
Knidos 



Knidos, Muğla ili Datça ilçesinde bulunan Reşadiye Yarımadası’nın ucundaki 
antik kent.

Tarihçe

Knidos önce bugünkü Datça ilçe merkezinin 1.5 km kuzeydoğusunda Dalacak 
burnu üzerindeki Burgaz mevkiinde kurulmuştu. Sonra Yarımadanın batı 
ucundaki Tekir Burnu üzerine taşındı (M.Ö. IV yy).



Bazı antik kaynaklar kentin kuruluşunu Argoslu kahraman Triopas'a maleder. 
Tarihçi Diodoros, Knidos’ta yaşayanların Teselya’dan (Yunanistan’da bir bölge) 
gelen göçmenler olduğunu ileri sürmüştür. Burada yapılan kazılar ise yöredeki 
yerleşim başlangıcının M.Ö.VII.yüzyıla tarihlendiğini açığa çıkarmıştır. 

Tarihçe

Herodot’a göre 
Spartalı’lar Knidos’u bir 
koloni kenti olarak koloni kenti olarak 
kurmuşlardır. Zamanla 
güçlü bir konuma gelen 
Knidos, komşu kentleri 
Lindos, kamiros, 
İtalyysos, Kos, 
Halikarnasos ve Delos ile 
birlikte Dor Hexapolisini 
oluşturmuşlardır.



M.Ö 6. yüzyılda Dor egemenliği altında giren Knidos, sonra sırası ile Persler, 
Atinalılar, Romalılar, Germiyanoğulları ve en son Yıldırım Beyazıt tarafından işgal 
edilmiş. Sultan Reşad döneminde ise adı Reşadiye olarak değiştirilmiş.

Tarihçe (Dorlar)

Dor’lar, Knidos antik kentini hem ticari hem 
de kültürel açıdan devrin en önemli liman 
şehri yaptılar. M.Ö. 12yy’dan itibaren 
Yunanistan, Ege adaları ve Ege kıyılarını Yunanistan, Ege adaları ve Ege kıyılarını 
istila eden barbar Dor kabileleri Yunanca 
konuşan bir halktı ve bu bölgede 4yy 
boyunca karanlık bir devir yaşanmasına 
neden olmuştur. Rodos adasında inşa 
ettikleri 32m yüksekliğindeki Güneş tanrısı 
Helios’a ithafen yapılan heykel M.Ö.226’da 
yıkıldığında, yalnızca 56 yıldır ayaktaydı ve 
ada halkı heykelin kendilerini koruduğuna 
inanırdı. 



Knidos bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentti. Tarihin büyük 
astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, Knidosludur. Gezegenlerin 
aynı merkeze bağlı olarak hareket eden yuvarlaklar olduğunu söyleyen 
Euduksos'un Kentte bir de rasathanesi vardı. Knidos için bir kanunname de 
hazırladığı biliniyor. MÖ.355 yılında öldü. 

doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından 
biri sayılan İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos burada yaşadı. Doktor 
Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta 

Tarihçe

Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta 
kurdular.

Tarihçi ve doktor Ktesias'da Knidosludur. Hindistan ve İranı kaleme almıştır. 
Pers kralı Artakserkses II'yi iyileştirdiği söylenir.



MÖ. 545 yıllarında, Pers komutanı Harpagos'a karşı, Datça yarımadasının doğu ucunda kanal 
açıp ülkelerini ada haline getirmek istedilerse de başarırlı olamadılar. Kentlerini direnmeden 
teslim ettiler. Persler Knidos’a zarar vermediler. Bu yüzyılda Knidos, şarap ihraç eden önemli bir 
ticaret merkezi konumuna gelmiştir.

V. yy. da Delos Deniz Birliğine üyedir. 

MÖ.394 yılında, Atinalı amiral Konon, Spartalıları Knidos açıklarında yenilgiye uğratır.

