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Giresun ve Trabzon Yöresi Bal›kç›lar›n›n 
Yunus Avc›l›¤› ‹le ‹lgili ‹nan›fllar›

Mustafa Aça*

Do¤u Karadenizli bal›kç›lar aras›nda geçmiflte genellikle difrin1

ad›yla ifade edilen yunuslar, yüzy›llar boyunca ya¤lar› için hem iç
hem de d›fl avlaklarda avlanm›flt›r. Ksenephon’un MÖ 5. yüzy›lda
Do¤u seferinden dönen bir Yunan ordusunun Do¤u Anadolu’yu
güneyden kuzeye geçerek Karadeniz’e ulaflmas›n› ve oradaki Yu-
nan kolonilerinin yard›m›yla Yunanistan’a geri dönmesini anlatt›¤›
Anabasis adl› ünlü eserinde, Giresun k›y›lar›nda hüküm süren otok-
ton halklardan Mossynoiklerin ambarlar›n›n ya¤malanmas› s›ra-
s›nda askerlerin bol miktarda salamura yunus eti bulduklar›ndan
söz etmesi, yunus avc›l›¤›n›n tarihsel derinli¤inin ortaya koymas›
bak›m›ndan oldukça önemli bir kay›tt›r2. Yüzy›llarca m›zrak türü
av aletleriyle ve a¤larla avlanan yunuslar, ateflli silahlar›n gelifltiril-
mesi ile birlikte tüfeklerle avlan›r olmufltur. Yunus avc›l›¤›, bölge-

* Dr. Mustafa Aça, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
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1 Kelimenin, “lingua franca” içinde de¤erlendirilebilecek olan “dolphin” kelimesi
ile ilgisi olsa gerektir.

2 Anadolu bal›kç›l›¤›n›n antik dönem kaynaklar›ndaki yeri ile ilgili olarak bk.
(Bursa, 2007).



deki Türk hâkimiyetinden sonra sadece Osmanl› döneminde de¤il,
Cumhuriyet döneminde de oldukça önemli bir ekonomik de¤er ol-
mufltur. Giresun ve Trabzon bal›kç›lar› nesiller boyunca büyük
oranda yunus ya¤›ndan elde ettikleri kazançla hayatlar›n› sürdür-
müfllerdir. Giresun havalisinde Bulancak’›n Burunucu ve Eriklima-
n› (Ayvas›l) mevkileri, il merkezinde Kumyal› Mahallesi, Espi-
ye’nin Gülburnu (Zefre)3 Köyü ve Tirebolu ilçesi merkezindeki Ye-
niköy ve Kumyal› mahallesi bal›kç› ailelerinin meyletti¤i bu avc›l›-
¤a, Trabzon havalisinde Çarfl›bafl› ilçesi, Akçaabat’›n Mersin Belde-
si, il merkezinde Çömlekçi ve Yal› (Faroz) Mahalleleri ile Sürme-
ne’nin Bal›kl› (Civra) Mahallesinde yaflayan bal›kç› aileleri ra¤bet
göstermifllerdir. (Ek 1)

1930’lu y›llar›n bafllar›nda Trabzon havalisinde yunus avc›l›¤›
yapan 11 ›¤r›p4 tak›m› vard›r. Yunus avc›l›¤› yap›lan bir teknenin
›¤r›p a¤›yla birlikte maliyeti 4-5 bin liray› bulmaktad›r. I¤r›p a¤›n›n
kullan›labilmesi için 4-5 kay›¤a ve 30-35 iflçiye ihtiyaç duyulmakta-
d›r (H. M., 1932: 11). 

Giresun ve Trabzon havalilerinde antik ça¤lardan beri bal›kç›-
lar taraf›ndan avlanan yunuslar, bu kadim dönemler boyunca m›z-
rak türü av araçlar› ile avlanm›fllarken, yukar›daki ifadelerden an-
lafl›laca¤› üzere sonraki uzun y›llar boyunca a¤larla ve sonras›nda
ateflli silahlar›n yayg›nlaflmas› ile “dolma tüfeklerle” avlanm›flt›r
(Zengin, 2008: 10). 1950’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren ise, devlet
deste¤iyle tüfekler modernize edilmifl ve “mavzer” ad› verilen tü-

3 Araflt›rma sahas›n›n en köklü bal›kç› yerleflimlerinden olan Zefre (Gülburnu),
Trabzon’dan ve Giresun’un di¤er bölgelerinden gelen yunus avc›lar›n›n önemli
duraklar›ndan biri olmufltur. Yunusçular avlad›klar› yunuslar›n derilerini yüzüp
ya¤lar›n› ç›karmak ve sat›lmak üzere nakletmek için ço¤unlukla Zefre sahilini
tercih etmifllerdir.

4 Bölgede ›¤rip ve erip de denilen ve dipten biraz yukar›da bulunan bal›klar› avla-
mak için befl çifte kürekli kay›ktan at›lan ve sürütme ile çekilen torbal› büyük a¤-
d›r. Bu a¤la avlanan kay›klara da ›r›p/›¤r›p kay›¤› denilmifltir. Ir›pla yörede en
çok avlanan bal›klar hamsi ve istavrit olmufltur. Ir›p avc›l›¤›nda bir reis, on bir
tayfa, bir a¤› atan k›ç yoldafl› ve bir de bafl taraf palac›s›ndan oluflan 14 mürette-
bat görev almaktayd›. K›y›da da yard›mc› tayfalar bulunurdu (Zengin, 2014:
680).
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fekler kullan›l›r olmufltur. Yunus avc›lar›, uzun y›llar tafl kal›plarda
döktükleri mermilerle avlanman›n yan› s›ra, devlet taraf›ndan ken-
dilerine say›yla da¤›t›lan mermilerle de avlanmay› sürdürmüfller-
dir. (Ek 2) Uzun y›llar Giresun’daki ve Çarfl›bafl›-Yoroz’daki koope-
ratifler üzerinden ald›klar› mermilerin bofl kovanlar›n› geri götüre-
rek yenilerini ald›klar› için bofl kovanlar› kaybetmemeye özen gös-
teren yunusçular aras›nda özellikle baz› isimler bölge genelinde bi-
linir olmufllard›r. Adeta meslek kahraman› hâlini alan isimler ara-
s›nda Akçaabat-Salac›k’tan (Zavena) Malkoço¤lu Mustafa Reis,
Akçaabat-Mersin’den Mehmet Reis (Köro¤lu), Sümene-Bal›kl›’dan
Çolak Hasan Reis (fiolt) gibi yunusçular›n adlar› bölgede hâlâ haf›-
zalarda yaflamaktad›r. (Ek 3)

Bizim burada solak olana çolak derler. Çolak Hasan, K›r›kkale üre-
timi beflli mavzerle avc›l›k ederdi. Ama o tüfe¤ini kendine göre ye-
niden düzenlemiflti. Denizde dengeyi sa¤lamak zor oldu¤undan
tüfe¤inin niflangâh›n›n üstüne kendi tasar›m› olan bir tahta parça-
s› yerlefltirmiflti. Ayr›ca kay›¤›n bafl üstünde at›fl yapt›¤› için ora-
ya da ayakta dengeli durabilmek için düz bir tahta eklemiflti. Atefl
etmeden önce tüfe¤ini uzun uzun ayar eder sonras›nda da solak
haliyle att›¤›n› kaç›rmazd›. Bizim buradan Çolak Hasanla birlikte,
Kibar Kaptan (Çak›r) ve Selahattin fiivil ve Ma¤o Kas›m (Bayrak-
tar) 1960’lar›n bafllar›nda Yunanistan’da g›rg›r a¤lar›na zarar ve-
ren yunuslar› vurmak için Yunan hükümetinin davetiyle Rizeli
avc›larla beraber Yunanistan’a gitmifller ve orada üç ay kadar yu-
nus avlay›p avlad›klar› yunus bafl›na para alm›fllard›r. (KK 1)

Çolak Hasan daha denize ç›kmadan silah›n› ayarlard› sahilde. De-
nize bir tahta atard›, tüfe¤inin gezinin alt›na bir kurflun dikerdi.
Bir de arpac›¤›n›n alt›na sigara kâ¤›d› gibi bir fley koyard›. Tahta-
ya niflan al›r, atefl ederdi. Ne oldu mesela, kurflun tahtan›n alt›na
vurdu; ayarlard› bir daha atard›. Böyle böyle iyice ayarlar, öyle ç›-
kard› denize. Biz izlerdik onun bu haz›rl›¤›n›. (KK 2)

Araflt›rma sahas›nda avc›l›¤› yasaklanana kadar oldukça ra¤bet
gören yunus avc›l›¤›, Giresun ve Trabzon’un çeflitli bal›kç› yerle-
flimlerini konu alan an› türünden eserlerde de yer bulabilmifltir.
Trabzon’un geçmiflte bal›kç›lar› ile meflhur Çömlekçi Mahallesinde
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do¤up büyüyen T. ‹lkay Somel, dedesinin yunus avc›lar› hakk›nda
kendisine anlatt›klar›n› flöyle nakleder (2011: 64):

Çocuktum; ama çok iyi hat›rl›yorum. O gün de Çömlekçi sahilinde
yunus kazanlar› kayn›yordu. Ben yanlar›ndan geçip denize gidi-
yordum ki bal›kç› reisi Ahmet amca, Dur bakal›m As›m!” dedi, ko-
flarak yan›na gittim. “Al flu paray›, git bir somun ekmek al.” Baba-
m›n arkadafl›yd› Reis. Koflarak bir somun ekmek al›p getirdim ona.
Ahmet amcaya uzatt›¤›mda “Dur hele!” dedi ve ekme¤in bir kena-
r›n› kopar›p bana verdi. Sonra da “Bat›r kazana da ye!” dedi. Ye-
mesem olmaz, yesem midem bulan›yor. Bir gayret birkaç lokma ye-
dim ve sonra oradan kaçt›m. Ama sonraki günlerde, orada kazan-
lar kaynad›¤›n› gördüm her gün, evden ekme¤imi koltu¤umun al-
t›na s›k›flt›r›r, bal›kya¤›na bat›rarak yemek için Ahmet amcan›n
yan›nda giderdim.

