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Phaselis Antik Kenti’nde Murat Arslan başkanlığında yürütülen 2019 yılı kazı çalışmaları
kapsamında, önceki yıllarda yürütülen Hadrianus Kapısı bloklarının düzenleme çalışmalarına
devam edilmiştir. 2018 yılında alanda dağınık durumda bulunan söz konusu bloklar, yapının
bulunduğu yerden Güney Liman’a uzanan alanın güneydoğusuna dizilmiş ve kırık blokların
restorasyonu yapılmıştı. 2019 yılındaki çalışmalarda ise yeni tespit edilen parçaların
sağlamlaştırma ve güçlendirme çalışmaları yapılarak, yeni bulunan parçalarla Hadrianus
Kapısı’na ait önemli veriler elde edilmiştir.
Ziyaretçilerin yapıyı daha iyi algılayabilmesi, yapının yerinde sergilenebilmesi ve
blokların korunabilmesi amacıyla entablatür bölümüne ait blokların yapının hemen önündeki
alanda sergilenmesi planlanmıştır. Söz konusu blokların toprakla temasının kesilerek zeminde
oluşabilecek çökmelerin önüne geçilmesi amacıyla ilk etapta çelik konstrüksiyondan bir
platform tasarlanmıştır (Fig. 1).

Fig. 1. Entablatür kısmının üzerine koyulduğu platformun çizimi.

Tasarlanan platform için 80 x 120 mm ölçülerinde profiller ve yardımcı gerekli
malzemeler alana taşınmıştır. Platformun oluşturulabilmesi için profiller belirlenen ölçülerde
kesilmiş ve kaynakla birleştirilmiştir (Fig. 2).
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Fig. 2. Profillerin kesildikten sonra kaynakla birleştirilmesi.

Platform 8.82 x 1.48 m ölçülerinde birleştirilerek açık kalan uç kısımları saç levhaların
kaynaklanması ile kapatılmıştır. Pas oluşumunu engellemek amacıyla antipas sürülmüştür.
Platform tamamlandıktan sonra taşınacağı alandaki kot farkının giderilmesi ve platformun
stabil kalabilmesi amacıyla Kemer Belediyesi ekipleri tarafından kum zemin düzeltilip 8.90 x
1.50 m ölçülerinde kilit parke taşı döşenmiştir.

Fig. 3-4. Platformun altına kilit parke taşlarının döşenmesi.

Fig. 5. Platformun yerine taşınması
Zemindeki işlemler tamamlandıktan sonra platform yerine taşınarak arşitrav dizisinin
blokları dizilmeye başlanmıştır. Bloklar platforma yerleştirirken yükü eşit dağıtmak ve çelik
platformla temasını engellemek amacıyla (12 x 12 cm) sedir ahşaplar, blokların altına
2

yerleştirilmiştir. Köşe taşlarından sadece bir tanesinin alanda bulunması nedeniyle (2.HT.118)
platformun dengesini bozmamak amacıyla, bulunamayan arşitrav köşe taşının yerine benzer
ölçülerde kapının ara parçalarına ait düz bir blok koyulmuştur. Arşitrav dizisinin güneydoğu
cephesindeki İmparator Hadrianus ve ailesine ithaf edilen yazıt sayesinde dizinin sırası
belirlenmiştir. Kuzeybatı cephesinde ise yazıt olmadığından kenet yuvaları ile bezemelere
göre bloklar sıralanmıştır. Yapının envanter paftaları, modelleri, restorasyon ve restitüsyon
çizimleri de bu sıraya uygun olarak düzenlenmiştir. Arşitrav sırasının üzerine friz blokları
dizilmiş,

her

bloğun

altına

blokların

yükseklikleri

eşitleyecek

şekilde

ahşaplar

yerleştirilmiştir.

Fig. 6-7. Blokların platforma taşınması.
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Platforma dizilen friz bloklarının sıralaması yapılırken restitüsyon çizimleri, bitkisel
bezemeler ve kenet yuvaları dikkate alınmıştır. Friz dizisinin üzerine gelecek olan geisonsima bloklarından iyi durumda olanlar platforma yerleştirilmiştir. Platforma, dengeyi ve
ağırlık merkezini bozacak bloklar ile ağır tahribata uğrayan bloklar taşınmamıştır. Söz konusu
bloklar sergilenmek üzere platformun arkasında düzenlenmiş olan alana taşınmıştır.
Birleştirilecek olan bloklar alanda bulunan kum havuzuna götürülmüştür. Hadrianus
Kapısı’na ait bezemesiz düz bloklar ise bulundukları yerden geriye taşınarak aynı hizada
dizilmiştir. Kırık parçalar ileriki yıllarda yapılacak birleştirme ve güçlendirme çalışmalarında
birleştirilmek üzere yan yana dizilmiştir.

Fig. 8. Entablatür kısmına ait blokların çalışmalardan önceki hali.

Fig. 9. Entablatür kısmına ait blokların çalışmalardan sonraki hali.

Önceki yıllarda yapının ayak ve kemer blokları, yapının yanında düzenlenen teraslara
taşınmış ve küçük kırık parçalar için taş tarlası oluşturulmuştu. 2019 yılında yürütülen
düzenleme çalışmaları sırasında ise, kapıya ait olmayan niteliksiz bloklar yapının yakınında
bir alana, kemere ve ayaklara ait olduğu tespit edilen bloklar ise sınıflandırıldıkları alanlara
taşınmıştır. Böylelikle Hadrianus Kapısı’ndan Güney Liman’a uzanan alan, yapının
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bölümlerine göre düzenlenerek turistlerin yoğun olarak kullandığı alan genişletilmiş ve
bloklar korumaya alınmıştır.

