DATÇA YARIMADASINDA “ ESKİ KNİD0S” YERLEŞMESİNİ ETKİLEYEN DOĞAL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. İlhan K A Y A N

GİRİŞ
Konu ve Amaç
Ege Denizi ve kıyılarının dünya uygarlık tarihinde önemli bir yere
sahip olması, bu bölgenin coğrafi konumu ve bundan kaynaklanan doğal
çevre özellikleri ile yakından ilgilidir. Subtropikal kuşakla orta enlemler
arasında bulunan Ege, kış ve yaz aylarında faiklı hava kütlelerinin et
kisinde kalır. Ilık ve bol yağışlı kışları, sıcak ve bol güneşli yazlar izler.
Doğa bütün yıl yeşildir. Böyle bir ortam uygarlığın henüz gelişmediği,
insanların doğal çevrelerine doğrudan bağımlı bulundukları tarih öncesi
çağlarda, onları bu bölgeye çeken ve bağlayan faktörlerin başında gelmiş
olmalıdır.
Ege Denizi kıyılarında kurulmuş büyük kent devletlerinde arke
ologların sürdürdükleri yoğun çalışmalar, bu kentlerin kuruluş, gelişme
ve önemlerini kaybetmelerinde sosyal olaylar ve değişmeler yanında
doğal çevre özelliklerinin ve insan-çevre ilişkilerinin de çok büyük payı
bulunduğunu göstermiştir. Mesela Ege Denizi kıyılarının fazla girintili
çıkıntılı olması ve adaların çokluğu, denizciliğin gelişmediği çağlarda
ilkel deniz araçları ile kısa mesafelerde ulaşılabilecek, sığınılabilecek
doğal limanların bulunmasını sağlamış ve bu sayede de buralarda de
nizcilik hızla gelişme imkânı bulmuştur. Denizciliğe bağlı olarak gelişen
Ege kıyılarındaki büyük antik kentler, daima bu denize dökülen büyük
akarsuların ağızlarında, gemilerin emniyetle barınmasına elverişli koy
ve körfezler çevresinde kurulmuştur. Ege Denizi kıyıları genellikle diktir
ve kıyı düzlükleri dardır. Irmak ağızları gemilerin barınmasına elverişli
olduğu kadar, çevrelerinde ve gerilerindeki vadilerde tarıma uygun alüvyal düzlükleıin de nispeten geniş bulunduğu yerlerdir. Bu jeomorfolojik
özellikler kentlerin böyle yerlerde gelişmesinde doğrudan etkili olan
faktörlerdir.
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Kısaca, Ege kıyılarındaki önemli antik kentlerin, doğal çevrenin
özelliklerinden en iyi yararlanılacak şekilde kuruldukları ve bu özellik
lere uygun bir gelişme gösterdikleri söylenebilir. Başka bir ifade ile, ön
celeri doğal çevre sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi şekillendirici
etki yapmıştır. Ancak bu gelişme, giderek insanların doğal çevrelerin
deki imkânları zorlamalarına neden olmuştur. Mesela nüfus arttıkça
tarım alanları buradaki insanlara yetmemeye başlamıştır. Bu yüzden
zamanla taıım alanları yamaçlara doğru genişletilmiş, oralardaki doğal
bitki örtüsü kaldırılmış, ormanlar açılıp tarım alanları olarak (genellikle
zeytinlik ve bağ olarak) kullanılmıştır. Deniz ticaretinin gelinmesi, zey
tinyağı ve şarap gibi Eğeye özgü ürünlerin satışını artırmış, bunların
depolanması ve taşınması için seramik kapların yapımında gittikçe
daha çok ağaç yakılması gerekmiştir. Kereste ve odun kömürü ihracatı
nın da ağaç kesiminde önemli payları bulunduğu bilinmektedir.
Son buzul çağından günümüze doğru değişen iklim şartları altında
hassas bir dengede bulunan Ege bölgesinin dik yamaçlarındaki orman
lar insan eliyle ortadan kaldırılınca denge hızla bozulmuştur. Bunun en
önemli sonucu olarak erozyon hızlanmıştır. Dik yamaçlardan kolayca
aşman topraklar akarsularla denizlere taşınmış, ırmak ağızları doğal ola
rak beklenenden daha çabuk dolmaya başlamıştır. Böylece insan doğal
çevreyi etkileyip dengesini bozunca, doğal çevrenin değişen özelliklerine
de kendisinin yeniden uyması gerekmiştir. Gerçekten, erozyonla kaybe
dilen topraklar tarımın, alüvyonlarla lıızla dolan limanla ı denizciliğin
ve ünlü liman kentlerinin gerilemesine neden olmuştur.
Şüphesiz bu gelişme ve gerilemelerde sosyal değişikliklerin, başka
bölgelerde gelişen sosyal, siyasi olayların, istila ve savaşların da etkisi
olmuştur. Çünkü Ege Denizinin coğrafi konumuyla ilgili bir başka önem
li özelliği ae doğu ve batı uygarlıkları arasında en uygun bir geçiş veya
kaynaşma alanı durumunda bulunmasıdır. Bundan başka bu yerlerde
insanların sorumlu bulunmadığı doğal olaylar (depremler gibi) da önem
li değişiklikler meydana getirebilmiştir.
Bu çalışmada vurgulanmak istenen husus, antik merkezlerin geliş
me ve değişmelerinde sosyal olaylar yanında doğal olayların da önemle
üzerinde durulması gerektiğidir. Bunun için antik çağlarda güneybatı
Anadolunun zengin bir ticaret kenti olan K n i d o s ele alınmıştır. Bi
lindiği kadarıyla Knidos, önce bugünkü Datça iskelesinin 1-2 km ku
zeyinde, Dalacak burnunda ve Burgaz düzlüğünde kurulmuştun (Eski
Knidos) (Şekil 1). Dalacak kıyılarının gerisi Datça yarımadasının tarı-
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Şekil 1. D atça yarımadası. Eşyükselti eğrileri 20 m de bir geçirilmiş, eşderinlik eğrilerinden
yalnız - 200 m eğrisi çizilmiştir.

