PERGE KAZISI 1988 YILI
ÇALISMA RAPORU
Prof. Dr. HALÜK ABBASO~LU *
Perge Kaz~s~~1988 y~l~~ çal~~malar~, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün izniyle, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Ara~t~rmalar~~Merkezi taraf~ndan, 15.8.1988
—24.9.1988 tarihleri aras~nda gerçekle~tirilmi~tir. Kaz~m~z~, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün yan~~ s~ra, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanl~~~, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu ve Mobil Oil T.A.~., ay~rd~klar~~ödeneklerle
desteklemi~lerdir. Ba~ta Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü
olmak üzere, çal~~malar~m~za katk~da bulunan tüm kurum ve kurulu~lara te~ekkürü bir borç biliriz.
Kaz~~ ekibi, bu sat~rlar~n yazar~n~n ba~kanl~~~~alt~nda, Ba~kan
Yard~mc~s~~ Ara~ . Gör. Ahmet Vedat Çelgin (Arkeolog), Prof. Dr.
Sencer ~ahin (Epigrafya Uzman~, Köln Üniversitesi), Yard. Doç. Dr.
Güler Çelgin (Epigrafya Uzman~), Ara~. Gör. Ahmet Yara~~(Arkeolog),
Ara~. Gör. Emel Karayel (Filolog), Ara~ . Gör. Y. Mimar Gülsün Tanyeli (I.T.Ü.), Mimar Sevim S~ lay, Mimar Hasan Çelik, Arkeolog Hac~~
Zeyrek, Teknisyen Akif Do~an ile, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dal~~ Ö~rencileri Mehmet Karahan, Nalan F~rat, Melisa Orhon, Veli Köse; Y~ld~ z Üniversitesi Restorasyon Yüksek Okulu Ö~rencisi Elvan Akan ve Köln Üniversitesi
Arkeoloji Ö~rencisi Gabriele Schmitz'den olu~mu~ tur. Kaz~~ekibimize,
T. C Kültür ve Turizm Bakanl~~~~ad~na, Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü uzmanlar~ ndan Arkeolog Emine Aynur temsilci olarak
kat~lm~~t~r.
1988 y~l~~çal~~malar~m~z~~dört ana ba~l~k alt~nda toplamak mümkündür:
Ana sütunlu caddedeki (Ja) dükkanlar~n kaz~s~~
Tiyatro (A) kaz~s~~
* ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Ara~t~rmalar~~Merkezi Müdürü, Perge Kaz~s~~ Ba~kan~.
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Demetrios-Apollonios Tak~~onar~m~~
Epigrafya çal~~malar~~

