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Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı 

Three New Dedications to Meter Tetraprosopos from Eskişehir 

N. Eda AKYÜREK ŞAHİN 

Özet: Makalede Eskişehir'de (Dorylaion teritoryumu) çeşitli yerlerde bulunmuş (Harita) ve bugün Eskişe-
hir Müzesi'nde korunmakta olan üç eser (Fig. 1-3) tanıtılmaktadır. Her üç eser de adak taşı olup Meter 
Tetraprosopos (Μητὴρ Τετραπρόσωπος) isimli bir tanrıçaya sunulmuştur. Eserlerden birisi çok küçük bir 
altardır (Fig. 1 a-b) ve üzerinde Eski Yunanca adak yazıtı vardır. Eserin akroterleri arasına ise tanrıçanın 
dörtlü figürü kabartma olarak işlenmiştir. İkinci eser (Fig. 2 a-d) alt kısmı kırılmış dörtlü bir heykelciktir. 
Üçüncü eser (Fig. 3 a-d) ise, üzerinde tanrıçanın sadece dört başından oluşan bir kabartma bulunan küçük 
bir adak levhasıdır. 2. ve 3. eserlerin yazıtı yoktur. Eserde tanrıçanın belirli bir ikonografide betimlendiği 
görülmektedir. Tanrıça yan yana bitişik duran ve khiton giymiş dört kadın biçiminde betimlenmiş olup 
hepsinin de başında stephane tacı bulunmaktadır. Altar üzerindeki figürler ellerinde girland taşımaktadır. 
Kırık olan ikinci heykelcikte de figürler ellerinde girland taşıyor olmalıdır. Phrygia ve Galatia bölgelerin-
de yazıtlar aracılığı ile tanınan "Meter Tetraprosopos" (Dört yüzlü Meter) isimli bir tanrıça vardır. Söz 
konusu yazıtların üzerinde herhangi bir betim yoktur. Ancak, yine Phrygia Bölgesi'nde dört vücutlu ve 
dört yüzlü bir tanrıça ikonografisinde olan bazı yazıtsız adaklar da ele geçmiştir. Kanaatimce, yazıtlarda 
adı geçen "Dört Yüzlü" tanrıça ile bu şekilde betimlenen figürlerde aynı tanrıça kastedilmektedir. Afyon 
Müzesi'nde korunan ve yine Meter Tetraprosopos'u betimlediğini düşündüğüm iki eser hakkındaki maka-
lemde bu konuya değinilmiş ve kültle ilgili bilinen tüm belgeler toplanmıştır (Akyürek Şahin 2010). 
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Abstract: In this article, three carved works in stone (Figs. 1-3) found in a variety of areas in Eskişehir (Map) 
(within the territory of Dorylaion) and preserved in the archaeological museum of Eskişehir are introduced. 
These three objects are votive worked stones dedicated to a Goddess termed Meter Tetraprosopos (Μητὴρ 
Τετραπρόσωπος). One is a very small altar which carries an ancient Greek dedicatory inscription and between 
the acroteria there is the quadruple figure of the goddess recorded in relief. The second monument (Figs 2 
a-d) is a carving of a quadruple figurine, the lower part of which is lost. The third object (Figs. 3 a-d) is a small 
dedication, a relief carving consisting of only the four heads of the goddess. There are no inscriptions on 
the second and third objects. It is observed that this goddess is depicted possessing a distinct and distinguis-
hing iconography. The goddess is depicted through the portrayal of four women standing side by side, all 
wearing chitons and having a stephane crown upon their heads. The figures on the altar carry garlands in 
their hands. The figures on the second, broken figurine would also have carried garlands in their hands. 
There is a Goddess termed "Meter Tetraprosopos" (the four-faced Meter) known from inscriptions from 
the regions of Galatia and Phrygia but there are however, no depictions of the Goddess recorded with these 
inscriptions. However, some uninscribed votive stones carrying this iconography of the Goddess with four 
faces and four bodies are also known from Phrygia. I propose that the four-headed Goddess mentioned in 
these inscriptions is to be identified with the Goddess depicted in this manner. In my article on two works 
preserved in Afyon Museum and which, in my opinion also portrays Meter Tetraprosopos, published 
prviously, and the documents concerning this cult have also been compiled (see: Akyürek Şahin 2010). 
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Meter Anadolu'da birçok yan isimle (epitheton) tapınım görmüş bir tanrıçadır (Vermaseren, 
1987; Lane, 1996). Bu yan isimlerden bir tanesi de "Tetraprosopos" yani "dört yüzlü/dört çehre-
li" olarak çevirebileceğimiz bir isimdir (Vermaseren, 1987, 20-21, no. 48). Phrygia ve Galatia 
bölgelerinde bulunmuş birkaç yazıtta (Galatia [bir yazıt]: Anderson, 1897-1898, 61 = Anderson, 
1899, 303, no. 237 = Roscher, 1916-1924, col. 402 = Schwenn, 1922, col. 2297 = Robert, 1946, 
Hellenica II, 153 = Vermaseren, 1987, 20-21, no. 48; Phrygia [iki yazıt]: Cox, & Cameron, 1937, 
no. 101; Macpherson, 1954, no. 4 = Robert, 1946, Hellenica II, 153 = Robert, & Robert 1956, no. 
294) tanrıça bu yan isimle (Μητὴρ Τετραπρόσωπος) anılmaktadır. Yine, Phrygia Bölgesi'nde 
ele geçen ve üzerinde yazıt bulunmayan birkaç küçük adağın dört kadın figüründen oluşan bir 
ikonografiye sahip olduğu görülmektedir (Levick, & Mitchell, 1993, no. 53 = Akyürek Şahin, 
2010, no. 3; Akyürek Şahin, 2010, no. 1-2). Dörtlü betimlerdeki figürlerin, başlarında taşıdıkları 
"stephane tacı" nedeniyle bir tanrıçayı betimledikleri kesindir. Betimlerde figürler ellerinde da-
ima girland taşımaktadır. Figürlerin bir sütun çevresinde sırt sırta vermiş şekilde durdukları an-
laşılmaktadır. Bazı eserlerde figürlerin yan yana bitişik şekilde betimlenmiş oldukları görül-
mektedir. Bu betimleniş şekli ile de yine bir sütun çevresinde sırt sırta duruş kastedilmektedir. 
Dört figürle betimlenen bu tanrıçanın ise, seneler önce MAMA V'in yazarlarının da dile getirdiği 
gibi (Cox, & Cameron, 1937, 54 no. 101), yazıtlarda adı geçen "Meter Tetraprosopos" olma 
olasılığı kanaatimce oldukça yüksektir. Ancak, bu tür bir betim taşıyan ve üzerindeki yazıtta 
açıkça bu tanrıçanın adının okunduğu bir adak taşı henüz ele geçmemiştir. Bu kültle ilgili eser-
ler henüz oldukça az sayıdadır, ancak araştırmalar ilerledikçe, daha fazla eserin bulunacağı ya 
da farkedileceği kesindir (Meter Tetraprosopos ile ilgili olabilecek eserler için bkz. Ramsay, 
1918, 152-168; Calder, & Cormack, 1962, no. 374). Bu makalede tanıtılan üç yeni eser, buluntu 
yerleri dışında fazla yeni bir bilgi sunmasa da kültle ilgili belgelerin sayısını artırmaktadır. 