ma en elverişli yerleridir. Tanma dayalı bir gelişme gösteren kent, bir
süre sonra, deniş ulaşımı bakımından daha elverişli bir yeı olan, Datça
yarımadasının batı ucundaki Tekir burnuna taşınmıştır (Yeni Knidos).
Ancak, bu yer değişikliğinden sonra da Eski Knidos tarımsal etkinliğini
sürdürmüş, önemini uzun süre daha korumuştur.
Dalacak burnunun kuzey ve güneyinde Eski Knidos kentinin liman
ları bulunmaktadır. Bu limanlar da kıyı bölgelerindeki pek çok antik
liman gibi bir süre sonra fonksiyonlarını kaybetmiş, görünümleri çok
değişmiş yapılardır. Ancak buradaki değişmeler Efes, Milet gibi büyük
ırmak ağzı limanlarından farklıdır. Eski Knid.os’ a ulaşan ve limanlan
dolduran büyük bir akarsu yoktur. Buna karşılık kıyıda küçük ölçülü
deniz seviyesine oynamalarına ve denizel işlenişe (dalga aşındırması
ve biriktirmesi) bağlı değişmeler olduğu gözlenmektedir. Konuya eğil
memizin başta gelen nedeni de budur.
Eski Knidos kent alanında bugün ayakta kalmış hiç bir önemli yapı
yoktur. Yalnızca, yer yer kenti koruyan surların kalıntıları görülür. Bun
lar birkaç sırası kalmış, iri blok taşlardan örülmüş kalın duvarlardan
ibarettir. Yapı olarak ayrıca Dalacak burnu üzerindeki su sarnıcı ve bu
nun eteğinde, kıyıdaki duvar ile liman mendirekleri dikkati çekmektedir.
Buna karşılık yüzey bol seramik kırıklan ile kaplıdır.
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Dr. Tuna Eski Knidos kent alanının farklı kullanım bölümlerini
belirleyerek kent planını çizmiştiı. Yüzey buluntularını sistematik olarak
toplayıp değerlendiren Dr. Tuna, bunlara dayanaıak kentin farklı d ö
nemlerini belirlemeye çalışmıştır. Dr. Tuna’nm çalışmasında bölgeye
ait ayrıntılı literatür de verilmiştir (1983).
Bu yazıda önce Datça yarımadasının bütününe ait genel bir fiziki
coğrafya değerlendirmesi yapılmış, dalıa sonra Dalacak burnundaki
Eski Knidos kent alanının doğal çevre özellikleri, en çok da kentin li
manları üzerinde durulmuştur. Kent limanları ve çevresinde, denizel
aşınma ve birikme olaylarını ve deniz seviyesindeki değişmeleri aydın
latmaya yarayacak veriler saptanmış, bunlarla kentin gelişme dönem
leri arasında ilişkiler kurulabileceği görülmüş ve konunun bu yönüne
ağırlık verilmiştir.
Dr. Tuna’nın arkeolojik verilerinden başka, 1/25.000 ve 1/5.000
ölçekli harita ve planlarla 1 /15.000 ölçekli hava fotoğrafları ana malze
memiz olmuştur. Arazi çalışmalarında kentin faiklı kullanım alanlarının
jeomorfolojik, klimatik, lıidrografik ve doğal bitki örtüsü bakımından
özellikleri üzerinde durulmuştur. K ıyı şeridi boyunca, jeomorfolojik
farklılık gösteren bölümler profillerle belirlenmiştir. Bu aıada, yeterli
olmamakla birlikte, yoklama mahiyetinde birkaç küçük el sondajı ile
kuzey limanları ve yakın kıyılarında yüzey altına ait bilgiler de sağlan
maya çalışılmış ve ilgili profillere işlenmiştir.
Bu yazı, elimizdeki veriler ölçüsünde ilk gözlemlerimize ve değer
lendirmelerimize dayanmaktadır. Daha güvenilir sonuçlar için yüzey al
tına ait daha çok bilgiye ihtiyaç vardır. Bu da ancak sondaj ve kazılarla
sağlanabilir. Bilgilerimizin henüz yeterli olmadığını, bu nedenle şimdilik
vardığımız sonuçların yanılma payları bulunabileceğini kabul ediyoruz.
Ancak, konuya arkeolojik çerçeve içinde, çevre-insan ilişkileri açısından
bakışımızın meslektaşlarımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