Reyhan Vural, Tirebolu ile ilgili an›lar›nda Tirebolu’daki yu-
nus avc›l›¤›ndan da bahseder (2010: 34-35):

Kumyal›’y› geçtikten sonra, K›rcakale’ye gelmeden küçük bir bu-
run vard›; Punta. Çocuklu¤umda hiç görmek istemedi¤im bir yer-
di oras›. Aksine köye veya Körliman’a giderken hep oradan geçer-
dik. Sacaya¤a benzer biçimde yerlefltirilmifl tafllar›n üzerinde, d›fl-
lar› kara, kocaman kazanlar, altlar›nda odun atefli, insan›n mide-
sini kald›ran son derece a¤›r bir bal›k kokusu etraf› sarm›fl… Bu
kazanlar›n içinde difrin bal›¤› kaynat›yorlarm›fl. Öylesine a¤›r,
öylesine fena kokular aras›nda, bal›kç›lar›n bir çubu¤un ucuna bir
parça ekmek tak›p kazana bat›rarak yediklerini görünce, elimle
burnumu t›kay›p öyle bir kaçard›m ki, asla unutamam. Tirebolu
sahillerinde yunus bal›klar› çok olurdu. Sürüler halinde gösteri
yapar gibi, atlaya z›playa kale arkas›ndan geçer, bazen k›y›ya da
yaklafl›rlard›r. Punta’dan biraz ilerde yolun alt›nda, kaynat›lan
difrin bal›klar›n›n iskeletleriyle dolu, küçük bir k›y› vard›. Orada-
ki kemik y›¤›nlar›n›n nahofl görünümü de bende kötü bir etki yap-
m›flt›. 

Tirebolu’nun sosyal tarihi üzerine araflt›rmalar yapan Metin
Karsl›, ilçede ço¤unlukla Kumyal› Mahallesi bal›kç›lar› taraf›ndan
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yap›lan yunus avc›l›klar›n› sözlü kaynaklardan edindi¤i bilgilerle
flöyle anlat›r (2013: 91): 

Kumyal› bal›kç›lar› bir yunus bal›¤› türü olan difrin ve motur cin-
si bal›klardan avlarlarm›fl. Denizde suyun yüzüne hava almak için
ç›kan yunuslar 5’li mekanizmal› Alman piyade tüfekleri ile vuru-
lurmufl. Bu bal›klar iri cüsseli olduklar›ndan kay›¤›n içerisine al›n-
may›p iplerle kay›¤›n yan taraf›na yedeklenerek sahile getirilirmifl.
Kumyal› sahiline çekilen bal›klar›n derisi yüzülür, içerisi temizle-
niri dilim dilim çizilerek büyük bak›r kazanlar içinde ateflte kayna-
t›larak bal›k ya¤› elde edilirmifl. Yunus ya¤lar› zaman›n›n en de-
¤erli ürünlerindenmifl. Ellerine ekmeklerini alan ahali, kazanlar›n
bafl›nda kaynayan ya¤lara ekmeklerini band›r›p yerlermifl. Özellik-
le m›s›r ekme¤ini bir çatal yard›m› ile ya¤ kazan›n›n içerisine bat›-
rarak bir süre bekletirlermifl. Sonra d›flar› ç›kar›p ya¤› emmifl, nar
gibi k›zarm›fl bu ekme¤i yerlermifl. Giresun, Trabzon ve Rize’den
bal›kç›lar vurduklar› yunuslar› Kumyal›’da kazanlarda eritirler-
mifl. Bu sektör, çevredeki odunculara da r›z›k kap›s› olmufl. Kat›r-
lar dolusu odun getirilir, Kumyal› Sahili’ne y›k›l›rm›fl. Elde edilen
ya¤lar› f›ç›lara doldururlar, Rusya’ya kay›kla geçerek satarlarm›fl.
Bunun yerine Rusya’dan zeytinya¤›, tuz ve sabun getirirlermifl. O
y›llarda denizcilik yapan ailelerin evleri Rus manatlar› ile dolar-
m›fl.

Giresun ve Trabzon havalilerindeki yunus avc›lar›, yasaklan-
d›¤› zaman kadar yunus avc›l›¤›n› ayn› usullerle yapm›fllard›r. Sür-
mene’nin Bal›kl› (Civra) Mahallesinde ailesinin kendiden önceki
üyeleri gibi bir süre yunus avc›l›¤› yapan Saim Püskül, yunus avc›-
l›¤›n›n usullerini ve avlanan yunuslardan nas›l yararlan›ld›¤›n›
flöyle anlat›r: (Öksüz ve di¤erleri, 2004: 12):

Dedelerimiz buraya yerlefleli afla¤› yukar› 300 seneye yak›nd›r bu
yunus bal›¤› avc›l›¤› ile u¤raflt›lar. Çok büyük varl›k idi o. Burada
onun tak›mlar› vard›; 11 tane, 12 tane tak›m. Bir tak›m 15 parça-
dan müteflekkil; 2-3 tane motor, bir de onun a¤ kay›klar›, bir de
onun yard›mc›lar›, sandallar› vard›. Bir tak›ma 35-40 kifli düflerdi.
Bu sahilden 60 mile kadar aç›l›rd›k. K›y› fleridinde ise en son Sa-
karya'ya kadar giderdik. En az bir buçuk ay gurbetçili¤i var idi.
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Yunusun ya¤›ndan yararlan›l›rd›. Yunusun eti yenmez, eti gübre
olarak kullan›l›rd›. Tarlada kuyu kazars›n, kuyuya doldurursun.
Çok iyi gübresi olurdu, onu vurdu¤umuz yerin mahsulü çok iyi
olurdu. Bu Trabzon muhiti, bilhassa bu Sürmene muhitinde, faki-
rine, denize gidecek erke¤i olmayana da faydas› var idi. Onlara da
bal›k verirlerdi, onlara da yard›m ederlerdi. Bal›¤›n ya¤› Avru-
pa’ya, Almanya’ya giderdi. Trabzon’a ya¤ fabrikas› yap›lmadan
önce burada sanayi yok, Almanya’da vard›. Sonra Veysel Çak›ro¤-
lu, Almanlar ile ortak fabrika kurdular Trabzon’a. Bu ya¤›n özel-
li¤i donmamas› idi. Dökümhanelerde, tren raylar›nda, hayvan ara-
balar›n›n tekerleklerinde kullan›l›rd›. Buran›n tabiri ile musur ba-
l›¤› dedi¤imiz bir tür yunus var, onun gagas› yok, gagas› böyle
düzdür. Onu çok temiz kazanlarda, kalayl› kazanlarda eritiyorduk.
O ya¤ içmek için kullan›l›yordu. Hani, eczanelerde bal›k ya¤› sat›-
l›r ya, flifa için içilirdi. Tüfe¤in d›fl›nda a¤la da yakalad›k biz yunu-
su. A¤la beraber 400 tane, 500 tane al›rd›k. 1950 senesinde 1150
tane ald›k, Fatsa-Yal›köy’de...

A¤la gerçeklefltirilen yunus avc›l›¤›n›n süreçleri ve bu a¤lar›n
özellikleri, yine Sürmene-Bal›kl›l› merhum Saim Püskül taraf›ndan
flöyle anlat›lm›flt›r (Öksüz ve di¤erleri, 2004: 14):

fiimdi, bal›klar› gördün. Denizin alt›nda nefes alamaz, su üstüne
ç›kmak zorundad›r; çünkü ci¤erli hayvand›r. Suyun üstüne ç›kt›-
¤› zaman da motoru tak›yorsun pefline. Gidiyor, bal›¤› oradan dön-
dürüyor. Dönmüyorsa kurflun at›yorsun, bal›¤› döndürüyorsun.
Bal›¤›n önüne mermiyi vurdu¤unda o döner, gerisi geri. A¤ daha
bekliyor, çevrilmemifl. Motor, bal›klar› a¤›n yan›na getiriyor, yar-
d›mc›lar da onun etraf›n› çeviriyorlar. Bal›¤› al›yorlar orta yere.
A¤ kay›¤› da a¤› sar›yor. Orada bal›k sarg›n›n içerisindedir. Kime
do¤ru geliyorsa tüfek at›p korkutuyor, a¤a gitsin diye. E¤er çok
dalm›flsa ve sana do¤ru geliyorsa, iki çak›l tafl›n› sokuyorsun elle-
rinin dibine, telefon diyoruz ona, tafllarla flöyle “zank zank” vuru-
yorsun. Mesela ben tafl› burada vursam, sen ta ileride olsan, senin
kulaklar›n “zank zank” bunu duyar. Bal›k da o flekilde do¤ru a¤a
gidiyor. A¤›n a¤z› kapan›yor. Onun alt›nda halat vard›r, halatlar-
la çekiyorlar ve a¤›n alt›n› böyle halatlarla kald›r›yorlar. Böyle,
oluyor tava gibi. A¤›n alt› da kesiliyor. Zaten öyle bir hayvand›r
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ki, çook korkak, ürkek bir hayvan. Halbuki z›plasa a¤dan kurtula-
bilir. Çünkü 2-3 metre havaya z›plar. (…) Yunuslar› avlad›¤›m›z
a¤lara ›¤rip a¤lar› denir. Kendir denilen bitki var ya, haflhafl. O
kendirin sap›n› böyle yoldu¤un zaman ondan iplikler ç›kar, tel tel
olur. Onun ekincileri vard›. O kurudu¤u zaman onlar› toplar, on-
dan iplik yapar, evlere da¤›t›rlard›. Y›¤ derdik, o y›¤larla beraber
çevirir iplik yaparlard›. Tabi, iki-üç kat›n› bir araya sararlard›, sa¤-
lam olsun diye. Sonra, onun kal›plar› vard›. Erkekler dokurlard›.
Kad›nlar da dokurdu.

