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2018 Phaselis Kazısı sayısal belgeleme çalışmaları kapsamında 2017 yılında başlanan Hadrianus Takı
rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Bir önceki yıl alandaki bloklara
üretlin orthofoto üzerinden yeni envanter numaraları verilmiş ve bloklar güvenli bir alana taşınmıştı.
Bu taşıma işi esnasında entablatür kısmına ait geison, friz ve arşitrav bloklarının her biri fotogrametri
metodu kullanılarak üç boyutlu olarak sayısal ortama aktarılmıştı (Fig. 1)

Fig. 3. Tak’a ait 2HT108 no’lu parçanın elde edilen sayısal modeli; nokta bulutu ve mesh görünümleri.
2018 yılı çalışmalarında sayısal ortama aktarılan bu verilerin tamamı işlenmiş ve entablatür bölümünün
üç boyutlu sayısal modellerinin üretilmesi işi tamamlanmıştır. Böylelikle söz konusu sayısal doğru
modeller kullanılarak Hadrianus Takı’nın dijital restitüsyon ve restorasyon önerilerini hazırlamak için
sayısal ortam oluşturulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi
kapsamında “Phaselis’teki Hadrianus Kapısı’nın ve İmparator Hadrianus ile Ailesine Adanmış Yazıtların
Belgeleme, Koruma/Sağlamlaştırma ve Sergileme Projesi” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı
Phaselis’in ticari, sosyal ve kültürel cazibe merkezini teşkil eden ana caddesi ile merkezi limanını güney
limana bağlayan bu görkemli kapının son teknolojik yöntemlerle hassas ve doğru bir biçimde
belgelenmesi, korunması/sağlamlaştırılması ve sergilenmesidir. Bu bağlamda projemiz kapsamında
Hadrianus Takı’nın ölçekli bir kopyasının sayısal veriler üzerinden üretilmesi ve alanda sergilenmesi için
Ultimaker 3 Ext. Marka 3 boyutlu yazıcı temin edilmiştir (Fig. 2).
Alanda sergilenmesi planlanan ve 60 parçadan oluşan geison, friz ve arşitrav bloklarının
Structure from Motion (SfM) teknolojisiyle oluşturulan fotogrametrik üç boyutlu sayısal modelleri
üzerinde ekip üyemiz Ayça Akçay tarafından sanal restitüsyon ve restorasyon çalışmaları
yürütülmüştür. Çoğu kırılmış durumda ve yüzeyi aşınmış durumda olan blokların eksik kısımları
fotogrametrik veriler kullanılarak 3dsMax ve ZBrush gibi yardımcı yazılımlar kullanılarak orijinaline
uygun olarak tamamlanmıştır (Fig 3-5).
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Fig. 3. 2HT163 env.no’lu geison
bloğunun sayısal modeli ve
mevcut durumu.

Fig. 4. 2HT163 sayısal model
üzerinden tamamlanan
noktalar(koyu renkte).

Fig. 5. 2HT163 sayısal model
üzerinden eksik kısımların
tamamlanmış görünümü.

Hadrianus Takı’na ait blokların dijital ortamda üretilmesinin ardından 3B yazıcı aracılığıyla fiziksel olarak
küçültülmüş ölçekli basımı ve sergileme çalışmalarına başlanmıştır. Kazı dönemi boyunca her bir parça
1/10 mm hassasiyetinde oluşturulan fotogrametrik veriler ile üretilmiş ve eksik kısımları tamamlanmış
sayısal modeller kullanılarak, yazıcıdan çıktıları alınmaya başlanmıştır. Söz konusu çıktıları alırken takın
orijinal rengine (mermer) yakın ve çevreye zarar vermeyen, doğada atıkları kendi kendine dönüşebilen;
mısır nişastası ve şeker kamışı gibi bitkisel ürünlerden elde edilen PLA malzeme kullanımı tercih
edilmiştir. Bu malzeme ‘yeşil plastik’ diye de adlandırılmaktadır. Tak’a ait modellerin üretimi sırasında
söz konusu PLA malzeme 200-220 derece aralığında eritilerek 100 mikron hassasiyetinde üretim
sonuçları verebilmektedir (Fig. 6-8).

Fig. 6. 3B yazıcıda üretilen geison parçası

Fig. 7. Geison bloğunun alandaki fotoğrafı ve üretilen
modeli ile karşılaştırılması

Fig. 8 Üretilen modeller üzerinde kalite kontrol ve temizlik çalışmaları
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Üretilen bu bloklar 2011 yılında hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi verileriyle
karşılaştırılmış ve proje kapsamında önerilen restitüsyon sonuçlarıyla bağdaşmadığı görülmüştür. Bu
kapsamda blokların üretimine ve sergileme çalışmalarına devam edilmektedir.
Bu çalışmalara ek olarak RTI metodu kullanılarak blokların 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 (Fig. 9-10).

Fig. 9. GL6-VI no’lu arşitrav bloğuna ait fotoğraf

Fig. 10. GL6-VI no’lu arşitrav bloğu RTI analizi

2018 yılı Phaselis Kazısı sayısal belgeleme çalışmaları kapsamında Hadrianus Takı çalışmalarına
odaklanılmış ve teknolojinin bilime sunduğu belgeleme metotları kullanılarak sayısal ortama
aktarılmıştır. Aktarılan veriler üzerinden gerek dijital gerekse fiziksel rölöve, restitüsyon ve restorasyon
çalışmaları yürütülmeye devam etmektedir.