“ ESK İ KN İD O S” K EN Tİ
Anadolunun bütün Ege kıyı bölgesi gibi Datça yarımadası da antik
çağlarda önemli bir yerleşme alanı olmuştur. O dönemlere ait arkeolojik
kalıntılar bütün yarımadada, fakat' özellikle Tekir burnunda, Betçe
düzlüklerinde ve Datça berzahında yoğun olarak bulunur (Şekil 1).
Datça yarımadasının günümüze ulaşan en zengin arkeolojik eserleri,
yarımadanın batı ucunda, Tekir burnundaki Knidos (Yeni Knidos) ken-
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tinde bulunmuştur. Knidos tarıma uygun geniş bir hinterlanda sahip
bulunmamakla birlikte, Doğu Akdeniz ile Ege Denizi arasında deniz
ulaşımı bakımından önemli olatı konumu nedeniyle gelişme göstermiş
ünlü bir antik kenttir.
Betçe düzlükleri ve Datça berzahı ise yarımadanın tarıma elverişli
alanlarıdır. Antik çağlarda buralarda tarıma dayalı olarak gelişme gös
teren dağınık yerleşme birimleri kurulmuştur. Bunlardan batıdaki Betçe
düzlüklerinde Triopion adındaki yerleşme merkezi gelişmiştir. Datça
berzahında ise en önemli antik yerleşme kalıntıları Datça köıfezi kıyı
sında, bugün Datça iskelesinin 1,5 km kadar KD sundaki Dalacak burnu
ve Burgaz düzlüğünde bulunmaktadır. Bütün Datça yarımadasında Hellenistik dönem öncesine ait en zengin yüzey buluntularına burada rast
lanmıştır. Bu kent Bean-Cook (1952) tarafından “ Eski Knidos” olarak
tanıtılır. Bu araştırıcılara göre Knidos kenti önce Dalacak - Burgaz’ ia
kurulup gelişmiş, daha sonra Datça yarımadasının batı ucundaki Tekir
burnuna taşınmıştır.
Aşağıda önce Eski Knidos kenti kuruluş alanının arazi kullanımı
bakımından önem taşıyar jeom oıfolojik özellikleri incelenecek, daha
sonra kentin geçirdiği farklı dönemler ile doğal olaylar arasındaki ilişki
ler üzerinde durulacaktır.

Eski Knidos Kentinin Kuruluş Alanı
Datça körfezi, Datça yarımadası güney kıyılarındaki en büyük kör
fezdir. GD ya bakan geniş bir daire yayı şeklindeki körfez kıyılarınıu batı
kesimi dik ve çok girintili çıkıntdıdır. Kuzey kıyılat ise alçak ve plajlıdır. Eski Knidos kentinin kuruluş alanı olan Dalacak burnu ve K D sun
daki Burgaz kıyı düzlüğü, bu iki farklı kıyı kesiminin geniş alanında bu
lunmaktadır (Şekil 1 ve 2).
Datça körfezine ulaşan en büyük akarsu Datça çayı veya kıyı kesi
mindeki adıyla Uzunaamak’tır. Datça çayının ana vadisi, batı-doğu
doğrultusunda uzanan bir subsekant çukurluk içinde bulunur (Şekil 2).
Alüvyal vadi tabanı ortalama 800 m kadaı genişliktediı ve kenarları çok
girintili çıkıntılıdıı. Kuzeyde ortalama 10° kadar güneye dalındı Pliosen
konglomera tabakaları yayvan sırt ve tepeler oluşturur. Bunların yük
seltileri 30-50 metre dolayında olup, çok yayvan bir kuesta topografya
sının artıkları durumundadır. Datça çayı vadisinin güneyinde de yine
alçak, yassı tepeleıden oluşan b ;r alan vat dır. Ancak burada yapı ku-
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zeydekinden farklı olup, anakaya genellikle Mesozoik kalkerleridir (Şe
kil 2). Doğuda Tülü tepesinin kuzey eteklerinde, daha alttaki şistlerin
küçük mostraları da görülür. Kargı deresi GD sunda kalker temel üze
rine oturan kuzeydeki Pliosen konglomeralaıınm bir bölümü Kemercik,
Kamreak, Tülü tepelerini meydana getirir. Bu tepelerdeki konglomeralar
da kuzeydekiler gibi güneye dalışlıdır; ancak dalış açıları daha küçük
tür.
Datça İskele mahallesinin kuzeyinde, batıdaki kalker dağların dik
yamaçlarıyla doğudaki tepelik alan, akarsularla yarılmış eski bir etek
düzlüğü ile birleşir. Etekleıde 40-60 m den başlayıp, batıdaki vadi içle
rinde 100 m ye kadar yükselen bu yüzey çoğu yerde kalker ve serpantin
molozlu, kırmızı killi bir öıtü ile kaplıdır. Eski Pleistosenin sıcak ve ku
rak bir döneminde şekillendiği anlaşılan bu yüzey Kemercik, Kamreak
ve Tülü tepelerini de çevreler. Bu tepelerin, yüzey aşınıp parçalanmadan
önce, onun üzerinde yükselen 10-20 m lik çok yayvan yükseklikler olduğa
söylenebilir.
Kemercik - Çalea tepeler dizisinin güney etekleıinde 10-30 metre
yükseltide bir etek düklüğü sistemi daha bulunur. Bu yüzey 40-60 m
yüzeyinin gevşek örtüsünden taşınan bol malzemenin daha alçak bir
kaide seviyesine (deniz seviyesine) göre eteklerde birikmesiyle oluşmuş
tur. Bundan sonra bugünkünden alçak bir deniz seviyesine göre vadile
rin derinleşmesi ve son olaıak da deniz seviyesinin yükselmesiyle boğul
ma olayı meydana gelmiştir. Datça çaycının aşağı bölümündeki uzanışı
bu gelişmeyi kanıtlayan özellikler gösterir. Burada Datça çayı batı doğu doğrultulu subsekant çukurluğu bırakıp güneye dönmekte Tülü ve
Çalca tepeleri arasında kalker anakaya üzerinde açtığı küçük boğazdan
geçerek Burgaz düzlüğüne çıkmaktadır. Bu küçük kıyı düzlüğünde Uzunazmak adını alan akarsu, denize buradan dökülür (Şekil 2).
Çalca boğazının epijenetik bir gömülme ile açıldığı anlaşılmaktadır.
Gerek Datça çayının subsekant vadisinde, gerekse Çalca boğazında
görülen alüvyal boğulma ise son vadi derinleşmesinden sonra kaide se
viyesinde bir yükselme olduğunu göstermektedir. Son yarılmanın Würm’
deki östatik alçalmaya, boğulmanın da Holosen transgıesyonuna bağlı
olarak geliştiği söylenebilir.
Burgaz düzlüğünün güneyinde Pliosen konglomeraları 10-15 m
yükseklikte, kıyıya paıalel çok yayvan bir sırt oluştuıur. Bunun güney
kesimi 10-30 m etek düzlüğüne birleşir ve taşlı-topraklı bir örtü ile kap
lanır (Şekil 2). Burada konglomera tabakaları genellikle yataya yakın
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duruşlu veya hafifçe GD ya dalı inlidir. Nihayet Pliosen konglomeraları
nın kıyıda görünen son mostrası Dalacak burnunu oluştuıur. Burada
konglomera tabakaları hafifçe K B ya dalışlıdır. Bu nedenle Dalacak bur
nu, alm dalgalarla falez şeklinde işlenmiş, 15 m kadar yükseklikte, kıyı
boyunca 500 m kadar uzunlukta küçük bir kuesta sırtı özelliğindedir
Şekil (2 ve 4).

