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Giresun Ve Trabzon Yöresi Bal›kç›lar›n›n Meslek
Folklorunda Bal›klar›n ve Di¤er Deniz
Canl›lar›n›n Adland›r›lmas›

Mustafa Aça*

Bal›k adlar›, K›pçak Türkleri döneminden baﬂlamak üzere
Türkler aras›nda onomastik bir unsur olarak kullan›l›r olmuﬂtur.
Eski Uygur Türkçesi metinlerinde (Cafero¤lu, 1968) ve Türk dilinin
güzide kaynaklar›ndan Divânü Lügati’t Türk’te bal›k ve bal›k av›
araçlar›n›n adlar›yla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r (Çeneli, 1975).
Türkiye’de deniz bal›klar› hakk›nda detayl› bilgi veren isimlerin baﬂ›nda uzun süre ‹stanbul Bal›khanesi müdürlü¤ü de yapan
Karekin Deveciyan yer almaktad›r. Türkiye’de bal›k ve bal›kç›l›k
üzerine haz›rlanm›ﬂ ilk ihtisas kitaplar›ndan biri olan ve ilk defa
1915 y›l›nda yay›nlanan Türkiye’de Bal›k ve Bal›kç›l›k adl› bu eserinde Deveciyan, bal›klar, av araçlar› ve teknolojileri gibi konular hakk›nda bilgiler verirken tüm bu unsurlar›n literatür d›ﬂ›ndaki adlar›na da s›kl›kla at›fta bulunmuﬂtur. Deveciyan’dan oldukça uzun
bir süre sonra müstakil bir sözlük deniz bal›klar› özelinde Ü. Nalbando¤lu taraf›ndan 1954 y›l›nda Türkiye Deniz Bal›klar›n›n Sözlü¤ü
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ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r. Bal›k adlar› hakk›nda Türkiye’de yap›lan bu
az say›daki çal›ﬂma aras›nda Ahmet Cafero¤lu’nun 1960 y›l›nda kaleme ald›¤› “Türkiye Bal›k Adlar›” baﬂl›kl› makalenin de önemli bir
yeri vard›r. Cafero¤lu, o dönemde daha büyük çapta bir bal›k adlar› sözlü¤ü haz›rlamak niyetiyle Mersin, ‹skenderun ve ‹stanbul’daki bal›kç› topluluklar› ile görüﬂmeler yapm›ﬂ; ancak ne yaz›k
ki bu çal›ﬂma neticelendirememiﬂtir.
1983 y›l›nda Varﬂova’da Alexander Dubinski ile birlikte Slownik Turecko Polski-Polsko Tureçki ad›yla bir de sözlük yay›nlayan ve
Polonezköy örne¤i özelinde Türkiye’deki Leh kökenli topluluklar
üzerine çal›ﬂmalar da yapan Polonyal› Türkolog Lucyna Antonowicz Bauer’in Türkçedeki bal›k adlar› üzerine ‹stanbul bal›kç›lar›ndan derlemeler yapt›¤› veya yapt›rd›¤› Ahmet Miskio¤lu’nun an›lar›ndan (2012) ö¤renilmektedir. Söz konusu çal›ﬂman›n yay›nlan›p
yay›nlanamad›¤› konusunda bir malumata ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bal›k
adlar› üzerine son y›llarda deniz bal›klar› özelinde Mustafa Putlar
(2012) önemli bir çal›ﬂma kaleme alm›ﬂt›r.