MÖ. 387 yılındaki Kral Barışı ile Pers egemenliğine girdi. 

Tarihçe (kronoloji)

MÖ.360 yıllarında Eski Knidos (Datça) kentinden, Bu gün Tekir Burnu’ndaki Yeni Knidos’a yere 
taşındılar.  

MÖ. 334 yılında B. İskender'e direnmeden teslim oldular. 

MÖ.129 yılında Roma Eyalet sınırlarına dahil oldu. İmparatorluk Döneminde, özgür kent 
durumundaydı. 

Hıristiyanlık Döneminde, küçük bir kasaba ve piskoposluk merkeziydi. Bu dönemde 5 kilise ve bir 
şapel yapıldı 

6. ve 7. yüzyıllardaki arap akınları ve korsan saldırıları kentin sonunu hazırladı ve tamamıyla terk 
edildi. 



Knidos antik kentinin genel görüntüsü



Knidos Kazıları

1857 yılında İng. Sir Charles NEWTON, 
kraliyetin emrine verdiği bir harp gemisi ve 
250 tayfa ile Knidos'a ayak basar. Newton 
kazıları, eserlerin çıkarılması 212 sandıkla 
gemiye yüklenmesi 384 gün sürer. 
Köylülerimiz ona "Toprakta delikler açan deli 
İngiliz" derlerdi. 

Bu çalışmalarından ötürü, Londra Üni. ona, 
"arkeoloji doktoru" ünvanı verdi, Kraliyet ise 
"Sir "ünvanını. 

1952-1957 yıllarında G. E. BEEN ve J. M. 
COOK, Knidos ve tüm yarımayı inceleyip 
yazıtlar ortaya çıkardılar. 

C. Newton, Aslanlı Mezarın aslanıyla, gitmeye hazırlar.



Knidos aslanı

Knidos önlerinde yapılan bir savaşını kazanan ve Knidos kentini işgalden 
kurtarmış olan komutan Conon için yaptırılmış olan bu aslan, Conon ve 
ordusunun gücünü simgelemekteydi.1855 yılında Sir Newton üç günlük uğraşla 
Knidos aslanını bir gemiye yükleyip götürdü. Şu anda İngiltere müzesinde 
sergilenmektedir. 



Büyük Tiyatro 

Büyük Tiyatronun mimari parçaları, Aphrodite Tapınağının sütunları, Mısır Valisi 
Kavalalı Mehmet Ali Paşanın Kahire'deki sarayında ve Dolmabahçe Sarayının 
iç merdivenlerinin yapımında kullanıldı.



Küçük Tiyatro

4500 kişilik k. Tiyatro, Knidos'un en iyi korunmuş yapısıdır. MÖ. IV. yy. a 
tarihleniyor. Son buluntular ışığında, antik dünyanın en eski tiyatrosu olma 
ozelliğine sahip oldu. 

Roma Döneminde, su oyunları, deniz savaşları ve gladyatör gösterileri 
yapılabilecek şekilde tadilat geçirdi.  



Apollon tapınağı

Apollon Tapınağı 
Sol önde görülen yapı, 
tapınağın Sunağı
Apollon Karneios 
Şenlikleri, Bu alanda 
yapılıyordu. Her yıl 6 
Dor kenti (Dor 
Heksapolisi) burada Heksapolisi) burada 
toplanır, resmin sağında 
görülen basamaklara 
(Tiyatron) oturur, Tanrı 
Apollon adına 
düzenlenen şenlikleri 
izlerdi.

Resimdeki çukurlar, Amerikan kazılarının çirkinlik 
abidesi. Aphrodite heykelini aramak için kazıldılar. 



Propylon (Anıtsal Kapı)

MÖ.IV.yy. ortalarına yani kentin kuruluşuna tarihleniyor. Kazılarına devam 
edilen Liman Caddesi ile Doğu-batı caddesinin kesişme noktasında yer 
alıyor. Eşik taşına dikkatli bakılırsa, Propylonun döner kapısının izlerini 
görebiliriz.