Yunustan elde edilen k›ymetli ya¤a duyulan ihtiyaç, Giresun-
lu ve Trabzonlu yunus avc›lar›n›n ‹stanbul, Bulgaristan ve Rusya
k›y›lar›nda gurbet avc›l›klar› yapmalar›nda da etkili olmufltur.
Uzun y›llar Trabzon havalisinin en ünlü yunus avc›lar›ndan Mer-
sinli Köro¤lu ailesi ile birlikte bal›kç›l›k yapan ve ailenin bugün de
itibar gösterdi¤i 90’l› yafllardaki Hasan Altun (KK 3), yunusla ilgili
inan›fllara ra¤men yunus avc›l›¤›na duyulan ihtiyac›n ekonomik
sebeplerini flöyle anlat›r: (Ek 4)

Dedem Ali de babam ‹lyas da hep yunusçuydu. Ali Dedem, Rus
harbinde Sar›kam›fl’ta kaybolup gidince babam da devam etti yu-
nusçulu¤a. Babam da 74 yafl›nda ölünceye kadar sürdürdü yunus-
çulu¤u. ‹lla ki deniz olmayayd› biz ölürdük. 9 kardefltik, anamla
babamla 11 nüfus idik. 5 dönüm yerimiz vard›. Bununla ne olur?
Açt›k, giderdik vururduk bir bal›k, satard›k. Bilirdik yunusun mü-
barek hayvan oldu¤unu, kad›n gibi aybafl› olup do¤um yapt›¤›n›.
Hele de Yunus Peygamber var; daha ötesine ne hacet. Ama neyler-
sin açt›k iflte, baflka neyimiz vard›. Onun paras›yla karn›m›z› do-
yururduk. Leflini de al›rd›k hayvan›n. Derisini soyduktan sonra le-
flini topra¤a gömer, orada çürütürdük. O topra¤›n üstüne m›s›r,
patates eker ne yetiflirse kat›k ederdik. Bu deniz ve yunus olmaya
idi flu Mersin’de çok adam açl›ktan ölür giderdi. Mermi almaya
Samsun’a giderdik. Oradan say›yla al›rd›k mermileri. Yunus avla-
mak için gitmedi¤imiz yer kalmad›. Makineli kay›klar yelkenlikle-
re göre daha kuvvetliydi haliyle; onlarla giderdik ço¤u zaman. Kö-
ro¤lular›yla, fiile’nin A¤vas›na bile gittik.
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Sürmene-Bal›kl›l› yunus avc›lar›ndan ‹smet Kalyoncu’nun flu
sözleri de bu avc›l›¤›n geçmiflin ekonomik flartlar› aç›s›ndan zorun-
lu oldu¤una vurgu yapmaktad›r (Öksüz ve di¤erleri, 2004: 13):

Yunusun eti yenilmez, yünü giyilmez. Etini korduk bahçeye, güb-
re niyetine; ya¤›na ekmek bat›r›p yerdik, ilaç niyetine. Bal›¤› tutar-
d›k kuyru¤undan, al›rd›k b›çaklar›m›z›, flah damar›na dayard›k,
keserdik. Bal›k, gözlerini bize çevirirdi; a¤lard›, s›zlard›, k›yameti
kopar›rd›. Onlar›n da annesi, babas›, yavrusu var; nas›l inlerdi. En
büyük katil biz, vururduk b›ça¤›. Benim ci¤erlerim parçalan›rd›,
bu zanaat kaybolsa derdim. Bu hayvan› hiçbir zaman tutmak iste-
mezdim; ama ne yapacaks›n, çar›¤›m›z bile yoktu giymeye. E¤er
bir taraftan 5 kuruflluk bir gelirin varsa o mesle¤i yapmayacaks›n.
Ondan beri bu memleketi o bal›k terk etti… Kiraz ay›nda, tak›mla
Ünye'den gelirken, bal›¤›n harman›na girdik. O arada sard›k ›¤ri-
pi, girdi ona yirmi bin yunus. Korkusundan hepsi do¤urdu, k›pk›r-
m›z› oldu a¤›n içerisi, atefl gibi. K›rk tane hayvan kurtard›k, geri
kalan›n› denize att›k, zanaat› da paydos ettik o zaman.

Et Bal›k Kurumu taraf›ndan uzun y›llar yay›nlanan Bal›k ve
Bal›kç›l›k Dergisi’nde Sürmeneli bir yunus avc›s› ile gerçeklefltiri-
len söyleflide bal›kç›lar›n yan› s›ra bal›kç›l›kla u¤raflmayan bölge
halk›n›n, geleneksel ekolojik bilgi da¤arc›¤› temelinde bu hayvan›n
davran›fllar›na dönük kabullerini iflaret eden flu sözlerle yer veril-
mifltir (Tezel, 1958: 13):

Halk bu hayvanlar› zararl› tan›r. Yunusun zarar›ndan çok kâr›
vard›r. Evet hamsi ile beslenir ama evvela çok obur bir bal›k de¤il-
dir. Sonra sahile k›fl k›fllad›¤› vakit bal›klar› voli ve dalyanlarla av-
lamak kabildir. Bazen k›y›da kahvede otururken, aç›kta gördü¤ü-
müz yunus sürüleri üzerine reisler aram›zda ‘Pay›n› bana satar
m›s›n?’ deyip di¤er reislerin denize ç›kmamas›n› sa¤lard›k. Çünkü
bilirdik ki yunus sürüsü önüne hamsi, palamut, uskumru sürüle-
rini katm›flt›r. Bundan dolay› bal›¤›ndan zarar›ndan fazla faydas›
vard›r. (…) Karn› doyunca aç›¤a çekilir yunus. Karn› ac›k›nca tek-
rar yeme hücum eder. Dolay›s›yla di¤er bal›k sürülerini de sahile
s›k›flt›r›r. Ekseriyle Mart ay›nda kuzey rüzgârlar›n› buldu¤unda
uyur. Uzaktan bakar›z. Sürü s›çray›p giderken, bir müddet sonra
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gözden kaybolur. Kürekle sessizce yaklaflt›¤›m›z vakit kufllar›n su
üstünde durdu¤u gibi, bal›klar da gözleri kapal›, hepsinin bafllar›
kuzey rüzgâr›na çevrilmifl olarak uyurlar. Yavrular› da hemen al-
t›ndad›r. Onlar ya uyur, ya annelerinin etraf›nda dolafl›rlar. Yu-
nus ana flefkati bak›m›ndan en hassas olan hayvand›r denebilir. K›-
z›flmas› ve çiftleflmesi April’in içindedir.

Yukar›daki meslekî karakterli anlat›larda da zaman zaman ifa-
de edildi¤i gibi, Giresun ve Trabzon havalilerinde yunus avc›l›¤›
yapan bal›kç›lar, Karadeniz’in sular›nda yaflayan yunuslar› türleri-
ne göre üçe ay›rm›fllard›r. Bu üç yunus türünden en büyü¤üne
“afalina” veya “afarna”; nispeten daha küçük olan›na “t›rtak”,
“d›rdak” veya “turtak”; en küçük olan›na ise “mutur”, “motor” ve-
ya “musur” ad›n› veren yöre bal›kç›lar›, di¤er türlere göre daha
fazla ya¤ ihtiva etti¤ini müflahede ettikleri “mutur” türü yunuslar›
avlamaya öncelik vermifllerdir. (Ek 5) Bal›kç›lar, yunusun bir türü
için “bardak burun” ismini de kullanmaktad›rlar. Bal›kç›lar›n bu
hayvan› “yunus” yerine genellikle belirtilen flekillerde ifade etme-
leri, kutsal vasfa sahip av hayvan›n›n isminin zikredilmemesine
dönük bir kadim bir inan›fl›n izlerini tafl›maktad›r. Dünya üzerinde
kadim avc› kültürlerin pek ço¤unda örnekleriyle karfl›lafl›labilen bu
inan›fla göre avc›lar avlaklarda çeflitli kurallara uymal›d›rlar. Zira
avlaklar, hayvan ruhlar› da dâhil olmak üzere tüm tabiat ruhlar›n›n
mülkiyetinde olan alanlard›r. Bu özel alanda av hayvanlar›n›n,
aletlerinin ve do¤al nesnelerin kendi adlar› kullan›lamayaca¤› için
ço¤u zaman örtmece temelli özel bir dil gelifltirilmifltir (Lvova ve
di¤erleri, 2013a: 177). Bu inan›fl›, arkaik dönemlerdeki kutsal mahi-
yetli av törenlerinin bir uzant›s› olarak kabul etmek mümkündür.
Avc›lar ilerleyen dönemlerde de bu türde törensel uygulamalarla
insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›larken do¤a ve toplum aras›ndaki den-
geyi gözetmeyi amaçlam›fllard›r.

Örnekleriyle avc›l›¤›n en eski türü olan kara avc›l›¤›nda karfl›-
lafl›lan av hayvan›n›n ad›na dönük tabu, sonraki dönemlerde deniz
avc›l›¤›na da uyarlanm›fl olsa gerektir. Zira hem kara hem de deniz
avc›l›¤›ndaki inan›fl temelli uygulamalar›n müflterekli¤ine dönük
baflka örnekler de mevcuttur. Kara avc›l›¤›ndaki baz› örneklerine
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bak›ld›¤›nda, Güney Sibirya’n›n Türk soylu halklar› aras›ndaki av-
c›lar, kutsal kabul ettikleri “kifl”i yani samuru, albaba, “gelir-ka-
zanç” (fior), albuba, “tatl› su levre¤i” (Altay), kara jub›rt›p, “kara ko-
flan” (Kalar), ald›, “vahfli-yabani hayvan” (Tuba) adlar›yla ifade et-
mektedirler. Öte yandan av hayvan› olduklar› takdirde at, inek ve
koyun gibi hayvanlar› “uzun burun” ve “patlak göz” anlam›na ge-
lecek kelimelerle adland›rmaktad›rlar (Potapov, 2012: 179; 181).
Benzer biçimde Hakaslar, Güney Sibirya av inan›fllar› içinde olduk-
ça önemli bir yere sahip olan ay› için tir ton (koyun postu), kurt5

için ise uzun kuzruk (uzun kuyruk) adlar›n› kullan›rken (Lvova ve
di¤erleri, 2013a: 177) Karaçay-Malkar Türkleri avc›lar› ay› için ullu-
taban (büyüktopuklu), domuz için çamç›kulak (yamç› kulakl›), kurt
için örekulak (dikkulak) adlar›n› kullanm›fllard›r (Tavkul, 2001: 39). 

Denizcilik ve deniz avc›l›¤› üzerine yap›lan kültürel araflt›rma-
larda da avc›l›¤› yap›lan ve haklar›ndaki efsanelerdeki kutsall›k
vurgular›ndan ötürü kutsal kabul edilen kimi deniz canl›lar›n›n
kendi isimleri d›fl›nda baflka biçimlerde adland›r›ld›klar› tespit
edilmifltir. Okyanus bal›kç›lar›n›n meslek folklorlar›nda her zaman
önemli bir yer edinen köpek bal›klar›na pek çok farkl› ismin veril-
mesi bu inan›fl›n en yayg›n örnekleri aras›ndad›r (Simpson ve Ro-
ud, 2000: 317). 

