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EDİTÖR’den
Kültür bir topluma kimlik veren, onu diğer topluluklardan ayıran
belirleyici unsurdur. Tarihin kadim kültürlerinden birisi olan Türk kültürü
hem içerisinde barındırdığı çeşitlilik hem de yayıldığı coğrafya açısından
dünyanın sayılı kültürlerinden birisidir. 20-90 doğu boylamları ile 33-65
kuzey enlemleri arasındaki 12 milyon kilometrekarelik alanda meskûn
olan, Orta Asya steplerinden Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafyada
hüküm süren Türk kültürü, tarihi süreç içerisinde birçok kültürü etkilemiş
ve kendisi de onlardan etkilenmiştir. Avrasya üzerindeki yerleşimleri ve
fütuhatları sürecinde Türkler birçok farklı kültür ile karşılaşmışlar; ancak
bu kültürleri yok etmek yerine onlarla kaynaşmayı, imtizaç etmeyi
yeğlemişlerdir. Böylece zenginleşerek günümüze gelen Türk kültürü,
Anadolu’da yaşayan en kalıcı medeniyeti kurmuştur. Türk kültürünün ve
bu kültürü inşa eden boyların kadim zamanlardan beri tabakalaştığı
coğrafyalardan biri de Karadeniz Bölgesi’dir. Bölge antik çağlardan beri
Avrasya ekseninde etkin olmak isteyen bütün siyasal güçlerin ilgi sahası
içerisinde olmuştur. Doğu Batı arasında geçiş bölgesi olması, İpek
yolunun ana güzergâhlarından biri üzerinde olması, bölgenin maddi ve
soyut kültürel zenginliğini belirleyen önemli dinamiklerdir. Karadeniz’in
kuzeyinden gelen başta Kıpçaklar olmak üzere, Oğuzlar ve umum Türk
boyları Kafkasya hattından ve İran yaylası üzerinden geçerek Karadeniz
Bölgesi’ne yerleşmişlerdir. Tarihi kaynaklara bakıldığında Türklerin
Anadolu'ya yerleştiği ilk bölgelerden birisi Karadeniz Bölgesi’dir.
Yerleşime uygun iklim ve coğrafyası ile kendine has bir kültür oluşturan
bölge insanı Türk kültür coğrafyasının en önemli temsilcilerindendir.
Bölgenin denize paralel uzanan dağlarla çevrili olması, bölge içinde de
vadilerin diğer vadilerle etkileşiminin az olması bölgenin kendine has bir
kültürel doku oluşturmasını sağlamıştır. Yine aynı sebeple bu kültürel
doku günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.
Bölgenin kadim bir tarihsel ve kültürel mirası olmasına karşın bu
gelenek akademik anlamda yeterli ölçüde incelenmemiştir. Kültürel
mirası tasnif, tescil ve bilimsel olarak incelenmeyi beklemektedir. Uzun
yıllardır bölgeyi ve ülkeyi yöneten hâkim bürokratik anlayış kültür odaklı
bir anlayışa mesafelidir. Türkiye’de halk bilimi araştırmalarının ilk
dönemlerinde dergiler malzeme toplama, inceleme ve envanter
oluşturma anlamında birer mektep olmuşlardır. Sonraki süreçlerde
dergiler, alandan bilimsel yönteme uygun malzeme derleme ve
yayınlama faaliyetlerini ikinci plana atmışlardır. Yine bu süreçte halk
bilimin en önemli kadrolarından biri olan maddi kültür, etnografya
akademik incelemenin gündeminden çıkmış gibidir. Keza kültür bilimleri

felsefe ve yönteminde yaşanan değişimler neticesinde disiplinler arası
çalışmalar daha da önemli hale gelmiştir.
Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi
yayın hayatına bu eksiklikleri bir nebze de olsa gidermek adına merhaba!
diyerek girmiştir. Bu anlamda bölgenin ve havzanın halk bilimsel
envanterini çıkarmak, tescilinin yapılmasına öncülük etmek mümkün
olduğu nispette bunu komşu kültürle karşılaştırmalı olarak ele alarak
havzayla ilgili “akademik ve operasyonel bilgiler üretmek” amacındadır.
Bu anlamda havzanın bütün ülkelerindeki akademisyenlerin
çalışmalarına, bölgeyle ilgili bilimsel esaslara uygun şekilde derlenmiş
halk bilimi ürünlerine yer vereceğiz. Yerelden, ulusala oradan ortak
insanlık mirasına katkı yapacak kültürel üretimin Herder’le başlayan
bizde Köprülü ve Gökalp ile makesini bulan anlayışla mümkün olduğunu
düşünmekteyiz. Kültür Bilimleri Akademisi ana çatısı altında dergimiz
çalıştaylar, bilimsel toplantılar tertip etmeye öncülük etmeyi
planlamaktadır.
Kültür Bilimleri Akademisi ve Uluslararası Karadeniz Havzası Halk
Bilimi Araştırmaları Dergisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
Editör
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DOĞU KARADENİZ BALIKÇILARINDA YERLEŞİM, AİLE VE GÜNDELİK
HAYAT
The Settlement, Family and Everyday Life of the Eastern Black Sea
Fishermen
Mustafa AÇA*
ÖZET
Her bir ekonomik model etrafında bu modelle uyumlu biçimde genel
kültüre eklemlenen kültürel ögeler ortaya çıkar. Meslekî kültürün unsurlarından
bazıları sadece mesleğin katılımcıları arasında devam ederken (teknikler, jargon
vb.), bazıları genel kültürün diğer unsurları ile uyumlu biçimde genelleşebilir.
Doğu Karadeniz bölgesindeki halk kültürü hatları içinde balıkçılık mesleğinin ve
bu meslek etrafındaki sosyo-kültürel birikimin oldukça önemli bir yeri vardır.
Sosyal ve iktisadi hayatın bu önemli temsil kolunun icrası sırasındaki tüm
süreçler, geleneksel dünya görüşünün izlerini taşıyor olmanın yanı sıra, bu
dünya görüşüne yeni unsurların eklenmesine de katkıda bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz konulu kültür araştırmalarının genellikle sınırlı saha ve
konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgenin kıyı şeridinde takip edilen
sözlü kültürde ve etnografyada etkileri ile sıkça karşılaşılan deniz kültürü,
balıkçılık bağlamında geniş tabanlı bir kültür araştırmasına konu edilmemiştir.
Bu çalışmada Giresun ve Trabzon yöreleri balıkçılarından hareketle Doğu
Karadeniz balıkçılarının yerleşim alanlarının karakteristik özellikleri, aile yapıları
ve organizasyon biçimleri ile mesleki yaşam etrafında şekillenen gündelik hayat
sahneleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, balıkçılık, aile, kültürel miras,
yerleşim

ABSTRACT
Around the each of economic model, culture compatible format with th
model, the Cultural Elements artulacated to general culture reveal. While some
of elements of the professional culture continuing among the only
participants of coccupation (techniques, jargon, etc . ) , the othres can be
generalized in a way compatible with the other elements of the general culture.
Fishing profession and the socio- culturalbackground around this profession in
folk culture have an very important role in the line of the Eastern Black Sea. All
processes during the execution of this important branch of representing social
and economic life, as well as have born the traces of the traditional view of the
world, has also contributed to the addition of new elements to this worldview.
It seems that Researchs on the culture of the eastern Black Sea generally
focus on limited field and issues. The oral culture followed up in the region’s
*

Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü-Trabzon/TÜRKİYE
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coastline and the culture of sea frequently encountered in the ethnography
have not been the subject of a a broad-based to research culture in the context
of the fishing.
In this work, It is evaluated the characteristics of residential area of the
Black Sea based on fishing of Giresun, Trabzon region, Family structure and
forms of organization and scenes of everyday life revolving around the
professional life.
Key Words: Eastern Black Sea, fishing, family, cultural heritage,
settlement.