Türkçede, yabanc› kökenli denizcilik terimlerinin kayna¤›nda
Ceneviz ve Venedik dilleri varken, bal›k adlar› da dâhil olmak
üzere bal›kç›l›kla ilgili terimlerin kökeninde Grekçe veya Rumca
yer almaktad›r (Pultar, 2010: 81). Türkçede göl ve ›rmak gibi kapal› veya iç sucul alanlarda yaﬂayan tatl› ve ac› su bal›klar›n›n adland›r›lmas› hususunda bu genellemenin d›ﬂ›na ç›k›ld›¤›nda bal›klara verilen adlar›n ço¤unlukla Türkçe oldu¤u görülmektedir. Sazan, sudak, b›y›kl›, ç›lp›k, oklama vb. örneklerde rahatl›kla takip
edilebilen bu tasarruf, deniz bal›klar›n›n adland›r›lmas› hususunda farkl›l›k göstermektedir. Literatürde pek ço¤u Grekçenin ve
Rumcan›n söz varl›¤›nda yer alan kelimelerle adland›r›lan tuzlu
su bal›klar›n›n, bal›kç›lar baﬂta olmak üzere Türk toplumunun geneli taraf›ndan adland›r›lmas›nda iki tasarruf dikkati çekmektedir.
Kimi zaman yabanc› adland›rmalar üzerinde fonetik tasarruflarda
bulunulmakta ve deniz canl›s›n›n literatür ad›1 adeta Türkçeleﬂti1

Deniz canl›lar›n›n pek ço¤unun Grekçe veya Latince sözcüklerden oluﬂan literatür isimleri de “Amia cavla” (Kel Bal›k) örne¤inde oldu¤u gibi öncelikli olarak
bal›¤›n fiziksel özelliklerinden hareketle verilmiﬂ isimlerdir (Pultar, 2012: VIII).
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rilmekte iken (deniz salyangozunun Yunancadaki karﬂ›l›¤› olan
“koholi” kelimesinin Trabzon ve Rize yöresi bal›kç›lar› aras›nda
“gohlis/gohle” ﬂeklini almas› örne¤inde oldu¤u gibi) kimi zaman
da bu deniz canl›lar›n›n literatür adlar›ndan tamamen ba¤›ms›z
olarak geliﬂtirilen ve ço¤u zaman benzetme yoluyla ortaya ç›kar›lan yöresel adland›rmalar mümkün olabilmektedir (Kalkan bal›¤›
için “Sac Bal›¤›” veya “Gambula”; K›rlang›ç bal›¤› için “Bey Bal›¤›” denmesi örneklerine oldu¤u gibi). Bir deniz canl›s›na ayn› yörede bazen birden farkl› isim verildi¤i de görülmektedir. Örne¤in
deniz yengecinin çeﬂitli türlerini ifade etmek üzere “bavur, bagorya/pavurya ve cane” gibi adlar›n kullan›ld›¤›n› görmek mümkündür.
Deniz canl›lar›n›n fiziksel özellikleri, davran›ﬂlar›, yaﬂama
alanlar› (genellikle dere a¤›zlar›nda veya kanalizasyon ak›mlar› etraf›nda bulunmas›ndan ötürü kefale “bok bal›¤›” denmesi örne¤inde oldu¤u gibi) veya baz› inan›ﬂlar sebebiyle yöresel adlarla an›l›yor olmalar› durumu sadece Türk toplumu veya Türkçe için geçerli bir durum de¤ildir. Örne¤in bünyesinde çok say›da farkl› etnik
unsuru bar›nd›ran Avustralya toplumunun k›y› popülasyonlar›
içinde ayn› bal›¤a çok say›da farkl› adlar verildi¤i ve bu adland›rmalar›n Türk toplumundaki tasarruflarla büyük oranda benzedi¤i
görülmektedir (Pultar, 2012: VII; Pasiner, 2005: 29).
