanılmalarınıönlemek için, kırılarak gömüldükleri

görülmektedir. Yapılan bu adak törenlerinden sonra, duaların

gerçekleşmesiüzerine tanrıya teşekkür amaçlı da hediyeler bırakılırdı.

Terrakotta adak eşyaları dini bir amaca hizmet etmek için

kullanılırdı. Bunlar, küçük, taşıması kolayolacak şekilde düşünülmüş

figürinlerdir. O dönemde ev içinde de kutsal sayılan mekanlar vardır.

Bazı terrakottalar bu tarz ev içi kutsal alanlardan bulunmaktadır. Buraya

bırakılan adak eşyaların da ise genellikle tanrı ve tanrıçaların yapıldığı

görülür.( fotoğraf 1) Terrakottaların içlerinde yaptıkları tanrıların ruhlarını

taşıdıklarına inanılmaktadır. Böylece bu tanrılar ev halkının yaptığı duaları

duyarak yapılan adakları kabul edeceğine inanılmaktadır.
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Tapmaklam adanan terrakola figürinlerin konuları ne olursa
olsun. bunlar tanrı ve tanrıçalara adanmaktad ı r. Örneğin "bu heykelcikler
genellikle Demeter. Persophone, ve Dionysos gibi. ölümden sonraki
yaşan t ıy ı sağ l ayacak olan tanrı ve tanrıçalara adanmıştır. " (Richter 1979 :
192 )

Fotoğraf i : Lavinio"dan büyiik boy Athena heykel i. iCarratelli

1996: 6 101

Form olarak terrakorta fı gii rinler bazen tanrı ve tanrıça olarak,
c

bazen hastalıklı organların maketi olarak. bazen de yaşarke n sevilen
şey le ri n c a n la ndm l d ı ğ ı fig ürinlerin varyasyonl arı olarak karşımıza

ç ı kma ktad ı r. Mezarlara ki şil erin yaşarken yapmayı sevd iğ i şey l e ri n

terrakorta tasvirleri konularak. öldiikden sonra da bunlardan zevk alınayı

sü rd ürmesi d ü ş ün ülm ü şt ür, Eğe r bir askerse. süvari: marangoz ise bir

marangoz figiirini; yada en sevd iği hayvan gibi pek çok farklı şey

mezarda ki şiyle birlikte gömiilmektedir. ( Fotoğraf 2)

Fotoğraf 2: Capestiano sa vaşç ı s ı. M.Ö. ô.yy' !a ait olan bu
terrakorta bir mezar dikiri olarak yapılmıştı r. iCarrateii i 1996: 5961
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Foto ğraf 3: At arabası. Attika, M.O. 8.yy. [Higgins 1967 : 81

Neden terrakotta heykelciklerin öliilere ve tanrılara adandığı, heykel veya

figiirin kelimesinin karşılığında kullanılan iki Grekçe kelimenin
anlamında yatıyor olabilir. Bunlardan ilki olan "agaln.a", mutluluk veren
anlanıındadır. Kelimenin kullanımı tanrının da, bu giizel ve ilgi çekici

figürleri . insanlar gibi hoşnutlukta incelemesi amacına i şaret edebilir.

Aynı şe k i l d e ölüler de yaşamda hoşlandıkları şey l e rden keyif alabilirler.
Eğe r bir siivari ise ona bir küçük süvari, veya oyunlarl a ilgili ise bir aktör
grubu bırakılabilir. İkinci kelime olan "kolossos" bilinmeyen veya orada

bulunmayan bir ki şinin yerine kullanılır. Bu durum hem tanrılar, hem de
ölüle r için geçerlidir. Kelime, diğer yandan normal ölçiilerden biiyiik

heykeilere de espri olarak takılmı ş bir isimdir. Kolossus, ilk anlamıyla

bizi daha da eskiye göt ürür: heyk eli biiyiisel konseptine sokar.
(We bster 1950 : 8)

Terrakota figiirin adama amacı ile ilgili di ğer bir diişiince ise,
tapınağa bırakılan figiirinin yaşayan bir in sanın yerine geçmesi olabil ir.
"Miken dönemlerinde soylu ki şilerin cenazelerinde insan kurban
edilirdi. Bunun anı sı Akhilleus'un Patraklosun cenazesinde, Troyalı

esirleri öldürmesinde görülmektedir. Mezarlara ve tapınakl ara heykel

koymanın orijini belki de, terk edilmi ş insan kurban etme adetinin yerine
yapılmasında yatmaktad ı r. "(Webster 1950: 8)

Tiim bu figiirinlerin yanında, daha farklı konsepte sahip olan,
saç l a rı n ı yolan, göğiis le ri n i döven kadınların konu alındığı terrakottalar da
mezarlarda adak eşyas ı olarak karşımıza ç ı kmaktad ı r . ( Fotoğraf 4) Grek

43



ce naze lerinin en önemli öze ll iğ i . kadınların ağlamaları ve ferya t la rıd ı r. Bn

tasvirde figürinlcr. ce naze nin sonras ınd a da yap ı la n ağ ıt ların simgese l

o la rak devam ettiğini i şaret eder.

