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2006 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi tarafından 25.07-09.10.2006
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazımız T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün yanı sıra DÖSİMM ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü
Sekreterliği, Vehbi Koç Vakfı Suna – İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın sağladığı olanaklarla
yürütülmüştür. Ayrıca Türk Tarih Kurumu’nun sembolik
katkısı olmuştur. Tüm bu kurum ve yetkililerine teşekkürlerimiz sonsuzdur.

The excavation and repair work at Perge in 2006 was
conducted from the 25th of July to the 9th of October by
the Centre for Archaeological Research in Antalya Region
of İstanbul University’s faculty of Letters, with the permission issued by the Directorate General of Museums and
Cultural Heritage. Our excavation was financed by the
Directorate General of Museums and Cultural Heritage
of the Ministry of Culture and Tourism, as well as by
DÖSİMM, by the Administrative Secretariat of Scientific
Research of İstanbul University, by the Suna & İnan
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations
(AKMED) and the Cultural Awareness Foundation. The
Turkish Historical Foundation also made a symbolic contribution. We would like to express our appreciation to
all these institutions for their support.

Batı Nekropolis Kazısı:
Excavations in the Western Necropolis:

2006 yılı Batı Nekropolis çalışmaları, iki ayrı alanda
yapılmıştır. Bu alanlardan ilki 1997 yılından bu yana
sistematik olarak kazısı yapılan ve bir çok mezar tipi
bulunan 169 nolu parseldir. Çalışmaların sürdürüldüğü
ikinci kısım ise 2006 yılında kaçak kazı yapıldığı tespit
edilen, batı şehir kapısının yaklaşık 500 m. güneyinde
bulunan ve parsel 159 olarak adlandırılan alandır.

Excavations in the Western necropolis in 2006 were conducted in two main areas. The first was Lot 169, where
systematic excavations have continued since 1997 and
where many burial types have been unearthed. The
second area is Lot 159 located ca. 500 m. south of the
west gate; illegal looting excavations were noted here in
2006.

İlk alanda birinci çalışma 2003 yılında kazılarak açığa
çıkarılan M9 kodlu anıtsal mezar yapısının güneybatısında yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda yapının batı
peribolos duvarı ile batısında yer alan kuzey-güney doğrultulu duvar arasındaki kısım ortaya çıkarılmıştır. Burada, kuzey-güney doğrultulu uzanan muhtemelen batı
peribolos duvarının devamına ait olan, tuğla ve moloz
taşlarla itinasız örülmüş başka bir duvara rastlanılmıştır.
Söz konusu duvar yaklaşık 2.5 m. güneyde kesilmektedir. Bu parselde daha önceki senelerde çoğunluğu Erken
Roma Dönemi’ne ait lahitlerin, akropolisin yamacına
doğru oluşturduğu III. mezar sırasının doğusundaki bir
anakayanın yüzeyi ve çevresi temizlenmiştir. İşlenmiş
olan kayada 18 m2.’lik bir mekan ortaya çıkartılmıştır.
Bu mekanda kuzey-güney doğrultusunda, kapakları

