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Türkiye son yıllarda, turizm yatırımları açısından önemli bir
gelişme kaydetmiştir. Buna bağlı olarak da Muğla ili kıyılan, bu
gelişmeden en çok etkilenen ve büyük bir değişime uğrayan yer ol
muştur. Bu, beraberinde çok çeşitli problemler de getirmiştir.
1980'li yıllardan itibaren çeşitli yayın organlannda adı sıkça
duyulmaya başlayan Dalyan ve Dalaman ovası kıyılan doğal ve ta
rihi değerleri ile araştırmacıların, çevre korumacıların ve yatırımcılann yoğun ilgisini çekmeye başlamıştır. Doğal ve tarihi değerleri
nin zenginliği ile turizm yatınmları için ideal bir ortam olan yörede
çok hızlı, fakat çarpık bir yapılaşma dikkati çekmektedir. Bu prob
lem, özellikle doğa bilimcileri ve çevre koruma kuruluşlannı hare
kete geçirmiş ve yöre, adını dünya çapında ilk kez, deniz kaplum
bağaları ile duyurmuştur. Uluslararası çevre koruma kuruluşlan,
deniz kaplumbağalarının yaşadığı Dalyan kıyı oku üzerindeki doğal
ortamı korumak amacı ile bu kıyı bölümünde, İztuzu Gölü çevresi
ni (Foto: 1) turizme açacak olan bir projeyi durdurmuşlardır. Buna
bağlı olarak büyük ilgi uyandıran deniz kaplumbağaları, turizm aktivitesini daha da canlandırmış ve yörenin sembolü haline gelmiştir.
Bu da bize turizmde doğal değerlerin korunmasının ne denli önemli
olduğunu göstermektedir. Dalyan ovası kıyılarındaki bu ilginç ge
lişme ile hemen hemen aynı tarihlerde, Dalaman ovası kıyılarında
Sarıgerme adı ile anılan plaj ve onun gerisinde tarihi bir liman yer
leşmesi olan Pisilis çevresi turizm yatınm lanna açılmıştır. Ancak,
burası yöredeki doğal çevreyi koruma gayretlerinden payını alama
mış ve büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Oysa Dalaman ovası kıyıları

310

Doğal ve Tarihi Çevre Tahribine Bir Örnek: Pisilis

F oto I : Dalyan kıyı oku ve İztuzu Gölii.

da kaplumbağalar için aynı koşullara sahip olup, tarihi liman kenti
ile de ayrı bir önem taşıyordu. 1988 yılında. Güneybatı Anadolu kı
yılarında yeralan Gökova Körfezi, Dalyan ve Köyceğiz Gölü ile
Fethiye Körfezi'nin bazı bölümleri "Özel Çevre Koruma Bölgesi"
içine dahil edilmiştir. Ancak, Dalaman Ovası kıyılarının bu kapsa
ma niçin alınmadığını anlamak zordur (5 Temmuz 1988 tarih ve
19863 sayılı Resmi Gazete).
Muğla'nın yeni ilçelerinden Ortaca'ya bağlı Osmaniye köyü
nün güneyinde uzanan plaja, Sangerme adı verilmektedir (Şekil:
1). Bu plaj ile Osmaniye köyü arasında da Pisilis yerleşmesine ait
kalıntılar yer almakta olup, bu eserler 1987 yılına kadar çatılan dı
şında büyük ölçüde ayakta kalabilmiş yapılar halinde varlıklarını
koruyabilmişlerdir.
Sangerme plajının hemen gerisindeki Pisilis'in yerleşme alanı,
bu çevrenin tek düz yeridir. Bu nedenle de 1987 yılında burada
başlayan otel inşaatlan önce tarihi kentin limanı ve kalıntılannın
üzerinde, daha sonra da çevresindeki dağlık-tepelik alanda yüksel
meye başlamıştır.
Pisilis, arkeolojik açıdan olduğu kadar, jeom orfolojik yönden
de önem taşıyan bir yerleşmedir. Bu tarihi kent, dolan limanı ile
Dalaman Ovası'nın Holosendeki gelişimi için önemli bulgular taşı-
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Dalaman O vasının Holosen'deki gelişimi için önemli bulgular
taşımakta idi. Pisilis, otel inşaatları ile yok edilmeden önce bu bul
gular saptanmış, fotoğrafları çekilmiş ve bu sayede "Sangerm ePisilis'de Doğal Çevre Değişimi" dört safhalı olarak haritalanabilmiştir (Şekil: 2).

