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Balıkçılık, balık avcılığı insanlığın ilk uğraşlarından biridir. Besin toplama ve karasal
avcılık kadar eskidir. İlk insanların MÖ 5000 yıllarında göl üzerinde yaptıkları kamış evlerde
hazırladıkları ağların kurşun yakasına pişirilmiş topraktan yaptıkları özel taşları, mantar
yakasına da suda yüzen hafif tahtaları bağladıkları bildirilmiştir.

Eski Mısır kıyı sürütme avcılığı- 14. yüzyıl olta avı (Hoşsucu, 1991)
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Cilalı taş devri av araçları (Hoşsucu, 1991)

MÖ 4500 yılına ait gereçler arasında balık avlama araçlarına (Olta, zıpkın, söğüt
kökleri ile örülmüş bazı balık sepetleri) rastlanmıştır. Kemikten yapılmış ilkel zıpkınlar eski
Mısır’da kullanılmıştır. Yaklaşık 4000 yıl önce Mezopotamya’da oyulmuş kütüklerin
sahillerde ve sığ sularda sal şeklinde kullanılarak balıkların avlandıkları belirtilmektedir.

(Pasiner, 2004)
Kültepe mühürlerinde doldurma motifi olarak balık kullanılmıştır. Sanatta muhtelif
hayvanlarla birlikte karışık varlık teşkilinde balık vücudu yer almıştır. Ayrıca Mezopotamya
ve Kültepe mühürlerinde Tanrı EA’nın hayvanı olarak, omuzlarından çıkan sular içinde balık
tasvirleri görünür.
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Bir Karatepe kabartmasında nehir veya denizde seyreden bir kayıkla birlikte balıklar
da tasvir edilmişlerdir.
Mezopotamya’nın aksine Anadolu’da ilke olarak balık türleri ve diğer deniz
hayvanları avlanmamıştır. Kazılarda ele geçen balık kılçıklarının oranı daha düşüktür.
Kazılarda ele geçen midye ve istiridye kabuklarının Hitit mutfağındaki rolü de tam olarak
anlaşılamamıştır. Son yıllarda Boğazköy Sarıkale’nin hemen altındaki alanda ele geçen 25-30
kadar istiridye kabuğunun mutfakta tüketilip tüketilmediği bilinmemektedir.
Balıkçılık tasviri sanata da çok az yansımış, sadece Acemhöyük kökenli Hitit öncesi
bir sahnesi bulunmaktadır. Özellikle sahil kesimlerine yakın yerlerde balıkçılıkla ilgili oltalar
bulunmuştur. Bunlar arasında Mersin’de ele geçen oltalar başta gelir.

(A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesi 2006)
Balıkçılık konusunda ilk yazılı belgeler MÖ 3000 yıllarında Mısırlılara aittir. Bu
belgelerde MÖ 3000 yıllarında ağ kullanıldığı ve ağlar yardımı ile basit ığrıpların yapıldığı
kaydedilmiştir. Daha sonraki yıllarda Finikeliler ve Romalılar tarafından algarna geliştirilmiş
ve yelkenli tekneler avcılık amacı ile kullanılmıştır. MS yıllardan günümüze kadar su
ürünlerinin insan beslenmesinde önem kazanmasına paralel olarak av araç ve gereç teknolojisi
gelişmiştir.
MÖ 1700’lerde Aral Gölü kuzeyinde avcı ve balıkçı bir halkın kültürü mevcuttu.
Haream’de en eski medeniyet izlerine sahip Keltenihar neolitik kültüründe, daha sığır
ve koyun sürüleri yokken, yabani domuz ve geyik kemiklerine rastlanıyordu. Bu kültürün
sahipleri de balıkçı ve avcı bir halktı. Baykal Gölü kıyıları ve ötesi ile Angara bölgesinde,
MÖ 2. binde umumiyetle balık avı ile geçiniyorlardı.
MÖ IV. ve III. yüzyıllarda Altayların kuzeyinde yaşayan halk, genellikle tarımla
meşgul olur, bir taraftan koyun ve sığır çobanlığı yaparken öbür yandan da balıkçılıkla
uğraşırlardı.
İskitlerin

sofralarından ton ve mersin balıklarının eksik olmadığını,

Orhun

abidelerinde geyik avları, yabani ördekler, balıklar ve balık ağlarının yer aldığını, aynı devirde
Kırgızların kuş ve balıkları da takdimeler arasına kattıklarını görülmektedir.
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MS 834’de inşa edilen Hazarların başkenti Sarkel’in halkı şehrin yakınındaki Don
nehrinde balık avlıyor ve şehir bir balıkçılık merkezi hâlini alıyordu.

