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BİR KAÇ YILDAN BERİ KARADENİZDE AVLANAN HAMSİ 
BALIKLARINDA GÖRÜLEN NEMATOD LARVALARINA 

DAİR TAMAMLAYICI BİLGİ 

Yazan: H. Şükıii OYTUN 
A. Ü. Veteriner Fakültesi, 
Parazitoloji ve Helminto-
loji Kürsüsü Profesörü. 

I . 

Bir kaç yıldan beri Karadeniz sahillerinde avlanan Hamsi balıklarının üzer-
lerinde ve bazan iç organlarında görülen nematod larvaları, hayli tar t ışmalara 
sebep Olmuştu. İlk önce muayene için bize gönderilen balıkların derilerinde, 
solungaç ve yüzgeçleri üzerinde ve bazan iç organlarının sathında görülen bu 
nematod. larvalarının makroskobik ve mikroskobik bakıları yapılarak, 8 13 mm. 
kadar uzun ve 0.163 - 0.264 mm-kada r kalın, beyaz denecek kadar açık sarı renk-
te oldukları görülmüştü. Terminal olan ağızlarını çeviren dudakların biçimi ile 
oesophagus'un morfoloj ik özellikleri, bunların askari t lerden Contı-acoecum cin-
sine bağlı olduklarını, genital organlarının henüz gelişmemiş olması ise, larva 
safhasında bulunduklarını gösteriyor ve kes 'n olarak türlerinin tâyini mümkün 
olmuyordu. 

Bu larvalar tasan ve evcil hayvanlarda yaşayan ve hastalık yapan nematod 



larvalarına benzemiyorlardı. Bu bak ımdan gönderilen hamsi balıklarının arako-
nakçı görevini gördükleri ve parazi t ler in kesin konakçılar ının soğuk kanlı veya 
suda yaşayan, diğer hayvanlardan b i r in in olması gerekiyordu. 

Bu şekilde nematodlu hamsi bal ıklar ı muayene için bize ilk defa gönderil-
miş bulunuyordu. Gönderilen hamsi balıkları , iri ve yağlıydılar. Birinci sınıf 
hamsi balığı denecek du rumda gözüküyorlardı. Bu bak ımdan üzerlerinde bulu-
nan parazi t ler in hamsilere herhangi bir pa to j en etkileri görülmüyordu. Hor tumla 
tazyikli su s ıkmak suretiyle, büyük bir kısmının • temizlenmesi mümkündü . Esa-
sen hamsi balıkları, iç organları ayıklanarak, temizlendikten ve su ile yıkandık-
tan sonra yağda ve ateşte kızart ı larak yendiklerinden, bu gibi taze, iri ve >ağh 
hamsi balıklarının insan gıdası olarak kul lanı lmasında b i r sakınca görülmemiş-
tir. Bu d u r u m hamsi sat ışlarının serbes t kalması gerektiğini gösteriyordu. B u n a 
rağmen bazı tereddütler hasıl o lmuş ve t a ra f ımızdan Veteriner Fakültesi Dekan-
lığına verilmiş olan rapor, bir t a ra fa bırakı larak, ilgililer bildikleri gibi hareket 
etmiş, her gün balıkhaneye sat ı lmak üzere gelen tonlarca hamsi imha olunmuş-
tu. 

Halkın, bi lhassa fakir halkın, en önemli pro te in kaynağı olan bu bal ıklar ın 
denize dökülmeleri doğru değildi. Bunlar ı avlayan, nakleden ve satanlar , büyük 
zarar lara uğruyorlardı . Netice itibariyle milli servetimiz israf edilmekte ve mem-
leketimize mahsus olan bu büyük nimet ten ist ifade olunmarnaktaydı . 

II. 

-Hiç b i r ilmî ve kanunî esasa dayanmayan bu icraat , daha fazla devam ede-
mezdi. Yüzlerce kişinin t icaret ine m a n i . o lmak doğru değildi. Nitekim balıkçı 
esnafının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yaptıklar ı resmi b i r müracaa t 
üzerine, nematod lu hamsi balıklarının muayenesi Ankara ve İs tanbul Tıp Fakül-
teleri Parazi toloj i Enst i tüler ine havale olundu. Her iki Ens t i tünün oy birliğiyle 
vermiş oldukları r apor la ra dayanarak hamsi lerde görülen nematod larvalarının 
insanlarda yaşayan b i r parazi t olmadığı ve insan sağlığı bakımından hamsi ler in 
yenmelerinde bir mahzur bulunmadığı kanaat ine varı lmış olduğundan, hams i 
balıkları satışının serbest bı rakı lması ve İs tanbul bal ıkhaneler ine gelen hamsi 
balıklarının satışına mani o lunmamas ı için ilgililere gerekli emrin verilmesi, 
Tar ım Bakanlığından istenmişt ir . Tar ım Bakanlığı b u yazıya dayanarak 22.1.1964 
ve 670 827 — 5019 sayılı yazıyla kıymetli b i r prote in kaynağı olan ve balık istih-
salimizin % 50 sini teşkil eden hamsi balıklarının se rbes t satışı için ilgili b ü t ü n 
ünitelere bilgi ve gereğinin ifası için emir vermiş t i r . Bu suret le hamsi balıkları 
imha edilmekten ve balık ticaretiyle uğraşanlar ın büyük zara r la rdan kur tu lmas ı 
m ü m k ü n olmuştu . 

I I I . 

Hal böyleyken, Ticaret Bakanlığı t a ra f ından 20.1.1965 ta r ih ve 12/105 sayılı 
bir yazı ile Dışişleri Bakanlığına müracaa t edilerek K a r a t e n i z e sahili olan mem-
leketlerden, balık istihsalimizin önemii b i r kısmını teşkil eden hamsi balıklkrı-
•?, â n z olan parazi t lere dai r bilgi a l ınmasına delâlet buyuru lmas ı i s tenmişt i . 

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı t a ra f ından Karadenize sahili olan Romanya, 



Bulgaristan ve Sovyet Rusya büyük elçiliklerine baş vurularak bu konuya dair 
bilgi istenmişti. Bu kez alman cevaplar çok enteresan olduğundan memleketi-
mizin millî servetini ve ekonomisini yakından ilgilendiren bu cevapları burada 
özetleyerek yazmak faydalı görülmüştür. 

A — Romanya: Bükreş büyük elçiliğinin 9.3.1965 tarih ve 92/61 sayılı yazıyla 
Dışişleri Bakanlığına verdiği cevapta: 

1 — Bahis konusu parazitin türü Contracoecum aduncum olarak tesbit olun-
muştur . i 

2— Bu paraziti taşıyan hamsi balıklarının insan sağlığına hiçbir zararı ol-
madığı cihetle insanlar tarafından yenilmesi yasaklanmamıştır . 

3 — Bu parazit Karadenizdeki bü tün balık türlerinde mevcut olmakla be-
raber, daha ziyade makro - ringa balıklarijde, köpek balıklarında görülmektedir"; 

4 — Anılan parazit, balıkların karaciğer, cinsel organlariyle barsaklarmın üst 
kısımlarında yerleşmektedir. , 

5 — Son beş yıldan beri rast lanılmakta olan mezkûr parazit , yukarıda belir-
tildiği veçhile, Karadenizdeki bütün balık türlerinde mevcut olduğundan bunun 
sirayetini önleme hususunda Romen makamlarınca her hangi bir tedbir alınma-
•avştır. 

denilmektedir. 

B —• Bulgaristan: Bulgar makamlar ınca verilen bilgiyi kapsayan ve Dışişleri 
Bakanlığına gönderilen Sofya 21.4.1965 tarihli ve Fransızca yazılmış notada: 

Yapılan parazitolojik araş t ı rma neticesinde Bulgar sahillerinde avlanan ham-
si balıkları üzerinde ve vücutlarının iç boşluklarında görülen nematod larvala-
rının Contracoecum (Erschotvicoecum) aduncum (Rud. 1802) Baylis 1920, Syn. 
Contracoecum clavatum York ve Mapleston 1926, ya ait ve bunların larvalarının 
hamsi balıklarında görülen en mebzul parazit olduğu, ilk bahar aylarında ham-
silerin % 100 oranında enfekte oldukları, her hamsinin üzerinde müteaddit pa-
razitin görüldüğü ve konuya dair Romanya ve Sovyet Rusyada geniş neşriyat 
bulunduğu, bildirilmektedir. 

Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinde Contracoecum aduncum'un larvaları 
ekseriya Çaça. balığı (Spra t tus spra tus phalericus) ta görülmektedir. Daha az 
oranda Mezi't balığı (Odontogatus merlangus euxunus), Dülger Balığı (Zeus fa-
ber), Trachurus medileraneus ponticus, Spicara smaris, Kırlangıç (Trigla lu-
eerna) v.s. balıklarında görülmektedir. 

Bulgar sahillerinden uzak bölgelerde avlanan balıklarda, bu parazitin genital 
organları gelişmiş ve erişkin şekilleri kazanmış olan Contracoecum aduncum'un, 
Karagöz (Alosa kessleri pontica), Alosa fallax nilotica, Uskumru (Scomber 
seombrus), Mersin balığı (Huso huso) Scophtalmus madicus, Dil balığı (Solen 
lascaris nasuta), Kaya balığı Mezit, Tarchon ve diğer bir çok balıklarda görüldü-
ğü bildirilmektedir. 

Con'Tacöecün aduncum, dünyanın her bölgesinde yayılmış olan bir nematod 
olup, şimdiye kadar Karadeniz,. Akden z, Adriyatik, Baltık, Pasifik ve diğer deniz-
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lerde elliden fazla balık tü ründe rast landığı tesbit edilmiştir . Kamtebûtca 'ya ka-
da r yayılmış bu lunmaktad ı r . Bu nematod 'un gelişmesi gayet karışıktır . İlk ara-
konakçıîar ı p lank ton ve benthos ' lardır . Bulgar sahillerinde bu görevi küçük de-
niz anası (Sagi t ta euxina)nın gördüğü anlaşı lmışt ır . 

Contracoecum aduncum larvaları insanlara intikal etmez. Çok fazla miktarda 
larvaların mevcudiyeti, bal ıkların ancak kalitesini düşürmektedir . Karadeniz gi-
bi geniş b i r denizde, arakonakçı lar ın çokluğundan ö tü rü bunlar la savaşın pra-
tik sonucu yoktur . 

denilmektedir . 