Fotoğraf 4 : Ağıt ya ka n k adın fig ürü. M.Ö. 500. ( Higg ins,

1967: 19)

Fotoğraf 4: Ağıt yakan kadın.

Çan gövde li . tornad a şe k i l l e n d i r i l e re k yap ı la n. üze ri as ta rla na ra k

dekortanmı ş figür ler (bebe k figür leri ). adak figü rin le ri içi nde e n

ilgi nç le rinde n sayı l ır. Bu fig ürinler, di ni bir tören s ı ras ında ağaçlara

as ı ı ma la rı düşünül erek yap ı l ma k ta d ı r. Ağaçlara asılan bu bebekl erin

arındırıcı olacağı d ü ş ü nces i vard ı r. "Ba har şen liğinin son gününde

Dionysusun o nuruna At ina'da 'Anthe steria ' ad ı verilen bir tören

yap ılı rd ı. Bu törende yap ı l a n adak figürl eri . (bebe kler) ağaçlara asılırdı.

Be bek le rin sa lla n mala rı (aio ra) bir arı n d ı rıc ıyd ı. Be bekl eri nsa nla rm

gii na h l a rın ın temizleneceğine i na n ı l ı rdı." (Webster 195 0 : 14) (Fotoğraf

5)

t- oto ğraf 5 : Çan gö vde li figür. M.Ö. 8 .yy I:l oeotia . iHiagins

1967 : 91
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Grek dünyasında iyleşmek için iyileştiri ci tanrılardan yardım istenird i.

Tıp tanrı sı Askl epi os tapınakl arına hastalıklı orga n l a rın çoğunlukl a

terrak otadan yap ı lm ış modelleri ada k olarak bırakılırdı. Bırakılan bu

terrakottalardan, ne tür hastalıkl arın söz konusu o l duğu n u anlamak ço k

zo rdur. Fakat bir mod el de hastalık çok net görülmektedir. "Atina'da

bulunan genişlemiş vari sli venin betimlendiği. ı .ö . 4. yy ait bir taş rölyef

vardır." (Jackson 1999: 155) Sol bacağının alt kı smını gösteren merrner

adak rölyefinin yanındaki yazutarı Asklepios ve Hygieia'ya şü kran

sunmak üzere yapılmış bir adak olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz. Jackson

1999 : 156, fot.4l).

Aynı ad et bugün Hıristiyanlıkta sürmekted ir. O rto doks ve

Katolik azizlerinin kili selerine, ha sta o la n ki şi iyileşmesini istediğ i

orga n ın bir imgesini ada k eşyas ı olak bırakmaktadır. Bunlara "milag ros "

ad ı ve ri lir. Antikçağ da, bunları çoğun l u k l a terrak otta o la ra k

gö rme ktey iz. Bebeği olma ya n birinin . bebek olarak yaptı ğı terrak otta

figü rin veya vücudun uzuvları, Askl epi eon kazılarında ço k rastl an an

bu l un tıı l ardand ı r.

Tabi ki, bu kada r çok adak eşyasının bulunması ve in sanların her

olayda adak adama ihtiyaçları, bu sektörde ticaretin başlamasına se bep

o l muştu r. ilk başlarda önemsiz görülen terrakotta figürinler, daha sonra

ticaretinin yapılarak. üretim atöiyel erine dönüşmesi bu sa n a t ın

ilerlemesinin ilk adımlarındandır. Anık adak eşyalarının sau l d ığ ı ve seri

üretimin yap ı ld ı ğ ı terrakolla dükkanlan ve atölyeleri vardır. Büyük ölçekli

üretim yapan Korint de k azılar s ı ras ı n da bulunan bir terrakotta

atölyesinin canlandırıldı ğı resim fotoğraf ôda görülmektedir.

Fotoğraf 6: T errakorta atölyesi. iHarnilton 1951 : 2491
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o dönem insanının, yaşam biçiminin ve yaşarken zevk aldığı

şeylerin ölümden sonrada devam etmesi için yaptıkları bu küçük

maketler, aslında yaşama ne

denli bağlı olduklarını göstermektedir. Kurduklarıhayallerve fantastik

dünyaları, belki günümüzün insanında yerini, hırsa; inançları sömürüye;

adakları ise manevi duygulardan öte maddesel şeylere dönüşmüştür.

Acaba kaçırnız mezarımızda mesleğimizle ilgili bir şeyle

gömülmek isteriz! Ya da kaçırnız gerçekten gönül vererek, mesleğinin

ahlak kurallarına uyarak işini yapıyor da, bir de adak eşyası olarak

bununla ilgili bir şeyi mezarında gönül rahatlığıyla götürmek ister. Öbür

dünyada onu rahatsız edip etmeyeceğini düşünmeden.

Bugünün insanı bir adakta bulunsa pek çoğu ne adardı acaba

diye bir düşünmeli belki de?
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