PERGE KAZISI 1983 ÇALI~MALARI
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Türk Tarih
Kurumu ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~ na yürütülen, Uluslararas~~ Side
Dostlar~ n~n da parasal yönden destekledi~i 1983 y~l~~ Perge Kaz~s~~ ve Onar~ m~~ Çal~~malar~~ 1
A~ustos'tan 15 Kas~m'a dek sürmü~ tür. Bizlere çal~~ma olanaklar~ n~~ sa~layan tüm kurulu~lara
te~ekkurlerimiz sonsuzdur.
Ba~kanl~~~mdaki kaz~~ ve onar~m ekibi: Ba~kan Yard~ mc~s~~ Doçent Dr. Halfik Abbaso~lu,
Yüksek Mimar Gülsün Saraçlar, Topo~raf Adnan ~akar, Arkeolog-Desinatör Füsun Arman,
Arkedlog Semra Sar~bekiro~lu, Arkeolog-Restoratör Hüseyin Ak~ ll~, Arkeolog Ne~'e Atik,
Arkeolog Secda Saltuk, Arkeoloji ö~rencilerinden Mengü Acun, Megi Bi~ar, Tu~rul I~sever,
Alan Tren, Zeynep Kuban, Ipek Özbek, Mimar Bahar Erünsal, Mimar Ertu~rul Morçöl,
Mimar ö~renci Çi~dem Aç~ ksöz, Foto~raf uzman~~ olarak Mühendis Kemal Dokuzo~lu'ndan
olu~mu~tur. Bu çal~~malar~ m~za Bakanl~ k temsilcisi olarak Antalya Müzesinden Arkeolog
Güler Kural kat~ lm~~t~r.
1983 y~l~~çal~~malar~m~z: I. Kaz~lar, II. Düzenleme, III. Mozaik Çal~~malar~, IV. Keramik
Çal~~malar~, V. Onar~m Çal~~malar~ .
I. KAZILAR:
1— Hamam: Bu y~l kaz~~ çal~~malar~m~z~~ son senelerde oldu~u gibi kendin güney
hamam~ nda yo~unla~t~ rm~~~bulunuyoruz.
II No'lu Mekân~ n (Tepidarium'un) Kaz~s~:
Geçen y~l kaz~s~~ tamamlanm~~~olan II nolu mekânda hypocaust sistemini aç~ klay~c~~ fikir
edinebilmek için geçen seneki sondaj büyütüldü. Geçen y~ l traktörle molozun at~lmas~~ için
b~ rak~lan rampa da ortadan kald~ r~ larak güneydeki havuz meydana ç~ kar~ ld~.
I No'lu Mekân~ n (Kaldarium'un) Kaz~s~:
Mekân~ n güney bölümünde çal~~~ld~. Mekâmn güneye üç büyük ve kemerli pencere ile
aç~ lan duvar~~ önündeki büyük havuzun do~u ve bat~~ bölümleri aç~ld~. Traktörlerin
i~leyebilmesi için orta bölüm b~ rak~ld~. Havuzun iç ve d~~~basamaklar~ n~ n korkuluklar~ na ait
büyük bloklar bulundu ve bunlar monte edildi. Do~u duvar~~ önünde bir sekiye ait iki ayak ve
bloklar bulundu, üçüncü ayak da çimentodan yap~larak sekinin oturma bloklar~~ yerlerine
yerle~tirildi.
Mekân~ n güneybat~~ ni~i içinde yap~lan kaz~~ sonucu bir havuz meydana ç~ kar~ ld~.
Mekân~ n güneydo~usunda taban~n çökmü~~olmas~ ndan yararlan~ larak hypocaustun içine
girildi ve sistemi incelendi. Mekân~ n ortas~nda 3-4 m. geni~li~inde bir bölümün d~~~ nda zemin
ve hypocaust sisteminin sa~lam oldu~u görüldü.
Ni~in içindeki havuzun önünde çökmü~~tabanda hypocaust içine inildi. Bu s~ rada bir k~z
ba~~~bulundu. Yüzeyi k~smen yanm~~~ bu ba~~n kireç oca~~nda kullan~lmak için buraya
getirildi~i anla~~ld~~ ve ba~~iki sene önce frigidariumda buldu~umuz Muse'lerden birine k~ r~ k
k~ r~~a uydu.
Mekân~ n güneydo~u d~~~cephesinde bir sondaj yap~ld~. II nolu mekândan I nolu mekana
su getiren künk dizisi saptand~.
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IX No'lu Mekân~ n Kaz~s~:
Tepidarium'a (II no'lu mekâna) kemerli bir geçit veren IX no'lu mekan~n kaz~s~ na bu y~l
ba~land~. Ancak ~~1,50 x 4,5o m2. lik bir bölümü aç~labildi. Kayda de~er herhangi bir
arkeolojik buluntuya rastlanmad~.