C — Sovyet Rusya: MoskoVa büyük elçiliğimizden Dışişleri Bakanlığına ya-
zılan yazıda: 

Rus eksperleri ta raf ından yapılan tetkiklerde, hams i bal ıklarının üzerinde 
görülen ve bildirilen ölçülere uyan parazi t ler in Rus sahillerinde de görüldüğü, 
bunlar ın daha önce Rus araşt ı r ıc ı lar ı t a r a f ından incelenerek nematodlardan 
Contracoecum aduncum olarak teşhis edildikleri ve çıplak gözle görülebilen bu 
larvaların hamsi ler in deri lerinden başka, mide ve iç organlarının dışında da bu-
lundukları , yaz aylarında miktar la r ı a r t an bu parazi t ler in hemen bü tün hamsi-
lerde görüldüğü ve insan sağlığı bakımından zarar ı olmayan b u nematod larva-
larına karşı, her hangi bir müdaha le yapılmadığı, mücadele için ilâç olmadığı 
yazılmakta, hams i balıklarında bu parazi t ten başka bir hastalığa ras t lanmamsş 
olduğu eklenmektedir . 

IV. 

Romanya, Bulgaris tan ve Sovyet Rusya büyük elçiliklerimiz ta ra f ından gön-
derilen ve yukar ıda özetlenen yazılardan, söz konusu parazi t larvalarının hams i 
bal ıklar ında görülmesinin yeni b i r olay olmadığı, insan vücudunda yaşamamalar ı 
dolayısiyle, bunlar ın insan sağlığına zarar l ı olmadıkları anlaş ı lmaktadır . Memle-
ketimiz gibi hamsi balığı avlayan ve bunlar ı memleket piyasalar ında sa r feden 
bu üç memleket in yetkili makamla r ından a lman bu bilgilerde, nematodlu ham-
silerin insan sağlığına zararlı olmadıklar ı ve yenilmelerinde b i r sakınca bulun-
madığına dair Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı t a r a f ından Tar ım Bakanlığına 
yazılan yazı ve Tar ım Bakanlığının ilgili ünitelere yaptığı bildirinin uygun ve 
çok yerinde olduğu görülmektedir . 

Yerli ve yabancı yetkililerce tesbit edilen b u du rum karşısında, balık ü rünü-
müzün büyük bir kısmını teşkil eden hamsi ler in gerek halkımız ta raf ından tü-
ketiminde, gerekse iç ve dış t icarete gönderi lmesinde her hangi bir tereddüte 
mahal olmadığı bu vesile ile de bir kere daha anlaşılmış bu lunmaktad ı r . 

V. 

Contracoecum Railliet ve Henry, 1912 cinsitıe bağlı olup, bugüne kadar 40 
kadar tü r yazılmış olan cinsin t ipik örneği Contracoecum spiculugerum Rud. 
.809 dur . Erkeği 32 — 36 m m . dişisi 30 — 44 m m . kadar olan b u nematod, Pele-
canus spp., Phalacrocorax spp. b a r s a k l a ı m a a yaşarriaktadır. Diğer tür ler i çeşitli 



bal ıklarda ve su kanatl ı lar ında görülmektedir . Çok yaygın olan tür lerden bir ta-
nesi Contracoecum aduncum Rud. 1819. Baylis 1920 olup, Karadeniz Hamsi ba-
l ıklarında larvasının yaşadığı anlaşı lmaktadır . 

Contracoecum aduncum 'un kesin konakçısının, Karagöz, Dil, Kaya balığı, 
Uskumru, Morina ve daha bir çok balıkların olduğu bildir i lmektedir . Bu nematod, 
Karadenizden başka, Adriyatik, Kuzey denizi, Pasif ik ' ten Japonya denizine kadar 
uzamışt ı r . Biyolojisi oldukça, karışıkt ır . Bunun aydınlanması için çeşitli mem-
leketlerde a raş t ı rmala r yapılmıştır. Bu n e m a t o d u n larvalarının da morfo lo j ik 
özellikleri çok değişiktir. Bunlar çeşitli Plankton ve Benthos ' larda görülmüşler-
dir. Çeşitli deniz mahluklar ı a ras ında Crustaselerden bu arada karideslerin ön 
plânda geldikleri anlaşı lmaktadır . 

Karideslerin hepatopancreas, dorsal pylorik bez ve cephalothoras ik kasların-
da bulunduklar ı görülmüştür . Diğer organlarda; , görülmeleri nadirdir . Bu or-
ganlarda görülen Contracoecum larva'iarımn boylar ı 39 - 238 mm. arasındadır . 
Ayırd edilmeleri zordur . 

Scott (1956), aş ikâr morfo lo j ik karekter ler in görülmemesinden ötürü, deniri 
askar i t larvalarının teşhisini güçleştirdiğini bi ldi rmektedir . Kar ides lerden alınıp 
R. F. Hutton ve T. Ball ve B. Eklered (1962) t a ra f ından muayene edilen olgun-
laşmamış Contracoecum türleri, ölçü bakımından bu lundukla r ı organa göre de-
ğişiklik. göstermediklerinden, deney yapmadan, b i rden fazla Contraceocum bulun-
duğunu. tesbit in m ü m k ü n olmadığım bi ldirmektedir ler . Aynı yazarlara göre, ol-
gunlaşmamış Contracoecum ' larm Medush' larda, Copepod' larda Amflıipod'larda, 
Cephalopod' larda, Sagit ta ve balıklarda bulunduğu bildir i lmektedir . 

Er işkin şeklini kazanmış Contracoecum ' lar ise, balıklarda, balık avlayan kuş 
larda ve bazı memel i hayvanlarda görülür. Kanada da, İngiliz Kolumbiası kıya-
larında bulunan iri kar ides (Deniz tekesi: Pandalus borealis kroyer) ten alman 
olgun Contracoecum türleri , Maı-golis ve Butleı- (1954) ta ra f ından Coıı lracoecum 
aduııcum (Rudolphi, 1802) olarak bildiri lmiştir . Yazarlar bu iri karidesleri anor-
mal konakçı olarak kabul etmektedirler . Chandler (1943) bal ıklarda bulunan ol-
gun Contracoecum türlerinin kuşlardakine benzemediğini bal ıklardaki ler in in-
test inal cecum'unu çok küçülmüş olduğunu bi ld i rmektedir . Olgun Contracoecum' 
la rdan zarar gördüğü, bilinen b i r çok balık için karidesler çok beğenilen bir gı-
dadır . Bundan ö tü rü yaygındır. 

Mevcut l i te ra türün incelenmesinden anlaşıldığına göre, Meksika körfezinde 
ve güney Doğu Amerika kıyı sular ındaki bal ık larda 4 t ü r Contracoecum 'un olgun 
devresi bu lunmaktad ı r . 

. Verdiğimiz bu kısa l i tera tür bilgisinden anlaşıldığı gibi memleket imiz Kara-
deniz sahillerinden avlanan Hamsi bal ıklar ında görüldüğü ve ilk defa ta raf ım-
dan muayene edilerek insan ve evcil hayvanlarda yaşayan n e m a t o d larvalar ına 
benzemeyen ve Contracoecum cinsine bağlı o lduklar ı muh teme l olduğunu bildir-
diğimiz larvalar ın Rus, Romen ve Bulgar araşt ır ıcı larının yazılı i fadelerine göre 
Contracoecum aduncum (Rud. 1802) a ait olmalar ı muhtemeldi r . Ancak bu ko-



nunun yurdumuz bakımından aydmlanabilmesi ve kesin kara r verilebilmesi içiıı 
ilgililer t a ra f ından yapılacak sistemli biyolojik deneylere ihtiyaç vardır. 

Ö z e t 

Hamsi b a l i n a m ı n üzerlerinde ve iç organlar ında bulunan ııematod larvaları 
daha önce taraf ımızdan bir rapor la bildirilmişti. Bu larvalar Contracoecum cin-
sine bağlıdırlar. 

Sonuç olarak, bahsedilen larvaların insan ve ehli hayvanlar için zararlı ol-
madıklar1. anlaşılmıştır . Bu sebepten pişmiş bal ıklar insanlar için zararlı değil-
dir. 

Bu mevzudr, b 'z im fikrimiz Sağlık ve Sosyal Ya rd ım Bakanlığı t a r a f m d a n 
sorulduğunda araş t ı rmalar ımıza göre bu nematod larvalarını taşıyan hamsi ba-
lıklarının insan sağlığı için zararlı olmadıklarına dair bir rapor verilmişti. Bizim 
raporumuz üzerine bu ba l 'k la rm istihsali serbest bırakı lmışt ı r . 

Br. a raş t ı rmada aldığımız neticeler, Romanya, Bulgaris tan ve Rusya ilgili 
makamlar ınca teyit ed ' lmişt ir . 

Bu larvaların morfoloj is i , yayılışı ve biyolojisi üzerinde yakın bir gelecekte 
daha ileri a raş t ı rmala r yapmak zaruret i vardır . 
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TÜRKİYEDE SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ SEMİNERİ 

Sairn ONAT 
EBK Balıkçılık Müdürlüğü 

Uzmanı 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalar ı Birliği tarafın-
dan ter t iplenmiş olan «Türklyede Su Üürünler i Ekonomisi» konulu Seminer 23 
ilâ 25 Aralık 1965 tarihlerinde İs tanbul 'da Ticaret Odası toplantı salonunda ya-
pılmıştır . 

Seminer çalışmalarına, Ticaret, Bakanlığı, Tar ım Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı _ temsilcileri ile muhtelif İllerin Ticaret Odaları, 
E t ve Balık Kurumu , Hidrobiyoloji Araş t ı rma Enst i tüsü , T.C. Ziraat Bankası, 
Ankara Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş t ı rmalar Kurumu , Türk 
S tandar t la r Enst i tüsü , Türk Veteriner Hekimleri Derneği, Balıkçı teşekkülleri ve 
Kooperat i f ler temsilcileri katı lmışlardır . 

Seminere işt irak eden temsilciler t a ra f ından 12 tebliğ verilmiş ve bu teb-
liğlerin tart ışı lması sırasında. 88 hat ip görüşmelerde bu lunmuştur . 

Verilen tebliğler şunlard'i ' . 
1. Türkiye Ekonomis inde Su Ürünleri . (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 

Odaları ve Ticaret Borsaları birliği). 
2. Türkiye İç Sularının İstihsal Kapasi tesi ve Art t ı rma Çareleri. Dr. Fethi 

Akçiray, Hidrobiyoloj i Araşt ı rma Enst i tüsü İç Sular Kısım Şefi. 
3. Deniz Balıkçılığımızın Potansiyeli ve Bundan Yarar lanmanın İmkânlar ı . 

