PERGE NEKROPOLt) VE ATTIKA TJPINDE BIR LAHIT
(Lev. I)
Perge Kazdarv
Pamphylla'mn 6nemll merkezlerlnden birl olan Perge (Mansel, 1956 ,
15), Antalya'run 18 km. dogusunda, Duden ve Aksu caylan arasinda, Aksu
cayimn 4 km kadar batismda, Antalya-Alanya karayolu uzerlnde ve Aksu
bucaginin 2 km. kadar kuzeyinde yer almaktadir (Pekman, 1973, 1). Genis blr
alana yayilmis bulunan bu kenttekl kazilar 1946 yilinda baslatilmis (Mansel
-Akarca, 1949) olup, bazi aralarla da olsa guniimuze kadar surduruknustur.
Perge'de yapilan kazi ve arastirmalar sonucunda; kentln blr km. kadar
giineylnde erken Hellenlstlk doneme alt Dor duzeninde blr tapinak (Mansel,
1975, 96), Hellenlstlk sehir kapisimn oval avlusu ve onun gerislndeki ug gSzlii
tak (Mansel, 1958, 235), geg devlr kapisi, 20 m. genisligindeki buyuk siitunlu
cadde, Roma dOneml agorasi (Mansel, 1972, 172), dogu-bati yfinlerinde uzanan
Tacitus caddeslnln blr kismi, buyuk bir hamam (tnan, 1987), 15.000 kisilik
tiyatro (Inan, 1987 ve Mansel 1956, 18) ve bazi dukkanlar (Abbasoglu, 1989) gun
lsigma gikanlmis bulunmaktadir.
Nekropol:
Perge, l.S.2.yuzyilda buyuk bir gelisme gostermis ve kent genis
nekropollelerle cevrilmistir. Bu nekropollerde yapilan cesitli arastirmalar,
bunlann bircok cadde ve sokaklardan olustuklan sonucunu ortaya koymustur.
§ehrin bu kesiminde, j'liksek kaideler uzerine dikilmis bulunan anit-mezarlar,
oda-mezarlar, degisik tiplerden olusan lahitler, ostothekler ve kaya mezarlan
bulunmaktadir.
Attika Tipi Bir Lahit:
1978 yili Perge kazilan sirasmda, Bati Nekropolii'nde yiizey buluntusu
olarak ele gegmis olan ve Attika tipi bir lahdin pargalan olduklan anlasilan
iki adet buluntu bu nekropol bakimindan buyuk bir 8nem tasimaktadir.
A- Yan Kenar Pargasv Kahn gozenekli, beyaz mermerden yapilmis
olan bu parganm boyutlan su sekildedir: Gen.29; kal. 14; yuk.33 cm.(Res. 1). Bu
parganin en 6nemli 8zelligi, buyuk bir kismi eksik olmakla birlikte, uzerlnde
yer alan bir Eros figurudiir. Bu figfirde Eros, basini sola gevirmis durumdadir ve
agiz hafif agiktir. Sol eli ile basina destek veren Eros, sol bacagini ige dogru
biikerek baldin uzerlnde oturmaktadir. Koltugunun altmda bir meyva sepeti
goriilmekte olan Eros, sag elini dizinin uzerine uzatmis durumdadir.
B- Tekne: Yine kalin gflzenekli beyaz mermerden yapilmis olan tekne,
yan kenar pargasina yakm bir yerde bulunmustur. Teknenin korunabilmis
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olan kisimlannin boyutlan soyledir: Gen. 87; uzunluk 178; yiikseklik 30 cm.
(Res.2). Teknenin batiya bakan kisa yarn tamamen, kuzeye bakan uzun yarn ise
kismen eksik durumdaydi. Tekne, kabartmalarin k o p a n l m a s i sirasinda
tahrip edilmis gibidir. Anlasildigma gore bu tekne blr baska yerden buraya
tasinmis bulunmaktaydi.
De§erlendirme: Teknenin yan kenarlanndaki silmelerden ve uzun yan
kenardaki dikey cizgiden hareketle, elimizdeki iki parcamn Attika tipi bir
lahite ait olduklan sonucuna varmak miimkundur. Gee Attika Tipi lahitlerde
gorulen bu 8zelliklere ve Perge nekropoliinde bulunmus olan diger benzerlerine
bakilacak olursa, bu iki parganm ait oldugu lahdi i.S. II. yiizyilin sonlan ile
i.S.III. yuzyilin baslanna tarihlememiz mumkun gorunmektedir.
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