Yüzey buluntularına göre Eski Knidos kentinin ilk kuruluş alanı
Dalacak burnu üzerinde yer tutmuş, ilk limanlar bu burunun GB ve KD
sundaki küçük koylarda kurulmuştur. Yerleşim alanı daha çok Dalacak’ tan K D ya, Burgaz düzlüğüne doğru yayılmıştır. Kemercik, Kanırcak, Tülü, Çalca tepelerinin yamaçları ve daha batıdaki etek düzlükleri
ise en yakın ve yoğun tarımsal kullanım alanları olmuştur. Yeni yeni
düzenlenen bazı zeytinlikler dışında bugün pek kullanılmayan bu alan
ların, antik çağlarda zeytinlik ve bağ olarak yoğun biçimde kullanıldığını
gösteren yapay tarım sekileri hâlâ tanınabilmektedir (Şekil 2).

K IY I D EĞİŞM ELERİ VE ESKİ K N İDOS’ UN F A R K L I DÖ
NEM LERİ
Eski Knidos kentinin kurulduğa kıyılarda deniz seviyesi ve kıyı
çizgisi son birkaç bin yılda değişmeler göstermiştir. Kıyı boyunca deni
zin önce bugünkü seviyesine veya bunun yarım metre kadar üstüne yük
seldiğini, sonra birkaç metre alçaldığını, daha sonra tekrar bugünkü
seviyesine ulaşmak üzere yükseldiğini gösteren izler ve deliller mev
cuttur. Son birkaç bin yılda Eski Knidos kent alanı ve kıyılarında mey
dana gelen doğal değişmeler ve bunun, kentin sosyal ve ekonomik yapı
sındaki farklı dönemlerle ilişkileri şöylece sıralanabilir:
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Deniz Seviyesinin tik Yükselme Dönemi
Burgaz kıyılarında Eski Knidos kurulmadan önce denizin bugünkü
seviyesine, hatta bunun yarım metre üstüne kadar yükseldiğini gösteren
deliller vardır. Bunların başında, Burgaz dü/lüğü kryılarındaki 1,5-2
m lik dalga aşınım basamağında, hemen hemen bugünkü deniz seviyesin
de görünen balçıklı ve kumlu katmanlar gelir (Şekil 14). Sedimentolojik
özelliklerine göre bunlar sığ bir denizin (veya lagünün) suları içinde ve
kıyısında birikmişlerdir. Bunun için de deniz seviyesinin bugünkünden
50 cm kadar yüksekte bulunması gerekmektedir. Bu dönemde kıyı çiz
gisi şimdikinden daha içeride, karaya daha çok sokulmuş durumda olma
lıdır. Bu eski kıyı çizgisinin yerini beliıleyecek yeteri kadar sondaj he
nüz yapılamamıştır. Ancak, L1 limanının* iç kısımlarındaki sedimento
lojik ve yüzeysel özellikler, bu limanın bulunduğu yerde bir zamanlar
denizin karaya bugünkünden daha fazla sokulmuş olduğunu göstermek
tedir (Şekil 3 ve 8).
Eski Knidos kıyılarındaki ilk yüksek deniz seviyesinin zamanım
tam olarak belirleyecek mutlak yaş verileri yoktur. Bununla birlikte,
bu dönemin Eski Knidos yerleşmesinden önceye ait olduğu söylenebilir.
Çünkü yüksek deniz seviyesi döneminde biriken kıyı depolarımn içinde
kültür kalıntıları yoktur. Buna karşılık, bunları örten katmanlar yerleş
me döneminin enkazı ile doludur. Bütün bu bilgilere dayanılarak Eski
Knidos kıyılarımda denizin bugünkü seviyesine ilk ulaştığı dönemi gü
nümüzden 6000-5000 yıl önceki Klimatik Optimum’ a koymak uygun
görünmektedir (Şekil 9).
Denizin