GİRİŞ
1. Balıkçı Yerleşimlerinin Özellikleri
Halk mimarisi, profesyonel mimarların çizim masalarından değil,
geleneksel halk gruplarının kolektif hafızasından çıkmıştır. Bu binalar (ev,
ahır, vd.) planlara değil, nesilden nesle çok az değişen zihinsel imajlara
dayanır. Bir bakıma mimarsız mimaridir. Halk yapıları, bir insan grubunun
ve onun bölgesinin parçalarıdır1. Bu yapılar her bir sahanın ya da yörenin
kendine ait eşsiz karakter kazanmasına yardım eder ve insan mozaiğinin
en görünür yönünü oluşturur. Halk mimarisinde geleneksel, muhafazakâr
ve işlevsel özellikler aramak gerekir. Halk mimarisinden sade bir güzellik,
fiziki çevresi ile uyum, halk kültürünün görünür ifadesi beklenir.
Malzeme bileşimi, zemin planı ve düzen halk mimarisinin önemli
unsurları olmakla birlikte, diğer birçok özellik çiftlik binaları ve konutların
sınıflandırılmasına yardım eder. Çatı şekli veya biçimi, baca konumu ve
hatta kapı ve pencerenin sayısı ve yeri gibi ayrıntılar önemli sınıflandırıcı
kriterler olabilir (Jordan-Bychkov ve Domosh, 2003: 59).
Giresun ve Trabzon illerinin kıyı alanlarındaki balıkçı
yerleşimlerinin kıyıdaki diğer yerleşimlerle çoğu zaman uyumlu konut
karakteristiğine sahip olduğu görülmektedir. Sahil yolu inşasının henüz
başlamadığı 1960 öncesi yıllarda, yerleşim merkezleri fizikî yapısı
çoğunlukla denize açık korumasız iskele ve kayıkhanelerin arkasında iki
üç katlı yığma ve taş binalardan oluşmaktaydı. Balıkçı ailelerinin
çoğunluğu oluşturduğu kıyı köylerinde geleneksel halk mimarisinin
özelliklerini taşıyan konutlar, doğal bir koyda veya burun üzerinde
konumlanmıştır. Konutları, dükkânları, kahvehaneleri, okulu ve camisi ile
küçük yerleşme birimleri olan balıkçı köyleri, kıyıda uygun alanlar
bulunmaması halinde tepelere ve yamaçlara kurulmuştur. Kıyı
yerleşimlerindeki balıkçı köylerinin kuruluşunda etkili olan en önemli
unsur, deniz ve topografya özellikleri ile doğa bileşenleri olmuştur.
Yerleşimlerin oluşumunda etkili olan en önemli doğa bileşenleri
şunlardır:
20
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a) Yer-Gökyüzü: Yer ve gökyüzü, denizden başlayan derecelenme
ile kıyı, kumsal, yapılar, yeşil, tepe, yamaç ve dağların gökyüzü ile
buluşmasıyla şekillenmiştir.
b) Su: Deniz ve dalgaların başlıca faktörü rüzgâr bu yerleşmelerde
en etkin doğa bileşenleridir. Zira Karadeniz, çoğu zaman çalkantılı
veya dalgalı bir yapı arz eder. Kıyıya yakın alanlardaki muhafazalı
yerlerde daha sakin bir deniz hali görülse de bu durum geçicidir.
Kabaran ve yükselen dalgalarla köpükler, çatlayıp devrilmeler her
zaman görülebilir.
c) Topografya: Dik dağ sıraları eğimli topografyayı oluşturur.
Denize uzanmış bir burun, doğal bir koy, dağ ve dağ sıralanmaları,
tepeler, yamaçlar, kayalar, toprak özellikleri yerleşmelerdeki doğa
unsurlarını oluşturur.
ç) Bitki Örtüsü: Yerleşmeler, ılıman iklim ve bu iklimle verimli
topraklar sayesinde zengin bitki örtüsüne sahiptir. Yerleşmelerde
sırasıyla orman ağaçları, meyve ağaçları, çayırlar ve otlar, bahçe
bitkileri ve çiçekler mevcuttur (Erşen, 2003: 74, 102).

Konut elemanlarının iklim şartlarına göre belirlendiği bölgede,
bölgenin konut karakteristiği ile uyumlu biçimde nispeten düz olan
kıyıdan uzakta olan balıkçı konutları yamaca yaslanmış halde ve güneş
ışığından en etkili şekilde yararlanmaya imkân tanıyacak şekilde üç tarafı
açık cephe karakteristiği ile oluşturulmuştur (Bekdemir, 2007: 188). Öte
yandan kıyılardaki balıkçı yerleşimleri bu alanların yerleşim karakteristiği
uyumlu biçimde vadi içlerinde serpilen yerleşimlere nispetle daha
bütünleşiktir.
Geleneksel mimari tarz ve üslûbunun terk edilmeye başladığı
dönemlerden itibaren kentsel alanlarda yaşayan balıkçılar da bu
değişime uyum sağlamışlar ve betonarme binalara meyletmeye
başlamışlardır. Kentsel alanların dışında mahalle veya köy hüviyeti
taşıyan yerleşimlerde ise konut üslup ve elemanlarında değişimler sınırlı
şekilde gerçekleşmiştir.
Yöredeki geleneksel konut mimarisinin özellikleri arasında bu
konutların iki ya da üç katlı, çok
pencereli, ayrık düzende ve her
cepheye açık olması belirgin
özellikleridir. Bu konutların
bodrum katı, çoğu zaman ahır
olarak kullanılmıştır (Bekdemir,
2007: 189). Evlerin bodrum
katları, barınakların oldukça
sınırlı olduğu dönemlerde kayık
damı olarak da kullanılmıştır.
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Nitekim bugünkü balıkçı damlarının tasarımında kıyı alanlarındaki balıkçı
ev tipinin izlerini görmek mümkündür. Özellikle Trabzon havalisindeki
balıkçı barınaklarının nispeten daha düzenli yapısı içinde alt kısmı kayık
çekme yeri üstü kısmı dinlenme alanı olarak belirlenmiş iki katlı damlar,
sahillerin evlerin önüne uzandığı dönemlerdeki balıkçı köylerinde
görülen mimari tarzın özelliklerini hatırlatmaktadır.
Sürmene’nin Balıklı Mahallesinde balıkçı bir ailenin çocuğu olarak
büyüyen Rıfat Karabacak (KK-1), çocukluk yıllarını geçirdiği evi şöyle
anlatır:
Benim çocukluğumun evi denizle kucak kucağa, göz göze idi.
Denizle sevdalık eder gibi… Pencereler, kapılar denize; denizin
bereketi de evlere açılırdı. Dalgaların sessiz ve sesli güzelliği
evlerin kulaklarını okşardı. Kısacası, o mükemmel deniz kültürünü
doya doya yaşadı evlerimiz. Evimizin altı aynı zamanda kayık damı
olarak kullanılır idi. Fırtınalı havalarda evin altındaki kayığı dalgalar
almasın diye halatlarla evin altına astıklarını iyi bilirim. Yeni evler
de
yapılırdı
konağa
benzer.
Biz
çocukluğumuzda denizin
kucağına
yapılan
bu
evlere
“Yeni
Evler”
derdik. Büyüklerimiz ise,
“Çakıroğlu Evleri” derdi. O
güzellikleri yaşayan bilir.
Bizler
bu
güzellikleri
çocukluğumuzda yaşayan
şanslı nesillerdik.

Pek çoğu ahşap tavanlı
ve kiremit çatılı olan bu
konutların bir diğer karakteristiği, küçük de olsa sebze ve meyve
yetiştirmeye müsait bahçelere sahip olmalarıdır.
En uzağı kıyıya birkaç kilometre mesafede olan balıkçı
yerleşimlerinde bugün geleneksel halk mimarisi karakterini muhafaza
edecek şekilde ayakta kalan az sayıda örnekte, çoğu zaman ahşap ve
bazen de taş materyalle kalabalık balıkçı ailelerinin barınmasına imkân
tanıyacak büyüklükte, harici fırın ve “aşana”nın (mutfak) yanı sıra
balıkçılık malzemelerinin de istiflendiği ardiyelerle tamamlanan
kompleks bir mimari tarzı hâkimdir. Rıfat Karabacak’ın çocukluğunun
evini anlatırken ifade ettiği bu konut türünün örneklerinden birisi,
Akçaabat ilçesinin Salacık köyünde bulunan ve yörenin en köklü balıkçı
ailelerinden olan Malkoç ailesine ait konaktır. Trabzon’un Ruslar
tarafından işgali döneminde yöredeki pek çok aile gibi muhacirliğe çıkan
ve İstanbul’a kadar uzanan Malkoç ailesi, Rus işgal güçlerinin
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Trabzon’dan çekilmelerinden sonra Trabzon’a geri döner. O dönemde
geri dönen pek çok muhacir aile gibi Çömlekçi Mahallesinde Rum
ahalinin boşalttığı ve şehirde pek çoğu tahrip edilmiş evlere nispetle
oturulabilir vaziyette olan evlerden birine geçici olarak yerleşirler.
Malkoçoğlu Mustafa, Arif ve İlyas kardeşlerin liderliğindeki bu büyük
balıkçı ailesi, 1927 yılında Salacık’a dönme kararı alır. İstanbul yıllarında
yeni bireylerin de katılmasıyla giderek büyüyen ailenin barınmasına
imkân sağlayacak bir konuta ihtiyaç doğmuştur. Uzun süren bir inşaat
sürecinden sonra 1935 yılında, zaman içinde “Malkoç Balıkçı Konağı”
olarak adlandırılan, konut tamamlanır. Üç katlı ve on iki odalı bu ev,
kullanım alanlarına göre üç kardeşin ailelerine tahsis edilir. Her aile için
ayrı bir girişin bulunduğu konakta soldaki kapı İlyas Reis’in, ortadaki kapı
Mustafa Reis’in, sağdaki kapı ise Arif Reis’in ailelerinin yaşam alanlarına
açılmaktadır.
Ailenin 30’a yakın bireyine
yaşam alanı olan bu büyük konak,
ailenin sosyal statüsünün ve
balıkçılık yoluyla sahip olduğu
zenginliğin bir ifadesi olarak yörede
geniş bir şöhret yakalamıştır. (KK-2;
KK-3)
Malkoç konağı kadar görkemli
olmasa da balıkçı konutlarının
karakteristik özelliklerini taşıyan çok
sayıda
konuttan
birisi
de
Sürmene’de tespit edilmiştir. 1930 yılında Sürmene’nin Balıklı Mahallesi
sakinlerinden Kamil Şolt tarafından, deniz kıyısında inşa ettirilen evin
denizle olan ilişkisi sahil yolu dolgularından sonra kopmuştur. Sırtını
dağa, yüzünü ise denize veren bu ev, dört oda, bir sofa ve bir de
ateşlikten oluşmaktadır. Evin alt kısmı, kayık çekmeye uygun şekilde
düzenlenmiştir. Uzun yıllar, aralıklarla bazı ailelerin barındığı ev, 2007
yılına kadar ayakta iken aynı yıl altında bulunan son geleneksel Sürmene
takasının üstüne
çökmüştür.
Akıbeti
çok
önceden
görüldüğü halde
ev
korumaya
alınamamış, evin
yanı
sıra
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balıkçılık tarihi ve kültürü için oldukça kıymetli olan taka
kurtarılamamıştır.
Kıyı boyunca karayolu inşasının tam anlamıyla başladığı 1960’lı
yıllardan büyük oranda tamamlandığı 2000’li yıllara kadar alınan yanlış
kararlarla doğal oluşumlar, yapılaşmış çevre birlikteliği, tarih, kültür,
yaşantı ve yaşayanlarla ile meydana gelen oluşumlar göz ardı edilmiştir.
Zira bu süreçte sadece balıkçıların teknelerini çektikleri alanlar tahrip
edilmemiş, balıkçıların yaşamlarını paylaştıkları ve devam ettirdikleri
yerleşimlerde de tahribat yaşanmıştır (Erşen, 2003: 111). Yaşanan bu
tahribat, balıkçılık etrafında oluşan ve kuşaklar boyunca devam eden
kültürel dokuyu zedelemiş, meslek bağlamlı sosyal ve kültürel dokunun
hatırlama ve hatırlatma araçları konumunda olan pek çok mekân bu
süreçte yok olmuştur. Balıkçıların ekonomik ve kültürel sonuçları
itibariyle şikâyetçi oldukları bu durum, meslekî konuşmalarda sıklıkla
protesto edilmektedir. Bu konuşmalardan birinde Bulancak-Ayvasıl
mevkiindeki Talipli Köyü’nün 1960’lı yıllarına atıfta bulunularak mevcut
duruma duyulan öfke şöyle dile getirilmiştir:
Şimdi kurudu deniz. Böyle miydi eskiden buralar, cıvıl cıvıldı.
Kayıklar denizden dönmeye yakın herkes toplanırdı yalıya. Şu kara
yol da yoktu tabii. Evler zaten şuralardaydı. Kayıklar yarı beline
kadar suya batmış gelirdi. Adeta sal olurlardı balıktan. Türlü türlü
balık olurdu, mezgite dönüp bakan olmazdı düşün işte. Kimi
felengin başına kimi kayığın iki yanına koştururdu. Kayık çekilirken
bağrış çığrış “Hayda vira!” Çok şenlikli olurdu. Kayık çekildiği
zaman fakir fukara gelirdi elinde kabıyla. Şu yollar daha yeni
başlamıştı o zamanlar. Balık burnumuzun dibine kadar sokulurdu;
karaya vurduğu olurdu düşün işte. Şimdi şu yol ışıkları var ya,
deniz ışıl ışıl gelmiyor balık. Balık gelip havyar dökecek yuvalara,
bu yavrular yayılacak buralarda. Dolmaz denilen deniz doldu valla.
Yıllarca dağları indirdiler denize. Ne yuva kaldı ne yavru. Kayıkları
bağlamaya bile yer bulamadık taşa, kayaya çektik onca zaman.
Bugün de halimiz ortada. Sığındık bir köşeye. Ne yaşantı kaldı, ne
rızık. Deniz bizden bıktı, biz denizden. (KK-4)