Giresunlu ve Trabzonlu bal›kç›lar, gerçeklefltirdikleri avc›l›kla-
r›n tüm çeflitlerinde oldu¤u gibi, yunus avc›l›¤› etraf›nda da inan›fl
ve bu inan›fllara ba¤l› pratikleri içeren bir kültür oluflturmufllard›r.
Bu kültür, bal›kç›lar›n geleneksel ve dinî karakterli dünya görüflle-

5 Abdülkadir ‹nan, kurt özelindeki isim tabusunun di¤er hayvanlar›n isimlerinde
görülen tabu tasarrufundan sak›nma düflüncesi ile ayr›ld›¤›na dikkati çeker
(1987: 625): Karfl›laflt›rmal› folklor ve etnografya araflt›rmalar› sonuncunda da
anlafl›lm›flt›r ki bu hayvan›n ad› türlü uluslarda her zaman veya belli bir zaman-
da tekinsiz (tabu) say›lm›flt›r. Bu inanç ve görenek yaln›z ilkel ve çoban uluslar-
da de¤il, kültürce çok yükselmifl Do¤u ve Orta Avrupa milletlerinde de tespit
edilmifltir. Bu gelene¤e uyan uluslar bu hayvan›n gerçek ad› yerine bir uydurma,
takma ad›, yahut komflu uluslardaki gerçek ad›n› söylerler. (…) ‹lkel kifliler kor-
kunç nesnelerin ve hastal›klar›n ad› söylenirse, derhal gelece¤ine inan›rlard›.
Ad›n, ça¤›rmadan baflka bir fley olmad›¤› kanaati vard›, yani birinin ad›n› söyle-
mek onu ça¤›rmak demekti.
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rinin kimi yönlerinin anlafl›lmas›na yard›mc› olacak türdendir. Sa-
dece kutsal olanlar›n de¤il, genel anlamda baflta memeliler olmak
üzere bütün hayvanlar›n öldürülmesi, avc› toplumlar aç›s›ndan da-
ha paleolitik ça¤dan itibaren vicdani bir sorun teflkil etmifltir. Nite-
kim Frans›z antropolog Lucien Lévy-Bruhl ile dinler tarihçisi Karen
Armstong da kimi çal›flmalar›nda, öldürülen/avlanan hayvanlar›n
neden oldu¤u vicdanî rahats›zl›kla bu rahats›zl›¤› telafi etme yolla-
r›ndan “ilkel insan” özelinde söz ederler. Lucien Lévy-Bruhl, ilkel
insan›n, hayvan öldürmeden kaynaklanan vahfletin yok say›lmas›-
na ve vahflet sonras›nda ortaya ç›kabilecek tehlikeli durumlar›n
bertaraf edilmesine yönelik çabay›, sadece insanlara de¤il, hayvan-
lara da has bir özellik olarak gördü¤ünü çarp›c› bir örnekle ortaya
koyar (Lévy-Bruhl, 2006: 42):

Timsahlar›n da insanlar gibi yaflad›klar›na inan›lmaktad›r. ‘Tim-
sah yakalad›¤› her kurban› suyun alt›na çekip, batakl›k çamuru
içinde bo¤arak öldürmekte ya da suyun içine devrilmifl bir a¤ac›n
gövdesi, bir kökün alt›na s›k›flt›rd›ktan sonra geri çekilip havas›z
kalarak ölmesini izlemektedir. Kurban›n öldü¤üne emin olduktan
sonra onu al›p, su yüzüne ç›-karmaktad›r. Günefl, Ay ve Y›ld›zlar-
dan yard›m dilenip, bu cinayetin sorumlusu olmad›¤›na tan›kl›k
etmelerini istemektedir: “Sizi ben öldürmedim, sizi su öldürdü”.
Bu tuhaf töreni üç kez yineledikten sonra timsah yeniden su alt›na
dönerek cesedi yemek için haz›rl›k yapmaktad›r. Bu cinayeti yads›-
ma olay› avc›n›n av›na kendisini onun öl-dürmedi¤ini, bu yüzden
kendisine k›zmamas› ve sonraki avlar s›ras›ndan kendisinden kaç-
mamas› gerekti¤ini anlatmaya çal›flmas›n›n bire bir taklididir.

Dinler tarihçisi Karen Armstrong, paleolitik ça¤›n avc› toplum-
lar›n›n mitolojilerinden söz ederken paleolitik ça¤ insan›n›n kendi-
ne dost yarat›klar› öldürmek zorunlulu¤u ile bafla ç›kma çabalar›
ile bu çabalara ba¤l› bir flekilde gelifltirdi¤i mitlerle ritüellerden
flöyle söz eder (2014: 26-27):

Ayr›ca Paleolitik mitolojide insanlar›n öldürmek zorunda kald›¤›
hayvanlara büyük sayg› gösterdi¤i görülür. ‹nsanlar avlanmak
için donan›ml› de¤ildi çünkü avlar›ndan çok daha zay›f ve küçük-
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tüler. Yeni silahlar ve yöntemler gelifltirerek bu aç›¤› kapatmalar›
gerekiyordu. Ne var ki as›l sorun, psikolojik aç›dan çeliflkili duygu-
lar yaflamalar›yd›. Antropologlar modern zamanlarda yaflayan
yerli insanlar›n hayvanlara ya da kufllara gönderme yaparken, on-
lar› daha çok kendileriyle ayn› düzeyde “insanlar” olarak gördük-
lerini belirtir. ‹nsanlar›n hayvana, hayvanlar›n insana dönüfltü¤ü
öyküler anlat›rlar; bir hayvan› öldürmenin dostunu öldürmekle
eflanlaml› oldu¤undan söz ederler, bundan dolay› kabile üyeleri ba-
flar›l› av gezisinden dönüflte genellikle suçluluk duygusuna kap›l›r.
Avc›l›k kutsal ve büyük ölçüde gergin bir etkinlik oldu¤undan, bü-
yük bir a¤›rbafll›l›kla yürütülen, töre ve tabularla çevrili bir törene
benzer. Ava ç›kmadan önce avc›n›n cinsel iliflkiden kaç›nmas›, ken-
disi temiz tutmas› gerekir; av öldürüldükten sonra eti kemiklerin-
den s›yr›l›p hayvan›n yeniden do¤ufluna ve yeniden yaflam bulma-
s›na olanak vermek üzere iskeleti, kafatas› ve kürkü özenle bir yere
serilirdi.

‹lk avc›lar›n da benzer duygular yaflad›klar› düflünülmektedir. Zor
bir ders ö¤renmeleri gerekiyordu. Tar›m öncesi ça¤da yiyeceklerini
yetifltiremediklerinden, kendi yaflamlar›n› sürdürmenin yolu yak›n
iliflkide olduklar›n› düflündükleri baflka yarat›klar› yok etmekti.
Bafll›ca avlar vücutlar› ve yüzleri kendilerine benzeyen büyük me-
melilerdi. Avc›lar onlar›n korkusunu sezer, korkulu ç›¤l›klar›yla
özdeflleflirlerdi. Onlar›n da kan› insan kan› gibi akard›. Hiç de ko-
lay olmayan bu ikilem, insano¤lunun kendine dost yarat›klar› öl-
dürmek zorunlulu¤u ile bafla ç›kma çabas›yla baz›lar› sonraki kül-
türlerin mitolojilerinde de geçerlili¤ini koruyan mitler ve ritüeller
yaratmas›na neden oldu. Paleolitik ça¤dan uzun y›llar sonra da
hayvanlar›n kesilmesi ve tüketilmesi insanlar› mutsuz etmeyi sür-
dürdü. Antik ça¤›n neredeyse bütün inanç sistemlerini odak nok-
tas›, eski avc›l›k törenlerini bar›nd›ran ve insan için can›n› ortaya
koyan hayvanlar›n kurban edilme ayinleriydi.

Kutsal (ongun) olarak kabul edilen bir canl›n›n can›na kastet-
menin getirdi¤i vicdani a¤›rl›k, bal›kç›lar aras›nda yunus avc›l›¤›na
dönük pek çok meslekî anlat›n›n ortaya ç›kmas›nda etkili olmufltur.
Bu anlat›lar›n ortak karakterlerine bak›ld›¤›nda, yunus etraf›ndaki
inan›fllar›n, sadece hayvan›n ad›na dayal› tabu inan›fl› ile s›n›rl› ol-
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mad›¤› anlafl›lmaktad›r. Sürmene’de Bal›kl› Mahallesinde uzun sü-
re yunus avc›l›¤› yapan bal›kç›lar›n aksine mahallenin hemen do-
¤usunda bulunan Yeniay ve Çamburnu Mahalleleri bal›kç›lar›n›n
bu avc›l›ktan uzak durma sebeplerini, “Yunus mübarek hayvand›r.
Onu avlayanlar›n çoluk çocu¤u sakat do¤du. Bu avc›l›ktan kimse onma-
d›. Bafllar›na türlü türlü dert geldi.” cümleleri ile ifade etmeleri, ayn›
tabu inan›fl›n›n türlü yönlerinin oldu¤unu iflaret etmektedir. Çok
k›sa bir süre de olsa yunus avc›l›¤› yapan Sürmeneli Ömer Yal-
n›z’›n (KK 4) ve sonras›nda Bulancak Ayvas›ll› Muzaffer Kalafat’›n
(KK 5) flu sözleri, bu inan›fl›n kapsam›na dönük çok daha aç›k vur-
gular içermektedir:

Bizim buralarda yunus avc›l›¤› yap›lmad›. Bal›kl›l› Dursun Kara-
bacak’›n tak›m›nda bir sene yunus avc›l›¤›nda çal›flt›m. Bal›kl›dan
bu yanda Zarha’da da yunusçular vard›. Yunus avlamak hay›r et-
mez. Bu hayvan insan gibi ak›ll›d›r. Tekneye ald›¤›n zaman çocuk
gibi a¤lar. Vurup da tekneye ald›¤›nda denizde yavrusu varsa git-
mez dolafl›r kay›¤›n etraf›nda feryat eder, a¤lar. Yunus avlayanlar
bu yavrular›n bedduas›n› al›rd› adeta. Sonra sonra yunusçular›n
çoluk çocuklar› ar›zal› do¤du. Ald›klar› para da hay›r vermedi. Ben
de sadece bir kez yapt›m iflte sonra da bulaflmad›m ona. 

Yapard›k yunus avc›l›¤› ama yapanlar›n ak›beti pek iyi olmazd›.
Yunus peygamberi kurtaran yunusmufl da o yüzden. Bu bal›k da
insan gibi a¤lar, gözünden yafllar akarm›fl. Eskiden Sürmenelilerin
hepsinin a¤z› e¤ikti, gözü çaprazd›. Ne zaman yunus avlamay› b›-
rakt›lar o zaman adamlar›n elleri ayaklar› düzeldi. Rahmetli babam
da yap›yormufl önceden. Alm›fl 3 tane tüfek, iki abinin yan›nda
vurmufl onlara. Bal›ktan bir ceza geliyor babama “Allahhh!” diye-
rek bal›k düflüp ölüyor. Babam da ondan sonra tüfekleri denize at›-
yor. Daha da yapmad› yunus avc›l›¤›. Baflkalar› avlamaya devam
etti ama hepsi aç gitti. Mübarek hayvand› yunus. ‹nek sütü gibi
bembeyaz süt gelirdi hayvan›n memesinden.