The first work in the first area was to the southwest of
tomb M9 uncovered in 2003. The work exposed the area
between the west peribolos wall of M9 and the northsouth wall to its west. Here we found another wall built
coarsely from bricks and rubble, extending in a northsouth direction which probably belongs to the extension
made to the west peribolos wall. This wall terminates
2.50 m. to the south. In previous years in this area the
surface and surroundings of the bedrock to the east of
the third row of tombs –mainly Early Roman period sarcophagi– extending toward the slope of the acropolis,
was cleaned. A room measuring 18 sq.m. was uncovered
in this area of worked bedrock. The room contained two
chamosorions (L64 and L65), oriented in a north-south
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günümüze gelmemiş iki khamosorion tipi lahit (L64 ve
L65) ile bunların güneyinde yerel kireçtaşından yapılmış
bir başka lahit (L66) gün ışığına çıkarılmıştır.
Batı Nekropolis’te kazılan ikinci alanda, 2006 yılında kapakları kısmen yüzeyde olan iki lahitte kaçak
kazı yapıldığı tespit edilmiş ve bunun üzerine burada
çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu lahit (L60), yerel
kireçtaşından yapılmış olup, kapağının doğu alınlığında
yarı plastik bir Medusa kabartması vardır ve bezemesiz
teknelidir. Stilize arslan ayaklı bir kaide üzerine oturtulmuştur. Bu lahdin güneyinde kireçtaşından, alınlıkları
kalkan kabartmalı, akroterli beşik çatılı kapağa sahip,
doğu kısa kenarında 6 satırlık bir Eski Yunanca yazıt
bulunan bezemesiz tekneli bir lahit (L61) ortaya çıkartılmıştır. Bu lahitten 1 altın küpe, 2 cam boncuk ve 1 bronz
obje ele geçmiştir. Bu iki lahit arasında ise, L60 ile aynı
kaide üzerinde, kireçtaşından, beşik çatılı bir kapak ve
bezemesiz bir tekneye sahip, bir lahit daha bulunmuştur
(L62). Bunların doğusunda kuzey-güney doğrultulu bir
başka lahit (L63) yer almakta olup, dikdörtgen formlu
bezemesiz bir tekneye ve alçak beşik çatılı bir kapağa
sahiptir. Daha önce hiç açılmamış olduğu anlaşılan
lahdin içinde 5 bireye ait iskeletler eksiksiz ve in situ
ele geçmiş, mezar hediyesi olarak da bronz sikkeler,
cam ve pişmiş toprak unguentariumlar, bronz aynalar,
kemik maryonet, bronz yüzük ve aplik, demir strigilis
ve bronz kandil süsü bulunmuştur. L63’ün doğusunda
yapılan çalışmalarda, daha önce hiç açılmamış 3 lahde
rastlanmıştır (L67, L68, L69). Dikdörtgen formlu tekneye
ve alçak beşik çatılı kapağa sahip olan bu lahitlerde
in situ iskeletler ve çok zengin olmayan çeşitli mezar
hediyeleri ortaya çıkartılmıştır. 2006 yılı çalışmalarının
en sonunda, L68’in doğusunda bulunan bezemesiz tekneli, kireçtaşından lahit (L70), zengin bezemeli kapağı
ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Kapağın batı alınlığında
kalkan, doğu alınlığında da yarı plastik Medusa başı
kabartması vardır. Tüm bu lahitlerin dışında, biri L62’nin
güneyi, diğeri ise L63’ün güneyinde olmak üzere, kireçtaşından beşik çatılı ve teknelerinin kısa kenarları kapı
bezemeli 2 adet ostothek (Os.1 ve Os.2) bulunmuştur.
Bu ostothekler Perge’de bulunan ilk in situ örneklerdir
(Res. 1).

Res. 1 Batı Nekropolis, Parsel 159 çalışma alanı
Fig. 1 Western necropolis, the work area in lot 159

direction, the lids are missing and another sarcophagus
(L66) of local limestone lying to their south.
The second area excavated in the Western necropolis
contained two sarcophagi whose lids were partially
exposed in 2006; we noted illegal excavations here,
and consequently initiated scientific excavations. This
sarcophagus (L60) is of local limestone and has a plain
undecorated lower section and a lid in the eastern
pediment of which is a low relief carved Medusa head.
It was placed on a base having stylised lion paws. To
the south of this sarcophagus, another sarcophagus of
limestone (L61) was uncovered; L61 has shield reliefs in
the pediments of its double-sided pitched roof type lid
with acroteria, and its undecorated lower section carries
a six-line inscription in ancient Greek. Small finds from
this sarcophagus were 1 gold earring, 2 glass beads and
1 bronze object. Between these two sarcophagi, a third
(L62) was found resting on the same base as L60. It is
also of limestone and has an undecorated lower section
and a pitched lid. To their east is another sarcophagus
(L63) orientated in a north-south direction; it also has
an undecorated lower section and a low double-sided
lid. This sarcophagus had not been previously disturbed
and consequently, the full skeletons of five individuals
were found in situ and the burial gifts included bronze
coins, glass and baked clay unguentaria, bronze mirrors,
a bone marionette, bronze ring and applique, an iron
strigilis and bronze lap decoration. Work to the east of
L63 revealed three more undisturbed sarcophagi (L67,
L68, L69), all with rectangular lower sections and low
pitched lids. We uncovered in situ skeletons and various burial gifts – though not very rich. At the end of the
2006 season in this area, a limestone sarcophagus (L70),