Hamsi başta olmak üzere, balık türlerinde görülen azalmanın
balıkçıların sosyo-ekonomik hayatlarına olan etkileri, halk hayatının
tezahürü olan sözlü kültür ürünlerinde de yer alabilmiştir:
Ekim, Kasim, Araluk
Ne hamsi var ne baluk
Uşaklar işsiz kaldi
Gayfeler kalabaluk (KK-5)
Dolgu çalışmaları ile doğal kıyı şeridinin tahribata uğraması,
özellikle 2. tip balıkçı ailelerinin güvenlik zafiyeti yaşamalarına da sebep
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olmuştur. Zira doğal kıyı şeridinin henüz bozulmadığı dönemlerde
fırtınalı havalarda ihtiyaç halinde kürekle bile kıyıdaki herhangi bir çekek
bölgesine ulaşabilen balıkçılar, bugün teknelerindeki motorun gücüne
güvenmek zorunda kalmışlardır.
(Giresun’da) Bu dolgu, kıyı balıkçılığını büyük ölçüde bitirdi. Denize
giderdik; hava birden patlardı. Ne olduğunu anlayamaz bilmeyen.
Birden oluverir her şey. Ama biz bunu 10-15 dakika önceden
sezerdik. Buluttan, rüzgârdan… Hemen çaparayı sarar, yığardık
kayığın içerisine. Mesela çok bunalırsam Çerkez’in çakılına kayığı
baştan kara ederdim. Deniz arkadan geliyor. Elime bir halat alır
kendimi atardım çakıla, kıyıya. Kayığımı tutabilirsem o arada
birkaç kişi gelir de kayığı çekersem kayığımı da kurtarırım, canımı
da… Şimdi böyle bir şansın yok. Denizde havaya yakalansan baştan
kara yapacağın çakıllık, kumluk hiçbir şey kalmadı. (KK-6)

2. Aile ve Gündelik Hayat
Geleneksel toplumlarda aile, dede, nine, kardeşler ve onların
eşlerini ile teyze, dayı ve yeğenlerden oluşan çok sayıda katılımcının
oluşturduğu geniş aile tipolojisindedir. Bu genişlik, babadan torunlara
intikal eden yatay ve dikey genişlik içinde ortaya çıkabildiği gibi
akrabaları da içine alabilecek bir boyuta da ulaşılabilmektedir.
Geleneksel ailelerde torunlar ve çocuklardan oluşan genç kuşaklar
modern aileye göre uzun bir süre aile çatısı altında tutulur. Bu yüzden
kuşaklar içinde meydana gelen evlilikler de aile çemberinde yer
bulabilmektedir. Geleneksel toplumlarda aile, çeşitli işlevleri yerine
getirmektedir. Bu işlevler, genellikle şu başlıklar altında belirtilmektedir:
1) Ekonomik işlev, 2) Saygınlık işlevi, 3) Eğitim işlevi, 4) Koruyucu işlev, 5)
Dini işlev, 6) Çocuk yapma işlevi, 7) Psikolojik doyum sağlama işlevi
(Doğan, 2012: 305-306).
Geleneksel toplumlarda aile, çoğunlukla üretim esasına göre
teşkilatlanmıştır. Kapalı veya açık alanlarda gerçekleştirilen her türden
üretimde çocuklar da dâhil olmak üzere ailenin tüm bireyleri, üretim
etkinliklerine katkıda bulunurlar. Ekonomik üretim biçimlerinin yanı sıra,
bağlılık ve süreklilik algılarının değişmesi gibi sebeplerle ortaya çıkan
modern toplum yapısı bağlamında Türk aile sisteminde de değişimler
yaşanmış olsa da balıkçılar örneğinde olduğu gibi, kuşaklardır bağlı
oldukları ekonomik hayatı modernize ederek sürdüren sosyal gruplarda
ailenin geleneksel kimliği nispeten korunmuştur.
Karakteristiği itibariyle dünden bugüne büyük değişimlerin
yaşanmadığı balıkçı ailelerinde geçmişte olduğu gibi bugün de otorite
çoğunlukla ailenin reisi konumundaki baba tarafından temsil
edilmektedir. Hayatlarının büyük bir bölümünü ailelerinin geçimlerini
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temin etmek için iç ve dış avlaklarda balıkçılık yaparak geçiren babaların
reislik sorumluluğu bununla sınırlı olmayıp, çalıştırdığı tayfayı da
kapsamıştır. Deniz kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı bu risk
faktörü yüksek meslekte, sadece kendi ailesinin değil, denetimindeki
tayfanın da ailelerinin geçiminden sorumlu olan reis, sorumluluklarını
yerine getirebilmek için uzun süre ailesinden ayrı kalmakta ve rollerini
karısına veya hayatta ise babasına teslim etmektedir. Balıkçı ailelerinde
babaların mesleklerinden ötürü çocuklarından uzun süre ayrı kalmaları,
onların fiziki ve ruhsal gelişimlerine çoğu zaman destek olamamaları,
anneler tarafından sitemkâr bir biçimde onların “kayık babası” deyimiyle
nitelendirilmelerine sebep olmaktadır. “Balıkçının parası pul karısı
duldur.” şeklinde kalıplaşan ve yöre balıkçıları arasında oldukça yaygın
olan söz de bu durumu işaret etmektedir. Ailenin ve av takımının reisi
büyük fedakârlıklar sergilemesine rağmen çoğu zaman büyük gelirler
elde edemediği gibi eşi de, kocası ölmemiş olsa bile çoğu zaman ailenin
sorumluluğunu yalnız başına üstlenmek zorunda olduğu için adeta dul
hayatı yaşamaktadır. Bu kabul, bölge sözlü edebiyatının yaygın
türlerinden manilerde de yer almıştır.
Barabut’ta kayıklar
Suda oynar balıklar
Balıkçıya kız vermem
Gece gündüz sayıklar (KK-7)
Balıkçı ailelerinde aile reisi konumunda olan babanın rolleri meslek
temelli zaruretlerden ötürü çoğu zaman anne tarafından temsil
edilmektedir. Av sezonunun başlaması ile birlikte evden ayrılan babanın
sorumluluklarını ve otoritesini devralan anne, yukarıda belirtilen
yerleşim karakterine sahip köylerde ve mahallelerdeki gündelik yaşantı
içinde sadece rutin ev işleri ile uğraşmamakta, çocukların eğitim
süreçlerini takip etmek, davranış kazandırmak, onların sorumluluk
üstlenebilecek biçimde terbiye edilmeleri gibi görevleri de yerine
getirmektedir. Bu süreçte günün ilk ışıklarından itibaren çalışmaya
başlayan balıkçı eşleri, ineklerini besleyip sütlerini sağmakta,
çocuklarının okul hazırlıklarını yapmakta, onları yolcu ettikten sonra ise
evlerinin bitişiğindeki küçük bahçelerde çapa ve ekim işleri gibi pek çok
işle uğraşmaktadırlar. Mustafa Zengin, Salacaklı balıkçı ailesi Malkoçların
artık hayatta olmayan simge isimlerinden Malkoçoğlu Mustafa Reis’in
karısı Leman Hanım’dan bahsederken bir balıkçı reisinin karısının profilini
gözler önüne sermektedir:
2