Araflt›rma süresince hem Giresun hem de Trabzon bal›kç›lar›
aras›nda yunusun tabulu hayvanlardan birisi oldu¤una dönük
ipuçlar› içeren benzer pek çok anlat› tespit edilmifltir. Sürmene ha-
valisinde oldu¤u gibi, Bulancak-Ayvas›l mevkiindeki Küçüklü kö-
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yünde de baz› aileler y›llarca yunus avc›l›¤› yaparken, baz› aileler
ise bu avc›l›ktan özellikle uzak durmay› tercih etmifllerdir. Bal›kç›
Halil ‹brahim Aydeniz’in (KK 6) “Yunus avc›l›¤› yapanlar›n ölümü
pek iyi de¤ildir.” sözleri ile Tirebolulu bal›kç› Saim Çamur’un “Han›-
m› gebe olanlara eskiden yunus kestirilmezdi. Kestirilirse do¤acak çocu-
¤un sakat olaca¤› söylenirdi.” fleklindeki sözleri, yunus avc›l›¤› ile il-
gili inan›fllar›n farkl› bölgelerdeki bal›kç› topluluklar› aras›nda ne-
redeyse ayn› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Tüm bu ifadeler, pek çok avc› kültürde örnekleri ile karfl›lafl›-
lan tabu inan›fl›n›n bölge bal›kç›lar› aras›nda özellikle yunus öze-
linde devam etti¤ine iflaret etmektedir. Ço¤u zaman yarat›l›fl veya
yeniden do¤ufl temal› mitik öykülerle tebarüz eden ve kutsall›k at-
fedilen hayvanlar›n öldürülmesi sonras›nda ortaya ç›kabilecek
olumsuzluklara dönük aç›k mesajlar veren tabu inan›fl›, Türk kül-
türünün kaynaklar›nda da geçmiflten beri takip edile gelmifltir 

Ço¤u zaman kara avc›l›¤›nda görülen bu tabu eksenli inan›fl-
lar, deniz avc›l›¤›n›n inanç temelli kültürel belle¤ine de yerleflmifl-
tir. Fuzuli Bayat, tabulu hayvan›n avlanmas›n›n Türk inan›fl ve dü-
flünüfl sistemi içindeki yerinden bahsederken flunlar› söyler (2009:
4):

Bozk›r kavimlerinin bilinçalt›nda hâlâ da yaflam›n› sürdüren baz›
uygulamalar, av iyesinin ve öldürülmesi yasaklanan hayvanlar›n
öldürülmesinin felaket getirece¤i inanc›n›n tam unutulmad›¤›n›
kan›tlar durumdad›r. fiöyle ki Özbek avc›lar› öldürdükleri kurdun
felakete sebep olmamas› için k›rk gün av eti yemez ve avlanmazlar-
d›. Asl›nda bu bir bedel ödeme olup k›rk gün av eti yememek flek-
linde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ayr›ca Azerbaycan’da da kurt vuran
avc›n›n tüfe¤inin çileye düflece¤i inanc› vard›. Bunun için baz› uy-
gulamalar gerekirdi. Bütün bunlar t›pk› ay› avlayan Sibirya avc›-
lar›n›n uygulad›klar› bir dizi mitolojik içerikli uygulamalarda ol-
du¤u gibi eskiden zoomorfik hayvan koruyucusu veya ecdat olarak
bilinen hayvanlar›n avlanmas›n›n topluma, aileye ve bireye getire-
bilece¤i zarar› en aza indirmek çabalar› olmakla beraber iye ve kut-
sal hayvan varl›klar›n›n bilinçalt›nda olsa da korunduklar›na ifla-
rettir. 
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Araflt›rma sahas›nda yunus haricinde, sadece k›rlang›ç bal›¤›
ile ilgili benzer bir inan›fl tespit edilebilmifltir. Dibi çamurlu sular-
dan hofllanan k›rlang›ç bal›¤›n›n büyü¤üne Giresun havalisinde
“bey bal›¤›”, yavrusuna ise “dervifl” ad› verilmifltir. Akçakaleli ve
Yorozlu kimi bal›kç›lar, yakaland›¤› zaman ba¤›rd›¤›n› ve t›pk› yu-
nus gibi gözyafl› döktü¤ünü söyledikleri bu bal›¤› yiyenlerin çok
yaflamayacaklar›n› ifade ederler. Önceleri çok yayg›n olan bu ina-
n›fl›n bugün zay›flamas›nda, söz konusu bal›¤›n eskiye nispetle na-
diren avlan›r olmas› etkili olsa gerektir. Bu bal›¤›n kafa ve kuyruk
k›sm›ndan yap›lan çorba ile etinden yap›lan tava ve bu¤ulama ba-
l›k mutfa¤› içinde prestijli bir yere sahip oldu¤undan, a¤lar›na k›r-
lang›ç tak›lan bal›kç›lar bu bal›¤› gururla sergilemeye bafllam›fllar-
d›r. (Ek 6)

Neslin devaml›l›¤› için gerekli olan beslenme ihtiyac›n›n kar-
fl›lanmas› gibi zorunluluklar karfl›s›nda kutsal›n s›n›rlar›n›n ihlal
edilmesi, benzer inan›fla sahip baflka kültürlerde de örnekleriyle
karfl›lafl›lan bir durumdur (Durkheim, 2010: 187). Giresunlu ve
Trabzonlu yunus avc›lar› her ne kadar avlad›klar› yunuslar›n etle-
rini yememifl olsalar da açl›k s›n›r›nda yaflad›klar› uzun y›llar bo-
yunca, yunus ya¤›ndan elde ettikleri gelirle ailelerinin ihtiyaçlar›-
n› karfl›lam›fllard›r. ‹ktisadi koflullar›n de¤iflmesi ile daha önceki
iktisadi yaflam modellerinden devral›nan inan›fl temelli unsurlar›n
yeni yap›yla uyumlu biçimde güncellenmesi kültürün takip edile-
bilen özelliklerinden biridir. Kadim dönemlerde açl›kla bafl etmek
zorunda olan topluluklar, beslenmek amac›yla tabuyu esnetebil-
mifllerken bugün kapitalizmin yasalar›na göre yaflamak zorunda
olan topluluklar, bar›nma, beslenme ve toplumsallaflma gibi im-
kânlar› sa¤layacak paray› temin etmek amac›yla bilinçli biçimde
tabuyu esnetmifllerdir. Mersinli Hasan Altun’un (KK 3) daha önce
belirtilen flu sözleri, bu durumu en güzel biçimde özetlemektedir:

Açt›k, giderdik vururduk bir bal›k, satard›k. Bilirdik yunusun mü-
barek hayvan oldu¤unu, kad›n gibi aybafl› olup do¤um yapt›¤›n›.
Hele de Yunus Peygamber var; daha ötesine ne hacet. Ama neyler-
sin açt›k iflte baflka neyimiz vard›. Onun paras›yla karn›m›z› doyu-
rurduk.
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Sürmeneli yunus avc›s› bir ailenin çocu¤u olarak büyüyen Ha-
san Çebi, yunusla ilgili inan›fllar›n ahali aras›ndaki etkilerini, kendi
ailesinden bir örnekle flöyle anlat›r (Öksüz ve di¤erleri, 2004: 15):

Dedemin ad› Hasan Çebi. Ona verdiler bir bal›k, dediler ki
“Hasan Reis, sen bu bal›¤› al da kes.” Dedi “Hayvan›n de¤eri
nedir?” Dediler ki flu kadar para. Paras›n› verdi, yunus bal›¤›-
n› ald›. 40-50 kilo büyük yunus bal›¤›. Mendilini ç›kard›, bu-
nun gözlerini okflad›. Dedi ki “Ey mübarek Allah›m, bana r›z›k
bundan verme, baflka taraftan ver.” Onu att› denize, halen da-
ha gidiyor, anlad›n m›?

Civral› yunus avc›lar›ndan Seçkin fiivil’in flu sözleri, ayn› min-
valde dikkat çekici mahiyettedir (Öksüz ve di¤erleri, 2004: 17):

Yunus bal›¤› benim için bir sevgi idi. O zaman ekonomik koflullar
kötüydü, paras›z kald›k. Gidelim, Nuri ile beraber yunus vurup sa-
tal›m dedik. Para yok o zaman, hiçbir fley yok. O zamanlar dolma
tüfekler var. Tahmin ediyorum üç defa att›k, dördüncüsünde biz
bunu vurduk. Dümeni ben tutuyorum, Nuri de tüfekle at›yor. Ya-
n›nda yavrusu vard›. Biz yunusu vurduk, ald›k. O kan etrafa s›ç-
ray›nca, o yavru kan›n etraf›nda böyle dolan›yor, hiç oradan ayr›l-
m›yor. Anne yunus hala canl›, yavrusunu orada görüyor. Gözle-
rinden yafl akt›¤›n› bizzat kendim gördüm. Korkunç bir flekilde
duyguland›m. O zaman 12-13 yafl›nday›m, dedim ki “Ben bir da-
ha bunun peflinden gidersem, bir daha bunu vurursam…” Orada
çok etkilendim, çok duyguland›m. O günden bu güne dek ne onun
pefline gittim, ne vurdum, ne de vuran› tasvip ettim. Onun gözün-
den yafl akt›¤›n› bizzat kendim yaflad›m ve gördüm. fiimdi, bakt›k
hayvan yaral›, tüfek paramparça etmifl. “Ne yapaca¤›z?” dedik.
Nuri ald› b›ça¤›. Ya, böyle katliam olmaz, böyle vahflet olmaz ya!
Ald› b›ça¤›, dayad› flah damar›na, hayvan öldü tabi. Ben korktum.
Hala akl›mdan ç›kmaz. fiimdi bal›¤a ç›kt›¤›m zaman, ben onlara
bal›k atar›m, oynarlar, insan gibi. Onlar› vurmak benim için in-
sanl›k d›fl› bir olay yani.