Kazılan bu alanda kuzey-güney doğrultusunda devam
eden pişmiş topraktan bir künk sırası bulunmuştur ki,
bu, parselin kuzeyinde var olan antik su yoluyla ilgili olmalıdır. Bu yerel taştan yapılmış basit lahitlerin
bulunduğu alanda çok sayıda düzenli biçimde kesilmiş
kemik ve keramik parçaları ele geçirilmiştir. Keramik
parçalarının bir çoğunun İ.S. 2. ve 3. yy.’lara tarihlenen
kaliteli Sagalassos üretimi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca,
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with an undecorated lower section, to the east of L68,
with a very richly decorated lid was found. On the east
pediment of its lid is carved a relief of a Medusa head
and there is a shield in the west pediment. In addition to
all these sarcophagi, two limestone ostotheks (Os.1 and
Os.2) were found – one to the south of L62, the other
to the south of L63; both having pitched roof-type lids,
and door decoration on the short sides of their lower
sections. These ostotheks are first in situ examples found
from Perge (Fig. 1).
In this excavated area a baked clay pipeline extending
in a north-south direction was found, which should be
related to the ancient waterway to the north of the lot.
Also in this area containing simple sarcophagi carved
from local stone, we have uncovered many bone and
pottery fragments which are fine cut. Most of these pottery pieces are of high quality Sagalassos ware produced
in the 2nd and 3rd centuries A.D. In addition, the workshop and master names recorded in ancient Greek and
in the Latin stamps on the amphora handles will provide
us with important results in respect to dating, commerce
and workshops. In addition to the large number of
ceramic pieces, large numbers of deliberately cut animal
bones were also found, indicating the existence of a
workshop working bone at Perge (Fig. 2). This area could
have been used as a bone workshop and employed as a
dump area for a pottery workshop.

Res. 2 Parsel 159 kazısında bulunmuş düzgün kesilmiş kemikler
Fig. 2 The purposefully cut bones uncovered in lot 159

bulunan damgalı amphora kulplarındaki, Latince ve
Eski Yunanca atölye-usta isimleri, tarihleme, ticaret ve
atölyeler konusunda önemli sonuçlara ulaştıracaktır. Çok
sayıdaki keramik parçalarının yanı sıra, eklem yerlerinden düzgün kesilmiş büyük baş hayvan kemiklerinin de
çok sayıda bulunması, Perge’de bir kemik işliği varlığına
işaret etmektedir (Res. 2). Böylece bu alanın, bir kemik
işliği ve keramik atölyesi çöplüğü olarak da kullanılmış
olabileceği düşünülmektedir.

Sütunlu Cadde:
Excavations in the Colonnaded Street:

2006 yılı Perge Sütunlu Cadde kazı çalışmaları, güney
ve kuzey açma olarak adlandırılan iki farklı alanda
yapılmıştır. Güney açmada, kuzey-güney doğrultulu
sütunlu caddenin (Ja), genişletilmiş batı galerisinde, J10
ve J11 sokakları arasında kalan postamentlerin doğusu
tamamıyla açığa çıkarılmıştır. 26. postamentin önünde
yer alan kaidenin doğusunda ve güneyinde bronz bir
heykelin sağ el ve ayak parmakları ile kaide üzerinden
devrilmiş, bronz bir heykele ait olduğu anlaşılan giyoş
bezemeli mermer bir heykel kaidesi bulunmuştur.

The 2006 work in the Colonnaded street of Perge was
conducted in two trenches, namely north and south. In
the south trench, the area to the east of the postaments
between streets J10 and J11, in the widened west gallery
of the north-south Colonnaded street (Ja) was entirely
exposed. To the east and south of the base in front of the

Kuzey açmada ise, kavşak güneyinde ve sütunlu caddenin genişletilmiş bölümünde yer alan J10 sokağı
kuzeyinde çalışılmıştır. 8., 9. ve 10. dükkan girişlerinin
doğusunda kalan galeri ve cadde bölümleri tamamen
kazılarak temizlenmiştir. Kentin ana caddesinin ortasından geçen Roma Dönemi su kanalı üzerine geç dönemde inşa edilmiş küçük kilise ile kazılan alan arasında,
devşirme malzemeden özensiz biçimde örülmüş bir
duvar ve Bizans Dönemi’ne ait bir adet sandık mezar
ortaya çıkarılmıştır (Res. 3).
Res. 3 Sütunlu Cadde, kuzey açma
Fig. 3 The Colonnaded street, the north trench
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26th postament, the right hand and toes of a bronze statue and a marble statue base with guilloche decoration,
formerly supporting a bronze statue, fallen from its base,
were uncovered.