Mustafa Reis’in karısı Leman bu konağın en godesmana kadını
olmanın yanı sıra, aynı zamanda Zavena’nın kadınları arasında da
parmakla gösterilirdi. Otoriter bir karaktere sahipti. Son sözü hep
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Leman Hanım söylerdi. Sayılır, sevilirdi. Köyün lokman hekimi,
düğünlerin değişmez aşçısı… Evlilik çağındaki delikanlıların
yengesi, köydeki pek çok çocuğun ebesiydi (Zengin, 2014: 679)

Av teknolojilerinin bugünkü kadar ilerlemediği dönemlerde balıkçı
ailelerindeki kadınların gündelik hayatlarının sorumluluklarından birisi de
avcılıkta kullanılan ağların örülmesi veya tamiri olmuştur. 1960’lı yıllara
kadar balıkçılar pamuk ipliğinden örülen ağlarla avlanmışlardır. Bu ağlar,
büyük illerden hazır olarak alınmanın dışında çoğu zaman araştırma
sahasındaki balıkçı köylerinde örülmek suretiyle yapılmıştır.
Babamların ağları hep pamuk ağlardı. Avdan sonra her zaman
kurutulması gerekirdi; yoksa çürürdü. Buralar eskiden hep kum
olduğu için bizim ağları kumun üzerine uzunca serer kuruturlardı.
Bu pamuk ağların iplikleri çile halinde ham olarak paketli şekilde
sipariş edilirdi. Bunlar Mersin’de, Yoroz’da ve İskefiye’de belli
kadınlar vardı; onlara gönderilir ve ördürülürdü. Örülen her bir
parçaya “tahta” derdik. Örülen her biri 10-15 kulaç
büyüklüğündeki parçaları babamlar birleştirirlerdi. Daha
sonrasında ağı donatmaya başlarlardı. Yani ne kadar kurşun, ne
kadar mantar kullanılacağına karar vererek ona göre ağı
donatırlardı. (KK-8)

Balıkçı ailelerinin geçmişte görücü usulüyle oğullarına eş ararken
yine balıkçı ailelerinin kızlarına meyletmelerinde talip olunan kızların ağ
örmeyi biliyor olmaları da kısmen etkili olmuştur. Doğu Karadeniz’de icra
edilen çok sayıda el sanatı arasında ismi bugüne kadar pek zikredilmemiş
olsa da ağ örücülüğü maharet gerektiren bir iştir. Yaygın kanaate göre
yörenin en maharetli ağ ustaları geçmişte Rumlardır ve Türkler bu işi
onlardan öğrenmişlerdir. Giresun havalisinde “merhamet3”, Trabzon
havalisinde ise çoğunlukla “matiz/matis” şeklinde adlandırılan ağ tamiri
işi, sabır gerektirmenin dışında başkalarına yaptırıldığında külfetli bir
iştir. Bugün av sezonuna hazırlanan gırgır teknelerinden sadece birinin
ağlarının matizinin 50-60 bin liraya mal olduğu düşünüldüğünde
geçmişte nispeten daha küçük olan ığrıp ağlarının tamiri, kadınların aile
bütçesine önemli derecede katkıda bulundukları anlamına gelmektedir.
Balıkçı köylerinde ağ örme veya tamir etmeler imece topluluklarının
oluşmasına zemin hazırlamıştır. İmece toplulukları, balıkçılık ve denizcilik
etrafındaki meslek folkloruna dönük pek çok söylemelik ve anlatmalık
ürünün oluştuğu ve aktarıldığı bir sözlü kültür ortamı olmuşlardır.
(Sürmene-Balıklı’da) Eskiden (çocukluğumuz ve gençliğimiz
dönemleri 1960-70’li yıllar) mahalledeki kahvehanelerin
köşelerinde balıkçıların ağları asılı olurdu. Balıkçılar denize
çıkmadıkları fırtınalı havalarda ahşap sandalyelerine oturup, bir
taraftan çaylarını yudumlar, balıkçılıkla ilgili sohbetlerini yaparken
bir taraftan da matis yaparlardı. Balıkçılarımızın bu hallerini çok
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severdim. Evlerde gelinlik kızlar kanevice örerlerdi. Bizim
balıkçılarımızın çeyizi matis etmekti. (KK-1)
**
(Trabzon-Faroz’da) 1940’lardan önce biz çocuğuz daha. Hepimiz
balıkçı çocuklarıyız. Babalarımız denizde sürekli. Analarımız
büyüttü bizi hep. Pamuk ağlar dayanmazdı pek, az zorlayınca
hemen yırtılırdı. Kadınlar toplanır birlikte matis ederlerdi ağları.
Biz çocuğuz tabi hayat bize oyun. Altımızda bir kısa don akşama
kadar koştururduk. Kadınlar türkü söylerlerdi matis ederken.
Yemek vakti geldiğinde evde ne varsa konulurdu ortaya. Ne olacak
işte zeytin, peynir, domates, ekmek… (KK-9)

Mustafa Zengin, Akçaabat’ın ünlü balıkçı köylerinden Salacık
(Zavena/Cavana) özelinden hareketle balıkçı eşlerinin bu maharetleri
hakkında şunları söyler:
Zavenalı kadınlar zeytin, tütün, mısır gibi rençperlik işlerinin
yanında bir parça da kendir ekimi yapardı. Kendirin gövdesinden
soyulan lifler evlerde “yiğ” denen tezgâhlarda iplik haline
getirilirdi. Rum olsun, Müslüman olsun her evde bir tezgâh
bulunurdu. Iğrıp ağları kendir bitkisinin kabuğundan elde edilen
bu ipliklerden dokunurdu. Kadınlar tarafından parça parça
dokunan bu ağların her bir parçası yirmi metreyi bulurdu. Daha
sonra her bir parça birbirine çatılarak, hamarat reislerin ellerinde
ağın tamamı donatılırdı (Zengin, 2014: 679).

Kendi ağlarının tamirini imece usulüyle gerçekleştirenlerin dışında,
ağ tamirini para karşılığında yapan balıkçı aileleri de olmuştur yörede.
Kadınlar, bu suretle kazandıkları parayı kendilerine harçlık etmişlerdir. Bu
anlamda Trabzon’un Faroz Mahallesinde de 1960’lı yıllara kadar bir kısmı
balıkçı eşi olan pek çok kadın, kalabalık ailelerinin geçimine katkıda
bulunmak için ağ dokumacılığı yapmışlardır. Mahallenin yaşlılarından
alınan şu bilgi bu sürece ve işleyişine dönük önemli bilgiler içermektedir:
Eskiden mahallemiz alan olarak daha büyük idi, sonradan Kurtuluş
denen bölge bizden ayrıldı. Bilhassa bu bölgedeki bayanlar
dokuma işini yapıyormuş. O zaman pamuk teli ile pamuk ağlar
üretiliyormuş. O zamanki büyük Faroz’a dışarıdan gelin gelenler
Ağcı Muhammet dedikleri bir amcadan tartarak kilo ile pamuk teli
alır ve o telleri ördükten sonra yine tartarak geri verirlermiş. (KK10)

