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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 10 

Ağustos 2017 tarihli ve 94949537-160.02.02-E.163917 sayılı izni çerçevesinde, Antalya 

Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Melih KILINÇ‟ın temsilciliğinde, Prof. Dr. Murat ARSLAN‟ın 

bilimsel danışmanlığında 21 Ağustos 2017 – 27 Aralık 2017 tarihleri arasında Phaselis Antik 

Kenti‟nde restorasyona yönelik kazı çalışmaları tarafımıza verilen izin çerçevesinde 

Hadrianus Kapısı özelinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Hadrianus Kapısı ve Ġmparator Hadrianus’a Adanmış Ġthaf Yazıtı 

Tarihsel Gelişim 

Phaselis kentinin Roma Dönemi için sosyal ve ticari anadamarını teşkil eden Ana Cadde, 

Merkezi Liman‟ı Güney Liman‟a görkemli bir kapı ile bağlamaktadır. Kapının ithaf 

yazıtından, bu yapının Phaselis kentinin demos (halk) ve boule (danışma) meclisleri 

tarafından imparator Hadrianus için, kendisinin kenti ziyaret etmesi dolayısıyla inşa ettirildiği 

anlaşılmaktadır. Tarih olarak da imparatorun halk egemenliğini elde edişinin 15. yılına, yani 

10 Aralık 130 ve 9 Aralık 131 arasına tarihlendirilir. Bu sayede de İmparator‟un ikinci 

seyahati için inşa ettirildiği anlaşılır. Söz konusu kapıya ait kalıntılardan ve yazıtından ilk 

bahseden kişi Charles Fellows‟tur. 1838 yılının 14 Nisan günü Adalia‟dan 5 saatlik bir bot 

yolculuğu sonrasında Phaselis‟e ulaşan Fellows kentin limanlarının ve yapılarının iyi 

korunmuş olduğunu söyler, fakat kenti küçük bulur. Domitianus Agorası üzerindeki yazıtı 

gören Fellows, tam olarak doğru bir okuma yapamamış olsa da bunun bir imparatora ithaf 

edildiğini anlamıştır. Sonrasında ise Hadrianus Kapısı‟na ilişkin ithaf yazıtının bir kısmını 

görmüş ve bunun imparator Hadrianus‟a ithaf edilmiş bir kapı olduğunu tespit ederk yazıtın 

çizimini yapmıştır (Fellows 1839, 211 vd.). Fellows‟un çizimini yaptığı blok, ithaf yazıtının 

4. bloğuna aittir ve günümüzdeki durumuna göre daha sağlam durumdadır. Zira ilk satırda 3, 

ikinci satırda ise 4 harf daha fazladır. 

 

 

 H. Barth, 1849 yılındaki seyahati sırasında kalıntılar arasında ikinci bloğu tespit etmiş, fakat 

bunun Traianus Tapınağı‟na ait ithaf yazıtına ait olduğuna düşünmüştür ve dolayısıyla 

Hadrianus yazıtı ile ilişkilendirilmemiştir (H. Barth, Aus Reisen durch die Küstenlandschaften 

des Mittelmeeres gesammelte Inschriften, Rhein. Mus. VII. 1850, 252 nr. 25). 



 

 

A. Böckh 1853 yılında yazıtın 4. bloğuna ait parçayı –yine Fellows‟un eserini dayanak 

gösterilerek- Corpus Inscriptionum Graecarum serisinin üçüncü cildinde yayınlamıştır. 

 

 

A. Böckh, aynı eserin sonuna eklediği Addenda et Corrigenda bölümünde ise H. Barth‟ın 

yayınladığı parçayı Hadrianus‟a ithaf edilen kapının ithaf yazıtı ile ilişkiledirmiş ve yazıtı ona 

göre tamamlamıştır. 

 

 

Julius Dürr 1881 yılında İmparator Hadrianus‟un seyahatlerine ilişkin yayınladığı „Die Reisen 

des Kaisers Hadrian“ başlıklı kitabında bu yazıta yer vermiş ve CIG‟de yer alan düzeltme ve 

eklemeli halini kabul etmiştir (J. Dürr, Die Reisen des Kaisers Hadrian, 121 nr. 125). 



 

1881 ve 1882 yıllarında, O. Benndorf ve çalışma arkadaşları, Küçük Asya‟nın güneybatısında 

yürütülen ilk çalışmalar sırasında, Patara‟da tespit ettikleri, İmparator Hadrianus‟a ilişkin bir 

ithaf yazıtı kapsamında Phaselis‟teki kapı yazıtına değinirler (O. Benndorf- G. Niemann, 

Reisen in Lykien und Karien, Wien 1884, 117 dpn. 3). CIG‟deki yayın sayesinde haberdar 

oldukları söz konusu ithaf yazıtının bir kapıya değil imparator Hadrianus‟a ithaf edilmiş bir 

tapınağa ait olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Açıklamalarına göre yazıtın böylesi büyük bir 

arşitrav üzerinde yer alması buna işaret etmektedir. Benndorf‟a göre söz konusu tapınak da 

özel bir kişi tarafından değil, yerel idare tarafında finanse edilmiştir. Bu tapınakta imparatorun 

karaya ayak basışı onurunu (ὑπὲρ τῆς ἐπιβάσεως) Akalissos ve Korydalla halkları da birer 

heykel diktirmişlerdir. Esasen CIG 4336 ve 4337 nolu yazıtlarda Akalissos Limyra; Korydalla 

ise Lamia (Kilikia‟da bir kent) olarak yanlış deşifre edilmişlerdir. Fakat E. A. Gardner 1885 

yılında, C. R. Cockerel tarafından Küçük Asya‟da kopyalanmış olan yazıtları topladığı 

makalesinde söz konusu hatalı okumaları düzeltmiştir (E. A. Gardner, “Inscriptions Copied by 

Cockerell in Grecee II”, JHS 6 (1885) 343).  