Çekilmesi

Dönemi

Anadolunun Akdeniz ve Ege kıyılarında Klimatik Optimumdan
sonra deniz seviyesinin alçaldığım gösteren yerler bulunmaktadır. De
niz seviyesindeki küçük bir alçalma, profilin yatık olduğu yerlerde kıyı
nın önemli ölçüde yer değiştirmesine neden olabilmiştir. Burgaz kıyüarı
da Klimatik Optimumdan sonra deniz seviyesinin alçaldığı yatık kıyı
lardandır. Burada Uzunazmak ağzı yakınında, deniz içindeki yalıtaşlan
bunun doğal delillerinden biridir (Şekil 2 ve 7). Bunların oluşabilmesi
için bu alanın bir zamanlar gerileyen bir denizin kıyısında, kuruda kal
mış olması gerekmektedir.
*

Eski K nidos kentinin lim anlan, belirlenebilen yapılış sırasına göre 1 den 4 e kadar nu

maralandırılarak m etinde ve şekillerde L l , L 2, L3, L 4 kısaltmaları kullanılmıştır. Bunlardan
kuzeydeki L l ve L4 limanlarının ticari amaçlarla, güneydeki L2 ve L3 limanlarının daha çok
askeri amaçlarla yapılm ış oldukları sanılmaktadır (Tuna 1983).
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Şekil 5. L 4 lim anı batısından E E ’ kesiti.

Bundan başka, Burgaz düzü kıyısındaki aşınım basamağında bu
günkü deniz seviyesinde, hatta yer yer deniz seviyesinin altında uzanan
duvar temelleri de bir zamanlar denizin daha çekik, kıyının daha açıkta
bulunduğunu göstermektedir (Şekil 5 ve 6). Bu dönemde özellikle L1
liman alanındaki koy’ un daralmış olacağı düşünülebilir. Ancak, bugünkü
kıyı düzlüğünü örten 1-2 m kalınlıktaki kolüvyal toprak örtüsünün ve
yer yer buna katılarak örtü kalınlığım fazlalaştıran kültür katmanının
(enkaz örtüsünün) o dönemde bulunmadığını ve bu kıyı kesiminin doğal
bir birikme alanı da olmadığını unutmamak gerekir. Nitekim, el burgu
suyla yapılan küçük yoklama sondajlarından sağlanan yüzey altı bilgi
leri, deniz seviyesinin alçakta bulunduğu dönemde de L1 liman yerinin
su altında (koy veya lagün) bulunduğunu göstermiştir (Şekil 8).
Yıkık duvar
kalıntısı

Şekil 6. L4 lim anı batısından F F ’ kesiti.

Çekik deniz seviyesinin tam zamanını belirlemek için de elde kesin
bilgiler yoktur. Bununla birlikte, kıyıya denize doğru u> anan duvarlar,
buradaki yerleşmenin çekik deniz seviyesi döneminde olduğunu göster
mektedir. Olayların gidişi ve yerleşme dönemleri gözönüne alındığında,
yalıtaşlarının denizin çekilmesi döneminde, günümüzden 5000-4000 yıl
önceki dönemde oluştuğu kabul edilebilir (Şekil 9).
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Şekil 7. t zunazmak ağzı kuzeyinden H H ’ kesiti.