Mahallede gerçekleştirilen araştırmalarda geçmişte uzun süre ağ
dokumacılığı yapan ve bir kısmı hâlâ hayatta olan 11 emektar kadının
ismi tespit edilmiştir. Ståle Knudsen’in Trabzon’un batısındaki balıkçı
yerleşimlerinde balıkçılıkla küçük çaplı tarımın birlikte işlemesine karşılık
Faroz’da balıkçılıkla el sanatlarının birleştirilmiş olduğu (1995: 438)
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yolundaki tespiti, Faroz’un Trabzon balıkçılık kültürü içindeki temsil
gücünün ne derece önemli olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir.
Hamâmizade İhsan Efendi’nin 1928 yılında yayınlanan Hamsinâme
adlı eserinde verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla ağ dokumacılığı
sadece kadınların değil balıkçı erkeklerin de aile bütçelerine katkıda
bulunmalarına imkân sağlamıştır. Trabzonlu hamsi avcılarının 1920’li
yıllarda hamsi avcılığında kullandıkları eni yirmi beş, boyu yüz kulaç
büyüklükte olan ağlar, 1000-1500 liraya mal olmaktaydı. Ağları ören
kayıkçılar, kalın pamuk ipliğiyle eşine az rastlanır bir sanatkârlık
sergilemekte, ağa giren ve kurtulmak isteyen hamsinin ağın ortasında
birikmesini sağlayacak şekilde ortasını sıkı, yanlarını daha seyrek halde
dokumaktaydılar (Hamamizade İhsan,
2007: 28-29). Söz konusu
tarihlerde Trabzon balıkçılığının en önemli bölgelerinin Moloz,
Mumhaneönü ve Faroz olduğu hatırlandığında sözü edilen ağ ustası
küçük balıkçılar Farozlu olsa gerektir. Nitekim Faroz’da 90’lı yaşlara
ulaşmış balıkçılardan alınan bilgiler, bu hükmü destekler niteliktedir.
Faroz’da adını lakabı “Çörçil”den alan teknesiyle uzun yıllar, deniz
serpmeciliği de dâhil olmak üzere çeşitli biçimlerde balıkçılık yapan Çörçil
Ahmet (Erdem), aynı zamanda ağ imalatı ile uğraşan isimlerden
olmuştur. Eski avcılık usullerinden saçmacılığın yanı sıra geleneksel ağ
dokumacılığının son temsilcilerinden Çörçil Ahmet’in 2011 yılında vefatı
ile hem saçmacılığın hem de geleneksel ağ imalatçılığının yörede başka
temsilcisi kalmamıştır.
Balıkçı ailelerinde kadınlar ağ dokumacılığının yanı sıra avcılıkta
ihtiyaç duyulan kimi malzemeleri de hazır etmişlerdir. Çoğu zaman
yağmur ve kar altında gerçekleştirilen avcılıklarda balıkçıların üstlerine
giydikleri ve Faroz’da “gamesela” şeklinde adlandırılan yağmurluklar,
kadınlar tarafından şeker çuvallarının yıkanıp mumlanması suretiyle
hazırlanmıştır. (KK-8)
Balıkçı yerleşimlerinde imece geleneğinin bugün sona ermiş olması
ağ dokumacılığı etrafında oluşan
kültürel sahnenin gözlemlenmesi
imkânını ortadan kaldırmıştır.
Bağlam
açısından
oldukça
önemli olan bu kültürel sahnenin
bugün daha sınırlı bir modelini
av sezonu hazırlıkları sırasında
yevmiye
usulüyle
merhamet/matiz
yapan
tayfaların oluşturduğu tayfa
grupları üzerinde takip etmek mümkündür. 10-15 kişilik bir tayfa grubu
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gırgır sahibiyle yevmiyede anlaşarak bir önceki sezonda yıpranan ağları
tamir ederler. Bu suretle av sezonu dışında da en azından bir süreliğine
geçimlerini temin imkânı bulan tayfa grupları, liman veya barınak
alanlarında açık havaya serilen ağın etrafında toplanıp ağı tamir ederken
mizah, eleştiri, rekabet ve anı içerikli meslekî konuşmaların yanı sıra
günlük konuları içeren rutin konuşmalar gerçekleştirirler.
Pamuk ipliğiyle dokunan ağların yerini sentetik ağların almasıyla birlikte
ağ dokumacılığı yerini ağ donatıcılığına bırakmıştır. Paketler halinde
satılan ağları alan balıkçılar, bunların maksada uygun bir biçimde
donatılması ve ava hazır hale getirilmesi için yörelerinde bu işi meslek
haline getirmiş ustalara müracaat etmektedirler. Hemen her balıkçı
yerleşiminde bazen atölyelerinde bazen de evlerinde ağ donatan
ustalarla karşılaşmak mümkündür. Herhangi bir yaş ve cinsiyet kriteri
gözetilmeksizin her gruptan insan bu işi yapabilmektedir. Tirebolulu ağ
ustası Tayip Domaç ile Saim ve Mehmet Çamur kardeşler örneklerinde
olduğu gibi, bir kısmı balıkçılık da yapan veya soy köklerinden balıkçı
bulunan bu ustalar, paket halinde aldıkları ağları avlanacak balığın avcılık
usulüne uygun şekilde (mezgit ağı, barbun ağı, kalkan ağı, kefal ağı, vb.)
düzenleyerek geçimlerini temin etmektedirler. Bölgedeki ustalar sadece
deniz avcılığı için değil, ırmak ve göl avcılığı için de sipariş üzerine ağ
donatmaktadırlar.

Balıkçı ailelerinin yapılarına ve gündelik yaşamlarına dönük
gözlemler sırasında, araştırma sahasında kocalarını deniz kazalarında
kaybeden balıkçı eşlerinin, hayatlarının geri kalan kısmında bir daha
evlenmeyerek
tüm
hayatlarını
çocuklarına vakfettikleri tespit edilmiştir.
Büyüdüklerinde pek çoğu baba mesleğine
devam eden bu çocuklar, Doğu Karadeniz
lakap folklorunda örneğine sıkça
rastlanan şekilde bu sergüzeştlerinden
ötürü annelerinin adları ile anılır
olmuşlardır.
Araştırma
sahasında
örneklerine
çokça
rastlanan
bu
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isimlerden Sürmene Balıklı Mahallesinden Fethiye’nin Hasan, ve Fadik’in
Mehmet bunlardan sadece birkaçıdır. (KK-1)
Küçük kayıkları ile geçimlerini temin eden balıkçı ailelerin kadınları
arasında fiilî olarak balıkçılık yapanlar da olmuştur. Giresun’da Ayvasıl ve
Kumyalı, Trabzon’da ise Faroz ve Sürmene gibi önemli balıkçı
yerleşimlerinde erkekler kadar maharetli kadın balıkçılar yetişmiştir.
Çoğu zaman kocalarına yardımcı olmak ve tayfaya verilecek payı aile
bütçesine kazandırmak düşüncesiyle fedakârca denizin risklerine ortak
olan balıkçı eşleri, bugün de mevcuttur. Alan araştırmaları sırasında 15
kadar balıkçı eşinin belirtilen sebeplerle eşleri ile birlikte denize
açıldıkları tespit edilmiştir. 25 yıldır eşi balıkçı eşi Mehmet Usta ile
balıkçılık yapan Giresunlu Aynur Usta (KK-87), kendi sergüzeştini şöyle
anlatır:
Balıkçılıkla beş kişinin geçimini sağlıyorduk. 32 yıl oldu evleneli.
Evlendiğimizden beri eşime yardımcı oluyorum. 3 kızımız oldu çok
şükür. Çocukları büyütürken denize gidemedim ama hep olta
4
imledim . Çocuklar biraz büyüyünce denize gitmeye başladım. Sarı
denizci kağıdı aldım denize gidebilmek için. Beyim denizde ne iş
yaparsa ben de aynını yaparım. Rızkımıza yardımcı oluyorum.

Tirebolu’nun sosyal tarihi üzerine araştırmalar yapan Metin Karslı,
Tirebolu’nun ünlü kadın balıkçılarından Nadide Hanım hakkında şunları
söyler:
Nadide teyzemiz bizim ilk kadın balıkçılarımızdadır. Allah uzun
ömürler versin, hayattadır hâlâ. Babası balıkçı olduğu için onu da
bir erkek gibi ve balıkçı olarak yetiştirmiş zamanında. Balığa
çıkmadan kızına hitaben şöyle bir mani söylermiş:
Nadide kızım kalk gidelim;
Feneri, likmeni yak gidelim.
Sabah erkenden kalkar, yemeğini hazırlar,
kayığa ağları yükledikten sonra babası ile
denize açılırmış Nadide teyzemiz bizim. O
gün rızıklarını yakalayıp akşama doğru
Çayyalı’ya sahile gelirlermiş (Karslı,

2012b: 115).
Balıkçı ailelerinde dede ve nineler
hayatta ve kendilerine yeter durumda iseler
babanın bulunmadığı zamanlarda ailenin
sorumluluklarını
anne
ile
birlikte
üstlenmektedirler.
Ailelerde
özellikle
dedelerin
torunlar
açısından
önemi
büyüktür. Erkek çocukların yetişme çağlarında rol modelleri olarak
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benimsedikleri babaların yerini dedeler doldurmaktadır. Çarşıbaşı
ilçesinin balıkçı aileleri ile meşhur Keremköy Mahallesinden Çolak
Muhammer (Küçük) henüz 25 yaşında iken avcılık için gittiği gurbette
(Gerze) geçirdiği bir iş kazası ile kolunu kaybettikten sonra birkaç yıl daha
aktif balıkçılığa devam etmiş ve sonrasında oğlu Ali’nin balıkçılık
yapabilecek yetişkinliğe erişmesiyle mesleği oğluna devrederek denizden
çekilmiştir. Muhammer, sonrasında ailenin av takımlarının karadaki
işlerini takip etmekle kalmamış çok sayıda üyesi olan ailenin günlük
sorumluluklarını da üstlenmiş, eşleri aylarca denizde kalan gelinlerinin
sorumluluklarını paylaşmaya çalışmıştır.
Dedeler, erkek otoritesinin merkezde olduğu bu aile tipolojisi içinde
sadece torunlar üzerinde değil, balıkçı oğullar üzerinde de baskın bir
karaktere sahiptir. Balıkçı ailelerinin hayattaki en yaşlı bireyleri fiziksel ve
ruhsal olarak sağlıklı iseler alınacak kararların onay mercii olmaya devam
etmektedirler. Av takımlarına dönük teknik düzenlemeler ve
iyileştirmeler, elde edilen kazancın ailenin balıkçı bireyleri arasında pay
edilmesi gibi meslek temelli iktisadi yaşamın yanı sıra, sünnet veya evlilik
törenleri gibi ailevi uygulamalar da çoğunlukla dedenin onayıyla
mümkün olabilmektedir.
Kuşaklar boyunca balıkçılıkla geçimini temin
eden, bu meslek etrafında şekillenen bir sosyokültürel hayat süren ailelerde yaşlılık veya
hastalıktan ötürü denizden çekilerek mesleği
çocuklarına devreden kıdemli üyeler (dedeler
ve babalar) sağlıkları el verdikçe avlanan
balığın pazarlanması, motorlarda ihtiyaç
durulan yedek parçaların temini, ödemelerin
takibi gibi konularda çocuklarına destek
olmaya devam etmekte bir tür “dışarı reisliği”
görevi üstlenmektedirler.
Tüm
hayatlarını
balıkçılığa
göre
düzenleyen ailelerde, balıkçılığın önemli bir
gelir kapısı olduğu bereketli yıllar boyunca
dünyaya gelen her bir erkek çocuk daha fazla av
ve daha rahat bir gelecek anlamına gelmiştir.
Aileler bu maksatla erkek çocuklarını ileride
balıkçı olacak şekilde yetiştirmiş, denize ve
balıkçılığa ilgi duymaları için teşvik etmişlerdir.
Balıkçı ailelerinde yenidoğanın beşiğine ilk
yatırılışı sırasında beşiğe deniz kabuğu
konulması, omzuna küçük deniz kabuklarının da
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bulunduğu göz boncuklarının takılması, kırk sularına deniz suyu katılması
veya yine kırklama sırasında kullanılan taşların özellikle sahillerden
toplanması, sadece nazara dönük tedbirler olmalarının dışında
yenidoğanın geleceğine dönük beklentileri ifade eden pratikler
olmuştur5. (KK-11) Araştırma sahasında bazı balıkçı ailelerinin birden
fazla sayıdaki teknelerine ailenin balıkçı geçmişini temsil eden dedenin
ve geleceğini ifade eden oğul veya torunların isimlerini vermeleri de
erkek çocuklarının meslekî tercihlerine dönük beklentileri ortaya koyan
sembolik ifadeler arasında yer almaktadır.
Az sayıda balıkçı, mesleğin zorluğundan ve risklerinden ötürü
çocuklarının bu mesleğe girmelerine razı olmadıkları için onları kayıkların
yanına dahi yaklaştırmamış, denizden uzak kalmaları için uğraşmıştır. 2.
tip aile balıkçılığı ekonomik anlamda geçmişteki güzel günlerinden çok
uzakta olduğundan bugün de pek çok balıkçı baba, Giresun-Ayvasıllı Halil
İbrahim Aydeniz’in (KK-12) şu sözlerine benzer vurgular yaparak dile
getirmektedirler:
Biz çok zorluklar çektik. Evet, güzel paralar da kazandık, rızkımızı
sağladık. Ama o bitti artık. Ne para kaldı, ne itibar bu işte. Oğlum
maliyeyi bitirdi bu yıl. İnat ettim sokmadım onu buralara. İşe
girecek. Firmaya koyacağım onu. Masa başında tertemiz çalışacak.