Hadrianus Kapısı‟na ilişkin ithaf yazıtı 1906 yılında, R. Cagnat tarafından hazırlanmış 

olan Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes (IGR) serisinin üçüncü cildinde, CIG 

4334 ve Benndorf ile Niemann‟ın kayıtlarına dayanılarak yeniden ele alınmıştır (IGR 760).    

 

 O. Benndorf ve  E. Kalinka 1892 yılında sürdürdükleri araştırmalar sırasında 3. bloğun sol 

yarısını tespit etmişlerdir. E. Kalinka 1944 yılında Tutili Asia  Minoris  serisinin  ikinci cildinin 

üçüncü  bölümünde, yeni bulunan parça ile birlikte bilinen tüm parçaların çizimini yaparak 

yayınlamıştır (TAM II/3 1187).  



 

Kalinka, aynı çalışmasında, 1892 yılında O. Benndorf tarafından kaydedilmiş olan, 

Traianus‟un karısı ve aynı zamanda İmparator Hadrianus‟un üvey annesi olan Plotina‟ya 

ilişkin bir ithaf yazıtı yayınlamıştır. 

 

Hadrianus kapı yazıtına ilişkin sonraki çalışma, 1968 yılında H. Schläger tarafından baş-

latılan, 1969 yılındaki ölümünden sonra J. Schäfer‟ın idaresi  altında devam eden ve Pha-

selis limanlarının topografik ve yapısal araştırmasını amaçlayan yüzey araştırmalarına epigraf 

olarak katılan J. Blackman tarafından gerçekleştirilmiştir. Blackman o güne kadar eksik olan 

1, 5 ve 6. blokları tespit edmiş ve yazıtı aslına en uygun şekilde tamamlamıştır. 

Schäfer ve ekibi alanda yaptıkları çalışmalar sırasında, kapıya ait destek ayaklarına ait 

kalıntıların in-situ olarak durduğunu; buna göre yapının sadece yolun bu kısmının 

üzerini örtmekte olduğunu; büyük bir ihtimalle güney limana merdivenlerle 

alçaldığını tespit etmişler, fakat burada kazı yapılmaksızın net sonuçlara 

ulaşılamayacağını vurgulayarak ayrıntılı bir inceleme yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

Fakat yine de kapının korunum durumunu çizmişler ve ölçülerini vermişlerdir.  

1. Destek ayakları    1,65 m*1,65 m 

2. Destek ayaklarının kaidesi yük.  0,49 m 

3. Kaset blokları genişlik (aşağıda) 1,54 m; yük. 0,60 m 

4. epistyl bloklarının yük.    0,55 m 

5. Sima yük.     0,53 m 

6. kemer yarıçapı      2,9 m 



 

Buna göre kapı şöyle tanımlanır; Her iki destek ayağı üzerine üst yapının beşik tonozu 

dayanmaktadır. Destekler kenarlarında sarmaşıklarla süslenmiş attika-ion tarzındaki 

plasterlerle bölümlenmişlerdir. Tonozun kasetleri 4 yapraklı rozetlerle süslenmiştir. Destek 

ayaklarıyla uyum içinde üst yapı da kenarlarda plasterler aracılığıyla bölümlenmiştir. Üç fascia 

ile süslenmiş olan arşitrav bloğu üzerinde attika yükselir. Bu korinth düzeninde profillenmiştir 

ve aslan başı taşıyan bir sima ile son bulur. Attika‟nın güney limana bakan tarafının üç 

faskiasında “Olympos’lu Hadrianus’a” adanan bir ithaf yazıtı bulunmaktadır.  

 

 

 



Söz konusu çalışma sırasında alanın ve kalıntıları fotoğrafları da çekilmiştir. 

 

 



 

 

 



Daha sonra 1980 yılında K. Dörtlük; 1981‟den 1985 yılına kadar da C. Bayburtluoğlu 

yönetiminde kentte yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları sırasında Hadrianus Kapısı ve 

etrafında da çalışmalar yürütülmüştür. C. Bayburtluoğlu‟nun ekibinde epigraf olarak görev 

alan Prof. Dr. Sencer Şahin, Hadrianus Kapısı‟na ilişkin düzenleme unsurlarından olan ve 

imparator Hadrianus‟un kızkardeşi Domitia Paulina‟ya ithaf edilmiş bir yazıt kaydetmiştir. Söz 

konusu yazıt 2005 yılında S. Şahin, N. Tüner Önen ve M. Adak tarafından yayınlanmıştır. 