Dörtlü biçimde ve sırt sırta (ya da yan yana) betimlenme ikonografisi aslında Tanrıça Heka-
te'ye aittir. Hekate Phrygia'da oldukça yaygın biçimde tapınım görmüştür ve tanrıçanın birçok 
betimi ele geçmiştir (Akyürek Şahin, 2006a; 2007, no: 67-69). Meter Tetraprosopos betimi için 
Hekate İkonografisi'nin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu tanrıçayı Hekate'den ayıran en kesin 
ikonografik özellikler ise, dörtlü betimleniş ve figürlerin ellerinde girland tutmalarıdır. 

Bugün Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve burada tanıtılan üç yeni eser de (Fig. 1-3) 
hiç kuşkusuz Meter Tetraprosopos'a sunulmuştur ve bu tanrıçayı betimlemektedir. Eserlerden 
biri, üzerinde Eski Yunanca adak yazıtı bulunan çok küçük bir altardır (Fig. 1 a-b). Altarın akro-
terleri arasına tanrıçanın dörtlü figürü kabartma olarak işlenmiştir. İkinci eser (Fig. 2 a-d) alt 
kısmı kırılmış yazıtsız dörtlü bir heykelciktir. Üçüncü eser (Fig. 3 a-d) ise, üzerinde sadece tan-
rıçanın dört başından oluşan kabartma bulunan yazıtsız küçük bir adak levhasıdır. Eserlerin be-
timlenişi tanrıçanın bilinen ikonografisine uymaktadır. Altarcık üzerindeki figürler ellerinde gir-
land taşımaktadır. Kırık olan ikinci eserde de figürler ellerinde girland taşıyor olmalıdır. 

Kültle ilgili eserlere bakıldığında buluntuların bugüne kadar daha çok Eskişehir bölgesinden 
geldiği görülmektedir. Burada tanıtılan üç yeni adak dışında, daha önceden bilinen iki adak da 
(Cox, & Cameron, 1937, no. 101; Macpherson, 1954, no. 4) hesaba katılırsa beş adakla Eskişehir 
bölgesi kült açısından önemli bir bölgedir. Bu kültün ortaya çıkış merkezi antikçağda olasılıkla 
Dorylaion teritoryumudur. İleride ele geçecek yeni eserler konunun netleşmesini sağlayacaktır. 

Modern literatürde hakkında neredeyse hiç bilgi bulunmayan bu kültün özü hakkında, konu 
ile ilgili daha önceki bir makalemde bilgi verilmiştir (Akyürek Şahin, 2010, 29-30). J. G. C. 
Anderson bu tanrıça ile döt mevsimi sembolize eden Kybele'nin anlaşılması gerektiğini belirt-
miştir (Anderson, 1899, 303, no. 237). W. M. Ramsay ise dört yüzlü tanrıçanın dörtyolların ke-
siştiği yerleri sembolize ettiğini düşünmüş ve her bir yüzün bir yöne baktığı fikrini öne sürmüş-
tür (Ramsay, 1918, 167-168). Bu tanrıçanın Phrygia Bölgesi'nde tapınım görmüş olması kültün 
büyük bir olasılıkla bereket ile de ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ancak henüz kültün asıl 
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Figür 2 a Figür 2 b 

 

Figür 2 c Figür 2 d 
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Harita: T.C. Harita Genel Müdürlüğü 1975, 1:500 000 Haritası, Eskişehir Paftası'ndan ayrıntı 
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