Yunus etraf›ndaki inan›fl unsurlar›n›n örnekleri, araflt›rma sa-
has›nda sadece bal›kç›lar aras›nda de¤il, ayn› sosyal ve kültürel
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çevrede ayn› inan›fl kal›plar›n›n etkisinde yaflayan ahali aras›nda
da tespit edilmifltir. Trabzon ili merkezinde yaflayan ve bal›kç›l›kla
herhangi bir ilgisi olmayan Oktay Baflkaya’n›n (KK 7) flu anlat›m›
bu tespitlerden sadece biridir:

Trabzon’da bir zamanlar›n ünlü Emperyal Restoran›’nda çal›fl›r-
ken nöbetçi oldu¤um bir sabah, alta, sahile indi¤imde birden bir
yunus bal›¤› kum üzerinde ölmüfl yat›yor. Yan›na yanaflt›¤›mda
sald›r›ya u¤ram›fl oldu¤unu gördüm. Di¤er arkadafl›mla birlikte
ona bir mezar yapt›k ve bafll›¤›n› yazarak koyduk; ruhuna Fatiha
diye de ekledik. Sonradan di¤er garsonlar da geldi ifle. ‹lk sahil ke-
nar›nda ufak bir suni teneffüs yapar ifle öyle bafllard›k. Arkadafllar
afla¤› gelince mezar› gördüler ve sordular kim ölmüfl diye bende
olan› anlatt›m. “Neden gömdün?” dediler bende “Bu memeli bir
yarat›k; gömülmeyi hak etti.” diye söyleyince arkadafllar hak ver-
mifltiler.

Yunus etraf›ndaki inan›fl ve kabullerin yan› s›ra vicdani yakla-
fl›m›n yunus avc›lar›n› ne denli zorlad›¤›, yine Sürmene Bal›kl›’da
soy kökü bal›kç› olan R›fat Karabacak (KK 1) taraf›ndan flöyle dile
getirilmifltir:

Bir keresinde amcamla beraber denize ç›kt›k. Ben kürekçiydim; am-
cam da tüfekçi. Amcam atlayan bir bal›¤› vurdu ama biz bal›¤›
kaybettik. Bal›¤› yukar› do¤ru ç›karken vurursan yüzde kal›r. Ga-
gas› afla¤› do¤ru ise dalar gider, daha da daha ç›kmaz. Aradan bi-
raz zaman geçti, denizden “fiaaaf” diye bir ses geldi. Havyan nefes
almak için ç›kt› me¤er d›flar›ya. Derken bir ses bir ses duyduk, kufl
sesi gibi. Bakt›k bu nedir diye yavru anas›n›n etraf›ndan dönüyor.
Bunu görünce amcam tüfe¤i f›rlatt› kay›¤a. “Bu iflten ekmek yen-
mez. Çekin d›flar› kay›¤›!” dedi. Yunusçular›n duas› ortakt›: “Ya-
radan›m bize baflka bir nimet ver de bu hayvan› öldürmekten kur-
tulal›m.”

Araflt›rma süresince yunus etraf›ndaki inan›fllarla flekillenen
çok say›da meslekî anlat› tespit edilmesine karfl›l›k, tabu temelli
inan›fllar›n merkezinde oldu¤u aflikâr olan yunus hakk›nda çok az
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say›da efsane türünden anlat› tespit edilebilmifl olmas› dikkat çeki-
cidir. Tespit edilebilen ve efsane karakteri tafl›yan s›n›rl› say›daki
anlat›lar flöyledir:

Havada uçan ha bu canl› mahlûkatlar›n en de¤erlisi ar›d›r. Deniz-
de de en de¤erli bal›k yunus bal›¤›d›r. Neden yunus bal›¤›? Yunus
bal›¤›, Yunus Aleyhisselam› yuttu da 40 sene karn›nda besledi; 40
sene sonra gitti de istifra etti onu d›flar›. Allah indinde dünyada,
denizde en de¤erli bal›k yunus bal›¤›d›r. Karada da ar›d›r. (KK 3)

Burada bir bal›kç› var idi. Sar› Mahmut derlerdi ona. Bal›kç›lar
derdi ki bunu limanda bekleyen bir yunus varm›fl. Bu yunus ona
yol gösteriyormufl. fiurada bal›k var fluraya çok bal›k vuruyor der-
mifl. 70 yafllar›nda öldü gitti bu adamca¤›z. (KK 8)

Merhum bal›kç› Sar› Mahmut’a avlar› boyunca yol gösteren ve
bolca bal›k avlamas›na yard›mc› olan yunus, geleneksel avc› toplu-
luklarda örnekleri ile karfl›lafl›lan kutsal yard›mc› ruhu ça¤r›flt›r-
maktad›r. Av iyeleri, ço¤u zaman avc›lar›n nerelerde avlanabilecek-
lerine, hangi hayvanlar› ne ölçüde avlayabileceklerine karar veren
kutsal k›lavuzlard›r. Tabiat›n bütün sisteminin dengeli biçimde mu-
hafazas› ile görevli olan bu türde ruhlar, avc›lar taraf›ndan tazimle
karfl›lanm›fl, tabiat›n kimi halleri bu ruhun ava dönük iflaretleri ola-
rak kabul görmüfltür. Güney Sibirya’n›n Türk soylu halklar›nda av-
c› ile av aras›ndaki iliflkide “tayga iye”sinin önemli bir rolü vard›r.
Ava giderken yanlar›nda destanc› ve masalc› götüren Güney Sibir-
ya Türkleri, av hayvanlar›n›n koruyucusu ve sahibi olan “tayga iye-
si”nin hoflnut edilmesi ve onun r›zas›n›n al›nmas› gerekti¤ine inan-
m›fllard›r. Destan ve masal dinlemekten hofllan “tayga iye”sinin an-
lat›lan masal ve destanlar karfl›l›¤›nda kendilerine av hayvanlar›n›
sunaca¤›na inanan Güney Sibirya Türkleri, öldürme eylemini bir
ayine dönüfltürmüfllerdir. Güney Sibirya Türklerinde ava destanc›
ve masalc› götürme gelene¤i üzerine bir makale kaleme alan Meh-
met Aça, bu hususta flunlar› kaydeder (2007: 13-14):

Güney Sibirya Türk topluluklar› için avlanma, basit bir öldürme
eylemi de¤ildir. Av› öldüren de avc› (insan) de¤ildir. Av, anlat›lan
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destan ve masaldan memnun kalan “tayga iyesi”nin destanc› ve
masalc›ya, dolay›s›yla avc›ya bir arma¤an›d›r. ‹ye, ne kadar mem-
nun olursa o kadar çok av verir. Böylece öldürme eyleminin ortaya
ç›kard›¤› sorumluluk ya da suçluluk duygusu, ya en aza indirgen-
mekte ya da kendili¤inden bütünüyle ortadan kalkmaktad›r. Bu ina-
n›flla, hem insan›n kutsallar ve tabular sayesinde do¤an›n dengesi-
ne müdahalesi s›n›rland›r›lmakta, hem de öldürmenin do¤urabile-
ce¤i kötü sonuçlar (u¤ursuzluk, bereketsizlik, vahfli hayvanlarca
parçalanma) bertaraf edilmektedir. “Tayga iyesi”nin memnuniyeti,
av hayvanlar›n›n, insanlar›n (avc›lar›n) sergiledi¤i “vahflet” sonra-
s›nda taygay› terk etmelerini ve sonraki avlarda avc›lardan kaçma-
lar›n› engellemektedir. Avlanma, tek tarafl› bir öldürme sürecinden
ç›kar›lmakta, destanc› ve masalc›lar›n arac›l›¤› ile iyelerin r›zas› ve
gözetimi alt›nda gerçeklefltirilen do¤al ve dengeli bir al›fl-verifle dö-
nüfltürülmektedir. Avc›, av hayvanlar›na yönelik öldürme eylemini
kendi iradesiyle gerçeklefltirdi¤i bir eylem olmaktan ç›karmakta, so-
rumlulu¤u büyük oranda koruyucu ruha y›kmaktad›r. Sanatkârl›-
¤a ad›m att›klar› ilk günden itibaren tayga iyeleriyle iliflki içerisin-
de olan destanc› ve masalc›lar, avc›lar ad›na tayga iyelerinin r›zas›-
n› kazanmakta, anlatt›klar› destan ve masallarla, sergile-nen vahfli
eylemi, kutsal bir zeminde gerçeklefltirilen bir ayine dönüfltürmek-
tedirler. ‹yelerle iliflki içerisinde olan destanc› ve masalc›, anlatt›¤›
destan ve masalla tayga iyesini kut ve bereketi artt›r›c› bir pozisyo-
na tafl›makta; avc›, av hayvan› ve koruyucu ruhlar aras›ndaki do¤al
dengenin sürdürülmesine katk›da bulunmaktad›r. Destanc› ve ma-
salc›n›n icras›, meydana getirdi¤i kutlu ortamla, avc›ya musallat
olabilecek her türlü u¤ursuzluk ve kötülü¤ü engellemektedir. Ken-
disine fiamanik vas›flar atfedilen destanc› ya da masalc›, bir fiaman
ya da Bakfl›n›n fonksiyonlar›n› üstlenirken anlat›lan destan ve ma-
sal metinleri de fiaman ya da Bakfl›lar taraf›ndan terennüm edilen
kutsal ve büyülü sözlerin yerini almaktad›r.

Kadim dönemlerden modern dönemlere kadar kültürlerde
pek çok farkl› biçimde karfl›lafl›lan bu inan›fl, bugün inan›fl ve efsa-
nelerle güncel tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bulgaristan’daki Delior-
man Türklerinin avlanma ya da odun kesmek amac›yla ormana git-
tiklerinde söyledikleri flu sözler, bu inanc›n günümüzdeki yans›-
malar›na bir örnektir. 
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Ey orman! Biz seni kesip biçerek yok etme¤e gelmedik. Seni k›r›p
incitme¤e gelmedik. Senin art›k ifle yaramaz, kurumufl ve çürümüfl
dallar›n›, a¤açlar›n› ay›klamak, seni temizlemek ve rahatlatmak
için geldik. Bize izin ver. (Destur)! (Aça, 2007: 13)

Deliorman Türklerinin, a¤aç kesmeye gittiklerinde ormana hi-
taben söyledikleri bu sözler, tayga ya da ormana avlanmaya ya da
odun kesmeye gidenlerin hayvanlara ve a¤açlara vahflice zarar ver-
mek amac›n› gütmediklerini ifade etmeleri ve orman›n bir iyesinin
oldu¤una dair bir inanca sahip olmalar› bak›m›ndan oldukça
önemlidir. 