Gymnassion

Propylonun doğusuna doğru gidersek doğu-batı caddesinin altında, kentin 
kanalizasyon sistemi görülür. Kanalizasyonda ele geçen seramikler, yapının 
MÖ. IV. yy.da yapıldığını gösteriyor. Onunda ilersinde Gymnasion yer alıyor. 

Gymnasionu Charles Newton ortaya çıkardı. Sağ tarafı mozaikle kaplıdır.



Podyumlu Tapınak/Korinth tapınağı

Podyumlu Tapınak/Korinth Tapınağı, Yükseltilmiş bir podyum üzerinde, MS. 
3. yy.da İmparator Hadrianus döneminde inşa edilmiş. 



Stao (sundurma, balkon) 

Örnekleri Ephesos ve 
Nysa Kütüphanelerinde 
de görülür. Stoa, 
Hellenistik Döneme 
tarihleniyor. Erken 
Roma Çağında 
tadilattan geçirildi. 

Stoa, Liman Cad. ile Tiyatro Cad. arasında yer alır. 130 m. 
uzunluktadır. Halen 27 odası ortaya çıkarıldı. Resme dikkatli bakılrsa, 
odaların arka duvrlarının arkasında bir duvar daha görülür. Yukarı 
teraslardan gelen yağmur suları, bu iki duvar arasından bir yolla 

binalara zarar vermeden denize veriliyordu. 



Dıonysos Tapınağı

Tapınak Stoa'nın ortasında yer alıyor 
Stoa'nın ortasında yer alan Dionysos Tapınağı, MÖ. III. yy. a tarihlenir. 

Erken Bizans Döneminde kilise'ye çevrildi.



Dıonysos heykeli

Demeter Tapınağında bulunan oturur durumdaki Tanrıça Demeter heykeli 
ve Bryaksis'in yaptığı Dionysos heykeli, Rahibe Nikokleia heykeli British 
Museumda sergileniyorlar. 1857 de Newton tarafından bulundular.



Güneş saati

M.Ö. IV. yy



Açıkhava Müzesi

Knidos'da buluntuların sergilendiği bir de açık hava müzesi bulunuyor



Aphrodite (güzellik ve aşk tanrıçası)

MÖ.IV. Yy. Ülkenin her yanından gelen 20 
bin kişi plaja toplanmıştı. Aphrodite rahibesi 
PHRYNE ağır ağır dalgalara doğru ilerledi. 
Kuşağını çözdü. İç çamaşırları dahil 
giysilerini teker teker çıkarıp kumsala attı. 
Saçlarını açıp omuzlarına dağıttı. Denize 
girdi. Seyredenler arasında bulunan ünlü 
heykeltıraş Praksiteles, bu olağanüstü heykeltıraş Praksiteles, bu olağanüstü 
güzellik karşısında büyülendi. Bu rahibe, 
Aphrodite'nin ta kendisiydi. Ve kararını 
verdi. Bu güzelliğin heykelini yapıp 
ölümsüz kılacaktı. Heykel öylesine gerçek 
ve güzel oldu ki, birçok şehir satın almak 
istedi. 

Praksiteles'in Paros mermerinden yaptığı 
Aphrodite heykelini Knidoslular satın alıp 
yuvarlak tapınağa yerleştirdiler.

Aphrodite Heykeli Metropolitan Müzesi 



Aphrodite tapınağı



Aphrodite

Praksiteles, heykelin canlı gibi 
algılandığını fark edince satmak istemiş. 
Ama, heykel çıplak olduğu için kimse 
almaya cesaret edememiş. Ancak, 
Knidoslular heykeli görür görmez seks 
pazarında işlerine çok yarayacağını 
düşünerek satın almışlar. Heykeli, Afrodit 
Tapınağı'nın en güzel yerine Tapınağı'nın en güzel yerine 
yerleştirmişler.