Bazıları bu çalışmanın kaynak kişileri arasında yer alan balıkçılar,
geçmişte babalarının benzer tavırlarına rağmen balıkçılığı meslek olarak
seçmekte inat etmişlerdir. Her türlü engele rağmen balıkçılığa duyulan
bu merak “G.tüne deniz suyu değmek” deyiminin bağlamını ortaya
çıkarmaktadır. Zira balıkçılık heves olmaktan ziyade bir tutku halini
almıştır. Bu tutkuyu Farozlu balıkçılardan Salih Yılmaz (KK-13) şöyle
anlatır:
Balıkçı denizle evlidir, eştir deniz balıkçıya. Denize bir girdin mi
onunla evli olursun ayrılamazsın. Benim büyük babam da
balıkçıydı derdi ki bize “Götün suya değdiği zaman bu denizden
ayrılamazsın.” Deniz seni içine çeker ondan ayrılamazsın,
boşanamazsın da. Deniz bir çocuk gibidir ailenin bir parçası gibi.
Ha çocuk, ha deniz; ikisi de aynı şey.

Bölgede balıkçılık her geçen gün kan kaybediyor olmasına karşılık
bir aile mesleği olmaya devam etmektedir. Ancak devlet memurluğunun
son derece rağbet görür olduğu 1980’li yıllardan itibaren balıkçılıktan
elde ettikleri gelirin azalmaya başlamasının da etkisiyle çocuklarını
okutmaya öncelik veren balıkçı ailelerinde6 mesleği sürdürecek yeni
nesiller yetişmemiş, ailelerin genç bireyleri devlet memurluğunun yanı
sıra başka zanaatlara yönelir olmuşlardır.
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Araştırmalar sırasında görüşülen kaynak şahıslardan birinin şu
anlatımı 1. tip balıkçı ailelerinin çocuklarını okutma temayülüne vurgu
yapmaktadır:
Büyük balıkçının takımı kalabalık, namı büyüktür. Ama pek
çoğunun av sezonu bitip de hesaplar görüldükten sonra cebinde 1
lirası kalmaz. Fabrikadan çektiği avansla veya krediyle yaşar. Hal
böyle olsa da çocuğunu en iyi yerde okutur. Ne yapar eder o
çocuğun okul parası neyse karşılar. (KK-12)

Bu anlatımda da ifade edildiği üzere Giresun ve Trabzon
havalilerindeki 1. tip balıkçı ailelerinden pek çoğu, çocuklarını kolejlerde
veya vakıf üniversitelerinde okutmaktadırlar. Bu tasarrufta sosyal ve
meslekî prestijin korunması çabası da vardır.
Meslek etrafındaki geleneksel hayatın ve kültürel hafızanın bugün
büyük oranda zayıflaması, av teknolojilerinin gelişmesi bağlamında
mesleğin mekanik bir hal alması ile ilişkilendirilse de meslekî devamlılığa
zemin hazırlayacak yeni katılımcıların mesleğe dâhil olmamaları da
dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Zira çevre, insan ve kültür arasındaki
ilişki her türlü teknik gelişmeye rağmen devam etmekte, mesleğin icrası
süreçlerinde
geçmişten
gelen
kültürel/folklorik
unsurlar
güncellenebilmekte veya mevcut birikime yenileri eklenebilmektedir.
Bugün bazı balıkçı aileler, son temsilcileri ile balıkçılığa devam
etmektedirler. Büyük gırgır takımı sahibi olan ailelerden Akçaabat’ın
Mersin beldesindeki Köroğlu ailesi gibi örneklerde kendilerinin de dile
getirdiği gibi kalabalık ailedeki diğer akraba gençlerin başka mesleklere
yönelmeleri, ailenin uzun balıkçılık macerasının mevcut kuşaktan sonra
sona ereceğinin ipuçlarını vermektedir.
Ailelerin genç bireylerinin denize ve balıkçılığa karşı olan ilgileri
çocukluk yıllarında başlamaktadır. Zira balıkçı çocuklarının günlük
hayatları da üyesi oldukları ailenin sosyal ve ekonomik hayatının etkisiyle
şekillenmiştir. Evleri sahile ulaşan balıkçı ailelerinde çocukların gözde
oyun alanları, babalarının kayıklarını çektikleri ve ağlarını serdikleri
kumsallar olmuştur. Çoğu zaman denizcilik ve balıkçılık temalı oyunlar
oynayan
çocuklar,
ağaç
kabuklarından
veya
tenekelerden
yaptıkları
oyuncak kayıkları yüzdürmenin
dışında, sığ kumsallara ulaşınca
kırılmaya başlayan dalgaların
altında “viya koşmak”tan da
büyük zevk almışlardır.
Faroz’un balıkçı ailelerinden
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birinin çocuğu olarak dünyaya gelen ve kendisi de balıkçı olan Mustafa
Çakır (KK-5), çocukluk yıllarını anlatırken “viya koşmak” deyimini de
açıklamaktadır:
Çocukluğumuzda tüm günümüz yalıda geçerdi. Karnımız acıkınca
bir koşu eve gider ekmek arası bir şeyler atıştırır tekrar yalıya
koşardık. Bazen de hiç eve gitmez salatalık ve midyeyle karnımızı
doyururduk. Hiç birimiz pantolon görmemişizdir çocukluğumuzda.
Çünkü sürekli denizde olduğumuz için kısacık şortlarımızla günü
geçirirdik. Biz viya koşarken turistler bizim fotoğrafımızı çekerdi.
Amerikalılara tahtanın üzerine çıkmayı öğrettik desek yeridir.
Yabancı turistler bize “Bunlar çıldırmış mı?” der gibi hayretle
bakarlardı. Bizim viya koşmalarımızın kendine mahsus özellikleri
vardı. Tahtayı alır yüzmeye başlardık. Önde gelen dalgaya karşı
hızla yüzer, dalganın altında geçerek arkadan gelen ve yarmakta
olan büyük dalgayı yakalamaya çalışırdık. Sabahtan akşama kadar
viya koşar rekabet ederdik birbirimizle. Denizin sakin olmasını
istemezdik sürekli dalgalı olsun isterdik. Hepimiz sağlıklı ve güçlü
çocuklardık; çünkü viya koşmak çok güzel ve yararlı bir spordu.

Denizle iç içe yaşayan balıkçı ailelerinde çocukların gözde
eğlencelerinden birisi de yelkenli küçük teknelerle yarış yapmak
olmuştur. Sürmene’nin Balıklı Mahallesinde balıkçı bir ailenin çocuğu
Nurettin Akbaş (KK-58), çocukluk yıllarının bu eğlencesini şöyle anlatır:
Çocukluğumuzda viya koşmanın dışında “külida” da yapardık. Yani
dere ağızlarında akşam vakitlerinde çıkan rüzgârları bekler,
rüzgârın çıkmasıyla sandallara direği diker, yelkenleri çeker
birbirimizle yarış ederdik. Sürmene’ye olmadı Çamburnu’na kadar
dere ağızları boyunca gider gelirdik.