Mozaik Corpusu Çalışmaları:
Merkezi Paris’te bulunan AIEMA’nın (Association
internationale pour l’etude de la mosaïque antique)
önderliğinde hazırlanan mozaik corpusu çerçevesinde,
Perge’de kent içindeki mozaiklerin belgelenmesi, onarım ve korunmasına yönelik, 2004 yılında Vehbi Koç
Vakfı Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü’nün (AKMED) desteğiyle agorada başlattığımız
çalışmalar 2006 yılında Güney Hamam ve Güney Bazilika portiğinde yoğunlaşmıştır (Res. 4). Güney Hamamın
apodyteriumu, palaestranın kuzey, batı ve doğusundaki
mozaikleri ile frigidariumun opus sectile döşemesi tekrar
açılarak, bunların günümüz yöntemleriyle sistematik
olarak belgelenmesi, total station ile ölçüm, fotoğraflama işlemleri yapılmış ve mimari içindeki yerleri bire bir
incelenmiştir. Onarım kapsamında, mozaiklerin su, fırça
ve dişçi aletleri ile mekanik temizliği yapılmış, tesseralar
arasındaki toprak ve bitki kökleri temizlenmiş, korunagelmiş kısımların kenarları hazırlanan özel bir harçla
sabitlenmiş ve yeri tespit edilebilen tesseralar yerine
oturtulmuştur. Belgeleme işlemi tamamlanan mozaiklerin üzeri jeotekstil ve yıkanmış, tuzsuz ince nehir kumu
ile örtülmüştür (Res. 5).

In the north trench, work was conducted to the south of
the junction and to the north of street J10, located in the
widened part of the Colonnaded street. The part of the
gallery and the street to the east of the entranceways of
the 8th, 9th and 10th shops were entirely excavated and
cleaned. Between the small Byzantine church built on
top of the Roman water canal in the middle of the main
street and the area under excavation, a wall carelessly
built with spolia and a cist-type Byzantine tomb were
uncovered (Fig. 3).

Studies for the Mosaic Corpus:
Within the frame of the mosaic corpus project led by
AIEMA (Association internationale pour l’étude de la
mosaïque antique) centred in Paris, we began the documentation, repair and conservation work of the in-city
mosaics at Perge, firstly in the agora in 2004 with the
financial support from the Vehbi Koç Foundation – the
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean
Civilizations (AKMED); in 2006 the work focussed
in the south baths and south basilica portico (Fig. 4).
The mosaics in the apodyterium, to the north, west
and east of the palaestra and the opus sectile flooring
of the frigidarium of the south baths were re-opened,
documented with modern methods, measured with a
total station, photographed; and their positions within
the architecture were examined. For repair purposes the

Koruma, Onarım ve Düzenleme Çalışmaları:
2006 kazı sezonunda ağırlıklı olarak Sütunlu Cadde,
Hellenistik Kuleler ile agoranın batısı arasında kalan
portiko, Güney Bazilika’nın batısı ve Güney Hamam
palaestrasında, mermer ve granit sütunlar onarılmış, bu
bağlamda toplam 22 sütun, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı’nın katkılarıyla ayağa kaldırılmıştır.

Res. 4
Agoraya yerleştirilmiş,
mozaik çalışmalarını
açıklayan bilgilendirme
levhası
Fig. 4
Signpost explaining
the mosaic work
in the agora
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mosaics were mechanically cleaned with water, brush
and dentistry tools; the soil and plant roots between the
tesserae were cleaned; the edges of the surviving parts
were fixed with a special mortar; and those tesserae
whose places could be identified were re-placed. When
the documentation work was completed the mosaics
were then covered with geotextile and with washed fine
river sand (Fig. 5).

Conservation, Repair and Landscaping Work:
In 2006 the marble and granite columns of the portico
between the Colonnaded street, the Hellenistic towers
and the agora, to the west of the South Basilica and the
palaestra of the south baths were repaired and a total
of 22 columns were re-erected with the support of the
Cultural Awareness Foundation.

Res. 5 Güney Hamam palaestrası batı portik mozaiklerinin
onarım sonrası durumu
Fig. 5 The South baths, the west portico mosaics of the
palaestra following the repair work

The newly excavated tombs were covered by an undulated roof, as in lot 169, and then encircled by a wire
fence.

Bu sene kazılan mezarların üzeri, 169 nolu parselde
olduğu gibi, eternit çatılı alçak bir sundurmayla örtülmüş,
bu sundurmanın çevresi ise tel bir çitle çevrilmiştir.

All of the baked clay, glass and metal finds, as well as
coins uncovered were cleaned properly and were completed by the restoration specialist and students. At the
end of the work, 42 items worth cataloguing and 143
items worthy of study were handed over to the Antalya
Archaeological Museum.

Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam
ve metal buluntular ile sikkeler, konservasyon uzmanı
ve öğrencileri tarafından yöntemlerine uygun olarak
temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine yapıştırılarak
tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 42 adet envanterlik, 143 adet etütlük eser Antalya Arkeoloji Müzesi’ne
teslim edilmiştir.
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