Pisilis Kenti İle Çevresinin Arkeolojik ve Jeomorfolojik
Özellikleri
Pisilis'e ait kalıntılar, en yoğun olarak Sangerme plajının 200300 metre kadar kuzeyinde, bugünkü kıyı şeridinden alçak bir tepe
ile ayrılan, yarım ay şeklindeki küçük düzlükte yeralmaktadır (Fo-

F o ıo 2 : S angerm e plajının doğudan görünüşü, a) B aba Ada, b) Pisilis antik keminin
kurulduğu alanın 1987 yılından önceki durumu.

to: 2). Plajın karşısındaki adada da (Baba Ada) aynı döneme ait
yapılar (deniz feneri) mevcuttur. Bugüne kadar arkeolojik bir kazı
yapılmamış olan bu tarihi yerleşme ile ilgili bilgileri Strabon
(1987), Philipson (1913) ile Kiepert'in (1914) haritalarından ve Paava Roos'un (1969) yörede yaptığı yüzey araştırmalarından elde
edebiliyoruz. Ancak Strabon, haritasında Calbis (Dalyan Suyu) ile
Indus'un (Dalaman Çayı) yerlerini göstermede hataya düştüğü için
çok yararlı bir kaynak oluşturamıyor. Bu hata, yöredeki bir başka
tarihi yerleşme olan Paşanda (Dalyan Ovası) ile Pisilis'in gerçek
yerlerinin belirlenmesini güçleştirmekte ve P. Roos'un da değindiği
gibi yeni araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir. Ancak bugün
için mevcut bilgilerin ışığında Pisilis adının kullanılması pek yanlış
değildir. Zaten burada arkeolojik bir kazı veya çalışma yapılması
imkânı, söz konusu yapılaşma nedeniyle ortadan kalkmıştır.
Pisilis, coğrafi konumu ve arkeolojik bulguları ile bu yörenin
tarih içindeki jeom orfolojik değişimini aşamalar halinde saptamaya
olanak tanıyan özelliklere sahiptir. Anadolu kıyılarında, Holo-
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sen'deki alüvyal gelişme pekçok kıyı kentinin coğrafi çehresini
değiştirmiştir. Çok miktarda ve büyük bir hızla biriken alüvyonlar,
çoğunlukla koylar ve körfezler içindeki akarsu ağızlarında kurulan
kıyı şehirlerinin liman faaliyetlerine engel olm aya başlam ış,
çoğunun k ıy ı ile b a ğ la n tısın ı ya tam am en k esm iş ya da
güçleştirmiştir. Ege ve Akdeniz kıyısında birçok araştırmaya konu
olan bu antik şehirler, kıyı ovalarındaki jeom orfolojik gelişimi
aşamalar halinde saptamaya yarayan önemli bulgular vermekte ve
bu sayede kıyı ovalarındaki gelişme tarihlendirilebilmektedir. Dala
man O v ası, bu tip bir g elişm e sonucunda D alam an Ç ayı
alüvyonlarının, buradaki koy ve körfezleri doldurması ile meydana
gelmiştir. Ova, 2000-2500 yıllık bir sürede bugünkü şekline ka
vuşmuştur. Dalaman Çayı, M.O. 500'lü yıllarda yatağını Ortaca ci
varında güneye çevirmeden önce batıya doğru gelişen deltası ile es
ki bir körfezi ortasından doldurarak Köyceğiz Gölünü ve Dalyan
O vasın ı meydana getirmiştir. Daha sonra da yatağını güneye
çevirm iş ve bir başka körfezi doldurarak Dalam an O vası'nı
oluşturmuştur. Dalaman Ovasının güneybatı köşesinde bulunan Pisilis'in, konumu nedeniyle, Dalaman Çayının alüvyal birikiminden
etkilenmesi ve limanının dolması, Klasik dönemden günümüze
uzanan bir zaman dilimine rastlar. Pisilis limanının dolmasında Da
laman Çayı yanında, daha küçük bir akarsu olan, Sarısu Ç ayının da
payı olmuştur (Şekil: 2).
Würm'ü izleyen dönemdeki deniz seviyesindeki yükselmenin
yanısıra yörede görülen tektonik hareketler ve sübsidans ile bunlara
bağlı olarak gelişen alüvyal malzemenin birikim hızı dengeli
değildir. Bu nedenle Dalyan Ovasında olduğu gibi Dalaman'da da
ovaların orta bölümlerinde, kenarlarına göre daha çok malzeme bi
rikimi olmakta, dolayısı ile dik yamaçların önündeki kısımlar daha
alçakta kalmaktadır. Pisilis de böyle bir konumda, alüvyal biriki
min yavaş olduğu bir ortamda kurulmuştur. Bizans eserleri ile karakterlenen kentin, Bizans döneminden önce bir klasik dönem yer
leşmesi olarak şimdiki kıyıdan daha içeride, Osmaniye Köyü'nün
hemen batısında, o zamanki kıyı çizgisi üzerinde kurulduğunu
görmekteyiz (Şekil: 2). Kentin, bu dönemde, önündeki adalar saye
sinde m u h afazalı bir koyda lim an fa a liy e tin i sürdürdüğü
söylenebilir. Kentin klasik döneme ait kalıntıları bugün de Osmani
ye Köyü çevresinde görülebilmektedir. Buradaki limanın dolması
Bizans dönemine kadar yavaş yavaş sürmüş ve bu gelişmeye para
lel olarak kent, daha güneyde henüz dolmamış bir başka koyun
kıyısında, Bizans yerleşmesi olarak yeniden kurulmuştur (Şekil: 2,
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Foto: 3). Dar bir ağızla denize açılan bu koyun hemen karşısında
bulunan Baba Ada, bu dönemde koyun ağzını hem fırtına dalgaları
na karşı korumakta, hem de limana giren gemiler için feneri ile kı
lavuzluk yapmakta idi. Pisilis Limanını çevreleyen yapıların daire
vi dizilişi bize o döneme ait kıyı çizgisi hakkında fikir vermektedir.
Kentin limanı olarak kullanılan koy, Bizans dönemini takip eden
yüzyıllarda kısmen dolarak sığ bir göl (Kara Göl) haline gelmiştir
(Foto: 3). Bu koyun dolmasında ve göle dönüşmesinde akarsu biri-