Prof. Dr. Muzaffer Demir, Hidrobiyoloj i Araş t ı rma Ens t i tüsü Direktörü. 

4. Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Balıkçılığımızın Bu Günkü Durumu. İ lham 
Artüz, Hidrobiyoloj i Araşt ı rma Ens t i tüsü Deniz Araş t ı rmalar ı Kısım Şefi. 

5. Balıkçılığımız (Et ve Balık K u r u m u Genel Müdür lüğü) . 

6. Su Ürünleri hakkında (İzmir Ticaret Odası) . 

7. Doğu. Karadeniz Balıklarının Değerlendirilmesi. Said Bilâl Çakıroğlu, Ti-
caret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Muavini. 

8. Or ta Doğu Karadeniz Bölümleri ve Ordu İli Balık Ekonomisinin Duru-
mu. Süleyman Arısoy. 

9. Türkiye Balıkçılık Durumu ve Gelişim Çareleri . Dr. Fethul lah Koç, Türk 
Veteriner Hekimler i Derneği. 

10. Türkiyede Su Ürünleri ve problemleri . Dr. Cevdet Aygün, Ticaret Bakana 
lığı Su Ürünler i ve Avcılığı İşleri Müdürü. 

11. Balık İs t ihsal ve İst ihlâkini Ar t t ı rma Çareleri ( İs tanbul Balıkçılar Ce-
miyeti) . 

12. Balık ve Ürünleri Ticaretinin Türk Ödeme Dengesine yapacağı Etkileri . 
Vedat Kumuşoğlu. 



Bu tebliğlerden Dr. Fethi Akşiraya ait 2 sayıl', tebliğ, adı geçenin seyahat te 
bulunması sebebiyle görüşülememişt ir . 

Seminere verilen tebliğlerin okunması ve tar t ış ı lması sonucunda ileri sürül-
müş olan mütalaa ve temenniler özet olarak aşağıda belir t i lmişt ir . 

a) Su ürünler i alanındaki üret im gücünün iyi şar t la r al t ında çalışılmak kay-
dı ile ar t t ı r ı lması . 

b ) Üretim artışını değerlendirebilmek için, iç tüketimi, imalât ı ve ihracatı 
art t ır ıcı tedbir ler in alınması. 

c) Balığın tüketiciye intikalini sağlamak yönünden son derece önemli gö-
rülen Balıkhanelerin modern an lamda islahi. 

d ) Balıkçılarımızın kul lanmakta oldukları a raç ve gereçlerin çalışma şart-
lan ve can emniyeti bakımından modernize edilmeleri. 

e) Balıkçı kooperat i f ler inin müstahsi l menfaa t l e r i bak ımmdan maksada 
daha uygun birer teşekkül haline getirilmeleri. 

f ) Balık sanayii bakımından en elverişli balık cinslerine sahip bulunduğu-
muza göre imalât ta kaliteye önem verilmesi. 

g) Tabii yapıları itibariyle kısa zamanda bozulmaya müsa i t olan su ü rün-
lerinin muhafazas ı ve bi lhassa iç pazar lara nakli imkânlar ı için lüzumlu tedbir-
lerin alınması. 

h ) Balıkçılık problemlerimize doğru bir yön verilmesi ve yapılacak çalış-
mala rdan olumlu sonuç elde edilmesi için, b ü t ü n dünyada olduğu gibi bizde de 
a ra ş t ı rma hizmetlerine öncelik verilmesi. 

i) Balıkçılıkla iştigal eden köylerimizin kalkındır ı lması amacı ile bu ra l a ra 
da çeşitli ya rd ımlarda bulunulması . 

j ) T. C. Ziraat Bankası t a ra f ından su ürünler i müstahsi l ler ine muhtelif 
maksa t la r la verilen kredilerde karşılaşılan müşkül ler in islâhı. 

k) Balık avcılığı faaliyetlerinde birinci derecede önemli olan akarykkı tm 
f iyat lar ında birçok memleketlerde olduğu gibi indi r im yapılması. 

1) Hazır lanmış olan yeni su ürünler i kanununun çıkarı lması ve bu kanunu 
uygulayacak teşkilâtın biran önce kurulması . 

P lânh kalkınma dönemine girmiş bu lunan memleketimizin, iktisadî gelişme-
sinde faydalar beklenen su ürünlerimizin, lâyık olduğu seviyeye ulaş t ı r ı lması ba 
k ımmdan ön görülen tedbirler üzerinde ayrı ayrı du ru lmuş ve bugüne kadar bir 
tür lü gerçekleştirme imkânı bu lunamamış olan balıkçılık dâvamızın siir 'atle ele 
alınıp, ehemmiyet i ile mütenas ip b i r şekle bağlanmasın ın lüzum ve zaruret i üze-
rinde görüş birliğine varı lmıştır . 

Memleketimizin Su' Ürünleri dâvasının Sosyal ve Ekonomik Önemi karşısın-
da, mevcut çeşitli görüşlerle tedbir ler üzerindeki değişik tekliflerin kamuya açık 
planda ve serbestçe ortaye. koymak suretiyle tar t ı ş ı larak tevhidini sağlamak ama> 
cı ile Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret. Borsalar ı Birliği tara-



fındar, ter t iplenmiş olan «Türkiye Su Ürünleri Ekonomis i Semineri» büyük bir 
alâka ile takip edilmiş ve başarılı o lmuştur . 

Mesailerinden dolayı kendilerini tebr ik eder, bu hizmette emek sarf etmiş 
olan Odalar Birliğinin değerli idarecilerine teşekkür ederiz. 

o O o : 

DENİZDE YAŞAYAN MEMELİ HAYVANLAR 
(KISIM I) * 

Yazan : Emekl i Koramira l 
Şeref Karapınar 

Ön söz: 

Hayatın, arzın, ilk. teşekkül ettiği devirlerde evvelâ denizlerde başladığı, yüz-
lerce asır sonra bir kısım canlıların denizlerden ka ra la ra çıkarak bünye teşek-
kü lâ tmda vuku bulan bir takım değişikliklerle hem denizde ve hemde ka rada 
yaşayan amfibik. hayvanlar haline geldiği, daha sonra da bunlardan mühim bir 
kısmının temamiyle ka rada yaşamağa başlayarak denizde yaşama kabiliyetlerini 
kaybettiği ve böylece bugün karada yaşayan b ü t ü n yarat ıklar ın bu hayvanların 
neslinden türediği ilmen kabul edilmiş b i r teoridir. 

Fakat bugün denizlerde yaşayan sayısı ve cinsi pek çok bir takım memeli 
hayvanlar vard ı r . ki bü tün delil ve emareleriyle bunlar ın cedlerinin karada ya-
şayan hayvanlar olduğu, ve arzın müteâkip devrelerinde ka radan denize geçerek 
zamanla bünye teşekkülâ t larmda suda yaşayacak şekilde büyük istihaleler geçir-
dikten sonra bugün birer deniz hayvanı haline geldiği de ayrıca ilmen kabul 
edilmiş bir hakikat t i r . 

Hayvanat ilminin büyük bir kolunu teşkil eden ve ikt isâdi önemi pek yük-
sek olan bu denizde yaşayan memeli hayvanlar konusunu els a lmadan evvel me-
meli hayvanların hayvanlar âlemindeki yerini kısaca incelememiz faideli olacak-
t ı r : 

Zooloji i lminde dünyada yaşayan b ü t ü n canlılar 23 phylum'a ayr ı lmak sure-
tiyle tasnif edilmişlerdir. Bunlardan denizde yaşayanlarla alâkalı olan en önemli 
phylum'lar şunlardı r : 

1 — PROTOZOA 
2 — PORİFERA 
3 COELENTERATA 
4 — ECHİNODERMATA 

5 — VERMES 
6 — ARTHROPODA 

(Tek hücreli hayvanlar) 
(Süngerler) 
(Meduza, Mercan, Deniz gülleri gibi) 
(Derisi dikenliler. Deniz yıldızı, Deniz kestanesi 
gibi.) 
(Solucan, Deniz kurt lar ı , Sülük gibi) 
(Mafsallılar. İstakoz, Yengeç gibi) 
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7 — MOLLUSCA «Yumuşakçalar. Midye, İstridye, Ahtapot, Mürek-
kep halikları gibi) 

8 — VERTEBRATA (Pıkralı lar) 

Bu sınıflar a ras ında VERTEBRATA (Fıkral ı lar) hayvanlar âleminin en mü-
tekâmil kısmını teşkil e tmektedir . Ve beş ana sınıfa (Class) ayrı lmışt ır : 

1 — PİSCES (Balıklar) 
2 — AMPHİBİA ( i î am karada hem suda yaşayanlar) 
3 — REPTİLİA i ^ g e n ' . - r ) 
4 — AVES (Kuşlar) 
5 — MAMMALÎA (Memeliler) 

Burada memeli hayvanlar, f ıkralı hayvanların en önemli kolunu teşkil etmek-
tedir. Vücut yapı lan ve yaşayışları bakımından en ileri ve gelişmiş hayvanlar b u 
sınıfta toplanmışlardır , İnsanların da hayvanlar âlemindeki yeri memeli hayvan-
isi' arasındadır . Memeli hayvanların dünya, yüzünde Uç b in kadar nevi mevcut 
olup bunlar karada, suda ve havada yaşayan nevilere ayrılırlar. 

Memeli hayvanlar diğer hayvanlarda bulunmayan bir takım özelliklere sahip-
tirler. Yavrularını doğurarak dünyaya getirirler. Dişi fer t yavrusunu emzirmek 
için süt ifraz eden guddelere sahiptir . Vücutlar', umumiyet le kıllı olur 
ve derileri tüylerle kaplıdır. Bu tüyler bir çok hayvan cinslerinde 
vazıh bir şekilde görülürse de tüysüz ¿vücutlu balinalar ve bazı diğer kılsız meme-
lilerde bu kıl teşekkülât ı ya ağzın e t raf ında bıyık şeklinde görülür veya bazı cins-
lerde hayvanlar hayatlarının yavru safhas ında kıllı oldukları halde ergin çağa gel-
dikleri zaman kılları dökülür. Çenelerinde kendi besin maddelerini parçalayıp 
öğütmeye yarayacak evsafta dişleri vardır. Hepsi akciğerleriyle hava tenef füs 
eüerler. Bu yüzden suda yaşayan memeliler nefes a lmak için zaman zaman su 
sathına ç ıkmak zorundadır lar . 