1. Ana Sütunlu Caddedeki (Ja) Dükkanlar~n Kana :
Bu y~lki program~m~z~n bir bölümünü, kentin belkemi~ini meydana getiren, kuzey-güney do~rultus~mdaki ana sütunlu caddenin
(plan 1) iki yan~nda, portiklerin gerisinde s~ralanan dükkanlardan
üçünün kaz~larak temizlenmesi çal~~malar~~olu~turmu~tur. Söz konusu caddenin —az bir k~sm~~hariç— büyük ölçüde kaz~larak ortaya ç~kart~lm~~~olmas~n~~göz önünde tutan ekibimiz, turistik gezilerin genellikle sütunlu cadde boyunca yo~unla~t~~~m da dikkate alarak, ziyaretçilere iyi bir fikir verebilmek amac~~ile, do~u veya bat~daki dükkanlardan hiç de~ilse baz~lar~n~n temizlenmesine karar vermi~tir. Bu amac~n gerçekle~tirilmesi için en uygun dükkanlar olarak, do~u porti~inin gerisindeki diziye ili~kin en güneydeki ilk üç dükkan seçilmi~tir.
Bilindi~i gibi, burada, ana sütunlu cadde (Ja), agoramn kuzeyinde
do~u-bat~~do~rultusunda uzanan ve ele geçen yaz~tlardan dolay~~kaz~~ekibince "Tacitus Caddesi" olarak isimlendirilen cadde ile bir kö~e meydana getirmektedir (plan 1). I~te bu y~lki çal~~malarla, söz konusu kö~eyi olu~turan dükkanlar~n temizlenip onar~larak aya~a kald~r~lmas~~hedeflenmi~tir.
Çal~~malara önce, tam kö~eye isabet eden 1 no.lu dükkan~n kaz~s~yla ba~lanm~~, bunu daha sonra 2 ve 3 no.lu dükkanlar~n kaz~s~~
izlemi~tir (plan 2). Üç dükkan~n da kaz~s~~ s~ras~nda, özellikle üst
seviyelerde, daha önceki y~llarda ana sütunlu caddenin kaz~s~ndan
ç~kan ve bu kesime dökülen moloz-toprak kar~~~m~~dolgu ile kar~~da~~lm~~~ve söz konusu dolg-unun kald~r~lmas~~sa~lanm~~t~r. Daha sonra,
her bir dükkan, taban seviyesine kadar i~~ilmek suretiyle tamamen
temizlenerek ortaya ç~kart~lm~~t~r (plan 2, res. 1-3). Dükkanlardan
sadece en güneyde, yani kö~ede yer alan~n taban~n~n mozaikle kaph
oldu~u tesbit edilmi~~(res. 1); di~er iki dükkanda ise, taban mozai~ine rastlanmam~~t~r.
Düzgün olmayan dörtgen biçimindeki planlar~, düzensiz ta~~ve
tu~lalardan, özen gösterilmeksizin in~a edilmi~~duvarlanyla (plan 2,
res. 2-3) Geç Antik ve Bizans dönemlerini yans~tan dükkanlar~n kaz~s~~s~ras~nda, moloz ile kar~~~k vaziyette, çanak çömlek parçalar~, pi~mi~~topraktan yap~lm~~~duvar çivileri ve özellikle taban seviyesinde,
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çok bozulmu~~halde bronz sikkeler ele geçmi~tir. Belirtilenlerin d~~~nda kayda de~er buluntu vermeyen dükkanlar~n kaz~~ve temizlik çal~~malar~n~n tamamlanmas~ndan sonra, y~k~lm~~~fakat kullan~labilir
durumda bulunan kap~~söveleri vinçle yerlerine konularak geçici onar~mlar~~gerçekle~tirilmi~tir (res. 1).
Gelecek y~llarda di~er dükkanlar~n kaz~s~na, sütunlu caddenin,
portiklerin ve dükkanlar~n nihai onar~mlarma devam edilmesi planlanmaktad~r.
2. Tiyatro (A) Kaz~s~. :
Hemen belirtelim ki, 1988 çal~~ ma program~m~zda esasen tiyatronun kaz~s~~bulunmamaktayd~ . Ancak, sonradan yerinde yapt~~~m~ z gözlem ve tetkikler sonucu, tiyatronun (kentin vaziyet plan~nda
A) bu ~ekilde b~rak~lmay~p, kaz~s~n~n tamamlanmas~~gerekti~i görü~üne vard~k.
~lk i~~olarak, orkestran~n içinde bir tepecik olu~turan, sahne binas~na ili~kin enkaz~n (res. 4) temizlenmesi için, ekibimizin mimarlar~~taraf~ndan, topo~rafik ölçümlerle karelaj sistemi kurulmu~tur
(plan 3-7). Daha sonra, geçen y~lki ekibin b~rakt~~~~yerden itibaren,
olu~ turulan karelaj sistemine göre, tüm kal~nt~lar~n (mimarl~k, heykeltra~l~k eserleri, küçük buluntular v.s.) yerlerinin saptanmas~~ ve
büyük parçalarda vinç kullan~lmak suretiyle kald~r~lmas~~ i~lemine
geçilmi~tir. Çal~~malara, y~k~lma tehlikesini önlemek dü~üncesiyle,
öncelikle üst seviyelerde yer alan bloklar~n tesbiti ve kald~r~lmas~yla
ba~lanm~~~ve basamakh bir biçimde orkestra taban~na kadar inilmi~tir.
Son günlere dek devam eden bu çal~~malar sonucu, orkestramn
içinde sahne binas~n~n enkaz~n~n olu~turdu~u tepecik, statik aç~dan
b~rak~lmas~n~~ ~imdilik gerekli gördü~ümüz çok az bir k~sm~~hariç, büyük ölçüde temizlenerek ortadan kald~r~lm~~t~r (res. 5).