Bal›kç›lar aras›nda tespit edilen bu iki k›sa anlat› haricinde Bu-
lancak ilçesi merkezinde bal›kç›l›kla ilgisi olmayan Hasan Ekmek-
çi’den (KK 9) tespit edilen flu anlat›, yunus etraf›ndaki inan›fllar›n
‹slami referans›n› ortaya koyar türdendir:

Yunus Aleyhisselam milletinden kaçarken okyanuslarda en büyük
bal›k olan yunus gelmifl. Tabi o zamanlar yelkenli gemiler var. Yu-
nus önünü kesmifl, gemi gitmiyor. Kaptan da milleti güverteye
toplam›fl. “‹çinizde bir günahkâr var; ortaya ç›ks›n.” demifl. Bir de-
mifl, iki demifl. Sonra “Daha sormayacam ben kendim bulacam
adam›.” demifl. Öyle dedi¤i gibi Yunus Peygamber “Benim!” de-
mifl. Denize atlam›fl. Yunus da gelmifl peygamberi yutmufl. Yunus
peygamber yunusun karn›nda k›rk gün kalm›fl. Karn›nda “Yarab-
bi, ben seni noksan s›fatlardan tenzih ederim, ben kendime zulmet-
tim.” diye tespih etmifl. O zaman Cenab-› Hak bal›¤›n iki taraf›n›
camekân gibi yapm›fl. Denizdeki bütün alametleri ona göstermifl.
Hatta bal›¤›n karn›ndaki sulardan namaz›na devam etmifl. K›rk
gün durduktan sonra Cenab-› Hak, bir gün ona rüya göstermifl.
Rüyas›nda Cenab-› Hak ona “Yunus senin feryad›na dayanama-
d›m bugün seni d›flar› ataca¤›m.” demifl. Bal›¤a da vahiy etmifl.
Yunusa “Bugün kumsal bi yere git, sonra kus.” demifl. Yunus,
peygamberi kusmufl ama peygamber o kadar gevflemifl ki bedeni ya-
y›lm›fl. Günefl vurdukça toparlam›fl, bedeni canlanm›fl ve güçlen-
mifl. Bu olay ö¤leden sonra olmufl, ikindi günefline kadar düzelmifl.
Allah s›hhatini vermifl ve “Ya Yunus! Git! Seni bundan sonra din-
leyecekler.” demifl. Her peygamber türlü türlü miraca ç›km›flt›r.
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Peygamberimiz göklere yükseldi, ‹brahim atefle at›ld›, Musa da
bayg›n yatt› uzun zaman. Yunus da bal›¤›n karn›nda miraç yapt›. 

Etraf›ndaki inan›fllara ra¤men belirtilen sebeplerle yüzy›llarca
sürdürülen yunus avc›l›¤›nda, yunus ya¤›n›n ç›kart›lmas› iflinde
sadece erkekler de¤il, kad›nlar da yer alm›flt›r. Ancak onlar›n bu ifl-
le olan ba¤lant›lar›, sadece yunus derilerinin kazanlarda kaynat›l-
mas› ile s›n›rl› kalm›flt›r. Cinsiyete dayal› bir tabunun hat›ras›n› ya-
flatacak biçimde yunuslar, kad›nlara avlat›lmam›fl ve kestirilme-
mifltir. Bal›kç› eflleri, ya¤ kazanlar›n›n alt›na odun tafl›man›n d›fl›n-
da, sepetlerle evlerine kadar tafl›d›klar› yunus derilerini evlerinin
önündeki kazanlarda fiilen kaynatarak aile bütçelerine katk›da bu-
lunmufllard›r. Meslekî inan›fllar da cinsiyete temelli baflka yasaklar
da vard›r. Kad›nlar›n teknelerden uzak tutulmalar› gibi bir k›sm›
pek çok kültürde de mevcut olan bu yasaklar›n sebepleri 4. bölü-
mün ilgili k›sm›nda tart›fl›lacakt›r.

Yunustan elde edilen ya¤, bal›kç›lar›n kendi hayatlar›nda da ifl-
levsel bir yere sahip olmufltur. ‹leride belirtilecek olan halk hekimli-
¤i ve veterinerli¤i gibi uygulamalar›n d›fl›nda, yunus ya¤› ço¤u za-
mana gündelik hayat›n temel ihtiyaç maddelerinden biri olmufltur.
R›fat Karabacak (KK 1), yunus avc›l›¤› Sürmene’de fakir aileler tara-
f›ndan yap›ld›¤› için yörede bu avc›l›kla meflgul olan ailelerin ço-
cuklar›n›n dahi zaman zaman tezyif edildiklerinden bahsederken
önemli bir ayr›nt›y› daha ortaya koymufl, yunus ya¤›n›n uzun y›llar
ayd›nlatma maksad›yla da kullan›ld›¤›na dikkat çekmifltir:

Civral› yunus avc›lar› ve ya¤c›lar› ile aileleri ya¤›n a¤›r kokusun-
dan ötürü zaman zaman d›fllanma noktas›na gelmifllerdir. Okula
giden çocuklar›n üzerlerine sinen bu a¤›r koku, çocuklarla alay edil-
mesine ve Civral›lar›n afla¤›lanmas›na sebep olmufltur. Çaresiz ço-
cuklar, yunus ya¤› ile yak›lan likmenlerle6 ayd›nlat›lan evlerde ya-
flad›klar› için bu kokudan uzak kalamam›fllard›r. Ço¤u zaman bu
a¤›r kokuyu bast›rmas› için portakal a¤ac›n›n yapraklar›ndan me-
det umulmufltur. 
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Bal›kç›lar›n tabiriyle “makineli” kay›klar›nda kullanmak üzere
yak›t bulamayan bal›kç›lar, yunus ya¤›n› bu amaçla da kullanabil-
mifllerdir. (KK 10)

Sürmede b›çaklar›n›n ilk örneklerinin ç›kt›¤› yer olarak kabul
edilen Gölonsa Mahallesindeki eski b›çak ustalar›, Sürmene b›ça¤›-
n›n yap›m›nda da yunus ya¤› kullanm›fllar, ya¤› mahallede avc›l›k
yapan yunusçulardan tedarik etmifllerdir. (KK 1)

Yunus avc›l›¤›, avlanan bal›¤›n boyutu, ateflli silahlar›n tehli-
kesi ve tüm süreçleriyle kol kuvvetine dayal› geleneksel bir avc›l›k
biçimi olmas› hasebiyle oldukça riskli bir avc›l›k olmufltur. Yunus
avc›l›¤› zamanlar›nda av kazalar›nda çok say›da avc› hayat›n› kay-
betmifltir. 1930’lu y›llar›n bafllar›nda Trabzon’da 15 günde bir ya-
y›nlanan Ak›n Mecmuas›’n›n 15 fiubat 1933 tarihli say›s›nda, yunus
avc›l›¤›na hayat›n› kaybeden Sürmeneli yunusçular haber olmufl-
lard›r:

Bo¤ulan Kay›kç›lar:

Pazartesi günü ö¤leden çok anî olarak ç›kan f›rt›na Sürmene aç›k-
lar›nda Yunus bal›¤› avc›lar›n› periflan etmifl ve yedi kiflinin bo¤ul-
mas›na sebep olmufltur.

Yunus avc›l›¤› s›ras›nda yaflanan ölümlü kazalardan birinin
canl› tan›¤› olan Mersinli yunus avc›s› Hasan Altun (KK 3), olay›
flöyle anlat›r:

‹smail A¤a vard›. Köro¤lu. Onlar iki kardefl idiler. Afilana bal›¤›
geldi ha böyle yar›ya. O zaman biz Mersin’de flu yukar› evde du-
rurduk. ‹smail A¤a baflta ald› tüfe¤i “Tak!” etti. O zaman misket
kurflunu yoktu. Afilana ç›kt› böyle su yüzüne; sonra bafllad› suya
batmaya. Çektiler, çektiler gitti ‹smail A¤a’n›n abisi Ali A¤a ya-
naflt› ona. Ali Kofltu gitti bafl tarafa. Soyundu üstünü, atlad› suya;
bal›¤a gitti. ‹smail A¤a bakt› ki Ali A¤a sudan ç›km›yor, bafla kofl-
tu olmad› k›ça kofltu. Bakt› olmayacak o da atlad› suya. Dedim rah-
metli babamla yukar›da oturuyorduk. Bu adam ç›kmayacak baba.”
dedim. Babam “La ne biliyorsun?’ deyip bana ç›k›flt›. ‹smail A¤a
gördü abisinin bo¤uldu¤unu gördü orda ama cesaret edip de ala-
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mad›. Bal›kla beraber Ali A¤a da suyun dibine gitti. Bal›¤›n lefli bir
hafta sonra vurdu k›y›ya. Ali’yi de Rize üstünde bir çektirme gör-
müfl derler. Öylece gitti; mezar› belli de¤il.

1970’lerin sonlar›nda yunus avc›l›¤›na karfl› bas›n yay›n ku-
rulufllar› üzerinden oluflturulan kamuoyu, 1983 y›l›nda yunus av-
c›l›¤›n›n resmen yasaklanmas›nda etkili olmufltur. Bal›kç›lar ara-
s›nda bu yasa¤›n as›l sebebi baflka kaynaklara aranmakta, avc›l›-
¤›n uluslararas› güçlerin zorlamas› ile yasakland›¤› iddia edil-
mektedir. 