 

 

 

Ekibimiz tarafından kazı ve düzenleme çalışmalarına öncelikle Hadrianus Kapısı önünde 

başlanmıştır. Zira 1980‟li yılların ilk dört yılında Antalya Müze Müdürlüğü ve Ankara 

Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu başkanlığında yürütülen kazılar sırasında 

kentin Güney Liman girişinde ortaya çıkarılmış kapıya ait herhangi bir müdahalede 

bulunulmadan yerinde bırakılmıştır. Anıtsal yapıya ait strüktür, zaman ve doğa tahribiyle 

olduğu yere yıkılmış görünür. Ancak yapıya ait bazı blokların üzerinde kiremit kırıklı harç 

katmanlarının belgelenmesi yapının en azından bazı elemanlarının sonradan tekrar kullanılmış 

olabileceğini düşündürür.   

   

Cevdet Bayburtluoğlu ekibi zamanında Hadrianus Kapısı‟na yönelik sınırlı orandaki 

çalışmaya ait fotoğraf ve çizimler aşağıdaki gibidir. 

 
Hadrianus Kapısı‟ndan Arta Kalanlar (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 

 



 

 
Hadrianus Kapısı‟nın Sütun Kaidelerinden Birinin Görüntüsü (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 
Hadrianus Kapısı‟ndan Bir Yazıt Fragmanının Görüntüsü (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kapının Friz Çizimlerine Örnek (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 
Kapının Arşitrav Çizimlerine Örnek (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

  

Kapının Geison-Sima Çizimlerine Örnek (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

  
Kapının Geison-Sima Çizimlerine Örnek (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 

 

 



  

  
Kapının Tonoz Ayaklarından bir ile üst kat relif işlemelerine Örnek (Cevdet Bayburtluoğlu Arşivinden) 

 
Cevdet Bayburtluoğlu ve Ekibi Tarafından Hazırlanmış Hadrianus Kapısı Olası Restitüsyon Önerisi 

 



1990‟lı yıllardan itibaren Antalya Müzesi başkanlığında Phaselis antik kentinde yapılan temizlik çalışmaları 

sırasında halihazırda olduğu yere çökmüş olan Hadrianus Kapısı‟na ait bloklar yerlerinden alınarak kapının her 

iki yanına yığılmıştır. Ayrıca kapının önünde kısmi bir temizlik çalışması gerçekleştirilerek Güney Liman‟dan 

Hadrianus Kapısı‟na ve kentin ana caddesine kadarki giriş bölümü belirli bir yere kadar kazılarak temizlenmiştir. 

 

Kapının 1990‟lı yıllarda Kazısı Yapılıp Temizlendikten Sonraki Durumu 

  
 

Bu durum 2011 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. 2011 yılında Hadrianus Kapısı‟nın rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projesi hazırlanırken kapıya ait parçalar kendi içlerinde bir şekilde sınıflandırılmaya çalışılarak olası 

konservasyon1, restitüsyon ve restorasyon önerileri getirilmiştir2. Ancak söz konusu restorasyon önerisi Antalya 

Bölge Koruma Kurulu tarafından yapıya ait arkeolojik malzemenin yak. %60 oranında eksik olması ve 

halihazırda elimize geçen materyal kültür kalıntıların korunma durumlarının zayıf ve hasarlı olması gerekçesiyle 

reddedilmiştir.   

                                                 
1 Bk. Ek. 7 Phaselis, Hadrian Kapısı Malzeme Koruma Raporu 
2 Bk. Ek 8: Phaselis Hadrian Tak‟ı Arkeolojisi Değerledirme, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Analiz 

Raporu  



      

Hadrianus Kapısı‟nın 2011 Yılı Restitüsyon Önerisi 

 

 

Kapı yazıtına ilişkin en son çalışma ise 2012  yılı  Phaselis  Antik  Kenti  ve  Territoriumu  Yüzey Araştırması 

sırasında yürütülmüş ve Hadrianus Kapısı ile  çevresindeki düzenlemelere ait 2 yazıt ve 1 fragman  2013 yılında 

tarafımızca yayınlanmıştır. Söz konusu iki yazıt Hadrianus‟un kenti ziyaret etmesi nedeniyle imparatorun karısı ve 

kayınvalidesine ithafen yazılmış yazıtlardır. 

  

 

 

Hadrianus Kapısı‟nın ithaf yazıtına ait parça ise 

3. bloğun kayıp olan sağ tarafına aittir. Böylece 

toplam 6 arşitrav bloğu üzerine yazılmış olan 

yazıtın tüm blokları ele geçmiş olmakla beraber 

hemen hemen ortadan kırılmış olan üçüncü 

bloğun her iki parçasında da hem sağdan hem de 

soldan harf kayıpları bulunmaktadır.  

Buna göre yazıt birkaç harf eksiği dışında 

tamamen tespit edilmiş durumdadır. 



 

2014 yılında yaptığımız araştırmalarda ise 4. bloğun kırık olan ilk harflerini taşıyan parça tespit edilmiş ve böylece 

eksik harf sayısı daha da azalmıştır.  