Tiyatroda gerçekle~tirilen çal~~malar s~ras~nda ele geçen, skeneye ait mimari parçalar numaraland~rilarak (AS. 88.1 — AS. 88.317),
büyük bir k~sm~, yak~ndaki stadiona götürülmü~~ve burada, daha
önceki y~llarda yap~lm~~~olan düzenlemeler de dikkate al~narak, ileride bir restorasyon söz konusu oldu~unda kolayca bulunabilecek ~ekilde düzenlenmi~tir.
Kaz~lar sonunda çe~itli mimari elemanlar~n (res. 6-8) yan~~s~ra,
birçok heykeltra~l~k eseri de ele geçmi~tir ki (hepsi 149 parçad~r), bun-
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lar aras~nda, sahne binas~ndaki yeri henüz saptanamayan Gigantomakhia ve Kentauromakhia frizlerine ili~kin kabartma parçalar~~(res.
9-10), çe~itli ba~lar (res. 11-12) ile, özellikle bir kolosal Herakles heykeline (Farnese Tipi) ait fragmanlar (res. 13-15) ve bir Hermes heykeli torsosu (res. 16-17) say~labilir.
Tiyatro kaz~s~nda bu y~l gün ~~~~~na ç~kart~lan buluntular içinde
iki tane de yaz~l~~blok yer almakta olup, her ikisinin de onur yaz~t~~
kapsad~~~~anla~~lmi~tir (res. 18).
3. Demetrios-Apollonios Tak~~Onar~m~~:
Kentin iki ana caddesinin kav~ak noktas~nda bulunan (plan 1)
taktaki çal~~malar, Y. Mimar Gülsün Tanyeli'nin nezaretinde, 1-17
Eylül 1988 tarihleri aras~nda yürütülmü~tür. Onar~m için yeterli ödenek sa~lanamad~~mdan, gerekli olan boru iskele alinamam~~, ayr~ca
iyi nitelikte ta~ç~~ustas~~da bulunamam~~t~r. Bu önemli sorunlar nedeniyle çal~~malar pylon elemanlar~~üzerinde yap~lan i~lemlerle sürdürülmü~tür ki, bunlar ~u ~ekilde s~ralanabilir:
a . F—L s~ralar~n~n mevcut ta~lar~~kum püskürtme yöntemiyle
temizlenmi~tir (res. 19).
b . Daha önce i~aretlenen ve k~lavuz delikleri aç~lan, öngerme
k~l~f borular~n~n geçece~i çekirdekler F—I s~ralanndaki tüm
ta~larda bo~altdm~~t~r (res. 20).
c . Bu i~lemler s~ras~nda, G s~ras~ndaki ta~~n çatlak oldu~u yerlerden k~nlaca~~~anla~~lm~~~ve ta~~n sa~lamla~t~r~lmas~~için
bu noktadan ikiye ayr~lmas~~sa~lanm~~t~r. Daha sonra bu iki
parça asil çelik çubuklar yerle~tirilerek, araldit ile yapi~tirdmi~tir.
1981 y~l~nda kemer ta~lar~n~n yerlerini ve yönlerini saptayabilmek için yapt~r~lan ah~ap kemer kahb~n~n çürümesi ve
tehlike arzetmesi nedeniyle sökülmesine karar verilmi~~ve
ta~lar yere indirilip, beton üzerinde yanyana clizilmi~, ah~ap
kal~p da sökülmü~tür.
Üzerinde i~lem yap~lan tüm ta~lara, kald~rma kolayl~~~~ sa~lamak üzere, dübel talulm~~ur.
4. Epigrafya Çal~~malar~~:
Bu y~lki epigrafya çal~~malar~, Köln eniversitesinden Prof. Dr.
Sencer ~ahin'in yönetiminde gerçekle~tirilmi~, kendisine, gene ayn~~
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üniversite ö~rencilerinden Gabriele Schmitz ile, Yard. Doç. Dr. Güler Çelgin yard~mc~~olmu~tur.
Daha önceki y~llarda yap~lan kaz~larda ele geçen ve ören yerindeki depo olarak kullan~lan barakada saklanan yaz~t parçalar~n~n estampaj, çizim ve foto~raflama i~lemleri, bu y~lki epigrafya çal~~malar~n~n önemli bir bölümünü olu~turmu~tur. Bunun yan~~ s~ra, bu y~l
tiyatro kaz~s~nda bulunan iki onur yaz~t~~(res. 18) ele al~narak, geçici de~erlendirmeleri yap~lm~~t~r. Prof. Dr. Sencer ~ahin ayr~ca, 125
kadar~~Perge'den, 26 kadar~~da kentin territorium'una ait köylerden
olmak üzere, Hellenistik devirden Bizans dönemine kadar tarihlenen, 150'nin üstünde, daha önce muhtelif yerlerde yay~nlanm~~~yaz~tlar~~toplayarak, bilim dünyas~na bir katalog halinde sunmu~tur
(R. Merkelbach-S. ~ahin, "Die publiezierten Inschriften von Perge",
Epigraphica Anatolica 11, 1988, s. 97 v.dd.). Bu yay~n, ileride yay~nlanacak olan Perge yaz~tlar~~corpus'unun öncüsünü olu~turmaktad~r.
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Kentin genel vaziyet plan~.
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Pl. 6 - 1988 tiyatro kaz~s~~+ 2.00 - + 4. 00kotlar~~buluntu tespit krokisi.
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Res. 1 - Ana sütunlu caddede (Ja) bulunan ve bu y~l kaz~s~~yap~lan, 1, 2 ve 3 no.lu dükkanlar. Kaz~~
ve temizlik çal~~malar~ndan sonra, genel görünüm, güneybat~dan.