(A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesi, 2006)
Divanü Lügati’t Türk’te altı yerde balıktan bahis var: “Ol manga balık sarmaştı” (O
bana sudan balık çıkarmakta yardım etti), “Balık eligdin sıdhrıldı” (Balık elden sıyrıldı)…
Nimet-nâme-i

Nâsır-şâhi

adlı

yemek

kitabında

da

balıktan

yapılan

yahnilerden

bahsedilmektedir.
Dünya tarihine adını yazdırmış kişilerden Timuçin-Çingiz’in gençliğine ait bir
hikâyede balığın Asya’da insanların günlük yaşantılarının ne kadar içinde olduğu anlatılıyor.
“…Onan sahili üzerine oturarak
Olta ve kanca yaparak
Kötü balıklar yakaladılar.
İğneleri bile eğri, olta yapıp,
Cebaga balığı ve hadara balığı avladılar.
Ağ yaparak,
Küçük balıkları yakaladılar…”
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Bu satırlarda balık türleri ve avcılığı konusunda biraz olsun fikir sahibi olabiliyoruz.
Bunların arasında en ilginci de ağ yapmasını bilmeleri ve küçük balıklar avlamaları. Büyük
bir olasılıkla yem olarak yakaladıkları bu balıkları oltalarına takıp daha büyüklerin avında
kullanmaları.
Altınordu ekonomisinde balıkçılık önemli yer tutardı. XIV. yüzyılda Volga’da,
Kama’nın ağzında, Yayık’ta, aşağı Amuderya, Hazar Denizi ve Karadeniz kıyılarında
balıkçılık yapılırdı.
Bütün bunlar Türkiye’nin Asyalı öğelerinin nehir ve göl balıkçılığına hiç de yabancı
olmadığını gösterir. Kaldı ki büyük ölçüde Asya (Uygur, Hint, Fars) kültürlerinden esinlenmiş
masallarda da çok sık balık ve balıkçılık motifi geçer.
Kütahya yöresinde kutsal balıklı havuzların yanı sıra, bizzat şehir içinde de “Balıklı”
birkaç bina mahallenin varlığı dikkati çekiyor. Bunlar Balıklı Mahallesi, Balıklı Camii (1236),
Balıklı (Rüstem Paşa) hamamı (1549), Balıklı Tekkesi’dir. Balıkla ilişkisine dair maalesef bir
kayda rastlayamadık.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde Balıklı Çeşme adlı bir bucak merkezi, Balıklıova adlı
Urla merkez bucağına bağlı bir köy, Ankara’nın Çubuk ilçesinin Ravlı bucağına bağlı
Balıkhisar adlı bir köy bulunduğu gibi İstanbul’da da Yedikule dışında Silivrikapı civarında
balıklı ayazması, Bizans İmparatoru Leon I (457-474) tarafından yaptırılmıştı. Buna o zaman
“hayat bağışlayan kaynak” denirdi. Şifa verici suyunda balık bulunması nedeniyle bu adı
almıştı. Bu balıklara kimse el sürmez. Halen, burada aynı adı taşıyan (“Balıklı”) bir hastane
vardır.
“Ören (Milas yöresinde Labranda)’in güney ucunda başka bir yapı daha ilgi çekmekte:
kutsal havuz denilmektedir. Antik kaynaklar garip anlatılar veriyorlar bu havuz üstüne: suda
evcil balıklar yaşarmış, altından gerdanlıklar ve küpelerle süslü olan bu balıklar çağrıldıkları
zaman gelirler ve kendilerine yem uzatan ellerle beslenirlermiş. Bunların verilen yemi yiyip
yememelerine göre fallar dökermiş Zeus tapınağına bağlı biliciler. Zeus Labrendeus tapınağı
bir bilicilik merkeziydi demek. Ne var ki balık aracılığıyla falcılığa antik dünyanın başka bir
yerinde rastlanmamaktadır.
Anadolu Selçuklu sanatında balık figürüne çokça rastlanır. Konya yöresinde,
Çardakhan’daki balıkları irae ederler. Balıklar, bazı istisnalar dışında, genellikle çift ve
mütenazir olarak tasvir edilmişlerdir. Çoğu kez de çeşitli rozet şekilleri, insan figürü veya
çeşitli burç hayvanlarıyla birlikte bulunmaktadırlar. Ayrıca, gerek MÖ IX. yüzyıla ait, çift
rozaslı (ve nar’lı) tanrıça Kubaba kabartması, gerekse MÖ VIII. yüzyıl Hitit çağı mahsulü,
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Aslantepe-Malatya’da bulunmuş, alnı sekizer yapraklı rozaslarla çevrili kral heykeli, gerekse
MÖ VIII. yüzyıl Hitit çağı mahsulü, Aslantepe-Malatya’da bulunmuş, alnı sekizer yapraklı
rozaslarla çevrili kral heykeli, iste bu rozasların, saydığımız çeşitli sembolik manaları haiz
olmanın yanı sıra, bir de hükümdarlık simgesi olmuş olmaları ihtimaline kuvvet kazandırıyor.
XIII. yüzyılda Tokatlı Arif Ali adlı bir gazi tarafından, son şekliyle de XIV. yüzyılda
kaleme alınan Dânişmendnâme XI. yüzyıl yaşantısına dair önemli bilgiler vermektedir. Tarihî
hadiseler arasında Melik Danişmend Gazi’nin Sisiya (Gümenek) şehrini fethi hikâyesi
konumuz açısından ilginçtir. Bu eserde geçen birçok kelime su ürünleri açısından oldukça
önemlidir.
Burada geçen; “Kabuklu böcek” salyangoz, “sıçan” dediği de tarla faresi veya gelincik
olmalı. Bundan başka karides türünden karavida, uskumru ve ne olduğu anlaşılmayan bir
iglanos balığı sair yemekler arasında yer alıyordu. “Kuru balık” (çiroz) ve hayvan ile
kurutulmuş etler (pastırma) dikkati çekiyor. Bu metinden karavid, uskumru, havyar, iglanos