Türkçe bal›k adland›rmalar›nda yayg›n olarak görülen bir di¤er husus da belirtilen ﬂekillerde verilen isimlerin sonuna “bal›k”
veya “bal›¤›” vurgusunun yap›lmas›d›r. Bey bal›¤›, kalkan bal›¤›,
vb. Araﬂt›rma saham›zda bu vurgunun yap›lmas› ba¤lam›nda
hamsi ve yunusla ilgili özel tasarruflar oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Kaynak ﬂah›slar›m›z›n hemen tamam›n›n Do¤u Karadeniz kültürünün simgelerinden biri halini alan hamsiyi, bahsi geçti¤inde “hamsi bal›¤›” ﬂeklinde ifade etmemeye özen gösterdi¤i gözlemlenmiﬂtir. Bölgenin sözlü kültüründe bu adland›rma tasarrufunun sebeplerini izah edecek türde çeﬂitli f›kralar ve nükteler de zaman içinde
anlat›l›r olmuﬂtur. Hamsi, yörenin denize olan ba¤l›l›¤›n›n tarih boyunca en önemli simgesi olmuﬂtur. Zira bolca avlanan ve çok farkl› ﬂekillerde tüketilebilen hamsi, adeta kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ; duygusal,

426 • Bal›k Kitab›

mazlum ve bonkör bir canl› gibi kabul edilir olmuﬂtur. Tüm bu
yönler onu di¤er bal›klardan ay›rm›ﬂ, onun alelade bir bal›k olarak
kabul edilmesinin önüne geçmiﬂtir.
Adland›rma konusunda hamsi ile benzer durumda olan di¤er
bir deniz canl›s› da yunus olmuﬂtur. Yöre bal›kç›lar›ndan bir k›sm›
bu deniz canl›s›n› ifade etmek için “yunus bal›¤›” ifadesini kullan›rken bir k›sm›n›n sadece “yunus” ifadesi ile yetindi¤i görülmüﬂtür. Bu son ﬂekli tercih eden bal›kç›lar, baz› su ürünleri uzmanlar›
ile ayn› fikri paylaﬂarak bu canl›n›n do¤um yapan memeli bir hayvan olmas›n›n yan› s›ra, zeki ve hisleri olan bir bal›k oldu¤unu ve
dolay›s›yla onun herhangi bir bal›kla ayn› vas›flara sahip olmad›¤›n› ifade ederek “yunus bal›¤›” ﬂeklindeki adland›rmay› do¤ru
bulmamaktad›rlar. Yunus’un çeﬂitli türlerini ifade etmek üzere
kullan›lan “afalina, t›rtak ve mutur” gibi adlar›n sonunda da bu
vurgu bulunmamaktad›r. Görülece¤i üzere yunusa dönük bu adland›rma usulünün sebepleri aras›nda hamsiden farkl› olarak bu
canl›n›n fizyolojik özellikleri ve davran›ﬂlar› gibi hususlar belirleyici olmuﬂtur.
Bu son örneklerde de oldu¤u gibi bal›kç›lar, bal›klar› adland›r›rken ortak kültürdeki bal›k adlar›n›n d›ﬂ›nda mesleki ihtisas gere¤i farkl› adland›rmalara s›kça baﬂvurmaktad›rlar. Ortak kültürde
“palamut” ﬂeklinde adland›r›lan bal›¤›n, meslekî kültürde büyüklüklerine göre “paçoz, vonoz, vb.”; benzer ﬂekilde kefal bal›¤›n›n
her bir türüne “soyul, tokmak baﬂ / kot kafa ve sar› kulak” adlar›n›n verilmesi bu tasarrufun örneklerinden sadece baz›lar›d›r.
Araﬂt›rma sahas›nda baz› bal›klara, bu bal›klardan yararlanma
biçimlerine veya etlerinin özelliklerine göre de adlar verilmiﬂtir.
Nitekim mezgit bal›¤› için Giresun havalisinde “tavuk bal›¤›” veya
“hasta bal›¤›” denilmesi bu türden bir tasarruftur.
Bal›kç›lar, bal›klar› adland›r›rken yörenin di¤er bal›kç›lar› aras›nda kullan›lmayan münferit adlar da kullanmaktad›rlar. Çarﬂ›baﬂ›’n›n Kaleköy Mahallesinden bal›kç› ‹brahim Çetindemir’in lüfere
“lüferbegoviç”, palamuta “ajans” adlar›n› kendince sebeplerle vermesi bu tasarrufun örneklerinden sadece baz›lar›d›r.