F oıo 3: Pisilis'in dolan limanından arda kalan K ara G öl ve kentin tarihi yapılan
(1987'den önce).

kiminden çok kıyıda gelişen plaj etkili olmuş ve koyun denizle bağ
lantısı kumlarla kapatılmıştır. Denizle bir ayak vasıtası ile (Foto: 5)
bağlantılı olan bu göl, 1987 yılına kadar varlığını korumuş, kentin
yapıları da otel inşaatının başladığı 1987 yılına kadar büyük oranda
sağlam bir şekilde varlıklarını sürdürmüştür. Kente ait yapılar için
de özellikle tonozlu mezarların bir bölümü sağlam olarak günümü
ze ulaşmıştır (Foto: 7).

Pisilis Kenti Çevresindeki Turistik Yapılaşma ve Meydana
Gelen Tahribat
Pisilis ve yakın çevresi, "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu"nun 19.10.1981 gün ve A -3126 sayılı kararı ile tes
cil edilerek, I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Aynı Kurul
25.12.1986 gün ve 2918 sayılı kararı ile Pisilis antik kentinde yapı
laşmaya izin vermiştir. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye'nin bir çok turistik yöresi ile birlikte Sarıgerme çevresinde
de "Turizm Alanı Nazım İmar Planı" çalışması yapmıştır. 1/5000
ölçekli bu paftada Pisilis çevresi sit alanı olarak gösterilmekte fakat
aynı yer "Tatil Köyü işletme alanı” olarak da belirtilmektedir. Bu
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F oto 5 : Sarıgerm e plajının doğu bölümünün önceki doğaI görünüşü ve K ara Göl'ün
denize ulaşan ayağı.
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çelişki doğrultusunda da antik Pisilis kenti büyük ölçüde tahrip edi
lerek burada bir otel kompleksi inşaa edilmiş ve hizmete açılmıştır.
Bu tesisin inşaatı sırasında tarihi eserlerin ne ölçüde tahrip edildiği
ni "Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu"nun, 1.3.1989 tarih ve 599 sayılı rapo
runda görmek mümkündür. Bu belgede yer alan "Kurulumuz üye
lerinin ve Büro Müdürlüğü raportörlerinin 26.2.1989 günü yerinde
yaptığı incelemede turistik tesisin yapı civarında yer alan Pisilis an
tik kentinde, harabelerden taş çekildiği, inşaat için kum çekimi sı
rasında sur duvarlarının tahrip edildiği, şehir duvarları ve antik ev
lere ait daha önce yıkılm ış taşların alınarak turistik tesisin
inşaatında kullanıldığı, ayrıca taş almak amacıyla kalıntıların yıkıl
dığı, antik kentteki taşların traktör yolu açılarak taşındığı, eski eser
yanma şantiye binası yapılarak çöplük alanına dönüştürüldüğü gö
rülmüştür", "Muğla ili, Ortaca ilçesi, Osmaniye köyü, Sangerm e
mevkii, Pisilis antik kentindeki yapılaşmalara ilişkin ilgili firma
nın, Yüksek Kurulun aldığı kararda gösterildiği doğrultuda hareket
etmediği ve yasal olmayan uygulamalarda bulunduğu, antik Pisilis
kentine yukarıda sözü edilen uygulamalardan dolayı önemli ölçüde
zarar verilmesi saptandığından tüm ilgililer hakkında yasal kovuş
turma açılmasına karar verildi" gibi saptamalar, tahribatın boyutla
rını ortaya koymaktadır. Konu 1989 yılında basında da büyük yan
kı uyandırmış ve uzun süre gündemde kalmıştır1.
vŞekil 2'nin 1991 yılı durumunu gösteren 4. bölümünde, sit ala
nı ile buradaki turistik tesislerin kapladığı alandaki çakışma görül
mektedir. Doğrudan antik kentin üzerine yapılan otel kompleksi dı
şında sit alanı içinde 3 büyük otel daha yapılmıştır. Ancak, bu 3
otel, tarihi yapılarla içiçe değildir. Fakat, büyük betonarme yapılan
ile bu otellerin de çevre ile uyumlu olduklan söylenemez. A ynca
bu otellerden biri plajın hemen gerisinde inşaa edildiği için, gerek
yapımı sırasında, gerekse yapıldıktan sonra plajın doğal yapısını ve
güzelliğini bozmuştur (Foto: 6).
Bu tesislerin yapımı ile yörenin turizm aktivitesinde görülen
canlanma, bilhassa Osmaniye köyünün hızla değişmesine sebep ol
muştur. Ancak, bu değişim altyapıdan yoksun ve plansız bir biçim 
de olup, bu şekilde hızla devam etmektedir. Pisilis kenti üzerinde
kurulan otelin inşaatı sırasında, buradaki antik limandan arta kalan
göl, ayağının bir kanal ile derinleştirilmesi sonucunda kurutulmuş
1 (Yeni Asır Gazetesi; 16 Ocak 1989’da "Antik Kentin Üzerine Tatil Sitesi Kurdu
lar", Günaydın Gazetesi; 19 Mayıs 1989'da "Pisilis'te Tarih Betonlaşıyor", başlıkları ile
Hürriyet Gazetesi (Ege Elci) 21 Temmuz 1989'da konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır).
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tur (Foto: 8). Turistik kompleksin büyük yapılan tarihi eserlerin bu
lunduğu alanda kurulmuş, gölün kurutulan alanı ise elverişsiz ze
min koşullan nedeniyle yeterince değerlendirilememiştir.