Antik çağda, beğenilen heykelleri 
kopyalarını yapmak modaydı. Knidos 
Aphrodite'sinin, Antik Çağda yapılmış 53 
kopyası halen değişik müzelerde 
sergileniyor. En önemlileri; Vatikan 
Müzesi, Paris Louvre Müzesi, Münih 
Müzesinde sergileniyor. 



Aphrodite

Tapınağın, heykelin görülebilmesi için iki 
yönde kapısı vardı. Böylece heykel hem 
önden, hem arkadan görülebiliyordu. 
Knidos Aphrodite'sinin bir eli cinsel 
organını kaparken diğer eli havlu 
tutuyordu. Yani çırılçıplak, banyodan yeni 
çıkmış olarak tasvir edilmişi. 

Yapılmış ilk çıplak kadın heykelidir. O 
tarihe kadar yalnız erkek heykelleri çıplak 
yapılıyordu. 

Dünyanın en güzel eseri kabul ediliyordu. 
Denizcilere şans getirdiğine inanılırdı. 
Tanrıçaya, evlenecek olanlar bir çift kumru 
hediye ederlerdi. 



Aphrodite

Afrodit Tapınağı, heykel sayesinde 
öteki tapınaklardan daha çok rağbet 
görür hale gelmiş ve bu çırılçıplak 
güzelliği her cephesinden seyretme 
isteği, Knidos'a akını bir kat daha 
artırmış. Antikçağda, kentin ileri 
gelenlerinin güzel kızları, tanrı vergisi 
bu estetiklerine şükran duygularını bu estetiklerine şükran duygularını 
sunmak için, kendilerini bir süre 
Afrodit Tapınağı'na adar ve bu süre 
içinde tapınağı ziyaret edenlere 
vücutlarını ikram ederlerdi. 



Aphrodite

Bithynia kralı Nikomedes, 
heykele karşılık, bütün 
borçlarını ödemeyi önermiş 
ama Knidoslular bu teklifi 
reddetmişlerdir. 

Knidos Afrodit'inin Roma çağı kopyası, Vatikan Müzesi



Aphrodite

1969 yılında Aphrodite Tapınağını bulup 
ortaya çıkaran, Amerikalı Ark. Iris Love, 
heykelin başını British Museumda bulduğunu 
ileri sürdü ama ispatlayamadı. Tapınağın 
yakınlarında, heykelin gri mermerden 
kaidesini de buldu. Yine bu alanda doğal 
boydan daha uzun, başsız bir kadın heykeli 
daha buldu. Ören yeri müzesinde daha buldu. Ören yeri müzesinde 
sergileniyor.  

Antik bir yazar, Heykelin, İmparator 
Theodosius tarafından İstanbul'a Lausos 
Sarayına aldırıldığını ve 475 yangınında yok 
olduğunu yazar. Bu ifade inandırıcı değildir. 
Bunun kopyası da olabileceği iddia ediliyor. Afrodit'in heykelini resmeden Knidos sikkelleri



Aphrodite

Yine Lukianos'un EROTİKA "Aşk Öyküleri" isimli 
kitap, Knidos'a yapılan bir gezinin hikayesini 
anlatır. "Kutsal alandaki mis kokulu güzel 
bahçelerden geçtikten sonra tapınağa girerler. 
Heykelin güzelliği karşısında büyülenirler. 
Heykelin arkasını da görmek için tapınağın 
arkasına dolanırlar. Onlara yaşlı bir kadın, kilitli 
kapıyı açar. Heykelin arkası da önü kadar kapıyı açar. Heykelin arkası da önü kadar 
mükemmeldir. Tanrıçanın kalçasının iç tarafında 
bir leke vardır. Aralarında konuşurlar; Heykeltıraş 
mermerin lekesini ne de dahice gizlemiş. Yaşlı 
kadın hayır der. Düşündüğünüz gibi değil. Ve 
lekenin hikayesini anlatır; Bir zamanlar tanrıçaya 
aşık bir genç yaşardı. Her gününü akşama kadar 
tapınakta geçirirdi. Bir gün tapınakta saklanıp, 
kapılar kapanınca içerde kalmayı başarmış. 
Sabah olduğunda anlaşılmış ki genç, tanrıçayla 
sevişti. İşte bu leke o sevişmenin izidir."