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Bal›klar›n adland›r›lmas› yolunda tasarruflar aﬂa¤›da s›ralan›rken adlar›n tespit edildi¤i yerleﬂimler de belirtilmiﬂtir. Bu tasarruf
baz› bal›k adlar›n›n araﬂt›rma sahas›nda baﬂka havalilerde kullan›lmad›¤› anlam›na gelmemektedir.
afala / afalina / afarna: Yunusun en iri cinsi. (Trabzon, Giresun)
a¤uli bal›k: Trakonya bal›¤›. (Sürmene)
ajans: Oldukça hareketli bir bal›k olan palamutun bu özelli¤ine de vurgu yapan münferit bir adland›rma. (Çarﬂ›baﬂ›)
akya: Lüfer bal›¤›n›n en irisi. (Sürmene)
alikonda: Deniz anas›. (Sürmene)
alt›parmak: Dört yaﬂ›na ulaﬂm›ﬂ palamut; torik irisi. (GiresunTrabzon)
amkapa¤›: Dil bal›¤›n›n küçü¤ü. (Bulancak)
ay› bal›¤›: Fok bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
aziz bal›¤›: Kafas›nda boynuz ﬂeklinde zehirli dikenleri olan
kum bal›¤›. (Tirebolu)
bafra / ba¤ra / bavra / bavur / bavurya / bagorya: Deniz
yengecinin büyü¤ü. (Trabzon, Giresun)
bey bal›¤›: K›rlang›ç bal›¤›. (Giresun)
böcek: Karidesin büyü¤ü. (Trabzon)
cabuga / camuka: 1) Hamsinin bol ç›kt›¤› zamanlarda görülen
bir cins bal›k. (Keﬂap), 2) Hamsinin küçü¤ü. (Tirebolu)
canaabanoz / ca¤ana / ca¤na / cahana / c›¤ana / za¤ana / zahana: Deniz yengecinin küçü¤ü. (Giresun,Trabzon)
caplike: Hamsinin yass› ve zay›f bir türü. (Görele)
cikcik: Midyenin küçü¤ü. (Trabzon)
cilavra / çilav›ra: Kefal bal›¤›n›n küçü¤ü. (Giresun, Tirebolu)
cücürge: ‹zmarit bal›¤›n›n diﬂisi veya küçü¤ü. (Giresun)
cülle: Kefal bal›¤›n›n küçü¤ü. (Giresun)
çaça / çeçe: Kefal bal›¤›n›n küçü¤ü. (Çarﬂ›baﬂ›, Eynesil)
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ça¤o2 / çako / çaho / sa¤o3: ‹skorpit, trakon bal›¤›. (Akçaabat,
Sürmene, Of)
çalar: ‹skorpit bal›¤›. (Giresun)
çanakl›: Taﬂl›k alanlarda yaﬂayan ve sümüklü bal›¤›na benzeyen bir bal›k. (Çarﬂ›baﬂ›)
çarpan: ‹skorpit bal›¤›. (Trabzon)
çatalkuyruk: 1) ‹ri hamsi. (Giresun), 2) Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Tirebolu)
çiçina: Vatoz bal›¤›. (Giresun)
çuka: Mersin bal›¤›n›n bir türü. (Sürmene)
defne yapra¤›: Lüfer bal›¤›n›n en küçü¤ü. (Sürmene)
demirel bal›¤›: Baﬂ k›sm›n›n kal›nl›¤›ndan ötürü Süleyman Demirel’e benzetilen bir tür kaya bal›¤›. (Of)
deniz alas›: Deniz alabal›¤›. (Görele)
derviﬂ: K›rlang›ç bal›¤›n›n küçü¤ü. (Giresun)
d›ragon: Trakonya bal›¤›. (Giresun, Trabzon)
difrin: Yunus. (Giresun)
dikenli: ‹skorpit bal›¤›. (Giresun, Trabzon)
dirgona / dirvana / divranos: Vatoz bal›¤›. (Trabzon, Sürmene)
ekﬂililik: Ekﬂili ad› verilen bal›k yeme¤inin gözde malzemelerinden deniz alabal›¤›. (Trabzon)
enli a¤›z: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Sürmene)
ermeni siki: Mezgite benzer, d›ﬂ yüzeyi kaygan bir kaya bal›¤›
türü. (Görele)
fangiri: Mercan bal›¤›n›n bir türü. (Trabzon)
galle: Gelincik bal›¤›. (Giresun)
2
3

Sürmene’nin Bal›kl› mahallesinde Demircio¤lu ailesinin lakab› olmuﬂtur.