2 - Geç Dönem Kap~s~~ (C1 ) Kaz~s~:
Kap~ n~ n avlusunun kuzey duvar~~ önünden güneye do~ru ~~ o m. ilerlendi. Bu bölümde
taban dö~emesine kadar inildi. Meydana ç~ kar~lan mimari parçalar do~u ve bat~~ duvarlan
önünde düzenlendi. Avlunun dö~eme ta~lar~n~n üzeri de temizlendi.
3 — Demetrios-Apollonios Tak~~ Temel kaz~s~:
Bu y~l onar~ m~ na ba~lanan Demetrios-Apollonios tak~ n~ n onar~m~~ için gerekli temel
kaz~ lar~~arkeoloji aç~s~ ndan de~erlendirildi. Tak~n stylobat kotu o,00 al~ narak 2,95 m.'ye inildi.
Bol miktarda keramik, cam buluntu yan~~ s~ra 555 sikke ele geçirildi.

DÜZENLEME:
Bu y~l düzenleme çal~~malar~m~ z 1953'de kaz~s~~ yap~lm~~~olan hellenistik dönem avlusu
içinde sürdürdük. Avlunun içinde y~ k~nt~~ halinde bulunan kule, avlu ve avluyu kuzeyden
s~n~ rland~ ran Hadrian tak~n~ n mimari parçalar~~ tefrik edilerek kotland~. Yer kazanmak için
kulelerin mimari parçalar~~ avludan d~~ar~ya ç~ kar~larak kulelerin yan~ na yerle~tirildi. Avlunun
sütunlu mimarisi mimari unsurlara göre kotlanarak avlunun do~u ve bat~~ yar~m oval ~eklindeki
duvarlar~n önüne yerle~ tirildi.
Ktistes heykellerinin yaz~ tl~~ kaideleri eski raporlardaki buluntu yerlerine göre ait olduklar~~
ni~ler içine yerle~ tirildi. Taka ait parçalar mümkün oldu~u kadar kuzeye ta~~nd~. Bu arada
ke~fedilen, tak~ n kö~elerine ait parçalar eski restitüsyona bir yenilik getirdi.
MOZAIK ÇALI~MALARI:
Arkeolog Semra Sanbekiro~lu mozaik çal~~malar~ n~~ palaestran~n bat~~ porti~inde
sürdürdü. K~smen iyi koruna gelmi~~mozaik tümüyle ortaya ç~ kar~l~ p geçici onar~ m~~
yap~ld~ ktan sonra, çizimleri yap~l~ p foto~raftan çekildikten sonra üstleri kal~ n bir toprak
tabakas~yla örtüldü.
KERAMIK ÇALI~MALARI:
Perge güney hamam~~ kaz~s~~s~ras~ nda 5 no'lu mekanda kanal temizlemesi s~ras~ nda ç~kan,
palaestrada yap~ lan sondajda elde edilen, 8 no'lu mekanda ve di~er mekanlarda bulunan
keramik parçalar~~elden geçirildi. De~i~ik profil verenlerin çizimleri ve etüdleri yap~l~ p, bilimsel
ara~t~ rmalar için fi~lendi. Bu arada tümlenebilen kaplar onar~ld~. Ayr~ca foto~raftan da çekildi.
ONARIM ÇALI~MALARI:
I — Kaz~~ Saras~ nda Yap~lan Onanmlar:
~~ —Güney hamam~n~ n VII no'lu mekan!~ güneybat~~ kö~esinde yerlerinden oynam~~~
mermer kaplamalar~~ ile bat~~ duvar~n~~izleyen sekininkiler onar~ld~.
2 - Agoran~ n sonradan örülerek kapat~l~ p bir mekan haline getirilen kuzey kap~s~~ taban
mozai~i onanld~.
II— Demetrios-Apollonios Tak~n~n Onar~m~:
~~ 979'dan bu yana onar~m ön haz~ rl~klar~~ sürdürülen Demetrios-Ahpollonios tak~n~n
onanm~na ba~land~. An~t~n onar~ m projesi Mimar-Arkeolog Ülkü Izmirligil tarafindan
haz~rlanm~~t~ r. Kendisine önceleri Arkeolog Desinatör Füsun Arman ve sonradan da Yüksek
Mimar Gülsün Saraçlar yard~mc~~ olmu~tur.
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Onar~ m için gerekli ktatik etüdler iTe Mimarl~ k Fakültesinden Prof. Müfit Yorulmaz
do~al malzeme özellikleri, ~Te Maden Fakültesinden Prof. Kemal Erguvanl~~ yapay malzeme
ara~t~ rmalar~, iTe Mimarl~ k Fakültesinden Doç. Dr. Erol Gürdal'~ n fahri katk~lar~yla
gerçekle~ tirilmi~tir.
Uygulanmas~ na karar verilen statik modelin gerekli malzeme ve teknolojik yard~ m~~
ENKA Yap~~ Sistemleri Sanayii A.~. Prof. Mustafa inan'~ n an~s~ na kar~~l~ ks~z olarak
yüklenmi~tir.
Üç a~amada tamamlanmas~~ öngörülen onar~ m~ n birinci dönem çal~~malar~ n~~ olu~turan
temel betonarme in~aat~~ tamamlanm~~t~r.

Prof. Dr. JALE INAN
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