Çinli yazar Konfüçyüs ne demifl “Denizin dibinde iki bal›k dövü-
flüyorsa anla bunda ‹ngiliz parma¤› vard›r.” ‹ngiliz sana bir fleyi
yapma derse onu yapacaks›n. Bu yasa¤› koydurtan da ‹ngiltere’dir.
Bana sorarsan Türkiye ye yap›lm›fl en büyük kötülüktür. (KK 11)

Yunus avc›l›¤›n›n yasaklanmas›ndan birkaç y›l önce ‹stan-
bul’da avlanan Mersinli yunus avc›lar›n›n bafl›ndan flöyle bir olay
geçer:

A¤va’da yunus avl›yoruz. Limanday›z, bal›k pifliriyorum köprü-
nün alt›nda. Bal›klar› eritip ya¤lar›n› ‹stanbul’da sat›yoruz. Bir
adam geldi o yana bu yana durmadan foto¤raf çekiyor. Ben de zan-
nettim ki elin gavuru gelmifl foto¤raf çekiyor; ben ifl yapma derdin-
deyim adam keyif derdinde diye söylendim içten içe. Kazan›n içine
koyuyorum soyulan yunus derilerini, kazan›n alt›na odun at›yo-
rum. Adam dikkatli dikkatli foto¤raf çekiyor. Derken adam geldi
“Selamünaleyküm.” dedi. Ben içimde Aha bizim gâvurlardanm›fl
bu.” dedim. Neyse ald›m selam›n›. ‘Ben Hürriyet muhabiri Gülen
Ümit’ dedi. Geldi oturdu yan›m›za. “Ben sizinle denize gelece¤im
yar›n. Ama bak söylemedi demeyin ben de fil üstünde kaplan avla-
yan flerifim. Elimden uçanla kaçan kurtulmaz.” dedi. Akflamdan
gittik A¤va’ya kahveye oturduk; onu da ald›k yan›m›za. Bizim
ekipte rahmetli Süleyman A¤a da vard›. fiakac› bir adamd›. Daya-
namad› ald› onu maytaba. Tüm millet muhabbete y›¤›ld› tepemize.
Süleyman A¤a “Seni yar›n inceltecem bak. Filistin’de kaplan av›
yapanla, denizde motorun üstünde tüfek atan bir mi deneyece¤iz.”
dedi. Neyse sabah ç›kt›k A¤va’dan denize. Biraz poyraz esiyor, de-
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niz dalgal› hafiften. Gördük, önümüzde bir melan7 balu¤u var. 40-
50 tane bal›k var. Atlaya atlaya gidiyorlar poyraza. Süleyman
A¤a, ça¤›rd› gazeteciyi, “Gel buraya, al bu tüfe¤i geç fluraya.” Tü-
fe¤e dokuz tane mermi sürdü. Ald› tüfe¤i Gülen Ümit Bey. Motor
düflüp kalk›yor tabi dalgan›n üstünde. Bal›k da durmadan atl›yor
tabi durur mu. Befl tane mermi att› bir fley vuramad›. Süleyman
A¤a, “Ha böyle mi vurdun sen o kaplanlar›?” diye dalga geçti bun-
la. Ald› tüfe¤i tekrar mermi sürdü. Motoru da boflaltt›rd›ktan son-
ra Süleyman A¤a, üç atmada üç bal›k vurdu. Bunu gören Gülen
Ümit “La siz ne biçim niflanc›s›n›z? Sizin gibi bir bölük askerim
olsun flerefsizim dünyaya hâkim olurum.” diye ba¤›rd›. Süleyman
A¤a bunla epey bir dalga geçti. Ondan sonra üç gün daha bizimle
ava geldi Gülen Ümit. O üç gün çok büyük katliam yapt›k. Yavru-
cu¤unu dahi vurduk. Tüm bunlar› çekti tabi Gülen Ümit. Çok geç-
medi zaten yunus avc›l›¤› yasakland›. (KK 3)

Araflt›rma sahas›nda özellikle 2. tip bal›kç› ailelerinin bugün yu-
nus bal›¤›na karfl› kabulleri geçmifle göre daha olumsuzdur. K›s›tl›
ekonomik imkânlarla avc›l›k yapmaya çal›flan ailelerin en çok muz-
darip oldu¤u konular, yunuslar›n a¤lara zarar vermesi ve oldukça
obur bir hayvan olarak kabul edilmesidir: 

Bedduan›n en büyü¤ünü ben flu yunus avlama yasa¤›n› Türki-
ye’ye getirene yap›yorum. Yunus bal›¤›n›n Türkiye de bal›¤a ver-
di¤i zarar› hiç kimse vermiyor. En çok zarar› yunus veriyor bir yu-
nus bal›¤› günlük 25 kilo bal›k tüketir. 1985 y›l›ndan beri Türkiye
de yunus bal›¤› avlanmas› yasak, yunus bal›¤›n›n do¤al avlay›c›s›
Karadeniz de yok. Yunus bal›¤› burada müthifl derecede artt›. Za-
ten g›rg›rlar bal›¤› tutuyor bir de yunus iflin için girince biz ne ya-
paca¤›z. Yunus bal›¤› flu anda sahile kadar geliyor zarar vermedi-
¤i hiçbir bal›kç› yok. Bütün a¤lar›n içindeki bal›¤› al›yor ve bal›k-
ç›lara çok fazla zarar veriyor özellikle de küçük bal›kç›ya. Benim
a¤›ma üç defa yunus tak›ld› üçünü de kurtar›p yine denize b›rak-
t›m. Ama a¤lar›m darmada¤›n oldu. Diyelim ki biz dört parça bar-
bon a¤› yapt›k bir milyar liraya. Bunu biz 4-5 sene kullan›yorduk
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eskiden ama yunus bal›¤› oldu¤u zaman onu 1 ay kullanam›yoruz
darmada¤›n oluyor. Bir günde bitirdi¤i de oluyor çok fazla zarar
veriyor. Yunus bal›¤›n›n ya¤› insanlar için bir numaral› faydal›
bir ya¤d›r. Biz bu ya¤› Norveç’ten ‹sveç’ten ilaç diye eczanelerimi-
ze al›yoruz. (KK 11)

Trabzon’da faaliyet gösteren Su Ürünleri Araflt›rma Enstitüsü
uzmanlar›n›n Karadeniz’deki yunus popülasyonu üzerine yapt›k-
lar› çal›flmalara karfl› ciddi elefltiriler yönelten geçimlik ölçekli ba-
l›kç›lar, uzmanlar›, denizin yap›s›n› bilmemekle ve gerçe¤i yans›t-
mayan istatistikî bilgilerle karar al›c›lar› yan›ltmakla suçlamakta-
d›rlar. Benzer tepkiyle endüstriyel ölçekte bal›kç›l›k yapan büyük
bal›kç› aileleri aras›nda da karfl›lafl›lmaktad›r. Onlar da 2012 y›l› iti-
bariyle yürürlü¤e giren son yasal uygulamadan söz konusu uz-
manlar› sorumlu tutmaktad›rlar8. Araflt›rmalar s›ras›nda baz› kay-
nak kifliler, bu araflt›rman›n su ürünleri ba¤laml› bir araflt›rma ol-
du¤unu düflünerek mezkûr öfkeden ötürü sert tepkiler ortaya koy-
mufl; ancak araflt›rman›n içeri¤i hakk›nda bilgi sahibi olduktan son-
ra çok daha ›l›ml› bir yaklafl›m sergilemifllerdir. 

Sonuç

1983 y›l›nda kesin olarak yasaklanana kadar yörede oldukça
ra¤bet gören yunus avc›l›¤›, yöre bal›kç›l›¤›n›n meslekî kültürel mi-
ras› içinde önemli bir yer iflgal etmifltir. Yunus etraf›nda gelifltirilen
dini ve vicdani eksenli inan›fllar yöre bal›kç›lar› aras›nda bugün de
takip edilebilmektedir. 1980’li y›llardan itibaren h›zl› bir biçimde
teknolojiyle tan›flan ve av tak›mlar›n› büyüterek endütriyel ölçekte
bal›kç›l›¤a yönelen aileler ile yörenin en kalabal›k bal›kç› zümresi-
ni oluflturan ve geçimlik ölçekte bal›kç›l›k yapan küçük bal›kç› aile-
leri, atalar›n›n yunus etraf›nda gelifltirdikleri kabulleri sürdürüyor
olmakla birlikte ço¤u zaman yunus avc›l›¤›n›n kontrollü bir biçim-
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de serbest b›rak›lmas›n› talep etmektedirler. Geçmiflte ço¤u zaman
ekonomik zorunluluklar sebebiyle tüm inan›fl unsurlar›na ra¤men
avlanan yunuslar›n bugün de ayn› sebeple avlanmak istendi¤i gö-
rülmektedir. Zira bal›kç›lar›n oldukça güçlü bir geleneksel ekolojik
bilgi birikimleri vard›r ve bal›kç›lar bu bilgi birikimi ba¤lam›nda
yunuslar›n daralan avlaklarda h›zla ço¤ald›klar›n›, azalan deniz
kaynaklar›na ortak olduklar›n› iddia etmektedirler. Yunusun ol-
dukça obur bir bal›k olmas› ve yörede her y›l daha da azalan bal›k
sürülerini bask›layarak özellikle küçük bal›kç›lar›n do¤al kaynak-
lar›n› tüketti¤i iddias›n›n d›fl›nda ya¤›n›n bugün de ekonomik de-
¤erini koruyor olmas› yunus avc›l›¤›n›n serbest b›rak›lmas› taleple-
rinin temel dayanaklar› aras›ndad›r.

Yöredeki bal›kç› ailelerinin ülke genelindeki ekonomik buh-
ranlar sebebiyle geçmiflte zaruri olarak meyletti¤i yunus avc›l›¤›-
na bugünün bal›kç› aileleri de yine ayn› gerekçelerle meyil göster-
mektedirler. Kapitalist dünya görüflü sosyo-kültürel ve ekonomik
hayat›n pek çok alan›nda oldu¤u gibi bal›kç›l›k alan›nda da ina-
n›fllar›n s›n›rlar›n›n geniflletilmesine veya tamamen yok say›lma-
s›na sebep olmaktad›r. 
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KK 7: Oktay Baflkaya, 1960, Trabzon, yüksekokul, emekli, 2013

KK 8: Alahattin Turhal, 1963, Trabzon, ortaokul, bal›kç›, 2013

KK 9: Hasan Ekmekçi, 1938, Bulancak, ilkokul, esnaf, 2012

KK 10: fiükrü Deniz, 1935, Bulancak, ilkokul, bal›kç›, 2012

KK 11: Osman Usta, 1958, Trabzon, üniversite, bal›kç›, 2013
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Ekler

Ek 1. Yunus avc›lar›ndan görünümler. (Mustafa Zengin Arflivinden)

Ek 2. Kurflun kal›b› ve yunus avc›lar›na da¤›t›lan mermilerin kutular›.
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Ek 3. Malkoço¤lu Mustafa Reis’in Salac›k sahilindeki ifllekhanesinden ve
mezar›ndan bir görünüm.

Ek 4. Akçaabat-Mersin’de yunus avc›l›klar›na da kat›lan Hasan Altun.
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Ek 5. Yunus avc›l›¤› yasakland›ktan sonra a¤lara tak›larak ölen 
yunuslar›n ya¤lar›n› ç›karan Sürmene Bal›kl›l› Üç Kuvvet Kaz›m 
(Karabacak) ve bal›kç›lar. (Tekne Kültür-Sanat Dergisi Arflivinden)

Ek 6. Akçakaleli bal›kç› Akgün ailesinin bireylerinden Nam›k Akgün 
k›rlang›ç bal›¤› sergilerken.
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