“Karabatak onu tutar, yer. Karabatak onu tuttu mu sallar sallar onu a¤z›nda kafas›n› yutmaz, yuttu mu onu kuyru¤undan zehirlendi. Dikeni zehirliyor onu. Kafas›ndan yuttu mu onu a¤›r a¤›r yutuyor, erite erite gidiyor. Eritiyor onu midesinde, k›lç›k da vurmuyor onu.” (KK: Muhammer Küçük)
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galya: Gövdesi oldukça kaygan bir kaya bal›¤› türü. (Tirebolu)
gambula: Kalkan bal›¤›. (Giresun, Of)
gapçuklu sülük: Deniz salyangozu. (Giresun)
gaste: Karides. (Tirebolu)
gohle / kokle / gohlis: Deniz salyangozu. (Trabzon)
golan: Mersin bal›¤›n›n erke¤i. (Sürmene)
gorbaçov: Rus kefali. (Trabzon)
gorçil: ‹skorpit bal›¤›. (Giresun)
gotbaﬂ / kotbaﬂ: 1) A¤z›n›n görünüﬂünden ötürü “Özal bal›¤›”
da denilen bir kaya bal›¤› türü. (Giresun), 2) Kefal bal›¤›n›n irisi.
(Trabzon)
göti patlak: ‹zmarit bal›¤›n›n diﬂisi. (Sürmene)
¤ovit / gomit: Eti yenmeyen bir kaya bal›¤› türü. (Giresun, Tirebolu, Sürmene)
hane / hani / haneli: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Trabzon, Giresun)
hasos / façoz: Kefal bal›¤›. (Trabzon)
haﬂim bal›¤›: Fener bal›¤›. (Espiye)
ince kum za¤anas›: Deniz yengecinin küçü¤ü. (Trabzon)
irina bal›¤›: Dirvana bal›¤›. (Çarﬂ›baﬂ›)
istavrit canavar›: Orkinos. (Trabzon, Giresun)
kamç› kuyruk: Zehirli vatoz. (Giresun)
kanatl› cane: Deniz k›y›s›ndaki kayal›klar aras›nda bolca bulunan küçük deniz yengeci. (Giresun)
kandilis / kanzilis: 1) Çekirde¤e benzer küçük bir bal›k. (Giresun, Trabzon), 2) Karides. (Trabzon)
karaa¤›z: ‹stavrit bal›¤›n›n irisi. (Giresun)
karaca bal›k: Mersin bal›¤›. (Trabzon)
karakaﬂ: Palamut büyüklü¤ünde iri istavrit. (Giresun, Espiye)
kaynana bal›¤›: Tirsi bal›¤›. (Trabzon)
keler: Köpek bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
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kemençe bal›¤›: Gomit bal›¤›n›n küçü¤ü. (Tirebolu)
k›z›ldirik: Kaya bal›klar›n›n küçük bir türü. (Tirebolu)
kötek bal›¤›: Minakop bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
kum yeﬂili: Üreme ça¤›ndaki yeﬂil izmarit. (Beﬂikdüzü)
küflü: Tirsi (Akçaabat)
laro / laho: Mezgit bal›¤›n›n irisi. (Sürmene, Of)
lendanoz / lendinoz: Eﬂkina bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