Memeli hayvanların bir başka özellikleri de kafa taslarının vucutlarma nis-
bet le oldukça iri. ve beyinlerinin büyük olmasıdır . Bundan dolayı diğer hayvan-
lardan daha akıllıdırlar. Memeli hayvanların hemen hepsinde iki kol ve iki bacak 
bulunur . Suda yaşayan memeli lerde bu kol ve bacaklar yüzgeç biçimini almışt ır . 

Memeli hayvanların bir kısmı etle (carnivorous) , b i r kısmı otla (herbivorous) 
ve bir kısmı da hem nebatî ve hemde hayvani gıda ile (Omnivorous) beslenirler. 
Dişleri ve s indir im organları bu besin maddelerinin nevine göre değişik olur. 

Memeli hayvanlar sıcak kanlıdır. Vucut lar ınm hara re t i bulunduklar ı mutıit 
şar t lar ına göre muayyen bir dereceyi muhafaza eder. Bu sebeple bunlar ın dünya 
yüzündeki yayılışları bir çok soğuk kanlı hayvanlardaki gibi kesinlikle tahdit 
edilmemiştir . Ve bunlar birbir inden çok farkl ı iklim şar t lar ı arzeden bölgelerde 
yaşayabilirler. Çok, soğuk ku tup bölgelerinde yaşayan balinalar, ayı balıkları, ren 
geyikleri, ku tup ayıları ve ku tup tilkileri gibi hayvanların hepsi memeli hayvan»-
lar sınıfına dahildirler. Bu hayvanların tüyleri gayet kalın ve sıcak b i r kürk şek-
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ünde olup bunlar ın en soğuk iklimlerde dahi yaşayabilmelerini temin etmek-
tedir. 

Memeli hayvanlar sınıfı oıı ordoya (order) ayr ı lmış t ı r : 

Bu. o rdolarm içinde yalnız SİRENİA, CETACEA ve CARNİVORA denizele ya-
şayan memelileri ihtiva etmektedir . Şimdi bunlar ı ayrı ayrı görelim: 
Deniz inekleri (Order : SİRENİA): 

Ufak. ve acaip bir su memelisi gurubu olup su içinde yaşamağa tamamiyle 
intibak et t iklerinden sahillere dahi çıkmazlar. Arka ayakları tamamiyle kaybol-
muştur . Ön ayakları ise yüzgeçlere tahavvül ett iğinden balinaları hat ı r la t ı r lar , 
Bununla beraber bal ina gurubundan çok farkl ıdır lar . Dudakları o kadar acaip 
bir şekilde inkişaf e tmiş t ' r ki âdeta d u m u r a uğr'amış bir fil ho r tumunu hatırla-
tır. Bu yüzden ilim adamlar ı bidayette deniz inekleri ile fillerin aynı ası ldan gel-
diklerine inanmışlardır . Diğer t a ra f tan bir çok vasıflariyle balinagillere benzeyen 
bu su, memelilerini ilk tabiatcı lar CETACEA gurubunda s ınıf landırmışlardır . Fa-
kat 1816 da De Blainville bunlar ı ilk defa (Ongıılogrades animaux pour nager -
anormal şekilde yüzücülüğe adapte olmuş dör t ayaklı t ı rnakl ı lar) o larak t&snif 
etmişt ir . Daha sonraki tasnif te ise bunları fillerin de dahil bulunduğu h o r t u m 
burunlu hayvanlar gurubu olan PROBOSCİDAE'lerle bir l ikte GRAVİGRADAE 
terimi altında toplamışt ı r . Andrews ise Mısırda üçüncü zamana ait arz tabaka-
lar ında bulunan ve bugünkü SİRENİA'lar ın en eski ceddi o larak kabul edilen 
EOTHEROİDE' ler i tarif ederken bunların kafa taslar ının en eski ve en iptidai 
hortumlu, hayvanlar sınıfı olan MOERİTHERİUM'lara çok benzediğini ve aynı 
formasyonda teşekkül ettiğini ileri sü rmüş ve ana tomik te fe r rua t üzerinde de-
liller göstererek bugünkü SİRENİA'lar ın dahi dış görünüşler i ve yaşama tarzla-
rı i t ibariyle aralarında, büyük fark lar olmasına rağmen fillere uygun bir yara-
tılışa sahip olduklar ım izah etmiştir . Binnetice, OLİGOCENE devrinde yaşamış 
elan EOTHEROİDE' ler in kafatası , diş teşekkülâtı ve iskeletleri bakımından bir 
SİRENİA olduğu katiyetle tesbit edilmiştir. Zamanla, OLİGOCENE, MİOGENE, 
PLİOCENE ve PLEİSTOCENE devirleri esnasında bunlar ın kafatası ve iskeletle-
rindeki değişiklik pek m a h d u t ve önemsiz kalmışt ı r . Memeli hayvanların bi lhassa 
inkişâf ettiği arzın üçüncü devresi o r ta ve sonlarında, yaşayan HALİHERİUM ve 
HALİANASSA gibi SİRENİA'lar ın vücutlarının birçok kısımları bugün yaşamak-
ta olan deniz ineklerinden daha büyük olup üst çenelerindeki köpek dişleri de 

1 — M O N O T R E M A T A 
2 — MARSUPİALİA 
3 — UNGULATA 
4 — SİRENİA 
5 — CETACEA 
6 — CARNİVORA 
7 — RODENTİA 
8 — İNSEKTİVORA 
9 — CREİROPTERA 

10 — PRIMATES 

;Ördek gagalılar) Orni torenk gibi. 
ı Keseliler) Kanguru gibi. 
fBabuç t ı rnaklı lar) Fil gib.. 
(D.r.nz inekleri) Manatee gibi. 
(Balinagiller) Balina gibi. 
<Ei yiyenler) Köpek, Ayı balığı gibi. 
(Kemiriciler) Sincap g'bi. 
(Böcek yiyenler) Kirpi gibi. 
(Uçan memeliler) Yarasa gibi. 
(Yassı t ı rnakl ı lar) Maymun, İnsan gibi. 
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büyük birer fil dişi gibi uzanmış idi. Bugün uzamış dizler hâlen yaşamakta olan 
deniz ineklerinden yalnız DUGONG'larda bâki kalmışt ı r . 

Nihayet zooloji ilmi uzun a ra ş t ı rma ve münakaşa la rdan sonra deniz inekleri-
ni evvelce izah ettiğimiz gibi. memeli hayvanlar sınıfının ayrı b i r ordosu olarak 
tasnif etmeğe mecbur kalmıştır . 

Deniz inekleri, torpidoya benzeyen vücutları , u fk i kuyruk kanatları , a rka 
ayaklarının tamamiyle or tadan kalkmış ve ön ayaklarının d u m u r a uğramış tır-
naklar ına rağmen yüzgeç şekline tahavvül e tmiş olmasıyla balinagillere benze-
mektedir . Buna mukabi l t 'pik CETACEA'lardan çok küçük olan kafaları , yassı-
laşmış burunlar ı , çaprazlama açılan üst dudaklar ı ve bunlar ı kaplayan uzun, ka-
lın ve sert kıllar dolayısiyle bal inalardan çok farklıdır lar . Ayrıca DUGONG'larda 
bu run çıkıntısının nihayetinde aşağı doğru uzamış köpek dişleri mevcut tur . Bil-
hassa gıdaları ve beslenme tarzları bak ımından bal inalardan tamamiyle farklı-
dır lar . Deniz ineklerinin sahillerde ve sığ sulardaki ot ve yosunlarla beslenen 
Herbivorous hayvanlar olmasın?, mukabil Balinalar açık denizlerde hayvani or-
ganizmalarla beslenen Carnivorous hayvanlardır . SİRENİA'lar sahillerde ve sığ 
sularda o t lad ık lan için bunlara deniz inekleri adı verilmiştir . İç anatomiler inde 
de balinalar?, nazaran büyük fark lar vardır . Beyinlerinin sathı karmakar ı ş ık bük-
lümlerle kaplıdır. Hazım, sistemi geviş getiren hayvanlarda olduğu gibidir. İske-
letleri bilhassa iri yapılı ve kalındır. İ r i ve ağır kaburga kemikleri bu muazzam 
gazla dolu gövdenin su içindeki hareketler ine sa f ra olarak yardım etmektedir . 

Beniz inekleri bugün Asya kı tas-nda DTJCONG isimli hayvan ile soyu art ık 
tükenmiş olan STELLER'S SEA COW ve Afrika ve Amerikada MANATEE ismin-
deki hayvan ta ra f ından temsil edilmektedir . 

Deniz ineklerinin Ordo ismi. olan SİRENİA, lâtincede deniz kızı mânâsına 
gelen S İREN kelimesinden alınmıştır . (Not: Kadim Yunan mitolojisinde Mesina 
boğazmdaki bir adada yaşadıkları farz olunan ve cazip sesler ç ıkararak gemici-
leri aldatıp kendi taraf lar ına çekerek kayalıklara sürükleyen belinden aşağısı 
balık belinden yukarısı kadın olan deniz peri lerine verilen isimdir.) Eski devir-
lerde gemiciler henüz deniz ejderi, deniz yılanı gibi muhayyel varl ıklara inanır-
larken Deniz ineklerini ilk gördükleri zaman deniz kızı zan etmişlerdir . Bu hay-
vanların ilmî isminin bu şekilde al ınmasında b u inancın rolü olduğu gibi hay-
vanın memeler inin kadınlarda olduğu gibi göğsünde bulunmasının tesiri de ol-
muştur . Şimdi deniz ineklerinin devrimizde yaşamış ve yaşamakta olan üç ge-
nüsünü inceleyelim: 

STELLEF.'S SEA COW: 

Familya : Dugongidae 
Genüs : Hydrodamal inae 
Species ; Hydrcdamal i s stelleri 

Atlas Okyanosuncla yaşayan MANATEE'lerle Hint Okyanosunda bulunan 
DUGONG'larm dev cüsseli bir akrabas ı olan b u hayvan Kuzey ba t ı Pasif ikte 
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K a m ç a t k a yar ım adasiyle Bering fc-oğazı arasındaki su larda yaşamakta idi. İlk 
defa 1741 de meşhur kâşif VİTUS BERİNG'in bugün kendi adı ile anf lan boğazı 
keşfet t iği seyahat te görülmüş ve b u seyahate katı lan Alman tabiatcısı GEORG 
W. STELLER ta ra f ından ilim âlemine tanıt ı lmışt ır . Avlanmaları gayet kolay ol-
duğundan bu tar ihten i t ibaren Rus fok avcıları t a ra f ından eti ve yağı gıda madde-
si olarak kullanılmak üzere avlanmağa başlanmış ve 1768 de nesli tamamiyle 
tükenmişt i r . 