 

Yazıta ilişkin ele geçen söz konusu son buluntuyla yazıt şöyle transkript edilebilir: 

 

Phaselisliler’in Boule ve Demos meclisleri (bu yapıyı), tanrısal imperator Traianus 

Parthicus’un oğlu, tanrısal imperator Nerva’nın torunu, pontifex maximus, 15. kez halk 

egemenliğini elinde tutan, 3. kez consul olan, vatanın babası, tüm evrenin kurtarıcısı ve 

velinimeti olan imperator Traianus Hadrianus Caesar Olympius Augustus’a (ithaf etti). 

 

 

 

 

Bu tarihten itibaren (2012-2017) Phaselis antik kenti ve teritoryumunda yapılan yüzey araştırmaları sırasında 

Hadrianus Kapısı‟na ilişkin çalışmalar ancak halihazırdaki yapının bilimsel değerlendirilmesi, modern teknolojik 



aygıtlarla yeniden detaylı bir şekilde belgelenmesi ve elde eden sonuçların konuya ilişkin bilimsel raporlar3, 

makale4, kitap bölümü5 ve kitaplar6 aracılığıyla akademiyanın dikkatine sunulmaktan ibaret olmuştur.     

 

 

21 Ağustos- 27 Aralık 2017 2017 

 

2017 yılı itibariyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 10 

Ağustos 2017 tarihli ve 94949537-160.02.02-E.163917 sayılı izni çerçevesinde, Antalya Müzesi Müdürlüğü 

Uzmanı Melih KILINÇ‟ın temsilciliğinde, Prof. Dr. Murat ARSLAN‟ın bilimsel danışmanlığında 21 Ağustos 

2017 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Phaselis Antik Kenti‟nde restorasyona yönelik kazı çalışmaları 

Hadrianus Kapısı özelinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmalara öncelikle Hadianus Kapısı‟na ait blokların oldukları yerde modern sistemlerle (RTI, Fotogrametri 

ve Ortofoto) belgeleme çalışmaları yapılarak başlanmıştır. Daha önce kapıyla ilintili raporlar ve çalışmalar 

dikkatli bir şekilde tetkik edilmiş ve yerinde kontrol edilmiştir. Ardından blokların şu anki durumları 

belgelenmiş ve korunma ve tahribat durumları üzerinde tetkikler yapılıştır. Ardından olası, konservasyon, rölöve, 

restitüsyon ve konservasyon önerileri üzerinde durularak konu üzerine araştırmalar yapılmış ve konunun 

uzmanları tarafından raporlar hazırlanmış (EK-4 ve 5), restitüsyon önerileri, Wireframe ile 3 boyutlu ayağa 

kaldırma (Mimarların Wireframe 3 boyutlu aya kaldırma çalışması) çalışmaları yürütülmüştür. Uzaktan algılama 

sistemiyle (Dronla) alanın hassas planı çıkartılmış ve taşların 2011 yılından itibaren durdukları alanlar ve 

üzerlerindeki tahribat belgelenmiştir.  

 

                                                 
3 M. Arslan - N. Tüner Önen - K. Demirtaş, "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2012", Anmed 11 

(2013) 224-229; M. Arslan – N. Tüner Önen, "2012 yılı Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu Yüzey 

Araştırması", 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.1. (2014) 78-89. 
4 N. Tüner Önen, “Hadrians Reisen im östlichen Mittelmeer anhand neuer Inschriften aus Phaselis”, Adalya XVI 

(2013) 93-106. 
5 N. Tüner Önen - M. Arslan, "Phaselis", in: Eds. H.  İşkan - E. Dündar, Lukka‟dan Likya‟ya. Sarpedon ve Aziz 

Nikolaos‟un Ülkesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016, 300-317, bk. 313 vd. 
6 N. Tüner Önen, "Ancient City of Lycian Civlization: Phaselis", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

ANKARA, 2015, 131-134. 



 

Hadrianus Kapısı‟nın 2011 Yılı Restitüsyon Önerisi 

 

2011 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından ihale yolu ile takın restorasyonuna yönelik proje hazırlanması ve 

akabinde uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında anıta ait yapı elemanlarını 

belgeleme çalışmaları sonrası taka ait bloklar takın güneyinde patika-ana yol aksının her iki yönünde kaba bir 

sınıflamayla tekrar yerleştirilmiştir. Özellikle yazıtların bir arada durmasına-sergilenmesine özen gösterilmiştir. 

Ancak bu çalışmalar anıtın „anastiylosis’ yöntemiyle restore edilerek ayağa kaldırılmasına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen 

Yüzey; 2017 Kazı ve Yüzey Araştırmaları kapsamında yapı elemanları ve hazırlanan proje tekrar bilimsel olarak 

incelenmiştir. Buna göre yapı elemanlarının son güncel durumları, tahribat dereceleri, nedenleri ve sağlamlıkları 

gözden geçirilmiş, yapı taşlarının projedeki yerleri tekrar sorgulanmıştır. Özellikle alanda mevcut yapı 

elemanları ve yakındaki taş yığınlarının tekrar taranması ve tespiti önerilmiştir.  Alanda yer alan yapı taşlarının 

yapı sıra ve elemanlarına göre tekrar düzenlenmesi, dağılmakta olan tahrip dereceleri çok yüksek yapı taşların 

onarılarak kayıpların önüne geçilmesi öngörülmüştür. Bununla birlikte Antik kente gelen ziyaretçileri de dikkate 

alarak ilgi, kullanım veya ilgisizliklerinin yol açtığı tahribat ve güvenlik önlemlerinin de tekrar gözden 

geçirilerek, alanda yapı elemanlarının sergilenmesi, dağılan kırılan parçalanan yapıtaşlarının onarımı için bir 

çalışma alanı yaratılması çalışmalarına başlatılmıştır. 