Fig. 10-11. Platforma taşınmayan Geison bloklarının dizildiği alanın eski ve yeni hali

Hadrianus Kapısı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birleştirme
işlemlerine devam edilmiştir. Önceki yıllardaki çalışmalarda kırık olmayan parçaların, 2019
yılındaki çalışmalar sırasında kırık olduğu görülmüştür. Bu parçaların kırıkları ekip üyesi
uzmanlar tarafından birleştirilmiştir. Taş tarlasındaki küçük kırıklı parçalar yapının
bölümlerine göre sınıflandırılmıştır. Söz konusu kırık parçalardan entablatür kısmındaki
bloklara uyanların yüzeyleri temizlenip epoksi esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Yeni
yapılan platformun yararlarından birisi de taş tarlasındaki küçük kırık parçaların, entablatür
kısmında hangi parçaya uyup uymayacağının kolaylıkla tespit edilebilmesidir.

Fig. 12. ve Fig. 13. Hadrianus Kapısı’nın bloklarındaki kırıkların yapıştırılması
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Yapılan düzenlemelerle yapının hem sergilenmesine hem de korunmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin yapıyı daha iyi algılayıp, yorumlaması
kolaylaşmıştır. İleriki yıllardaki çalışmalarda bilgilendirme panosu, maket, kiosk gibi
sergilemeye yardımcı ekipmanlar da sağlanacaktır. Ziyaretçilerin bloklara temas etmemesi,
herhangi bir tahribat olmaması amacıyla dokuyu bozmayacak şekilde ahşap birimlerin içinden
3 sıra halat geçirilip platform çevrilmiştir.

Fig. 14. Kaidenin ana cadde bitimindeki merdivenlerden görünüşü

Fig. 15. Ana caddeden alanın görünümü.
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Alanda yapılan çalışmalar ile eldeki veriler karşılaştırılarak yapının restitüsyon ve
restorasyon çizimleri güncellenmiştir. Alan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen ofis
çalışmalarında ise, Hadrianus Kapısı bloklarının envanter paftaları oluşturulmuştur. Her bir
bloğun konumu, fotoğrafı, yapıdaki yeri, tanımı, bezemeleri, ölçüleri, tahribat durumları,
yazıtlıysa transkripsiyonu, teknik çizimleri, üç boyutlu fotogrametrik modeli, restitüsyon
önerisine ait üç boyutlu modeli, modellerin vertex ve poligon bilgileri, üç boyutlu baskı
bilgileri, kaç kez ve hangi yöntemle restorasyon geçirdiği, restorasyonu yapan kişi gibi
bilgiler söz konusu envanter paftalarına kaydedilmiştir. “Arkeolojik Alanlarda Yerinde
Sergileme Kavramı: Phaselis Antik Kenti” tezi kapsamında üç boyutlu yazıcıdan yapının
maketinin üretimine devam edilmiştir. Kapının RTI ve fotogrametri uygulamaları yapılarak
rölöve ve restitüsyon çalışmaları kapsamında entablatür kısmındaki blokların 1/10, 1/15 ve
1/20 ölçeklerinde baskıları gerçekleştirilmiştir. Bu baskılarda öncelikle 1/20 ölçeğinde
fotogrametrik modeller basılmıştır. Fotogrametri modelleri ve bu modellerdeki detaylar
sayesinde belgelemeleri yapılarak envanterlere işlenmiştir. Entablatür kısmına ait bloklar
küçük ya da büyük bloklar fark etmeden üç boyutlu yazıcıdan basılıp, birleşebilecek parçalar
modeller üzerinde ve bilgisayar ortamındaki çeşitli yazılımlarda denenmiştir. Maketin
üretilmesi için yazıcıdan basılan blokların alana uygun olarak 1/15 ölçeğinde basılmasına
karar verilmiştir. Söz konusu maketin üretilmesi ve alanda ziyaretçilere sunulması için üç
boyutlu yazıcı ile baskı işlemlerine devam edilmektedir.

Fig. 16. 3 boyutlu yazıcı ile restitüsyon önerisi için hazırlanan maketin geison dizisine ait blokları.

2011 yılında özel bir şirket tarafından hazırlanan Hadrianus Kapısı Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon çizimleri 2017 yılındaki çalışmalarda yerinde kontrol edilmişti.
Çizimlerde yanlış birleştirilen parçalar, eksik ve yanlış çizilen taşlar tespit edilmişti. 2019
yılında alanda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen çizim ve planlar söz konusu projeyle
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karşılaştırıldığında çok fazla değişikliğin ortaya çıktığı görüşmüştür. Ofis çalışmalarında bu
teknik hatalar giderilmiştir. 2011 yılındaki çizimlerden yola çıkarak 2 Kuzeydoğu ve 2
Güneybatı cephede toplam 4 tane olduğu düşünülen Geison-sima dizisindeki aslan başları,
alanda yapılan birleştirme ve güçlendirme çalışmalarında 12 adet aslan başı olduğunu
göstermektedir. Ayrıca restorasyon çizimlerinde birleştirilmesi önerilen taşların, sayısal
ortamda fotogrametrik modeller üzerinden ve arazi çalışmalarında incelendikten sonra
bazılarının birbirine uymadığı tespit edilmiştir.

Fig. 17. Hadrianus Kapısı cephe çizimleri.
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Hadrianus Kapısı’nın her bir bloğu için hazırlanmış olan envanter paftalarından 306 ve 111
blok numaralı, A4 restitüsyon numaralı bloğun paftaları aşağıda gösterilmiştir.
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Phaselislilerin 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).
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