Şekil 8. Eski K nidos kenti L1 - L 4 lim anlan çevresinde kıyı çizgisi değişmelerini gösteren
paleocoğrafya haritası.
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Burgaz düzlüğünde saptanabilen ilk yerleşme başladığında deniz
seviyesinin bugünkünden alçakta, kıyı çizgisinin açıkta olduğu söylene
bilir. L1 ve L4 limanlarında mendireklerin bugünkü kıyıya bağlanma
ması, kıyı boyunca denize doğru uzanan ve su altında da devam eden
bina duvarlarının temelleri bunu açıkça göstermektedir. Bu dönemde
kıyının nereye kadar çekildiği tam olarak belirlenememektedir. Bunun
la birlikte, L1 ve L4 limanları arasında, bugünkü kıyının 40 m açığında
kıyıya paralel uzanan su altı duvarı, L4 limanı batı kıyılarında denize
doğru devam eden duvar temelleri ve Uzunazmak ağzı yakınında kıyı
açığındaki yalıtaşları bu konuda fikir vermektedir. Bu verilere göre, o
dönemde kıyı çizgisi bugünkünden en az birkaç on metre (yer yer 40-50
m) daha açıkta bulunmuş olmalıdır. O sıralarda denizin çekilmesiyle
açıkta kalan bu kıyı şeridi de Knidoslular tarafından yoğun olarak kulla
nılmış görünmektedir. Kültür kalıntılarının araya girmesi bu dönemin
tarihlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Datça yarımadasındaki tarihi buluntular MÖ 2. bine kadar inmek
tedir. Buna göre Dor göçlerinden önce yarımadada yaşayan buranın
yerlisi insanlar bulunmaktaydı. MÖ 12. yüzyıl sonlarında Peloponnessos’dan gelen D or’ların yarımadaya çıkmaya başladıkları ve burayı
kolonilerine kattıkları tahmin edilmektedir. Daha sonra Dor göçleri za
man zaman tekrarlanmış ve Dor’lar yerli halkı hakimiyetlerine almışlar
dır (Tuna 1983).
Kent alanında, özellikle L1 limanı çevresinde Hellenistik dönem
öncesine ait bol yüzey buluntusu (özellikle çanak-çömlek parçaları) var
dır. Bunlar kentte MÖ V III. yüzyıldan başlayan devamlı bir yerleşme
olduğunu göstermektedir. Buna göre muhtemelen biraz daha önceki ta
rihlerden itibaren Burgaz düzlüğü kıyılarına deniz yoluyla gelen ilk kolonistler, L1 limanının yerindeki koyu lodostan korunmaya en uygun bir
konumda bulmuş, iyi bir barrnak olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu
sıralarda bugünkünden alçakta ve genel olarak açıkta bulunan kıyı çiz
gisi üzerinde L1 liman yeıi bugünküne göre daha çok girinti yapan bir
koy durumunda bulunmuş olmalıdır (Şekil 8).
Datça yaıımadasının tarıma en elverişli bölümünü, yani Datça
berzah alanım değerlendiren kolonistler kentlerini zamanla geliştirmiş
ler, tarrmsal ürünlerinin fazlasını satarak Ege deniz ticaretine katılır
duruma gelmişlerdir. Bu nedenle, limanın kent için önemi giderek art
mıştır. Özellikle MÖ IV . yüzyıl başlarında kent ekonomisinde beliıgin
bir canlanma olduğu, zeytinyağı ve şarap üretiminin çok arttığı anlaşıl-
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Şekil 9. Eski Knido9 kenti L1 - L4 lim anlan çevresinde deniz seviyesi değişmelerini gösteren
eğri.

maktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak MÖ IV. yüzyıl oltalarından iti
baren Datça yarımadasındaki düzlükler Knidoslulara yetmemeye başla
mış olmalıdır. Kent çevresinde tepe ve dağların eğimli etek düzlüklerin
deki, hatta dikçe yamaçlarındaki yapay tarım sekileri ve sık sık rastla
nan amfora yapım atölyeleri bunu açıkça göstermektedir. Bu dönemde
yerleşme merkezlerinin geniş alanlara yayddığı, küçük yerleşme birim
lerinin sayısının arttığı saptanmıştır. Burgaz yerleşmesinin, en geniş
durumuna eriştiği Geç Klasik dönemde 38 hektarlık bir alana yayddığı
ve kent nüfusunun 7600 kişiye ulaştığı hesaplanmıştır (Tuna 1982).
MÖ IV. yüzyılda politik, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etki
siyle Knidos “ polis” merkezi, Akdeniz ticaret yolu üzerinde daha kolay
bir uğrak yeri olan, Datça yarımadasının batı ucundaki Tekir burnuna
taşınmıştır. Fakat bu taşınma Burgaz’daki Eski Knidos’ un varlığını ve
etkinliğini ortadan kaldırmamış, özellikle zeytinyağı ve şarap üretimi
devam etmiştir. Ancak, bundan sonıa kent çevresinin tarımsal üretimi
deniz yolu ile Tekir burnundaki yeni merkeze aktarılmış ve asıl dışsatım
oradan yapılmaya başlanmıştır. Bu değişiklik Eski Knidos’ da zeytin
yağı ve şarap depolama yapılarının çoğalmasını geıektirmiş olmalıdır.
L4 limanı kıyısında, kıyı aşınım basamağında gömülü bulunan küp
şeklindeki depolama yapısı bunlardan biridir ve bunun konumu, yapıl
dığı dönemde kıyının bugünkünden açıkta bulunduğunu göstermekte
dir (Şekil 5).
Eski Knidos’ un Dalacak burnu güneyindeki L2 ve L3 limanları ve
çevresi, deniz seviyesi değişmeleri ile ilgili sonuçlar çıkarmaya fazla el
verişli değildir. Bunun nedenlerinden biri, Dalacak burnu güneyinde,
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kıyıda birikmenin daha fazla olmasıdır. Böylece, zaten küçük olan L2
ve L3 limanları daha çabuk dolarak iyice daralmıştır. Askeri amaçlarla
kullanıldığı düşünülen bu limanlar muhtemelen Peloponnessos savaşları
sırasında (MÖ V. yüzyıl sonları) yapılmış olabilir (Tuna 1983).
L4 limanının yapımı muhtemelen daha sonraki bir döneme rnstlamaktadır. Belirgin olan durum, L4 limanının yapımı sırasında da kıyı
çizgisinin bugünkünden daha açıkta bulunduğudur. Limanın güneyin
deki mendireğin bugünkü kıyıya değil, kıyı açığındaki su altı duvarına
kadar uzanması, liman iç kıyısında ticari amaçla kullanddığı belli olan
binalara ait duvarların bugünkü deniz seviyesinin birkaç desimetıe al
tına kadar izlenebilen temelleri bunu açıkça göstermektedir. L4 lima
nının yapılmasında, gelişen ticaret yanında, L1 limanının yavaş da olsa,
dolmaya ve alanının daralmaya başlaması rol oynamış olabilir.
Burgaz düzlüğü kıyılarında antik çağlarda deniz seviyesinin bu
günkünden biraz alçakta, kıyının da biraz açıkta bulunduğu belirgin
olmakla birlikte, deniz seviyesinin en çok ne kadar alçaldığım, kıyı çiz
gisinin nereye kadar çekildiğini ve deniz seviyesinin ne zaman bugünkü
konumunu almak üzere teki ar yükselmeye başladığını belirleyecek kesin
veriler henüz elde edilememiştir. Ancak, Eski Knidos’ da devamlı biı
iskânın saptandığı MÖ V III. yüzyıl ile MS V II. yüzyıl arasındaki dönem
de kentteki kıyı kullanımını etkileyecek hızlı bir değişmenin olmadığı
anlaşılmaktdır. Bu dönemde deniz seviyesinin bugünkünden biraz
çekik bir konumda (en az 1 m kadar) hemen hemen sabit kaldığı veya
hafifçe yükselmekte bulunduğu kabul edilebilir (Şekil 8 ve 9).
Deniz Seviyesinde Yükselme ve Kent Kıyılarında Aşınma Dönemi
Burgaz düzlüğü kıyılarında son dönemde deniz seviyesinin yüksel
diği, kıyıdaki aşınım basamağı ve içindeki kültür kalıntılarının, özellikle
duvar temellerinin durumundan açıkça belli olmaktadu (Şekil 5 ve 6).
Buna karşılık deniz seviyesindeki yükselmenin kıyıdaki kullanım alanları
üzerine yaptığı olumsuz etkileri önleyici bir çabanın izlerine rastlanmamaktadır. L1 ve L4 limanları arasında, bugünkü kıyı açığında kıyıya
paıalel uzanan su altındaki duvarın böyle bir amaçla, yani karaya doğru
ilerleyen denizin özellikle lodoslu zamanlarda kıyıdaki zararlarım önle
mek için yapıldığı düşünülebilir. Ancak, L1 ve L4 limanlarının mendi
rekleri bugünkü kıyıya değil, söz konusu duvara bağlandığına göre, bun
ların aynı döneme ait yapılar olması gerekir. Bu nedenle su altındaki
duvarın eski bir kıyı çizgisi üzerinde, ticaret gemilerinin yanaştığı bir
rıhtım olarak yapılmış bulunması ihtimali daha fazladır (Şekil 3 ve 8).
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Kıyı şeridinin yoğun olarak kullanıldığı dönemde, kıyının kullanı
lış biçiminde belirgin bir değişmenin saptanmaması, bugünkü konumu
na ulaşmak üzere deniz seviyesindeki asıl yükselmenin yavaş yavaş de
ğil, ani olarak meydana geldiğini düşündürmektedir. Yüzey buluntula
rına dayanılarak yapılan tarihlendirmeye göre kentteki düzenli iskân
MS V II. yüzyıla kadar sürmektedir. Burgaz düzlüğü kıyısındaki aşınım
basamağı ise büyük ölçüde kentin enkazından oluşmuş bh örtü üzerin
de şekillenmiştir. Bu veriler, deniz seviyesi bugünkü konumuna ulaşma
dan önce kentin önemli bir olayla tahrip olduğunu ve ilerleyen denizin
enkaz örtülü kıyıyı aşındırdığını göstermektedir.
Tarihçi ve arkeologlar, MS V II. yüzyılda Anadolunun Akdeniz kıyı
larındaki önemli liman kentlerine Arapların deniz yoluyla akınlar yap
tıklarım, böylece bu kentlerin büyük ölçüde tahrip edildiğini kaydeder