Bu sene i lkbaharda Londrada Nature l His tory Museum'u gezerken iskeletini 
gördüğüm bu hayvanın boyu en fazla 24 kadem, baş ı n isbeten ufak, kuyruğu ufkî , 
geniş, yassı ve çatallıdır. Derisi inı\e ve koyu kahve rengi olup üzerinde beyaz 
benek veya çizgiler bulunur . Çenelerinde diş yoktur. Bunun yerine damakla r 
boynuz dokusu b i r t abaka ile kaplıdır. Arka ayakları tamamiyle yok olmuş, yüz-
mek için kullandığı ön ayakları ise kanat biçimi, kısa ve kıllarla kaplıdır. Patf 
mak mafsal lar ı yoktur . Bu hayvanlar keşfedildikleri zaman sığ su larda aile ha-
yatı yaşamakta ve deniz yosunlariyle beslenmekte oldukları görülmüştür . Ne-
sillerinin tamamiyle tükenmiş olduğu kabul edilmekle beraber hâlen zaman zaman 
bu bölgede kemiklerine tesadüf edimektedir . 

DUGONG : 

Familya: Dugongidae 
Bugün dünya denizlerinde yaşadığı bilinen deniz ineklerinin iki tü ründen bi-

ridir. Ordonun cliğer t ü rü olan MANATEE'lerden erkek fer t ler in üst çenelerin-
de bulunan bir tçift büyük dişle tefr ik ve temyiz edilirler. Her iki çenenin iki 
taraf ında altı azı dişinden fazla diş bulunmaz. Bu dişler yassı ve cilâlıdır. Yüz-
geçleri t ırnaksız, kuyruğu ufkî , geniş ve hilâl şeklindedir. İskelet i ser t ve sağ-
lam kemiklerden teşekkül eder. 

DUGONG'lar t ropik denizlerin sığ sular ında yaşamaktadı r la r . Su sathında 
hareketsiz ya tarak güneşlenirler. Deniz alt ındaki yosunlarla beslenirler. Kalın 
dudaklar ı ve yassı burun la r ı ot lamalar ını kolaylaştırır . Sürü halinde gezer, aile 
hayatı yaşarlar . Dişi fer t her seferinde b i r yavru doğurur . Analık şefkat ler i çok 
yüksektir . 

DUGONG'ların b i r kaç tü rü olması muhtemel görülmektedir . Kızıl denizde, 
Hint okyanosunda ve Büyük Okyanosun doğu is t ikâmetinde SOLOMON ve 
MARSHAIiIı adalar ına kadar yayılmışlardır. Güneyde Avusturalyanın kuzeyinde 
QUEENSIjAND sahillerine ve kuzeyde FORMOSA adası ile Japonya arasındaki 
RİUKİU adalar ına kada r tesadüf edilmektedir . Bu adaların halkı bunlar ı ekse-
riya zıpkın ile avlar Ve etini makbu l sayarlar . Deri altı t abaka la r ından istihsal 
edilen yağlar ticarî kıymeti hâiz olup ergin b i r f e r t t en 10-12 galon yağ istihsal 
edilir. Ergin fer t ler in boyları 7 - 9 kademe ulaşır . Derisinin rengi kurşunidi r . 

DUGONG'lar zararsız hayvanlardır . Eski gemicilerin b u hayvanın dişilerini 
dolgun memeleriyle görerek deniz kızı zan ett ikleri rivayet edi lmektedir . 

MANATEE: 

Familya : Trichechidae 
Genus : Trichechus 



14 — 

Deniz ineklerinin hâlen en fazla bilinen ve görülen nevi olup üç türü vardır. 
Amerikada bulunan MANATEE'lerden FLORİDA SEA COW adı verilen (Trichec-
iıus Manatus) Florida, Meksika körfezi, Or ta Amerika ve Antilles adalarında, su-
samaktadı r . Boyları 9 — 13 kadem olup bazı fer t ler in 15 kadem boya ve 1500 libre 
ağırlığa ulaştığı görülmüştür . Tropik bölge hayvanı olduğundan Floridadaki In-
dian river ' in kuzeyine çıkmazlar. 

•AMAZONIAN MANATEE adı verilen (Trichechus inunguis) Amazon nehrin-
de yaşar. Daha küçük bir tü rdür . Boyu 8 kademi aşmaz. Dudağı daha az şiştir. 
Yüzgeçlerinde t ı rnak yoktur . Amazon nehrinin ekseri kollarında akıntı şiddeti ken-
dilerini durduruncaya kadar yukar ı lara çıkarlar 

WEST AFRİCAN MANATEE adı verilen (Trichechus senegalensis) Ekvatorun 
16 derece kuzey ve 10 derece güney arz daireleri a ras ında bat ı Afrika sahillerin-
de yaşar. Bu hayvanlar Çad gölüne kadar kıta içine yayılmışlardır. Normal bo-
yu 8 —>10 kadem olup 600 libre ağırlığa ulaşabilir ler. Rengi mavimsi siyah olup 
üs t kıs ımlar ında soluk zeytûni yeşil ve alt kıs ımlarında sarıya çalmaktadır . 

MANATEE'ler aslen deniz hayvanı olmakla beraber koylardaki lagünlerde, 
nehir mansaplar ında , büyük nehir ler in içinde ve denizle ir t ibatı olan göllerdeki 
tuzlu, acı ve ta t l ı sularda yaşar lar ve açık denizlere katiyen açılmazlar*. Vücutla-
rıiıdaki sebhiye tatlı suların he r derinliğinde onları mual lakta tu tmağa müsai t 
o lduğundan nehir lerde yaşamağa da mükemmelen adapte olmuşlardır . Dipte ya-
tabildikleri için sığ suları tercih ederler. Derin sularda ekseriya sa t ıh ta yüzerler. 
Bu esnada burunlar ın ı daima su dışında bu lundurur la r . Bazan bü tün kafa ve 
omuzlar ı suyun dışında kalır. Su alt ında en fazla 6 dakika kalabilirler. Nefes al-
mak için sa tha çıktıkları zaman horuldar gibi sesler çıkarır lar . Bu ses çok uzak 
mesafe lerden işitilecek kadar kuvvetlidir. 

MANATEE'ler şişman ve kılsız bir vücuda sahiptir ler . Vücut yapıları olduk-
ça balığa, benzerse de yassı olup kürek biçimi, çatalsız ve kenarlar ı yuvarlak uf-
ki bir kuyrukla nihayet bulur. Çok çirkin görünüşlü hayvanlardır . Vücuduna uy-
gun büyüklükte, foklarınkini andıran, bir başı vardır . Bu baş beyzî şekilde olup 
ağız b u r u n kısmı ifadesiz ve kaba bir çıkıntı halindedir . Ve vücudundan hafif 
bir boğumla ayrılmıştır . Ağzı iki sarkık yanak aras ında bir yarık halinde olup 
şiş üst dudaklar ı ile bariz bir özellik, arzeder. Bu dudak la r ayrı ayrı hareket et-
mek kabiliyetindedir. Burun, delikleri kafanın u c u n d a iki yassı delik halindedir. 
Çıkıntılı b u r n u n u n yanındaki yanak etleri a ras ında çukura ba tmış u fak ve yu-
varlak gözleri vardır . Dudakları kısa ve ser t kıl larla çevrilidir. Her iki çenesinde 
20 şer âdet iki köşeli dişleri vardır . DUGONG'lardaki uzun köpek dişleri bunlar-
da yoktur. Buna mukabi l hayvan erginleştikçe alt çene damağında boynuz doku-
Iu bir t abaka hâsıl olur. Dış kulaklar ı yoktur . Derisi morslar ınkini andır ı r ¿ a b a 
ve ince buruşuklar la kaplıdır. Koyu gri renklidir. Bazı yerlerinde çok ince tüy-
ler vardır . Ön yüzgeçleri yassı, oval ve kü rek biçimi olup vücudun oldukça ali 
k ıs ımlar ında teşekkül etmiştir . Bu yüzgeçlerde dış görünüşleri itibariyle p a r m a k 
teşekkülât ına ait bir emare mevcut o lmamakla beraber uç kısmında Uç tane u f a k 
yassı t ı rnak mevcut tur . Arka yüzgeçler tamamiyle kaybolmuştur . 
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Dişleri umumiyet le zaif olmakla be raber dudaklar ı fevkalade kuvvetli, iyi 
inkişaf e tmiş ve hareket kabiliyeti yüksektir . Dillerini dışarıya çıkaramazlar. 
Fakat üst dudağın yanlar ında bulunan şişkinlikler çapraz olarak birbir ine yak-
laşıp uzaklaşmak kabiliyetine sahip olduğundan hayvan bunun la alt dudağının 
yardımı olmadan yiyeceğini ağzına sokmak imkânını bulmaktadı r . Yanak ve 
dudaklar ının iç kıs ımlar ında bulunan kıllar ve kabarc ık lar çiğnemeğe yardım 
eder. 

Tab 'an zararsız, ha l im selim ve tenbeldirler. Çok bat î hareket ederler. Vü-
cutları su mukavemet ine karşı teşekkül etmediğinden süra t le yüzemezler. Tropik 
sahillerde ve nehir lerde yüzerek bir inek sürüsü gibi sükûnet le otlarlar . Tabii 
hayat lar ında suyun dibinden veya sahillerden kopardıklar ı çeşitli ot ve yosun-
larla beslenirler. Yakalandıkları zaman umumiyet le akvaryumlarda çok yaşa-
mazlar ve salata yapraklar ından başka her Vdrlü yiyeceği red ederler. Günde 
ancak yarım kile (bushel) salata yerler. Sat ıhta yüzerken umumiyet le bir küm-
bet teşkil eden yuvarlak sır t ları su üstünde görülür. Başı, yüzgeçleri, ve kuyruk-
ları aşağı sarkık durur . Omuz başlar ına bitişik olan ön yüzgeçleri her istikamet-
te hareket edebilir. Bilek ve dirsek kısımları uzuma ve bükülmeğe müsai t t i r . 
Otlarken yiyeceklerini bu yüzgeçler vasıtasiyle ağızlarına iterler. 