Balıkçı ailelerinin gündelik hayat sahnelerine kimi hususlarda yine
ailenin sosyal statüsünde de belirleyici konumda olan meslekî statüye
göre çeşitlilikler görülebilmektedir. Balıkçı ailelerinin evlilik çağına gelen
bireyleri arasında görülen evlilik biçimleri yine bölgenin genel evlilik
biçimleri ile uyumlu biçimde görücü usulü, kaçma/kaçırma ve anlaşarak
evlenme gibi biçimlerdir. Geçmişe nispetle giderek azalan görücü usulü
evliliklerde gelin arayışındaki balıkçı aileler bazı özel kriterler
gözetmektedirler. Bu kriterler çoğu zaman ailenin sosyal ve meslekî
yapısıyla uyumludur. Geçmişte örneğiyle çok daha fazla karşılaşılan bir
tasarrufta oğullarına kız arayan aileler, yine balıkçı ailelerin kızlarına
rağbet göstermişlerdir. Bir balıkçı ailesinin üyesi olan gelin adayının
balıkçılık mesleğinin koşullarını biliyor olması ve müstakbel kocasının
hayatına uyum sağlamakta sıkıntı çekmeyecek olması, bu rağbetin ana
sebeplerinden biridir. Daha önce de ifade edildiği gibi balıkçı eşleri,
balıkçı kocalarının yokluklarında ailenin tüm yükünü sırtlanmak zorunda
kalmaktadırlar.
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Nesillerdir balıkçılık yapan balıkçı aileleri sahip oldukları meslek
temelli prestijin de etkisiyle uzun
süre
konuşulan
düğünler
yapmışlardır.
Kıyı
şeridinin
karayolu
ulaşımının
henüz
yaygınlaşmadığı yıllarda Giresun
ve
Trabzon’da
kıyı
yerleşimlerinde yaşayan pek çok
balıkçı ailenin düğün kafileleri
takalarla
oluşturulmuş
ve
gelinler yeni evlerine deniz
yoluyla getirilmişlerdir. Ekmek teknesi görevi gören takalar, üzerlerinde
düzinelerce insanın bulunduğu cümbüş ve eğlencenin yapıldığı bir
eğlenme alanına dönüşüvermiştir. Yörede çok sayıda örneği olan bu
türde düğünlerden birine ait hatıraları Hakan Sümer Sürmene’de
derlemiştir:
Açıklarda iğripçilik (yunus avcılığı) yapan bir motor aniden
fırtınaya yakalanır ve kayıktaki tüm mürettebat azgın dalgaların
kucağına düşer. Motorun battığı haberi kıyıya ulaşınca herkes
perişan olur. Kayıktaki 7-8 kişi için ağıtlar yakılır, gözyaşları sel gibi
akar. Ama motordaki mürettebattan biri olan İlyas, gecenin
ilerleyen saatlerinde denizden kıyıya çıkar ve evine giderek,
ağlamaktan perişan olmuş annesine sarılır. Öldü bilinen İlyas’ı
karşılarında sapasağlam görenler ona “Hızır” lakabını takarlar ve
adı o günden sonra Hızır İlyas olarak kalır… İşte bu Hızır İlyas ellili
yaşlarına gelmiştir artık, daha da geç olmadan araştırılır ve ona
göre bir dul bulunur: Civra’dan Fatma Yılmaz… Civra’dan gelini
alacak kafile, Cinga Osman’ın İkiler ve Terzi Yakup’un Doğru Yol
adındaki motorlarıyla yola çıkar. Gelin, evinden alınır ve
Sürmene’ye doğru dümen kırılır… İşte bu sırada [takalar arasında]
yarış başlar. Kumsala girinceye kadar iki motor da yarışı bırakmaz.
Kıyıya hızlı bir şekilde dalan iki motorun yolcuları bir sağa bir sola
savrulur. Kafile neşeyle
motorlardan
iner
ve
düğünün
yapılacağı
Gölonsa’ya, yine neşeyle
çıkarlar… (Sümer, 2006:

53)
Balıkçıların sünnet ve
evlilik eğlencelerinin değişmez
katılımcıları meslekî ve sosyal
dayanışmanın bir ifade olacak
şekilde yine balıkçılar olmuştur. Balıkçı aileler düğünlerini, avcılığa ara
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verilmiş olması ve göçlerden ötürü pek çoğu uzaklarda yaşayan
akrabaların toplanmasına imkân tanıması bakımından çoğunlukla
haziran, temmuz, ağustos aylarında yapmaktadırlar. Yörede sünnet
törenlerinde de düğünlerdeki gibi kına geceleri yapılmaktadır. Bu
uygulamalar çoğu zaman evlerde gerçekleştirilirken son yıllarda sünnet
törenlerini evlilik törenleri gibi düğün salonlarında yapanların sayısı
artmaya başlamıştır.
Balıkçılığa dayalı ekonomik hayattaki değişim, sosyal hayatı da
etkilemiş ve 2. tip balıkçı aileleri fakirleştikçe evlatlarına eş bulmakta da
sıkıntı duyar hale gelmişlerdir7. Finansal üstünlüklerinden ötürü sosyal
açıdan daha prestijli konumda olan endüstriyel ölçekli balıkçı aileleri
böyle bir durumla karşılaşmadıkları gibi, tercih edilen aileler arasında üst
sıralarda olmuşlardır. Ancak kimi günler balık avlayamadıkları için ekmek
parası dahi bulmakta güçlük çeken ve başkaca bir gelir kaynağı olmayan
küçük balıkçılar, sosyal yapıda hızla kan kaybetmişlerdir. Şehre ve
apartman hayatına meyleden veya zaten bu yaşam biçimi içinde yer alan
evlilik çağındaki genç kızların beklentilerini karşılamaktan uzak olan
küçük balıkçı ailelerinin çocukları arasında ilerlemiş yaşlarına rağmen
evlenemeyen birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Küçük balıkçıların
mesleklerine
özgü
dinamik
yaşam
tarzları
ve
tercihleri
ötekileştirilmelerinde etkili olurken son yıllardaki ekonomik problemleri,
algının giderek olumsuz bir şekil almasına sebep olmaktadır. Son balık
avlanıncaya kadar devam edecek olan bu mesleğin küçük katılımcılarının
yaşadıkları bu problemlere aile ve ekonomi gibi konularda karar alıcı
konumunda olan kurumların itibar etmemesi, bölge balıkçıları arasındaki
karamsarlığı daha da artırmaktadır.
Balıkçı ailelerinin cenaze törenleri, dayanışma fikrinin
güncellenmesine vesile olmanın dışında önemli bir kültürel sahne
olagelmiştir. Ömrü boyunca balıkçılık yapan bir aile bireyinin ölümünden
sonra gerçekleştirilen uygulamalarda, uzun yıllar mesleğe dönük
vurgulara da yer verilmiştir. Sırattan su gibi hızla geçerek cennetin
ırmaklarına ulaşsın temennisiyle cenazenin parmaklarının bir kaba
konulan deniz suyuna son bir kez batırılması veya defin hazırlıkları
sürecinde üzerinden atlayan fare ve kediler ruhunu kandırıp da kapıyı
pencereyi çarpmasın diye bedenin balık ağından yapılmış cibinlikler
altında muhafaza edilmesi türünden inanış ve uygulamalar, bu kültürel
sahnenin tespit edilebilen ürünleri arasında yer almaktadır. (KK-11)
Araştırma sahasındaki geçimlik ölçekli balıkçı aileleri, daha önce
bahsedilen şekliyle çeşitli çatışmalar yaşıyor olsalar da, aynı avlaklarda
aynı amaçlarla avlanan zümreler olmaları hasebiyle birbirleriyle sadece
meslekî anlamda değil, sosyal anlamda da dayanışma örnekleri
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sergilemektedirler. Bir balıkçının düğün veya cenaze gibi sosyal katılımlı
törenlerine diğer balıkçı aileler geniş katılım sergilemekte; meslekî
kazalardan ötürü hayatını kaybeden veya çalışamaz hale gelen balıkçılara
ve ailelerine kaynakları nispetinde yardım etmektedirler.
Geçimlik ölçekli balıkçı aileler için deniz, avcılık dışında başka
fırsatlar da yaratabilmiştir. Bölge halkı arasında takvime dayalı olarak
gerçekleştirilen ve çeşitli inanış ve düşünüş kalıpları ile donatılan
uygulamalar arasında yer alan Mayıs 7’si ve Alaturbi / Alaturbiya
etkinliklerinde küçük balıkçılar etkin bir biçimde yer almaktadırlar.
Giresun’da ve Beşikdüzü’nde Mayıs 7’si olarak adlandırılan ve miladi
takvime göre her yıl 20 Mayıs’ta gerçekleştirilen şenliklerde ve 6
Temmuz tarihinde Yoroz, Akçaabat, Faroz gibi balıkçı yerleşimlerinde
gerçekleştirilen ve kadim dönemlerin izlerini açık biçimde yansıtan
Alaturbi gününde, köylerden ve mahallelerden kıyıya akın eden ahali şifa
bulmak, bereket dilemek ve uğurlu bir yıl geçirmek beklentileriyle çeşitli
ritüeller gerçekleştirmektedir. (Ek-117) Bu ritüeller arasında denizde
yıkanmak, dilekler dileyerek denize taşlar atmak, sacayağından geçmek,
kayıklara binerek en az üç, en çok yedi dere ağzı dolaşmak gibi pek çok
uygulama ile karşılaşmak mümkündür.
Şifa ve arınma temelinde gerçekleştirilen bu ritüellerin
gerçekleştirilmesi sürecine dâhil olan küçük balıkçılar, bu işi kimi zaman
ücret karşılığında yapmaktadırlar. Ücret konusunda anlaşmaya
varıldıktan sonra aralarında ruhsal veya fiziksel rahatsızlıkları olan
hastanın da bulunduğu birkaç kişilik grubu kayığına alan balıkçı, onları
isteğe göre yedi dere ağzından veya delikli taşların altından geçirirken
katılımcılar dualar okumanın dışında ritüel karakterli kimi uygulamalar da
gerçekleştirmektedirler. Bu tür geleneksel uygulamalar muayyen
takvimlerin dışında da gerçekleştirilebilmekte; dolayısıyla bu
uygulamaların gerçekleştirildiği bölgelerdeki kimi balıkçılar yıl boyunca
küçük de olsa ek gelirler elde edebilmektedirler.
Geçimlik ölçekli balıkçı
ailelerinin gündelik hayatları
içinde deniz, başka biçimlerde
de aileleri ekonomik olarak
destekleyebilmektedir.
Doğu
Karadeniz’de vadi tabanları
boyunca denize akan çok sayıda
ırmak, yağışların yoğun olduğu
dönemlerde sellerin getirdiği
pek çok materyali denize
taşımaktadır. Sel baskınlarının
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sıklıkla yaşandığı bölgede yaşanan can kayıpları sonrasında bedenlerine
ulaşılamayan insanlar bile günler sonrasında deniz tarafından geri
verilebilmektedir. Sellerle birlikte denize taşınan ve küçük balıkçıların
ganimetleri olarak adlandırılabilecek doğal malzemeler arasında
“kargalak” olarak adlandırılan ağaçlar ve odun parçaları ilk sıradadır. Sel
sularının denize ulaşmasından sonra taşınan alüvyonlara rağbet gösteren
balıkların kıyılara yaklaşması, küçük balıkçıları harekete geçirir. Ancak bu
zamanlarda avcılık daha fazla dikkat gerektirir. Zira deniz yüzeyinde ve
tabanında sel suları ile gelen pek çok materyal mevcuttur. Ağlarını
sermekten vazgeçen veya beklediği kadar balık avlayamayan balıkçılar bu
durumlarda denizden boş dönmez, toplayabildikleri kadar kargalağı
kayıklarına doldururlar. Doğu Karadeniz’de hem kırsal hem de kentsel
alanlarda ısınma materyalleri arasında odun önemli bir yer işgal
ettiğinden, düşük gelirli balıkçı aileleri para ile temin edebilecekleri
odunları kışın ısınmak amacıyla istiflemekte, ihtiyaçlarından fazla olanı
da uygun fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar.
Tabiatın balıkçı ailelerine sunduğu nimetlerden biri olan
kargalakların toplanması hususunda geçmiş yıllarda özel bir hukuk da
gelişmiştir. Evleri deniz kıyısında olan balıkçı aileleri, evlerinin hemen
açığında denizde biriken kargalakları kendi hakları olarak görmüşler,
başkalarının bunları toplamasına müsaade etmemişlerdir. Bir süre sonra
bu usul genelleşmiş ve herkes kendi evinin önünde bulunan sahilde veya
denizde biriken kargalakları toplar olmuştur. Açıklarda veya herhangi bir
balıkçı yerleşiminin yakınlarında bulunmayan deniz alanlarında biriken
kargalaklar “sahipsiz” olarak kabul edildiğinden herkes tarafından
toplanabilmiştir (KK-15)
Sonuç:
Doğu Karadeniz’in sınırlı geçim kaynakları içinde özellikle kıyı
boyunca en üst sırada yer alan balıkçılık, ailelerin nesiller boyunca
hayatlarını nispeten refah içinde sürdürmelerine vesile olmuştur. Denizi
tarlaları olarak gören balıkçılar, bu tarlanın kendilerine verdiği
mahsullerden elde ettikleri gelirlerle genişleyen ailelerinin ihtiyaçlarına
cevap verecek yeni konutlar inşa etmişler, av takımlarını yeni
teknolojilerle donatmışlar ve çocuklarına eğitim aldırabilmişlerdir.
Deniz kaynaklarının her geçen gün daha da azalıyor olmasının
etkisiyle özellikle geçimlik ölçekte balıkçılık yapan aileler ekonomik
anlamda zor durumdadırlar. Ekonomik yapının bozulması aile yapısının
da sarsılmasına sebep olmakta ve balıkçılar eski huzurlu ve müreffeh
günlerini özlemle anmaktadırlar. Ekonomik çözülme kültürel kimliğe
dönük farkındalığı olumsuz etkilemekte, balıkçılar geleneksel nitelik
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taşıyan ve pek çoğu bugün de işlevselliğini koruyan unsurdan zaruri
olarak vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. Balıkçı topluluklarının sosyokültürel kimliklerinin korunabilmesi, karar alıcıların ekonomik, sosyal ve
kültürel anlamda düzenlemeler yapmaları ile mümkün olabilecektir.
NOTLAR
1