Res. 2 - 1, 2 ve 3 no.lu dükkanlar, üstten, genel.

Haluk Abbaso~lu

Res. 3 - 2 no.lu dükkimn arka k~sm~nda,taban seviyesini kontrol amac~yla aç~lan sondaj çukuru;
geri plânda dükkân~n düzensiz ta~~ve tu~lalardan örülmü~~duvar~, bat~dan.

Res. 4 - Tiyatro. Orkestrada sahne binas~n~n enkaz~n~n olu~turdu~u tepecik, kaz~~çal~~malar~n~n
ba~lang~ç a~amas~nda, güneybat~dan.

Haluk Abbaso~lu

Res. 5 - Tiyatro. Kaz~~alan~n~n bu y~lki çal~~malardan sonra kazand~~~~genel görünüm, güneyden.

Res. 6 - Tiyatro kaz~s~ nda ele geçen mimari elemanlarmdan, kasetli bir tavan bloku.

Haluk Abbaso~lu

Res. 7 - Ilyatro kaz~smda ele geçen, Eros tasvirleriyle siislii bir aedicula almbru (scaena frons'a ili~kin).

Res. 8 - Tiyatro kazumdan kabartma figiirlü bir saçakl~k parças~.

Haluk Abbaso~lu

Haluk Abbaso~lu

Haluk Abbaso~lu

Haluk Abbaso~lu

Res. 15 - Herakles heykeline ili~ kin parçan~n vinçle kald~r~l~p.

Hes. 16 - Tiyatro kaz~s~ nda ele geçen bir Ilermes heykeli torsosu, bulundu~u s~ rada.

Haluk Abbaso~lu

Haluk Abbaso~lu

Res. 19 - Demetrios-Apollonios Tak~~onar~m çal~~malar~ndan bir görünüm. F-L s~ralar~na ili~kin
ta~lar~n kum püskürtme yöntemiyle temizlenmesi.

Res. 20 - Taktaki onar~m çal~~malar~ndan di~er bir görünüm: öngerme k~l~f borular~ n~ n geçmesi
için buy~l çekirdek bo~altma i~lemine tabi tutulan F-L s~ralar~na ili~kin taglardan ~ ki tanesi, söz
konusu haz~rl~k i~leminden sonra.