ler. O dönemlerde daha büyük önem taşıyan, Datça yarımadasının batı
ucundaki Yeni Knidos da bu kentler arasında bulunmuş ve Arap deniz
akınlarıyla tahrip edilmiştir (Love 1973). Ancak Eski Knidos’ un böyle
akmlardan ne ölçüde etkilendiği konusunda özel bir bilgi yoktuı. Sa
dece bu yaygın akınlar sırasında buranın da tahrip edilmiş olabileceği
kuvvetli bir tahmin olarak öne sürülmektedir (Tuna 1983).
insan eliyle yapıldığı düşünülen bu tahribat yanında, Doğu Akde
niz ve Ege kıyılannda tarih çağları boyunca kentleri yıkan, tahrip eden
büyük depremler olmuştur. Depremleri meydana getiren yrerkabuğu haıeketlerinin, kıyılarda yerel deniz seviyesi oynamalaıına da neden olduğu
bilinmektedir. Bu konuda son zamanlarda C 14 yöntemi kullanılarak
mutlak yaş belirlemeleri de yapılmaktadır. Bugün eldeki veriler Güney
Ege Ada Yayı ile ilgili bazı sonuçlaıın ortaya konulmasına yeterli ola
cak düzeye erişmiştiı (Kelletat 1979, Pirazzoli 1980). Buna göre sor 4000
yılda bu bölge kıyılarında çok sayıda küçük ölçülü yerel seviye oynamalan olmuştur. Bunlardan özellikle günümüzden 1550 yıl kadar önce
meydana gelen şiddetli bir tektonik hareketin bütün bölgeyi etkilediği
anlaşdmıştır. Bu olayla mesela Girit adasının GB kıyılarında karada 9
metreyi bulan ani bir yükselme olmuştur (Thommeret ve diğerleri 1981).
Anadolu kıyılarında bu konudaki çalışmalar henüz kapsamlı bir sonuç
çıkarılması için yeterli bulunmamakla birlikte, Alanya yakınındaki kı
yılarda yapılan araştırma ve C 14 taıihlendirmeleri, buralarda da günü
müzden 1550 yıl kadar örce tektonik, hareketlere bağlı, küçük ölçülü,
ani yerel deniz seviyesi ve kıyı değişmeleri olduğunu göstermiştir (Kelle
tat - Kayan 1983). Günümüzden 1550 yıl öncesi MS V. yüzyıla rastla
maktadır. Bu ise yüzey buluntularına dayanılarak belirlenen, Burgaz-
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daki Eski Knidos yerleşmesinin sona erdiği MS V II. yüzyıla çok yakın
dır.
Bu değerlendirmelere göre, MO V III. yüzyıl veya daha önce bir
tarihte kurulan Eski Knidos, MS V. yüzyılda önemli bir belgesel tekto
nik elayla (şiddetli depremler) tahrip olmuş bulunabilir. Böylece yerlebir
olan kent, daha sonra, bölgedeki sosyal ve politik gelişmelerin de etki
siyle tekrar eski duıumuna gelememiş görünmektedir. Burgaz düzlüğü
kıyılarının bugünkü jeom orfolojik özelliği, burada deniz seviyesinin son
dönemde yrerel olarak küçük ölçüde, fakat ani olarak yükseldiğini gös
termektedir. Bu yükselme MS V. yüzyıldaki bölgesel tektonik hareket
lere bağlanabilir.
Datça y'arımadası genç tektonik hareketlerin çok etkilediği, faylarla
çok parçalanmış, fay bloklaıı mozayığı özelliğinde bir yapıya sahiptir.
Böyle bir yerde deniz seviyesinin, çöken bir kaıa bloğu önünde nispi
olarak yükselmesi, kıyıdaki dalga aşındırmasının karaya doğru ilerle
mesine neden olmuştur. Ayrıca Eski Knidos’ un enkaz örtüsü, kıyı şeri
dinde kolay aşmabilen bir materyal olarak, dalgalarla hızla işlenebilecek
bir özellik göstermektedir. Bundan başka, burada hâkim kıyı akıntısı
ve sürüntü taşınmasının yönü kuzeye doğru olup, bu da Dalacak burnu
kuzeyindeki kıyılarda dalga aşındırmasını etkili yapan faktörlerden bili
dir (Şekil 2).
Bütün bu nedenlere bağlı elaıak, MS V. yüzyıldan sonra Dalacak
burnu kuzeyinde, Buıgaz kıyılarının dalgalarla hızla aşındığı ve bugün
kıyı boyunca uzanan 2 m kadar yükseklikteki dalga aşınım basamağının
şekillendiği anlaşılmaktadır. Eski Knidos’ un L1 ve L4 limanları ile ya
kın kıyılardan elde edilen bilgileıe göre çizilen deniz seviyesi değişme
eğrisi (Şekil 9), ana uzanışı ile Kelletat’ ın (1975) Doğu Akdeniz için çiz
diği Genç Holosen östatik eğrisine uymaktadır.
Buna karşılık, Dalacak burnu güneyinde, L2 ve L3 limanlarının
bulunduğu kıyılarda aynı deniz seviyesi değişme dönemlerini gösteren
verilere rastlanmamaktadır. L2 ve L3 limanları günümüzde kuzeydeki
lerden daha çok dolmuş durumdadır. Her iki kıyı kesiminde de denire
ulaşan önemli bir akarsu yoktur ve dolayısıyla kıyıda karadan gelen bir
alüvyon birikmesi etkili değildir. Ancak kıyının işlenişi ve kıyı şekdleri
Datça körfezinde sürüntü taşıyan kıyı akıntılarının güneyden geldiğini
gösteımektedir. Böylece körfezin batı kıyılarında aşındırma yapan akın
tılar, taşıdıkları sürüntünün bir kısmını Dalacak burnu güneyinde L2
ve L3 limanlarına doldurmaktadır. Buna karşdık burunun kuzeyinde
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Uzunazmak ağzına kadar genellikle aşınma etkilidir. Dalacak burnunun
hemen kuzeyindeki L1 limanı ağzının da güneyinde birikme, kuzeyinde
açınma hâkimdir (Şekil 2 ve 3).
Eski Knidos kentinin kuzey ve güney limanlarında deniz seviyesi
ve kıyı çizgisi değişmelerinin aynı şekilde izlenememesi, ilk bakışta, bu
ralarda aşınma ve birikme olaylarının farklı işleyişinden kaynaklanmış
görünmektedir. Ancak bunun yanında Datça yarımadasının fay blokla
rından oluşan yapısı da gözönünde bulundurulmalıdır. Eski Knidos kıyı
larında, özellikle Dalacak burnu kuzeyinde kıyınm ana uzanışında da
etkili olmuş kuzey - güney yönlü lineasyonlar (muhtemelen faylar) hava
fotoğraflarında açıkça görünmektedir. Bu nedenle yakın mesafelerde
farklı gelişmeler gösteren kıyı bölümlerinin bulunması, fay bloklarının
tektonik hareketler sırasında farklı kımüdamşlarıyla da ilgili olabilir.
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