sözcüklerinin XI. ve XIII. yüzyıllar arasında dilimize girmiş oldukları anlaşılıyor.
Anadolu’da bugün bile halkın büyük çoğunluğunun su ürünlerine büyük ilgi
göstermedikleri bir gerçektir.
Bütün devirlerde İstanbul balıkları ile ün yapmış, Batılı seyyahlar balıkhaneleri ve
buralardan alınabilen nefis balıkları methetmekten geri kalmamışlardır. Bununla beraber
Strabon “Sinope’de fevkalade güzel palamut dalyanları bulunur ki Sinopelilerin balıkçılıkta
ikinci, Byzantionluların da üçüncü olduklarını söylemiştim” diyor.
Tournefort da 1700’lerde Sinopluların İstanbul için urgan imalatının yanı sıra başlıca
işlerinin balıkçılık olup tuzlama ve balık yağı ticareti ile meşgul olduklarını; tuzlamayı daha
çok uskumru ve palamuttan yaptıklarını, yağı da yunus ve foktan çıkardıklarını söyler. Burada
balıkçılık sıradan bir iş olmaktan çıkıp bir sanat hâlini almıştır.
Osmanlı arşivindeki bilgilerden, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki saray mutfağında
balıkların ve diğer bazı deniz ürünlerinin de pişirildiği anlaşılmaktadır. Çünkü 1473 senesi
Şaban ayında saraya her gün 10 akçelik balık, 3 akçelik de karides alındığı kayıtlara
geçmiştir. Ayrıca saray mutfağında istiridyenin pişirilmesi de ilgili not da rastlanmaktadır.
XVII. yüzyılda İstanbul’da balıkçılık lonca hâlinde örgütlenmiş, dalyanlar vergiye tâbi
kılınmıştı. Eremya Çelebi’nin anlattığına göre kılıç balığı avı, veya hiç değilse bunun
Karadeniz’den Galata pazarına ve Unkapanı’na getirilişi, gümrük emininin murakabesi
altında olurdu. Bu mahallerde kılıç balığı bura eminine teslim edilirdi.
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Bununla birlikte o devirde balık yine de Türklerin günlük gıdaları arasına fazlaca
girmezdi. Padişahın yedikleri meyanında nadiren zikredilir, sadrazamın günlük mutfak
masraflarında nadiren zikredilir, sadrazamın günlük masraflarında görülmezdi.
Fakat genel olarak balığın daha çok gayrimüslim azınlıklar, özellikle Rumlar
tarafından rağbet gördüğünü, Galata balıkhanesinin Eminönü’ndekine kıyasla çok daha
önemli ve cazip oluşundan anlaşılmaktadır. Belge bulunmamakla beraber, o tarihlerde
balıkçıların çoğunluğunun da, geleneksel olarak denizin daha çok cezp ettiği Rumlardan
oluştuğu rivayet edilir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde ise balık genel olarak, ileri gelen kişiler tarafından
yenen bir gıda idi. Ayrıca Boğaz’da ve Adalar’da oturan ileri gelenler ve onlarla kaynaşan
zengin tüccar aileleri de balığa rağbet ederlerdi.
Türk toplumunun ilkin göçebelik özelliği, sonra da toprağa bağımlılığı, onun hem
tarım hem de hayvancılık alışkanlığını pekiştirmiştir. Ayrıca İslâmiyet’teki denizel canlıların
tüketimiyle ilgili yorumlar yüzyıllardır Osmanlı Türklerinin balık ve balıkçılığa olası yönelme
ve değerlendirme şansını da büyük oranda yitirmesine neden olduğu bildirilmiştir.
Bütün Osmanlı’nın hâkim olduğu denizlerin ve suların kıyısında oturanlar, su
ürünlerinden yararlanmanın yolunu bir şekilde bulmuşlardı. İmparatorluğu kuran Türkler
başlangıçtaki göçebe alışkanlıkları ile belki su ve deniz ürünlerinin tüketimine en uzak ve
yabancı unsurdur. Belki bu nedenle besin olarak kullanımı toplumda tam olarak
yaygınlaşmadı dolayısıyla avlanmada büyük bir iş hâline gelmedi.
Evliya Çelebi’ye göre; İstanbul’un koşulları özgündür, çünkü kentin özel bir balık
tüketimi vardır. Belirli mevsimlerde balık, büyük sürüler hâlinde Boğaza akın eder. Karadeniz
de aynı şekilde balık açısından zengin bir denizdir. Kentte, mercan, gümüş, lüfer, karagöz,
kefal hep taze yenirdi. Eğer mevsimiyse, 1640’larda İstanbul’da balığın tanesi 3-4 akçe
olurdu. Ayrıca bazı balıklardan “pasdırma”, bazılarından lakerda ve turşu yapılırdı. Bu balık
zenginliği sayesinde İstanbul, gıda temininde iç kısımlardaki kentlere göre önemli bir avantaja
sahipti.
Yelken kullanılabilen balıkçılara özgü alamana kayığı, yine balıkçıların iki tek kürekli
büyükçe balık kayığı ve erip-ırıp, ığrıp- kayığı dalyanlarda ve sığ sularda sahile balık taşıyan
altı düz çarnık kayığı o zamanlar avcılıkta kullanılmakta idi.
Ancak balık kısmen saklamanın zorluğundan dolayı yerinde tüketilen bir üründü. Su
ürünleri arasında Osmanlı açısından en önemli ekonomik girdi ve ticaret nesnesi olan ürün
balıktan çok yumurtasıdır. Karadeniz ve Hazar’dan gelen siyah havyardan (mersin balığı) Ege
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dalyanlarının kefal yumurtalarına çeşitli balık yumurtalarına çeşitli balık yumurtaları öteden
beri yaygın biçimde kullanılmaktadır.