leﬂ bal›¤›: Yunus. (Avc›l›¤›n›n yap›ld›¤› y›llarda ya¤› için derisi yüzüldü¤ü için.) (Akçaabat)
liksiya: “Sümüklü” ad› da verilen bir kaya bal›¤› türü. (Sürmene)
mavruﬂkil / ma¤ruﬂkil: Eﬂkina bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
makanta: Deniz salyangozu. (Of)
mavi kanat: Kefal bal›¤›n›n bir türü. (Trabzon)
mavili: ‹zmarit bal›¤›n›n erke¤i (Üreme döneminde rengi maviye çald›¤› için.) (Giresun)
mezgit çala¤an›: ‹skorpite benzeyen ancak dikenleri aç›k mavi
renkte olan oldukça zehirli bir kum bal›¤› türü. (Tirebolu)
moçin: “Muﬂtak bal›¤›” da denilen bir tür kaya bal›¤›. (Arakl›)
musur / mutur / motor: Yunusun bir türü. (Trabzon, Giresun)
muﬂtak bal›¤›: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Arakl›)
nataﬂa: Rus kefali. (Çarﬂ›baﬂ›)
öküz bal›¤›: “Muﬂtak bal›¤›” da denilen ancak baz› yerlerde
baﬂ› öküz baﬂ›na benzetildi¤i için bu adla an›lan bir kaya bal›¤› türü. (Trabzon, Giresun)
özal bal›¤›: A¤›z yap›s› Turgut Özal’› ça¤r›ﬂt›rd›¤› için bu adla
an›lan bir kaya bal›¤› türü; gotbaﬂ (Giresun)
paçoz: Palamutun en küçü¤ü. (Trabzon, Giresun)
pasl›: Kaya diplerinde yaﬂayan, koyu renkli bir bal›k. (Giresun)
patlak göz: En fazla 20 kg a¤›rl›¤a ulaﬂan bir orkinos türü. (Görele)
pic izmarit: ‹zmaritin küçü¤ü. (Trabzon, Giresun)
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platika: Çirozluk küçük hamsi. (Sürmene)
sand›kl›: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Trabzon)
sandukli gohlit: Deniz salyangozu. (Sürmene)
sar›kanat: Lüfer bal›¤›n›n irisi. (Sürmene)
selami bal›¤›: “Sümüklü” veya “öküz bal›¤›” da denilen bir kaya bal›¤› türü. (Espiye)
sibar / sipar: ‹stavritin en küçü¤ü. (Çarﬂ›baﬂ›, Trabzon)
sivri: Torik ad› verilen iri palamuttan daha iri olan palamut.
(Sürmene, Trabzon)
sivriﬂka: 1) Mersin bal›¤›n›n küçü¤ü. (Sürmene), 2) Havyar›n›
dökmüﬂ ve ar›klam›ﬂ mersin bal›¤›. (Sürmene)
siyaçi: Kalkan bal›¤›. (Of)
sofra bal›¤›: Kalkan bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
sülük: Deniz salyangozu. (Giresun)
sümüklü: Yüzeyi oldukça kaygan olan; “öküz bal›¤›” veya
“arala bal›¤›” adlar› da verilen bir kaya bal›¤› türü. (Espiye, Çarﬂ›baﬂ›)
ﬂafliya: “Tiryaki bal›¤›” da denilen, eti yenmeyen bir bal›k.
(Sürmene)
ﬂahriz / ﬂakris: “Sümüklü” ad› da verilen bir kaya bal›¤› türü.