 



 
 

 

 

 

2017 Kazı Sezonu Başında Hadrian Kapısı‟na Ait Kalıntıların Durumunu Göteren Hava Fotoğrafları 



 

 

 

 
 

2017 Kazı Sezonu Başında Hadrian Kapısı‟na Ait Kalıntıların Durumunu Göteren Fotoğraflar 

 



Zamana, doğal koşullara ve insan tahribatına maruz kalan bloklar üzerindeki tahribat maalesef, halihazırda 

taşların altına koyulan kalasların çürüyerek işlevlerini yitirmelerine ve taşların toprakla birleşmesine neden 

olmuştur. Blokların deniz kıyısında yer almasından ötürü salinizasyon (tuzlanma), ısı farkı, yağmur ve 

azotlu/karbon değeri yüksek havanın yüzey tahribatı, çam reçinelerinin taşlar üzerinde bıraktıkları izler, bitki, 

mantar ve liken oluşumlarından kaynaklanan bloklar üzerinde çatlakların artmasına, bazılarının kırılıp 

parçalanmasına neden olmuştur. 

 

 
 

Ayrıca kenti ziyaret eden turistler bilerek/ bilmeyerek birçok frizli ve kabartmalı blok üzerinde geri dönüşü 

olmayan tahribat yaratmıştır. Frizlerin motiflerinin taşlarla kırılması, geison-sima‟daki aslan figürünün ağız 

kısmının tahrip edilmesi ve yazıtlı arşitravların üzerine kiremit parçalarıyla çizilmesi insanların vandalizmine 

örnek olarak verilebilir. Bilmeyerek ise blokların üzerinden atlayarak koşmaları, yazıtlı ve dekoratifli ve 

kabartmalı blokların üzerlerine çıkarak fotoğraf çektirmeleri, çatlak parçaları koparıp fotoğraf çektirdikten sonra 

tekrar yerlerine koymaları gibi korunmasız durumdaki son derece özgün, dünya kültür mirasına ait arkeolojik 

malzemenin tahribatına neden olmuştur. 

 

Bu bakımdan öncelikle daha önceden yapılan kapının rölöve ve restitüsyonuna yönelik çalışmalar mimari 

ekiplerimiz titizlikle gözden geçirilmiştir. Ardından bu öneriler üzerlerinde yapılan corrigendum ve 

addendum‟lardan sonra yeniden kapsamlı ve sistematik bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Bunu 

yaparken taşların daha fazla zarar görmemesi için öncelikle yerlerinde konservasyon çalışmaları yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır.  

İşe Hadrianus Kapısı‟nda düzenleme ve onarım çalışmaları öncelikle alanda yer alan mevcut yapı elemanlarının 

-taş envanterinin tekrar gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve kontrolüne başlanılmıştır. Buna istinaden dron 

yardımı ile önce alanın havadan orta-foto katkısı belgelenmiş ve taş envanterlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.  



 

Eksik ve yer değiştirmiş yapı taşları tespit edilerek belgelenmiştir.  Tüm alan temizlenerek yeni bir düzenleme ve 

onarım çalışmaları için alanın doğusunda yeni alanlar için zemin hazırlıkları yapılmıştır. Onarım çalışmaları için 

taş sıralarının güneyindeki boş alanda bir kum havuzu oluşturulması gündeme gelmiştir.  

 

Yazıtların alanın kuzey- batı bölümünde orijinal sıralarına göre sergilenmesi; bunun üstünde yer alan arşitrav ve 

geison sıralarının da bunu takip eden düzende ve aksta sergilenerek yapının özellikle üst bölümlerinin-sıralarının 

yerde restitüsyona göre sergilenmesi öngörülmüştür. 

İlk aşamada Hadianus Kapısı‟na ait her bir parça yeniden numaralandırılmış ve daha önceki envanter sistemiyle 

karşılaştırılmıştır.   

 
Hadrianus Kapısı‟nın Yeniden Envanterleme Çalışması 



 
Hadrianus Kapısı‟nın Yeniden Envanterleme Çalışması 

 

İlk olarak blokların daha fazla zarar görmemesi için anıtın yakınında, ancak olabilecek en az insan ve doğa 

tahribatına uğrayacağı bir alanda taş tarlası oluşturulmuştur. Söz konusu taş tarlasındaki alan üzerinde bitki 

temizliği yapılmış ve düzlenerek blokların dizilmesi için sağlam bir yüzey elde edilmiştir.  