Türkiye’deki köy yerleşimleri yerleri ve fonksiyonlarına göre çeşitli biçimlerde
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan birinin sahibi olan Reşat İzbırak,
köyleri, ekinci köyler, bahçeci köyler, hayvancı köyler, ormancı köyler,
zanaatçı-tarımcı köyler, el sanatları-tarımcı köyler, işçi-tarımcı köyler, tarımcıbahçeci-alışverişçi köyler, balıkçı köyler şeklinde dokuz başlık altında
değerlendirmiştir (İzbırak 1984’ten aktaran Tümertekin ve Özgüç, 2012: 382383).
2
godesmana / godesbana: Becerekli, hamarat.
3
“Biz ağların yırtıklarını tamir ettiğimiz için ağlara insaf eder, onları güzelce
merhametleriz.” (KK-16)
4
2. tip balıkçı aileler tarafından kullanılan karmak misinalarının olta iğneleri ile
donatılması.
5
Bu uygulamanın mitolojik karakterde bir başka biçimi Hakas Türkleri arasında
tespit edilmiştir. Hakaslara göre deniz kabuğu Umay’ı temsil eden
nesnelerden biridir. Beşiğe konulan deniz kabuğu bebeğin Umay’a teslim
edilmesi ve bu yolla kötülüklerden korunması anlamını taşımaktadır (Lvova ve
diğerleri, 2013: 169). Balıkçı aileleri arasında bölgedeki yaygın inanışlardan
birinin etkisiyle yenidoğanın beşiğinin üstüne balık ağı serildiği de
görülmektedir.

6

7

Örneğin Çarşıbaşı ilçesi balıkçı aileleri arasında cadı inanışı paralelinde
gerçekleştirilen bu pratiğin arka planında cadının yörede “arhana” adı
verilen bir böceğin suretine girerek beşikte yatan yenidoğana yaklaştığı
inanışı vardır. Ailenin kadınları, arhana kılığına giren cadının
yenidoğanın ciğerini yemesine mani olmak düşüncesiyle böyle bir
pratiğe başvurmaktadırlar (Küçük, 2011: 131-132).
Araştırma sahsındaki bazı aileler, çocuklarının kaptan veya kılavuz olarak
çalışmalarına imkân sağlayacak eğitim kurumlarına öncelik vermektedirler.
Türkiye’de gemi kaptanlığı eğitimi veren yükseköğretim programları genellikle
vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösterdiği için aileler, bu eğitim
sürecinde önemli meblağlarda harcamalar yapmaktadırlar.
Giresunlu Mehmet Usta’nın (KK-17) şu sözleri balıkçılarla evlenmenin önemli
avantajlarından birine daha işaret etmektedir: “Ben balıkçıyım gençliğimden
beri. Hanımım da balıklar severmiş o yüzden benimle evlendi. Üstelik burada
her gün balık yiyor.”
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Sözlü Kaynaklar:
KKNo

Adı Soyadı

Doğum Tarihi
ve Yeri

Tahsili

Mesleği

Derleme
Tarihi

KK-1

Rıfat Karabacak

1955, Sürmene

Lise

Muhtar

2013

KK-2

Halim Malkoç

1924, Akçaabat

Okuryazar

Balıkçı

2013

KK-3

Erdem Malkoç

1969, Akçaabat

Üniversite

Doktor

2013

1929, Bulancak

Ortaokul

Balıkçı

2012

1923, Mersin

İlkokul

Balıkçı

2013

1948, Giresun

Yüksekokul

Emekli

2012

KK-4
KK-5
KK-6

Muzaffer
Kalafat
Hasan Altun
Ali Kemal
Menteşeoğlu
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KK-7
KK-8

Tayip Domaç
Muharrem
Kayıkçı

1959, Tirebolu

Lise

Balıkçı

2012

1944, Trabzon

Ortaokul Terk

Emekli

2012

1926, Trabzon

İlkokul

Balıkçı

2013

KK-9

İsmet Başali

KK-10

Haluk Eyüboğlu

1952, Trabzon

Yüksekokul

Serbest

2013

KK-11

Zeynep Bilgili

1944, Bulancak

Okuryazar

Ev Hanımı

2012

KK-12

1960, Giresun

Lise

Balıkçı

2012

KK-13

H. İbrahim
Aydeniz
Salih Yılmaz

1965, Trabzon

İlkokul

Balıkçı

2013

KK-14

Nurettin Akbaş

1946, Sürmene

İlkokul

Denizci

2013

KK-15

Abanoz Küçük

1986, Vakfıkebir

Üniversite

Akademisyen

2012

KK-16

Şükrü Deniz

1935, Bulancak

İlkokul

Balıkçı

2012

KK-17

Mehmet Usta

1954, Giresun

İlkokul

Balıkçı

2012

42