F oto 6 : F oto 5'de görülen Sangerm e plajının hemen gerisinde inşa edilen dev
boyutlardaki otel ve plajın bugünkü durumu.

Yukanda arkeolojik ve jeom orfolojik özelliklerine değinilerek
anlatılan Pisilis antik kenti ve çevresi farklı bir yaklaşımla turizm
açısından çok daha yararlı bir şekilde değerlendirilebilirdi. Anado
lu'nun bütününde olduğu gibi bu yörede de büyüklü küçüklü pekçok tarihi yerleşme vardır. Her köşesi tarihin izlerini taşıyan yurdu
muzda çok sayıda turistik tesis yapılması doğaldır. Ancak, bu
yapılırken doğal ve tarihi varlıklann büyük bir özenle korunması
gereklidir. Sit alanlan, tarihi önemleri dışında turizm yönünden de
büyük önem taşırlar. Bugün yurdumuza gelen yabancı turistlerin
büyük bir bölümü tarihi ve arkeolojik öneme sahip bu tip yerlere il
gi duymakta ve buralan gezmektedir. Eğer Pişil is'de olduğu gibi sit
alanlan turizme açılacaksa bu iş özenli bir planlama ile yapılabilir.
Kanımızca böyle bir planlama, tarihi eserlerin restore edilerek ko
runması şartıyla, turizm için de daha yararlı sonuçlar getirecektir.
Eğer Pisilis'e ait tarihi yapılar restore edilip limanından arta kalan
göl, eski halini yansıtabilecek şekilde düzenlenseydi şehir ve çevre-
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Foto 7: Pisilis'in Bizans dönemi yapılarından, tonozlu mezarlara hir örnek.

Foto 8: Kara Gölü kurutmak için yapılan drenaj kanalı. Geri planda Pisilis üzerine
yapılan otel kom pleksi görülmektedir.
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si, canlı olduğu dönemi anımsatan bir hale gelerek turizm açısından
cazip bir ortam oluşturacaktı. Böyle bir ortamın, bu eserlere zarar
vermeden yapılacak tesislerle çok daha büyük bir ilgiye sahip ola
cağı şüphesizdir. Gelecekte bu yanlış uygulamanın, kıyılarımızda
var olan benzer alanlarda, tekrar edilmemesi ülke turizminin sağlık
lı gelişmesi için gereklidir.
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