 
Taş Tarlası ve Hastanesi Oluşturmak Üzere Alanın Düzenleme Çalışması 

 

 



 
Taş Tarlası ve Hastanesi Oluşturmak Üzere Alanın Düzenleme Çalışması 

 

 

Buraya öncelikle kapının tonoz kısmına ait işlemesiz bloklar, sağlam emprenye edilmiş takozların üzerinde 

sistemli bir şekilde dizilmiştir. Ardından bu alanın hemem arkasına kırılmış kabartma, dekorasyon ve insizasyon 

içeren parçalar kısa süre sonra birleştirilmek üzere dizilmiştir. Her bir blok gerek alanın alınan ortofoto 

haritasında gerekse yerinde numaralandırıldığı ve ilgili taşlarla olan bağlantıları saptandığı için hangi taşın hangi 

taşla yapıştırılacağı ve ilintili olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle alandaki sıkışıklık giderilmeye çalışılmış ve 

kabartmalı blokların korunması, sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi, belgelenmesi ve sağlamlaştırılma 

çalışmaları için yer açılmıştır.  

Yerleri değiştirilen yapı taşları toprak zeminden gelen tahribat- neme karşı önlem olarak, toprak zemin ile 

bağlantısını kesmek üzere emprenye edilmiş ahşap takozların üzerine yerleştirilmiştir. 

 
Taş Tarlası‟nın Düzenleme Çalışması Sonrası 

 



Kapıya ait blokların her biri kendi içinde sınıflandırılmış, numaralandırılmış ve koruma durumları 

raporlanmıştır. Ardından kapının arşitrav, friz ve geison-sima‟da oluşan entablatür bölümüne ait bloklar yerinde 

sergilenmek üzere konservasyon çalışmalarına başlanmıştır. RTI ve fotogrametrik çalışmalar yerinde 

sürdürülmüştür.  

Tüm yapı elemanlarının kaldırılarak, mevcut durumlarının tespiti, güncel envanterlerinin aktarılması, tekrar 

belgelenmesi özellikle yazıtlarla birlikte motif ağırlıklı yapı taşlarının (arşitrav, geison, kemer kasetleri)  RTİ ve 

fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu modelleme sistemi ile belgelenmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır7.  

       

 

 

 
RTİ ve fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu modelleme Çalışması 

 

 

                                                 
7 Bu yöntem ile alanda farklı yerlerde konumlanan taşlar digital olarak bir araya getirilerek gerçeğe yakın bir 

restitüsyon deneme olanağı da ayrıca sunmaktadır.  

 



 
RTİ ve fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu modelleme Çalışması 

 

 
RTİ ve fotogrametrik yöntemlerle 3 boyutlu modelleme Çalışması 

 



Çalışmalar Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü taş restorasyonu konusunda 

uzmanlarının katılımları, görüşleri, denetimleri ve fikirleri doğrultusunda ve kendi restorasyon-konservasyon ve 

arkeoloji ekiplerimizin katılımıyla yürütülmüştür8. 

 

Bu alanların açılmasının ardından restorasyon ve konservasyon ekibimizin alanda 2.5 m x 2.5 m genişliğinde bir 

kum havuzu ile 5 tonluk bir trifor eşliğinde rahatsız edilmeden çalışabilmeleri için yeni bir alan açılmış, 

temizlenmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Söz konusu trifor ile kum havuzunun bayramdan sonraki hafta 

elimizde olması planlanmıştır.    

 
Taş Tarlası ve Hastanesi Oluşturmak Üzere Alanın Yanına Trifor Kurma Çalışması 

 

                                                 
8 Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü taş restorasyonu ekibi Phaselis 

Kazılarında görevlendirilmişlerdir. Ancak bu sene Ekim ayından itibaren yağan yağmurlar ve taşların nem 

oranlarının ölçülmesi sonucu bu sene itibariyle taşların konservasyonu konusunda hiçbir kimyasal müdahale 

yapılmamıştır. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html


 

Ardından Hadrianus Kapısı‟nın Güney Liman‟a bakan bölümünde temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam 

edilmiştir. Bu şekilde bir yandan ileride yapılacak olası konservasyon ve restorasyon çalışmaları için yer açarken 

bir yandan da alanın düzenlenmesi gerçekleştirilmiş ve arkeolojik malzemenin korunması sağlanmıştır.  

 
Hadrianus Kapısı‟ndan Trifor Kurulumuna ve Taş Hastanesine Bakış 

 

Hadrianus Kapısı üzerinde söz konusu araştırmalar devam ederken bir yandan da akropolis ekibimiz tarafından 

yukarı kentteki temizlik ve plan çalışmalarına devam edilmiştir9. Ayrıca akropolis‟teki sarnıçların temizlenmesi 

ve etraflarının açılma çalışmaları sürdürülmüştür. Zira kente gelen ziyaretçilerin kentin akropolisini gezerken 

olası bir kazaya uğramaları engellenmeye çalışılmıştır. Amacımız söz konusu sarnıçların etraflarının 

temizlenmesi ve üzerlerine demirden birer koruma yapılarak insanların ve hayvanların buralara düşmelerini 

önlemek; olası kazaları bertaraf etmektir. Bunu yaparken ileride kentin alt yapısına, hidrografisine ve 

kronolojisine ışık tutabilecek sarnıçların kazılması açısından da bir altlık oluşturmaktır.  

