
KAUNOS TARİHİ 

Kuruluş , Yükseliş ve Terk ediliş 

“BİR YANDAN BAKARSIN RÜZGAR BAKARSIN ONLARI 

DÖKER YERE ; BİR YANDAN BAKARSIN BAHAR GELİR, 

YENİLERİ YETİŞİR, YEŞERİR ORMAN ; BÖYLECE 

SOYLARIN BİRİ GÖÇER BİRİ DOĞAR…” 
- HOMEROS
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• Kaunos kenti, yapılan kazılarda ele 
geçirilen en eski bulguya göre M.Ö.9.yy 
tarihi kuruluş olarak nitelendirilebilir. 
Lakin daha eskilere uzandığı tahmin 
edilmektedir. 

• M.Ö.6.yy gelindiğinde Kaunos zengin bir 
liman kenti haline gelmeye başlamıştır. 

• M.Ö 425 yılında kent gerek ticari gerekse 
siyasi açıdan zirve noktaya ulaşmıştır. 
Bunun nedenleri ise; yeni tarım 
alanlarının açılması, tuz, salamura balık 
ticareti ve çam reçinesinden elde edilen 
katrana olan ihtiyacın artmasıdır. 

• Bu dönemde kent esnek politikalar 
uygulayarak özerk yapısını muhafaza 
edebilmiştir. 

• M.Ö 400 yıllarla birlikte Helen etkisinin 
artışı, daha önceleri Kbid olan adının 
Helen etkisiyle Kaunos olarak 
kullanılmaya başlar.  
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• M.Ö. 200 yıllarla birlikte dünya 
sahnesindeki yeni güç Roma oldu ve artık 
Helen kültürünü iyice kanıksamış olan 
kent için yeni bir dönem de başladı. 
Özellikle M.Ö 189 yılıyla birlikte Roma 
egemenliğine giren kent, M.Ö 129 yılında 
Roma’nın Batı Anadolu topraklarının 
bütünün içine alan Asya Eyaletini 
kurmasıyla sınır ve önemli liman 
kentlerinden birine dönüştü. Bu süreçte 
Likya birliğinin de içine dahil olmuş oldu. 

• Romanın dev bir imparatorluk halini 
aldığı, sınırları dahilinde barış ve düzeni 
sağladığı yüzyıllarda kent askeri, siyasi ve 
ticari baskılardan kurtulup zengin bir 
lojistik ve ticaret merkezi halini aldı. 
İmar açısında Roma etkisiyle büyük 
değişim ve gelişimler gösterdi. Tiyatro 
yeniden yapıldı, önündeki terasa büyük 
bir hamam inşaa edildi, Agora çeşmesi 
yenilendi ve tapınaklar inşaa edildi. 

• M.Ö 100 - M.S 200 yılları boyunca güney 
limanın önü bataklı ve sazlıklarla 
kapanınca kent denizden uzaklaştı. Roma 
imparatorluğunun ikiye ayrıldığı ve 
Hristiyanlığın etkisinin hissedildiği 
dönemde kent beş kilisesiyle önemli bir 
merkez olma konumunu sürdürüyordu. 

• 625 yılından sonra Müslüman-Arap 
akınları, korsan saldırıları ve Türk istilası 
nedeniyle Akropol Tepesindeki antik kale 
Bizans surlarıyla yeniden tahkim edilip 
bugünkü halini aldı. Kent artık Orta Çağ 
kimliğine de bürünmüş oldu. 

• 15.yy ile birlikte Türk Boylarının Karya 
hakimiyeti kentin tamamen terk 
edilmesiyle sonuçlandı. 