MANATEE'lerin pençeleri ve diğer müdafaa si lâhları yoktur. Bu hayvanların 
en büyük düşmanlar ı insanlardır . Yağı, derisi ve etleri için avlanırlar. Bi r za-
manlar nesilleri tükenmeğe yüz tu tacak kadar fazla avlanmışlardı . Evvelce bu 
hayvanlar 12 - 15 fert l ik sürüler halinde gezer, kaygusuz ve korkusuz yaşarlardı . 
Fakat yerli halkın etini makbul sayması ve kolaylığı yüzünden spor maksadiyle 
avlanmaları gibi sebeplerle fazla sayıda avlanmışlardır . Bugün kanunlar la ne-
sillerinin idamesine çalışı lmaktadır . Flor idada bu nadi r hayvanlardan birisini vu-
ranlara Amerika kanunlar ı 500 dolar ceza vermektedir . 

MANATEE'lerin ikinci düşmanı soğuktur . Vücutlarının kaim bir yağ tabaka-
sı ile kaplı olmasına rağmen bu hayvanlar soğuğa dayanamazlar . Floridada pek 
nadir vukubulan don hâdiseleri bunlar ın imhasına sebep olmaktadır . 

Umumiyetle zıpkınla avlanırlar ve hayvan sıcaktan ve yorgunluktan helâk 
oluncaya kadar su içinde dolaşt ı rüır lar . Canlı olarak elde edilmek istendiği za-
man ağlarla yakalanır lar . MANATEE ağa düştüğü zaman büyük bir h iddete ka-
pılır ve kendisini ağdan dışarı a tmağa çalışır. Fakat ağ bazı halat larla hayvanin 
ağırlığı ile aşağıya çökecek şekilde yapıldığından ağın içine gömülür ve kıpırda-
yamaz hale gelir. Sudan çıkarıldığı zaman sudaki sebhiyesinden m a h r u m kaldı-
ğından ıslak b i r k u m çuvalı gibi yığılarak harekets iz kal ır bu yüzden nakil esna-
sında askıya alınır. 

MANATEE'ler umumiyet le b i r ve nadi ren iki yavru yaparlar . Yavrularını bü-
tün diğer memeli hayvanlar gibi emzirirler. Yavru meme emerken anne vücudu-
nun üst k ısmım su üs tünde tu ta r başı omuzları meydana çıkar. Yavrusunu ön 
yüzgeçleriyle kendisine doğru çekerek kucaklar. Bu hayvanlar yavrular ına çok 
düşkün olduklar ından baba, yavrunun su yüzünde kalabilmesi için anneye yar-
dım eder. Deniz kızı efsanesinin doğmasına sebep olan bu hayvanları muhtemelen 
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eski gemiciler uzaktan yavrusunu emzir irken görerek insana benzetmişlerdir . Bir 
başka kanaa te göre efsanenin menşeini Amazon yerlilerinin batıl i t ikat lar ından 
aldığı zan edilmektedir . 

Deniz ineklerinin familya adı iki Yunanca kelimeden alınmış olup Trichos, 
saç mânâs ına ve echein mâlik o İn? ak mânâs ına geldiğinden bu hayvanlarının şiş-
kin üst dudağının e t raf ındaki kılların m u r a d edildiği zan edilmektedir. 

(Devam edecek) 
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DENİZ YOSUNLARINDAN KAHVERENGİ ALGLER 
(ESMER SU YOSUNLARI) 

(KISIM I ) 

Hikmet Akgiineş 
Hayatî ve Tıb'bî Kimya 

Mütehassısı 

İnsanlar ın denizlerdeki gıda stokarındian ve deniz menşe'li maddelerden is-
t i fade için yaptıkları çalışmalar çok. eski zamanlara kadar uzanır. Fakat Kahve-
rengi Alglerin işlenmesi için kuru ian ilk sanayi. 1883 tar ihinde STANFORD'a iza-
fe edilir. 

Kahverengi algler olarak isimlendirilen yosunlar, Kuzey Amerika ve Avrupa 
sahillerinde rnebzulen bulunurlar . Bunlardan Laminaria ' lar derin sularda, Fu-
cus' lar ekseriyetle med-cezir seviyeleri a ras ında kalan derinliklerdeki kayalar 
üzerinde yetişirler. 

Yosunlardan istifade eden endüstr i kuru lmadan önceleri, büyük ölçüde La-
minar ia ' lar ve başlıca Macrocystis pyrifera ' lar ı ihtiva eden yosunlar yakılarak 
geriye bıraktıklar ' , küllerden is t i fade edilerek bunlardan, iod, iodiirler ve potasyum 
tuzları istihsal edilmiştir. Bu çok ilkel ve kaba b i r işleme tarzı olarak organik 
maddeler in kaybına sebebiyet veriyor idi. Bu, yosun yakma ilkel endüstr i şek-
lini müteakip, kahverengi alglerin prensip olarak ticarî kullanılışını temin için 
Algin ve bunun türevlerini, başlıca tuz ve esterlerini imâl eden bir sanayi kurul-
du. Yukar ıda 1883 yılında S tanfo rd t a ra f ından kuru lduğu bildirilen sanayi işte 
budur . 

Çuvallar içindeki Laminar ia ' la rm su içinde kaynat ı lması sonucu suyu viskoz 
hale getiren maddelerden başlıca is t i fade edilmesi çareleri a randı ve geliştiril-
di. Bu sulu usa re toplanıp teksif edilerek albumin manzaras ında ve özelliğinde bir 
madde elde edildi. Bu madde saf suda az çözünmekde faka t suya az mik ta r sod-
yum veya po tasyumun hidroksi t veya karbona t la r ından ilâve edildikte, gayet ko-
layıkla çözünmekte bulunduğu görüldü. 

S tanford ta ra f ından bu kolloidal maddeye Algin veya Alginat asidi (Alginin 
acid) adı verildi. Yine aynı zat t a ra f ından b u madden in ticarî kullanılışı imkân-
ları üzerinde olduğu kadar , özelliklerinin tâyin ve tesbitinde de geniş çalışmalar 
yapıldı ve yaptırıldı. 

Sonra, İskoçyada aynı zat t a ra f ından t icarî ölçüde imalât yapan bir sanayi 
kuruldu. Faka t o devirde bu sanayi t icari sahada muva f f ak o lmuş sayılamazsa da, 
her 'iki memleket te de, İngi l tere ye Amerika Birleşik Devletlerde, Algin imâl eden. 
müh im b i r endüs t r i baş lamış oldu. 

Algrin sanayiinde kullanılan yosunlanıl denizden çıkarılması. 

Burada yosunun haşa t ından kısaca bahse tmek faydalı görülmüştür . 
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Kuzey Atlas Okyanusunun Avrupa ve Amerika sahillerindeki Laminaria digi-
tata ve Lamanira ia saccharina' lar , Algin endüstr is inde kullanılmak üzere haşa t ı 
yapılan esmer su yosunlar ındandır . Bazen bu iş için 3,5-7 met re aras ında çalışa-
bilen özel kancalı ter t ibat la donatı lmış motör lü tekneler vey<a sandallar la çalışan 
balıkçılar taraf ından, f ı r t ına lardan sonra sahil lerden veya sığ su lardan toplanır-
lar. 

Kal iforniya ve Aşağı Kaliforniya sahiller boyunca Macrocystis pyr i fera lara 
bazan ki lometrelerce uzunlukdaki sahil şerit leri boyunca ras t lanır . Burada, 
Point Conception'un güneyinde bir yılda binlerce ton toplanır . Makineleşme saf-
yesinde su altında çalışan ve motörle mütehar r ik tarak makineleri le ve konveyör 
sistemi kullanı larak hasa t yapılır. Elevatör sistemi sayesinde bir defada 300 
lon Alg alınabilir. Bu iş, verimin ve yosun hastal ıkları ile f ı r t ınalar ın tahr ibat ı 
önceden hesaplanarak, süreli bir işletme şeklinde devam ettiril ir . Laminaria ' ların 
haşatında, müteaddi t mekanik metod prosez ve sistemler tatbiki, İskoçyadaki 
Musselburgh, Inst i tute for Seaweed Research t a ra f ından etüd edilmekte, bazı 
usuller geliştiri lmekte ve ta tmin edici şekle sokulmaktadı r . 

Bu arada, konveyörle iştirak, et t i r i lmiş kancalar s is temi geliştirilmiştir. Di-
ğer t a ra f tan başka bir usul olan, bir ucunda dönen bir bıçak ihtiva eden fleksib! 
boru vasıtasiyle emme sisteminde, su cereyanının bir tu lumba ile temininde ge-
liştirme yapılmıştır . Kesici bıçaklar ihtiva eden t rawl ve teller ile toplama sis-
temi ettidlerine devam edilmektedir . 

Algin ve sodyum alginatın, kimyasal ve fiziksel özellikleri. 

Alginat asidi veya Algin, organik b i r asit olup elementel analizinde, % 42,0 
Karbon, " o 4,5 Hidrogen ve %53,5 Oksigen bu lunmuş tu r . Soğuk suda, çok güçlük-
le ve az münhal , sıcak suda az münhal , alkol eter ve gliserinde çözünmez. Algin 
geli ağırlığının 10 — 20 katı su tutabilir , bu gel seyreltik kalevilerde kolaylıkla 
çözünür faka t kuruyunca ser t ve boynuz manzaras ında ve çözücülere mukavim 
bir d u r u m arzeder, kuru alginat asidi bu f o r m a dönüşür . 

Sodyum alginat çözeltisi kuvvetli anorganik asitlerle asitiendirildikde, ser-
best alginat asidi teşekkülü ile suda gayrı münha l hale geçer ve beyaz gelatin 
manzaras ında bir kek husule getirerek çöker. Çözeltide sodyum alginat etil ve-
ya metil alkolle veya asetonla koagüle edilebilir. Sodyum alginat çözeltisi aşa-
ğıdaki metal tuzları ile, b izmut ve an t imuvan tuzları ile, çözünmeyen alginatlur 
verir. Meselâ; kobalt , bakır , platin, nikel, gümüş, çinko, kadmiyum, aluminyum, 
krona, uranyum, baryum, kalsiyum, s t rons iyum b u a rada zikre değer. Aşağıdaki 
tuzların çözeltileri ile de çözünmeyen alginatlar teşekkül eder. Kalay I ve I I klo-
rür, cıva I ve I I ni t rat , demir I I sülfat , demir I I I k lorür ve kurşun asetat b u 
aracte, zikredilebilir. 