Ayrıca kentin gerek yabancı gerekse yerli turistler tarafından daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla kentteki 

Tetragonal Agora‟da ve Küçük Hamam‟da temizlik, belgeleme, plan ve fotogrametrik çalışmalar yürütülmeye 

devam edilmiştir10. 

 

Kapıya yönelik, temizlik düzenleme çalışmalarına devam edilirken bir yandan da mimari ekibimiz tarafından 

Hadrianus Kapısına ait Rölöve ve Restitüsyon çalışmaları ve sanal ortamda ayağa kaldırılma çalışmaları 

sürdürülmüştür. Bu bağlamda 2017 yılı kazı döneminde (20,07,2017-27,07,2017 tarihleri arasında) Phaselis 

yüzey araştırması ve kazısı kapsamında çalışan mimari ekip tarafından Hadrian Takı‟nın sanal ortamda 3B (üç 

boyutlu) modellenmesi ve rekonstrüksiyonu çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda Hadrian Takı‟nın boyutları ve 

formu ile ilgili bilgiler, daha önceden üretilmiş, rölöve, restorasyon ve restitüsyon çalışmalarından alınmıştır. 

Ayrıca Hadrianus Kapısı Arkeolojik değerlendirme, rölöve, restitüsyon ve restorasyon analiz raporları da yapılan 

çalışmada faydalanılan kaynaklardandır.  

Bilgisayar ortamında yapılan çalışmada, parçalarının tamamına ulaşılamayan ve ulaşılabilen ve tanımlanabilen 

parçaların da farklı derecelerde hasar gördüğü tespit edilen Hadrian Takı‟nın sanal ortamda özgün hali ile 

yeniden üretilmesi ve özgün durumunun ifadelendirilmesi amaçlanmıştır. Sanal ortamda üretilen 3B modelde 

kullanılan doku (texture) örneği ise, Hadrian Takı‟nın tespit edilen ve tamamında kullanılan malzemenin 

görsellerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi ile elde edilmiştir. Yapılan çalışmanın modelleme aşamalarında 

Trimble Sketchup, Rhinoceros, Autocad, 3D Studio Max ve Vray paket programlarından faydalanılmıştır. 

Üretilen dijital görsellerin araziye yerleştirilmesi ve öngörülen konumunda görselleştirilmesinde ise, Adobe 

Photoshop programından faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda üretilen görsellerden bazıları aşağıdaki resimlerde 

görünmektedir. 

 

                                                 
9 Bk. Ek-1 Phaselis 2017 Yılı Doğu Roma (Bizans) Dönemi Kazı Çalışmaları Raporu 
10 Bk. Ek-9 Tetragonal Agora Çalışmaları Raporu 

 



 

Resim 4: Hadrianus Kapısı 3B katı model üzerinden alınmış görsel 

 

 

Hadrianus Kapısı‟nın arazi üzerine yerleştirilmiş geçirgen (%50 opak) görüntüsü 

 

 

 

 



 

Hadrianus Kapısı‟nın öngörülen özgün konumu üzerinde insan ölçeği ile birlikte gösterimi 

 

2011 yılında “Phaselis (Kemer, Antalya) Hadrianus Takı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve 

Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında bir mimarlık şirketi tarafından rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında Hadiranus Takı‟na ait yapı 

blokları, belgeleme çalışmaları yapılmak üzere alanın doğu ve batı kısımlarına taşındığı 

görülmektedir. Alanın 3D lazer tarama yöntemiyle belgelendiği ve elde edilen sayısal veriler 

üzerinden çizim ve ölçümlerinin dijital oratama aktarıldığı bilinmektedir. Söz konusu lazer 

tarama dökümanlarına ise veri kaybı nedeniyle günümüzde ulaşılamamaktadır. 

2017 yılı Phaselis Kazıları kapsamında alanda yapılan düzenleme çalışmaları sırasında 

mevcut rölöve verileri üzerinden Hadiranus Tak‟ına ait verilerin alanda tekrar tespiti ve 

numaralandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaları doğru ve hızlı bir şekilde yapmak için, 

yapı elemanlarının bulunduğu alan DJI Phantom 4 Advanced marka drone aracılığıyla 

havadan fotoğraflanmıştır. Elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında işlenerek, 

fotogrametrik modelleri üzerinden doğu ve batı olmak üzere alanın iki orthophoto‟su 

üretilmiştir. Elde edilen bu veriler alanda yürütülen tespit ve numaralandırma çalışmalarında 

altlık olarak kullanılmıştır. 



 

Hadrianus Takı alanının doğu cephesine ait orthophoto görüntüsü. 

Tak‟a ait blokların tespiti yapıldıktan sonra yapınıın geison, friz ve arşitrav blokları 

fotoğraflanarak entablatür bölümünü bütünsel olarak algılamak ve mevcut fiziki durumlarının 

tespiti için yürütülen proje verilerinin restorasyon önerisi baz alınarak görselleştirilmiştir. 

  

 

Tak‟ın entablatürüne ait geison, friz ve arşitrav bloklarının fotoğraf kayıtları üzerinden 

 bir araya getirilmesi ve mevcut fiziksel durumları (Güney-Batı cephesi). 

