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Özet

Pamphylia bölgesinde kurulmuş olan Perge, Antik Çağın önemli kentlerinden birisi olagelmiştir. Bugün Antalya ili Aksu
ırmağından (Kestros) dört km uzağında ve denizden ise on bir km içerdedir. Kenti önemli kılan özelliği kentin Panhellenistik
dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan bir kent olmasıdır. Diğer bir özelliği ise, Hristiyanlığın Roma kentlerine yayılmaya
başladığı dönemde, bir kadın lider, Palancia Magna, tarafından yönetilmiş olmasıdır. Plancia Magna M.S. 1. ve 2. Yüzyıllarda
Pamphylia bölgesindeki Perge kentinde yaşamış İtalyan kökenli Plancius ailesinin kızı olduğu ve babası M. Plancius Varus’un
senatörlük ve eyalet valilikleri yaptığı bilinmektedir. Öte yandan Palancia Magna’nın, (M.S. 120-126) kamusal alandaki bu
konumunu ailesinin ve eşinin imparatorluk içerisindeki konumu sayesindemi elde ettiği; yoksa imparatorluğun kozmopolit yapısı
gereği kadına kendi potansiyelini açığa çıkaratacak fırsatları sağlayan bir yönetim sistemine sahip olmasındanmı kaynaklandığı
sorunsalı araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolaysıyla araştırma Perge’nin kızı olarak bilinen Palancia Magna üzerinden
Roma da kadının konumunu ve kenti yönetme tarzını, kadının ve mekanın karakterini belirleyen o dönemin düşünce akımlarının
izlerini sürerek rehberlerin mekan odaklı tanıtımlarını dönemin farklı düşünce perspektifiyle de desteklemelerine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Bütünsel olarak anlaşılamayan bir arkeolojik kent veya mekânın fiziksel olarak anlatılması da mümkün olamaz.
Dolayısıyla araştırma da Roma imparatorluğunun kentin siyasal, sosyal, ekonomik yapısı ve bu yapı içerisinde bir kadın figürü
olarak Plancia Magna’nın konumu bu çerçeve de incelenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan daha açık ve detaylı olarak araştırılması
gereken o dönemin düşünce akımları ve bu düşüncelerin Roma imparatorluğunda kentin yönetim biçimini ve kadınının konumunu
nasıl etkilediği türünden konular, sadece bir ön hazırlık bilgisi olarak kısaca değinilmiş olup, diğer araştırmalara bırakılmıştır.
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Abstract
Perge, founded in the Pamphylia region, has been one of the important cities of the Ancient Age. Perge is four km away from Aksu
River (Kestros) in Antalya province and eleven km from the sea. The important feature of the city is that it is a city that has the
characteristic features of the Panhellenistic period. Another feature is that it was ruled by a female leader, Palancia Magna, at the
time when Christianity began to spread to Roman cities. Plancia Magna AD. I. and II. it is known that she was the daughter of the
Plancius family of Italian origin who lived in the city of Perge in the Pamphylia region in the centuries and her father M. Plancius
Varus was the senator and the provincial governorship. On the other hand, Palancia Magna (AD 120-126) achieved this position in
the public sphere thanks to the position of his family and wife in the empire. The question of whether the empire has a management
system that provides opportunities for women to reveal their potential, due to the cosmopolitan nature of the empire, emerges as an
area of research. Therefore, the research aims to help the guides to support the place-oriented promotions of the period with a
different perspective of thought by following the traces of the thought currents of that period, which determined the position of
women in Rome and the style of managing the city, the character of the woman and the place, through Palancia Magna, known as
Perge’s daughter. In the research, the political, social and economic structure of the city of the Roman Empire and the position of
Plancia Magna as a female figure in this structure were tried to be examined within this framework.
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