Göreburg Isveç



Genelev kalıntıları

Antikçağda Knidos, Arap ve Akdenizli 
gemiciler ve tacirler tarafından çok 
bilinen ve rağbet görmekte olan çok 
sayıda geneleve sahipti. Eski 
kaynaklarda, herkesin giremediği, 
kentin yasak bölgesi ilan edilen bir 
bölümden bahsediliyor. Tam bir bölümden bahsediliyor. Tam bir 
şehvet noktası kabul edilen bu alan, 
sokakta ve yerlerde sevişenlere, 
kadın kılığına girmiş erkeklere, ağır 
makyajlı, dönemine göre bol dekolteli 
kadınlara mekânlık ediyordu. 

Çeşitli pornografik figürlerin bulunduğu kandiller



Genelev kalıntıları

Knidoslular, gemicilere en güzel 
kadınları sunup, açık saçık resimlerle 
süslü kandiller satarak, bugünün 
sanal pornografisinin yolundaki ilk 
adımları atmışlar. O dönemlerde çok 
rağbet gören bu kandillere, 
günümüzdeki Knidos kazılarında 
sıkça rastlanıyor. Bu kandillerin sıkça rastlanıyor. Bu kandillerin 
üstünü süsleyen resimler, 
günümüzün cüretkâr pornografik 
resimlerine taş çıkartıyor.



Genelev kalıntıları

Antikçağlarda adı seks merkezine 
çıkan Knidos, dünyanın çeşitli 
yerlerinden ünlülerin mesken 
tuttukları bir yer halini aldı. Kentin 
büyüsüne kapılanlar ve kentte 
yaşanan aşk öykülerini bilenler, 
burayı sınırsız cinselliğin merkezi 
olarak kabul ediyorlar.olarak kabul ediyorlar.



Çağdaş bir Knidoslu

Can Yücel 1926 - 1999



Beni kuzum Datça’ya gömün 
Geçin Ankara’yı İstanbul’u! 
Oralar ağzına kadar dolu 
Alabildiğine de pahalı, 
Örneğin Zincirlikuyu’da 
Bir mezar 750 milyona 
Burası nispeten ucuzluk 
Ortada kalma tehlikesi de yok 

vasiyet

Ortada kalma tehlikesi de yok 
Hayır dua da istemez, 
Dediğim gibi beni Datça’ya gömün 
Şu deniz gören mezarlığın orda, 
Gömü sanıp deşerlerse karışmam ama!



Can Yücel’in mezarına çirkin saldırı

Perşembe geceyarısı 
meydana geldiği 
sanılan saldırıda 
Yücel’in mezarı, 
paramparça edildi. 
Bekçisi bulunmayan 
belediye mezarlığında, 
Datça Emniyet Amirliği 

Tüm dünyada ’hoşgörü mezarlığı’ olarak bilinen Datça Mezarlığı’nda 
Müslüman kabirlerinin yanı sıra Hıristiyan ve Yahudi kabirlerinin 
bulunduğunu hatırlatanlar, olaya sert tepki gösterdi.
Yücel’in geçen cuma günü olan ölüm yıldönümünde, bazı kişiler 
tarafından vasiyeti olduğu ileri sürülerek mezarına şarap dökülmüştü. Dün 
açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Sedat Deniz de bu şaraplı 
anmaya tepki göstermişti.

Datça Emniyet Amirliği 
ekipleri, inceleme 
başlattı. 