(Pasiner, 2004)
Taze balık yeme olanağı bir başka bölgede, Trabzon’da da vardı. Evliya Çelebi,
çoğunlukla Laz olan balık satıcılarının çığırtkanlıklarını bile kaydetmiştir. Özellikle
Karadeniz’de çok sık tutulan hamsiyi çağrıştıran folklor hareketlerini anlatmış, hamsiyi tüm
hastalıklara iyi gelen bir ilaç olarak tanıtmıştır. Hamsi kafası közlemesinden çıkan dumanın
evdeki böcekleri ve yılanları uzaklaştırdığı da söylenmektedir. Trabzonlular bu balıkla
yapılan “kırk” çeşit yemekle övünürler. Hamsinin kızartması, çorbada ve sosla kullanılması
ya da böreklere iç olarak hazırlanması fazla bir şaşkınlık yaratmaz. Her ne kadar Evliya
Çelebi hamsinin fazla kokmamasını övmüş olsa da, meşhur baklavanın hamsili olmasını
tasavvur etmek doğrusu güçtür. Büyük bir olasılıkla hamsili baklava dedikleri yufkadan
yapılmış içi hamsi ile doldurulup baklava şeklinde kesilmiş bir börekti.
Evliya hamsiden çok etkilenmiş olmalı ki, hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi yaparak bu
balıkla ilgili bir yemek tarifini aktarmıştır. Bunun için, tahminen bugün kullanılan teflon gibi
yüksek ateşe dayanıklı ağır bir tavaya ihtiyaç vardır. Temizlenen hamsiler onar onar şişlere
çekilir. Maydanoz, kereviz, soğan, pırasa karıştırılır ve bu karışımın da içine karabiber ile
tarçın katılır. Sonra tavaya, ilk sırası balıkla başlamak üzere üst üste sebze ve balıklar dizilir.
Üzerine zeytinyağı dökülür ve tamamı hafif ateşte yaklaşık bir saat süreyle kızartılır.
Seyyahın anlattığına göre bu yemek şenlik günlerinde hazırlanırdı.
En ilkel avcılık yöntemi aletsiz avcılıktır. El ya da ayakla su ürünlerinin sıkıştırılması,
vurulması ve toplanması esasına dayanır ve günümüzde de halen ülkemiz de dâhil olmak
üzere gelişmiş ülkelerde de kullanılmaktadır.
Bunun yanı sıra Anadolu’ya özgü sayılabilecek ihtiyotoksik bitkiler uzun yıllardır
kullanılıp balıklar uyuşturulup veya sersemletilerek avlanmaktadır. Bunlara örnek olarak;
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-

