Hadrian Takı Sanal Ortamda Yeniden Üretilmesi (Rekonstrüksiyon) Raporu
Hadrian Takı, Antalya ili Kemer ilçesi, Tekirova beldesi mevkiinde, Antalya – Kumluca kara
yolunun yaklaşık 57. kilometresinde, Phaselis antik kenti içerisinde bulunmaktadır. Bir Doğu
Likya kenti olan Phaselis, Likya’nın doğusundan başlayan Bey Dağları’nın güney eteklerinde
konumlanır. Phaselis antik kentinin Güneyinde Akdeniz, doğusunda Olbia, kuzeyinde Klimaks
Dağı, batısında ise Olympos antik kenti bulunmaktadır (Resim 1)

Resim 1: Phaselis antik kentinin konumu
Kenti limana bağlayan ana caddenin hemen başında bulunan takın, Roma imparatoru
Hadrian’ın anısına inşa edildiği bilinmektedir. Resim 2’de antik kentin genel yerleşim planı ve
Hadrian Takı’nın kent içerisindeki konumu görülmektedir. Antik kentin önemli anıtların
Hadrian Kapısı neredeyse bütünüyle yıkılmış ve kalıntıları eksik bir şekilde yakın çevreye
yayılmış bir vaziyette günümüze ulaşmıştır (Resim 3).

Resim 2

Resim 3: Hadrian Takı’na ait taşların arazi üzerindeki genel durumu
2017 yılı kazı döneminde (20,07,2017-27,07,2017 tarihleri arasında) Phaselis yüzey araştırması
ve kazısı kapsamında 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 Hadrian Takı Arkeoloji değerlendirme, rölöve, restitüsyon

ve restorasyon analiz raporları da yapılan çalışmada faydalanılan kaynaklardandır. Phaselis
Antik Kenti yüzey araştırması ve kazı ekibinden edinilen bilgiler de yapılan çalışmaya katkı
sağlamış ve ışık tutmuştur.
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 (Resim 4-6).

Resim 4: Hadrian takı 3B katı model üzerinden alınmış görsel

Resim 5: Hadrian takının arazi üzerine yerleştirilmiş geçirgen (%50 opak) görüntüsü

Resim 6: Hadrian Takı’nın öngörülen özgün konumu üzerinde insan ölçeği ile birlike
gösterimi