Sodyum alginat çözeltisi, alkaliler veya bunlar ın tuzları ile koagüle edilemez 
ve çöktürülemez, l i tyum, alkali silikatlar, po tasyum b ikromat , sodyum stannat , 
süksinat, b ibora t ve tungsta t , magnezyum ve mangan tuzları, nişasta , gliserin, 
şeker, amilalkol, bo r ve aset asit, fenol, tannik, bü t i r ve benzo, galli pirogallik, 
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süksin asitler, arsenik as'cli, cıva II iodür ve klorür , brom, iod ve klor bu arada 
sayılmaktadır . 

Metallerin çözünmeyen algiııatları, amonyak, ve amonyaklı çözeltilerle komp-
leks teşkil ederek çözünürler. 

Sodyum alginat çözeltisi ıs ı tmak veya soğutmakla koagüle edilemez veya gel 
teşkil etmez. Tanenle çökelti vermemesi ile anilitik olarak kolaylıkla gelatinden 
tef r ik edilebilir. 

Muhtelif alglerin, kuru madde üzerinden Algin muhtevaları . 

Alg Algin % si 

Macrocystis pyrifera (Yaprak lan ) 16,2 
Macrocystis pyr i fera 18,2 
Nereocystis leutkeana (Yapraklar ı ) 14,4 
Nereocystis leutkeana 13,6 
Pelagophycus porra (Yapraklar ı) 16,1 
Pelagophycus porra 15,9 
Egregia laevigata (Tam bitki) 18,7 
Egregia menziezii (Tam bitki) 19,1 
Laminaria andersonii (Tam bitki) 22,8 
İr idoea sp. (Tam bitki) 1,0 
Laminaria digitata 33,3 
Laminar ia digitata (Yapraklar ı ) 31,9 
Laminaria stenophylla 39,2 
Laminar ia stenophylla (Yapraklar ı ) 40,1 

Kaba fo rmülü (C6H8O6) n, Anhidro-B-d- mannuron ik asidin, hidrofi l kolloid 
polimeri Alginat asidi olarak kimyasal s t ü rük tü rü SCHOEFPEL ve LİNK (1933); 
NİEMANN ve LİNK (1933); NELSON ve CRETCHER (1929) gibi araşt ır ıcı lar tara-
f ından izah edildi. Alginat asidi karbonat lar la reaksiyona sokuldukta, karbon diok-
sit açığa çıkar ve fenol f talein indikatörü kullanı larak kalevilerle t i t rasyonundan 
tâyin edilir. Pehling çözeltisi ile, indirgen şekerlere mahsus indirgeme vermez, 
faka t 100°C. da kuru tu ldukta veya seyreltik asitler ya da sadece su ile kaynatıl-
makla indirgen maddelere dönüşür , bu ahvalde optik çevirmesi Alfa D, 20°C. de 
— 133 derece olarak kabul edilir. 

Norveçte, Har s t ed de pazar lanan ve Fucus vesiculosus'un ku ru tu lma ve öğü-
tülmesi suretiyle, piliç teksif edilmiş yemleri imalinde kullanılmak üzere, kaya 
buğdayı «Deniz buğdayı unu» namı alt ında satı lan bir müs tahzar ın kablı muhte-
vası bakımından analiz neticeleri aşağıda veri lmiştir . 

% 6,5 Rutubet 
% 19,1 Kül 
% 2,8 Eter ekst rakt ı 
»o 7,0 Protein (NX6, 25) 
% 6,2 H a m f iber 
% 58,5 Azotsuz ekstre 
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Diğer t a r a f t an Hamburg 'da kain bir Alman kimyevî maddeler f i rmas ı tara-
fından memleket imizde kullanılmak üzere, f i rmaca teklif edilen ve Amerikan al-
gi-Macrooystis pyr i fera 'dan izole edildiği bildirilen, hayvan gıdalarına ilâve edi-

lebi lecek p r e p a r a t m kaba muhtevası aşağıda belirtildiği gibi; 

Beher Kg. da; 
289 gram Karbon h idra t (% 29,8) 

97 » H a m protein (% 9,7) 
10 » H a m may (% 1,0) 
79 » Bitkisel sellülozlu bakiye (% 7,9) 
92 » Su (Rutubet ) (% 9,2) 

424 » Anorganik maddeler (Bitkisel kül) % 42,4) 
1000 gram. 

den müteşekkildir . 

İhtiva ettiği % 42,4 nisbetindeki anorganik maddeler in ise yüzde bileşimi 
şeyledir. ! • >p'| 

% 2,76 Kalsiyum % 0,1 Mangan 
% 0,32 Fosfor % 0,05 K r o m 
% 15,04 Klor % 0,005' Bor 
% 0,15 İod % 0,005 Baryum 
% 12,49 Potasyum % 0,005 Titan 
% 0,72 Magnezyum % 0,005 Galyum 
% 1,04 Kükür t % 0,004 Bizmut 
% 6,50 Sodyum % 0,004 Çinko 
% 1,00 Demir % 0,001 Kobalt 
% 1,00 Aluminyum % 0,001 Vanadyum 
% 1,00 Silisyum Eser miktarda 
% 0,10 Stronsiyum Gümüş 

% 0,10 Nikel Molibden 
% 0,10 Bakır Zirkon 

Fucus vesiculosus' ların beher ki logramında 64 gram bitkisel kül anorganik 
maddelerini ihtiva etmekte, bu külde 0,128 g ram İod ve 9,6 gram Potasyum bu-
lunmaktadı r . 

Laminar ia d igi ta ta ' larm aynı mik ta r ında 33 g ram kül ve bu külde, 0,9 gram 
İod ve 15.9 gram Potasyum bulunmaktadı r . 

Görüldüğü bigi, Macrocytis pyrifera ' lar ın beher ki logramı 424 gram kül ihti-
va e tmekte ve bu külde 0,63 g ram İod ve 52,9 g i am Potasyum bulunmaktadır* 

Algin ve Alginatların istihsalleri için tatbik edilen sinai prosezler. 

1) Stanford Usulü. 
19 uncu Asrın sonlar ına doğru bizzat STANFORD ta ra f ından İskoçyad.aki 

Fabrikasında ta tb ik edilen prosezdir . 
Laminaria digi tata ve Laminaria stenophylla Alglerini ihtiva eden yosunlar, 

sıcaktia veya ısı t ı lmadan ağırlıklarının % 10 u nisbet inds soda ihtiva eden su ile 
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* 24 saat eks t rak te edilirler. Bitkinin t a m olarak mazere edildiği, süzülmesi güç 
gelatinî, lüzûcî bir çözeltinin teşekkülü ile anlaşılır. Soğuk çözeltinin haf ifçe ısı-
tılması suretiyle ihtiva ettiği sellüloz, k u m vs. a r t ık maddelerden fi l tre torbalar ı 
içinden süzülmesi kabil olur. Süzülen bu çözeltiye sülfa t asidi veya klorür asidi 
ilâvesi suretiyle alginat asidi çözeltiden açık gri a lbumin manzaras ındaki flakon-
lar halinde ayrılır. Tekrar bir f i l t re presden geçirilen kar ı ş ımdan ayrılan çökelti 
keki yıkanarak, adeta bir kaşar peyniri kalıbını andır ır . Daha fazla tasfiyesi is-
tenirse, bu kek. tekrar soda ihtiva eden sulu çözeltide çözülerek tekrar k lorür 
asidi ile nötralize edilir ve iyi hava l and ı r l an oda la rda tavalar içinde kuru tu lur . 
Bu veçhile Sodyum alginat ince renksiz t abaka la r halinde gelatine benzer f aka t 
çok elastiki şekilde elde edilir. 

Alginat asidinden, hakiye f i l t ra t önce teksif sonra yakılarak tod ve Potasyum 
tuzlan ist ihsalinde kullanılan karış ım elde edilir. 

# Birinci f i l t rasyondan bakiye kalan maddelere STANFORD, Algüloz veya Al-
jik sellüloz adını vermiştir . Bunlar her ne kada r f iber ihtiva etmiyorsa d'a ince 
bir sellüloz dokusu teşkil e tmektedir ler . S t an fo rd bundan şeffaf bir kâğıt imâl 
etmişt ir . Algüloz kuru tu lduk ta çok sert ve düğme vs. sanayiinde kullanılan mak-
bul ham maddeler verir. 

(Devam edecek) 

o O o 

İNGİLTEREDE BUGÜNKÜ BALIKÇILIK O , 

Ingfliz deniz adamlar ı İzlanda ve Newfoundland su-
larında beşyiizyıl evvel balıkçılık sahasında öncülük 
yapmışlardır . Bugün İngilterelim avcılık filosu evvel-
ce hiç görülmemiş şekilde b i r güce sahiptir . 

Balığın bol olduğu Avrupamn bat ıs ında bulunan İngiltere ve Kuzey İr landa ' -
nın 6000 mile ulaşan kıyısı vard ı r ; halk, e t r a f t ak i sulardan, Or t a Çağlardan ber i 
is t ifade etmektedir . 

Daha 15 ve 16 ncı Yüzyıllarda İngiliz deniz adamlar ı İzlanda ve Newfoundland 
sular ında mor ina balığı avcılığında önderlik etmişlerdir . Gerek İngiliz gerekse 
İskoçya balıkçıları adalar e t raf ındaki sulardan muazzam mik ta rda ringa balığı 
a lmakta Hollanda ile yarış etmişlerdir . 

Ondokuzuncu Yüzyılda İskoçyalılar r inga balığının tu tu lmasında ve tuzlan-
" masında büyük bir hızla ileri gitmişler ve buha r teknelerinin yardımı ile, 1900 

ve 1914 yılları aras ında yıllık av miktar ı genel o la rak 550.000 tona çıkmışt ır . 
Yine ondokuzuncu yüzyılda İngiliz balıkçıları Kuzey Denizinde Trawl avcılı-

ğını gelişt irmişlerdir; ve bu gelişmenin neticesi olarak, İngil tere bü tün dünyada, 
yakın, o r ta ve uzak suların en büyük t rawl teknelerine sahip o lmuştur . 

Bugün bü tün İngiliz tekneleri ile tu tulan balığın büyük b i r kısmı t rawl ge-

( - ) Fishing News International» dergisinden derlenmiştir. 
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nıileri üe cliğer teknelerle tu tu lmaktadı r . 
Büyük gemiler, purse seine tekneleri, çevirme ve sahil sularında kullanılan 

her çeşit av tekneleri ile yılöa 900.000 ton balık avlanmaktadı r . 1983 de İngiltere, 
dünya milletleri a ras ında balık avcılığında on ikinci gelmekte idi. 