Alanda sergilenmesi planlanan ve yaklaşık 60 parçadan oluşan geison, friz ve arşitrav 

bloklarının Structure from Motion (SfM) teknolojisiyle fotogrametrik üç boyutlu sayısal 

modelleri oluşturulmuştur. Fotoğraf kaydı sırasında Nikon D800 (36.3 mpx) fotoğraf 

makinesi ve minimum bozulma (distortion) değerleri sunan 50 mm. sabit lens kullanılmıştır. 

Bunu yaparken her bir yapı elemanının yaklaşık 70-80 adet fotoğrafı kaydedilmiştir. Elde 

edilen görüntü verileri Agisoft Photoscan Pro yazlımı üzerinde sentezlenerek materyallerin 

hassas üç boyutlu sayısal modelleri oluşturulmuştur.Sahneye yerleştirilen 1/10 mm 

hassasiyetinde ölçek barları kullanılarak her bir bloğun doğru ölçekli bir kopyası 

oluşturulmuştur.   

Geison 

Friz 

Arşitrav 



   

2HT108 no‟lu parçanın elde edilen sayısal modeli; nokta bulutu ve mesh görünümleri. 

Bununla birlikte aynı materyaller üzerinde RTI metodu kullanılarak yüzey dokularına ait üç 

boyutlu doku haritaları oluşturulmuştur. RTI verileri kullanılarak eserlerin yüzeyinde görülen 

deformasyona dair gözlemler yürütülmüştür. Kullanılan bu yöntemlerin sentezlenmesiyle 

belgelenen eserlerin mevcut korunma durumları ve fiziki özellikleriyle örtüşen üç boyutlu 

modelleri üzerinden, Hadrianus Takı'na ait yapı elemanlarının deformasyon analizi ve (fiziki) 

restorasyon öncesi, bilgisayar ortamında sanal konservasyon/restorasyon çalışmalarına devam 

edilmektedir.  

   

2HT163 env.no‟lu geison bloğunun 

sayısal modeli ve mevcut durumu. 

. 2HT163 sayısal model üzerinden 

tamamlanan noktalar(koyu renkte).  

2HT163 sayısal model üzerinden 

eksik kısımların  tamamlanmış 

görünümü. 

Hadrianus Takı‟na ait kaydedilen görüntüler üzerinden fotogrametrik verilerin işlenmesi ve sanal 

restorasyon çalışmalarına ekip üyemiz Ayça Akçay ile birlikte devam edilmektedir. 

Son olarak, kente gelen ziyaretçilere takın bütüncül olarak görünümünün ileride çeşitli 

multimedya veriler aracılığıyla sunulması ve orijinal görünümüyle algılanması için 

fotogrametrik veriler üzerinden Hadiranus Takı‟na ait geison bölümünün ön çalışmaları 

tamamlanmıştır. Entablatüre ait diğer bölümlerin tamamlama çalışmaları devam etmektedir. 

  



 

Geison kısmının fotogrametrik model verileri üzerinden üretilen görüntüleri. 

21 Ağustos – 27 Aralık tarihleri arasında 3 işçi ve ekip üyeleri tarafından aralıksız olarak Hadrianus Kapısı ve 

etrafında düzenleme, temizlik, belgeleme, plan, çizim çalışmaları yürütülmüştür. Bunu yaparken Hadrianus 

Kapısı ve hemen güneybatısındaki dükkanlarda da genel temizlik çalışmaları yürütülmüştür.  Kapıya ait 

önümüzdeki yıl yapılması planlanan ve altyapısı oluşturulan çalışma, kapının entablatür kısmının bir araya 

getirilmesini sağlayarak kapının tam görünüm olarak herkesin algısına hitap eder bir şekilde sergilenmesi 

olacaktır.  Bu şekilde bir yandan sağlamlaştırılmış, korunmuş, düzenlenmiş ve belgelenmiş yapının algılanması 

ve gelecek kuşaklara en az zararla ulaştırılması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır11.  

Sonuç olarak Hadrianus‟a Kapısı‟na ait diğer bir belgeleme yöntemi sayısal fotogrametrik hassas modellerinin 

üretilme çalışmasıdır. Burada sadece işlenmiş verinin geison-sima sırası mercek altına alınmıştır. Bu sistem ile 

ilk defa böyle bir katı modelleme sentezlenerek sanal tamamlama çalışmaları yürütülmüştür. Şimdiye kadar 

Hadrianus Kapısı‟na ait bilinen bütün yöntemler ve sistemler sayısal ortamda kapının rölöve, restitüsyon ve olası 

restorasyon çalışmaları açısından kullanılmaya çalışılmıştır. Konuya yönelik çalışmalarımız kazının ilerleyen 

yıllarından daha da detaylandırılarak artırılacaktır. Halihazırda verilerin işleme çalışmalarına ekibimizce devam 

edilmektedir.  

 

 

                                                 
11 Bk. Ek-6: Phaselis 2017 Dijital Belgeleme Çalışmaları Raporu 



 

  

Hadrianus Takına İlişkin Düzenlemelerin Son Hali 

 

Hadrianus Takının Güneybatısında Yer Alan Dükkanların Konumu 



  

  

  

  

Hadrianus Takının Güneybatısında Yer Alan Dükkanlarda Yürütülen Temizlik Çalışmaları 
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