(Akçaabat)
ﬂip: Mersin bal›¤›n›n en irisi. (Sürmene)
tarak bal›¤›: 1) Karagöz bal›¤›. (Trabzon), 2) ‹sparoz bal›¤›.
(Sürmene)
tarat: ‹stavrit bal›¤›. (Trabzon)
taﬂ bal›¤›: 1) Kaya bal›klar›n›n genel ad›. (Trabzon, Giresun), 2)
Eﬂkina bal›¤›. (Trabzon, Giresun)
taﬂ pavuryas›: Deniz yengecinin büyü¤ü. (Trabzon)
tavuk bal›¤›: Mezgit bal›¤›. (Giresun)
t›ravla: Bal›k yakalamak için oltan›n ucuna tak›lan, midyelerin
aras›ndan ya da kumdan ç›kar›lan iki ayr› cinsi bulunan, alt k›sm›
fosforlu deniz solucan›. (Trabzon, Giresun)
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tiriça: Sardalya. (Trabzon, Sürmene)
tirsi: Lüfere benzer, ince yass› bir bal›k. (Giresun)
tirtak: Yunusun bir türü. (Trabzon)
tokmakbaﬂ: Kefalin büyü¤ü. (Trabzon, Giresun)
tombik: Orkinos bal›¤›n›n küçü¤ü. (Akçaabat)
vanoz / vonoz: Orta boy palamut; çingene palamutu. (Trabzon)
vorongeliz: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Sürmene)
ya¤ balu¤u: Yunus. (Trabzon, Giresun)
yalku / yalkuk: Deniz anas›. (Keﬂap, Çarﬂ›baﬂ›)
yaz›l›: Üzerinde çizgiler bulunan nispeten küçük bir orkinos
türü. (Görele)
yeﬂil izmarit: Büyük boy, rengi yeﬂile çalan izmarit. (Trabzon,
Giresun)
y›lar / y›larya: Kefal bal›¤›n›n büyü¤ü. (Giresun, Beﬂikdüzü,
Sürmene)
zefli: Kaya bal›klar›n›n bir türü. (Vakf›kebir)
zibil: Hamsinin en küçü¤ü. (Giresun)
zindandelen: ‹ri palamut, torik. (Trabzon, Giresun)
Bal›kç›lar, bal›klar›n avlaklara giriﬂini fark etmek veya avlakta
nerede bal›k bulundu¤unu anlamak için hareketlerine dikkat ettikleri deniz kuﬂlar›na da çeﬂitli adlar vermiﬂlerdir:
efiya: Bir deniz kuﬂu türü. (Akçaabat)
gugarina / kukarina: 1) Su tavu¤u. (Sürmene), 2) Karabatak
(Akçaabat)
golemisya: Boynu uzun gövdesi küçük bir deniz kuﬂu. (Trabzon, Tirebolu)
zino(s) / cino / sino / vizviz: Hamsi türünde küçük bal›klarla
beslendi¤inden hamsinin avlak sahas›na geldi¤inin habercisi olan
mart› ailesinden bir kuﬂ. (Trabzon, Sürmene, Akçaabat)
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Sonuç
Sonuç olarak, tespit edilen adland›rmalar›n %80’e yak›n›n›n
Türkçe oldu¤u dikkati çekmektedir. Di¤er adland›rmalar›n fonetik
tasarruflara tabi tutulmuﬂ yabanc› adlar oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bal›kç›lar, yukar›da belirtilen sebeplerle deniz canl›lar›na Türkçe
adlar verirlerken bunlar›n literatür adlar›n› ço¤u zaman bilmemekte; bunu bir eksiklik olarak da görmemektedirler.
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Mersin Bal›klar›

Yavru Mersin Bal›klar›
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Çalar, Dikenli, A¤uli Bal›k (‹skorpit)

Gotbaﬂ
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Gambula - Sac Bal›¤› (Kalkan)

Keler (Köpek Bal›¤›)
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Kiloluk ‹stavritler