Porsuk ağacı (Taxus baccata) – Eterik yağlar

-

Sütleğen otu (Euphorbia esula)

-

Defne (Daphne mezerum)

-

Siklamen (Cyclamen europaeum)

-

Öküz dili (Anchusa officinalis)

-

Tütün (Nicotina tabacum) - Saponin, nikotin

-

Sığır kuyruğu (Verbascum nigrum) - Saponin
verilebilir.
Bu bitkilerden bazıları insanlar için de zehirlidir. Yaprakları veya tohumları öldürücü

kimyasal maddeler ihtiva eder.
Bunların yanında, sönmemiş kireç, karpit, likit petrol gazı, bakır vitriol, bakır sülfat da
inorganik kimyasal bayıltıcılar olarak kullanılmaktadır. Sersemletme etkileri yanında balık
etine geçmeleri, insanlar için önemli bir tehlike yaratabilir.
Türkiye sularında kullanılan sabit ağların en önemlileri, tarihi çok eskilere kadar
uzanan dalyanlardır. Kıyıdan birkaç yüz kulaç uzakta veya ırmakların ağızlarında yahut da
göllerin savaklarında dalyanlar kurulur. Dalyanlar; birçok kazık, halat ve demir çapa
kullanılarak düzenlenmiş çok çeşitli ağlardan veya ağ gibi düzenlenmiş çitlerden oluşur. Batı
ülkelerinde, Akdeniz kıyılarında kurulan dalyanlar, kazıklara bağlanmazlar; ağlar büyük
mantar parçaları yardımıyla gerdirilir ve demir çapalar ve kum dolu torbalarla sabitleştirilir.
Türkiye’de balıkçılar tarafından kullanılan sürtme ağları, boyutlarına ve donanımlarına
göre çok değişik olup, bunlar büyüklüklerine göre sırasıyla ığrıp (cepli büyük sürtme ağı),
manyat (orta boy sürtme ağı), tarlakos (küçük boy sürtme ağı); çamur ığrıbı (çamurlu dipler
için küçük sürtme ağı) diye adlandırılır.
Dalyanlardan sonra, balık avında kullanılan en eski ve en büyük araçlardan biri de
ığrıplardır. Bizans döneminden beri şeklini ve boyutlarını korumuştur. Iğrıp deniz dibinden
bir parça üstte dolaşan balıkları avlamakta kullanılırken, manyattan dipte bulunan balıkları
avlamakta yararlanılır. Bazen bir ığrıp ağı denize atıldıktan sonra ığrıbı dıştan çevirecek
şekilde ığrıp atılıp daha bol miktarda balık avlama yolu seçilir.
Iğrıpların boyutları ve donanımı, yakalanacak balıkların büyüklüğü, balık avlanacak
yerin akıntıları ve diğer özelliklerine göre değişir. Iğrıplar dört ayrı sınıfta incelenebilir: a.
Boğaz Iğrıbı; b. Marmara Iğrıbı ve Ada Iğrıbı; c. Palamut Iğrıbı; d. Açık Iğrıp (Göl Iğrıbı).
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Günümüzde ise, gerek Avrupa Birliğine girme yolunda Ortak Balıkçılık Politikası
gereği gerekse çağın getirdiği modern av araç ve gereçlerini, teknelerini Türk balıkçılar
kullanmakta ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

(Hoşsucu, 1991)
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(Von Brandt, 1972)
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(Von Brandt, 1972)

(Von Brandt, 1972)
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