Bugün İngiltere, tar ihinde ş 'mdiye kadar görülmemiş bir şekilde, yüksek 
avcılık gücü olan balıkçı teknelerine sahipti;: - İkinci Dünya Savaşından beri 
Devlet yardımı ile inşa edilen av fi losu dünyanın en ileri t rawl gemisi t iplerini 
ihtiva etmektedir . Bu gemiler ayni derecede ileri makineler , balık bulma ekipma-
nı ve avcılık teçhizatı ile donatı lmışt ır . 

600 den fazla olan çeşitli gemiler İngiltere Adalarının belli başlı balıkçılık 
l imanlar ından işletilmektedir. Bunlardan bir düzine kadarı 200 — 250 ayak uzun-
luğunda yeni inşa edilen kıçtan ağ döküp toplayan trawl teknesi, ve 400 kadar ı 
da 80 — 140 ayak boyunda yakın ve or ta .su tekneleridir. 

,Daha büyük kıçtan ağ döküp toplayan trawl gemileri 2500 — 3000 beygir 
gücünde motor lar la teçhiz edilmiştir. Bazılarında, dizel - elektrik mfokinaları. 
bazılarının da dizel - kontrol lü pervaneleri vardır . Bunlar ın çoğunun sefer sür 'at i 
saat te 13 mil civarındadır . 

Taze ve donmuş balık ambarlarına, sahip «Lord Nelson» gemisi hariç, İngi-
liz kıçtan ağ döküp toplayan trawl gemilerinin çoğu 400 tonun üzerinde fr igorif ik 
balık istiab kapasitesine sahiptir . Balıklar ekseriya b ü t ü n olarak donduru lur ; 
diğer memleket lerde kullanılan tiplerdeki kıçtan ağ döküp toplayan t rawl gemi 
lerinde balıklar fileto haline getirilir, işlenir ve balık unu yapılır. 

Ağı yandan çeken uzak su trawl gemileri 1500 beygir gücünde saat te 15 mil 
sürat inde dizel veya 'oil - f i red s team' makineleri ile teçhiz edilmişlerdir. 

Kıçtan ağ döküp toplayan trawl gemilerinde olduğu gibi bunlar ın da en mo-
dern olanları muvazene (gyro) pusulaları , o tomat ik dümenler , geliştirilmiş ba-
lık a r ama ekipmanı, alıcı ve verici radyolar ve is t ikâmet ve vaziyet bu lma cihaz-
ları ile teçhiz edilmiştir . Kıçtan ağ döküp toplayan t rawl gemilerinden fark-
lı o larak bunla rda fr igorif ik ambar la r yok tur ve sefer müddet ler i üç ha f ta ola-
rak tahdi t edilmiştir . 

120 — 140 ayak boyunda olan t rawl gemileri, saat te 12 buçuk mil süra t veren 
1000 beygir gücünde dizel motor lar ı ile teçhiz edilmiştir . Halen hepsi de yandan 
çeken t rawl tekneleridir. Bununla beraber , kıçdan ağ döküp toplayan tipte iki 
adet açık deniz t rawl teknesinin inşası bi tmişt ir . 

80 — 120 ayak uzunluğundaki yakın su t rawl tekneleri saa t te 10 buçuk mil 
sü ra t inde 350 — 750 beygir gücünde dizel motor la r ı ile teçhiz edilmişlerdir . Bu 
büyüklükte bir kaç âdet kıçdan ağ döküp toplayan t rawl gemisi de inşa edilmiş 
ve hizmete girmiştir . 

Kıçtan ağ döküp toplayan t rawl gemilerinin b i r kısmı a raş t ı rmada kullanıl-
maktadı r . Modern teçhizat ve otomat ik âletler insan gücünü yarı yarıya indirmiş-
tir. 

İçinde dondurma ter t ibat ı olan t rawl gemileri, uzak, or ta ve yakın su yandan 
çeken t rawl ve çeşitli u f ak teknelerden başka, bugün, balıkçı ve h a r p gemisi 
olarak kullanılan kıçdan ağ döküp toplayan t rawl gemileri, gırgırları, t a r ak ve: 



böcek, paraketa, İstakoz ve yengeç tekneleri ve diğer maksa t l a rda kullanılan tek-
neler av f i losunu teşkil eder. 

Bir çok t rawl tekneleri i lkbahar baş lar ında Cornish sahillerinde u s k u m r u 
avına gitmekte, daha sonra, yazın ve sonbaharda Aberdeen' in kuzeyine giderek 
Kuzey Denizine doğru ringa balığını takip etmektedir ler . 

Aberdeen'den 5—6 adet büyük gemiler işleti lmektedir, bunlar 100 ayak uzun-
luğunda, 500 beygir gücünde dizel motor lar ın ı havi mode rn teknelerdir ve Faroe 
ile Danimarka Boğazına seferler yapmaktadı r lar . 

Teknelerin en önemli sınıfını teşkil eden açık deniz çelik t rawl tekneleri 
Humber 'den işletilen purse seine gemileridir. 

55 — 75 ayak uzunluğunda ahşap 60 gemi; 45 — 75 ayak uzunluğunda 600 
tekne de çeşitli l imanlardan işletilmektedir. Bunlar ın çoğu iyi inşa edilmiş ve iyi 
bakı lmakta, modern cihazlarla teçhiz edilmiş gemilerdir. 

İngil tere ve Kuzey İ r landa 'da 10.248 balıkçı teknesi tescil edilmiştir ; ve bun-
larda daimi suret te bulunan 27.000 kadar balıkçı çal ış t ı r ı lmaktadır . 

Genel olarak İngilterenin açık deniz balıkçı l imanları önemlerini, balıkçılık 
sahalar ı bakımından coğrafî yayılışlarına, kolaylıkla akaryakıt temin etmelerine, 
büyük tüket im bölgelerine yakın olmalarına, yerli balıkçı topluluklarının mevcut 
olmasına borçludur . 

Gemileri daha çok morina balığı, mezit balığı, dil, pisi ve kalkan gibi demer-
st ! bal ıklar- tu tmaktadı r la r . Orta sularda veya sa tha yakm sularda yalayan rin-
ga, sardalya ve uskumru gibi pela j ik balıklar daha çok uza tma ağları ile tutul-
maktadı r . 

Trawl balıkçılığı uzak sular, or ta ve yakın su iar diye üç kısma, ayrılmıştır . 
İngil terede midye ve istiridye de geniş mikyas ta tu tu lmaktad ı r . 

BALIK VE BALIKÇILIK 



D ü n v a B a h f t t ı h k Â f e m i 

j ç Haber ler : 

•A' Aralık 1965 ayında E t ve Balık Kurumu, Trabzon Balıkyağı Unu Fabr ikas ı 
içir. 45.7 .ton yunus, 8.1 ton hamsi ; İ s tanbuldaki Zeyt inburnu E t Kombinasında 
balıkyağı ve unu üre t iminde kullanılmak üzere 4.5 ton balık mubayaa ederek 
Trabzon Fabr ikas ında 13.6 ton yunus, 0.6 toıı hamsi yağı ve 8.5 ton yunus unu, 
1.1 ton hamsi u n u ; Zeytinburnu E t Kombinas ında 5.9 ton balıkyağı ve 27.1 ton 
balık uılu. imâl e tmiş t i r . Kurum, mezkûr ay içersinde Trabzon imalâtı 0.2 t on 
yunus yağı, Zeyt inburnu E t Kombinası mamulü 27.1 ton bal ık unu satmışt ı r . 

Kurum, ayrıca, Konya E t Kombinas ında balık u n u üre t iminde bu lunmak üze-
re 58.7 ton göl balığı satın almış ve bundan 16.6 ton balık u n u imâl ederek hepsim 
satmışt ı r . 

Et ve Balık K u r u m u Aralık 1965 aynıda Bulgar is tan 'a 90 ton donduru lmuş 
pa l amut balığı ihraç etmişt ir . Mal karadan taşınmışt ır . 

. öA Aralık 1965 ayında Et ve Balık K u r u m u fr igor i f ik nakliye gemilerile cem'ari 
017.9 ton ağırlığında 139.069 Türk lirası değerinde yük taş ımışt ı r . Bu yükten 10369 
Türk lirası değerindeki 102.7 tonu memleket l imanları arasında, 80.100 Türk lirası 
değerindeki 261.1 tonu yabancı l imanlar aras ında ve 48600 Türk lirası değerindeki 
254.2 tonu. İ s tanbul ile yabancı l imanlar aras ında taşınmışt ı r . 

Memleket içinde t a şman yükün 14.7 tonu et 88.0 tonu Tuslog'a ait çeşitli gıda 
maddesidir . 

Yabancı l imanlar aras ında taşman yükün 197.0 tonu peynir, 64.0 tonu tere-
yağdır, 

İs tanbul ile yabancı l imanlar arasında 254.2 ton donduru lmuş balık taşın-
mışt ı r . Bu balıklar eşhas malıdır . 

•k Et ve Balık K u r u m u n a ait soğuk depolarda Kasım 1965 ayında 106.6 ton so-
ğutu lmuş ve 739.9 ton donduru lmuş olarak cem'an 846.5 ton çeşitli deniz ve tatl ı 
su. ürünler i muhafaza edilmiştir. Bu mik ta r Eylül 1965 ayma naza ran 191.1 t o n 
ve Ek im 1965 ayına nazaran 53.4 ton f a d a d ı r . Kasım 1965 de Kurum soğuk depo-
lar ında dondurulan su ürünler ininden 0.2 tonu karides, İstakoz gibi kabuklu de-
niz hayvanlarıdır. Dondurulan bal ıklardan en büyük kısmını pa l amut teşkil et-
mekte olup 600.0 tondan fazladır. 

-k İs tanbul Balık Hâli Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Aralık 1965 ayında 
Hâlde muamele gören 10 tonun üs tündeki deniz bal ık lar ı sırasiyle Pa lamut 
(823.9 ton), Uskumru (711.0 ton), Lüfer (176.1 ton), İs tavr i t (75.5 ton) , Hamsi 
(48.5 ton), Torik (36.6 ton), Tekir 22.8 ton), Orkinoz (22.5 ton), Kefal (16.0 ton) , 
Kılıç (12.1 ton) ve Kalkandır (10.7 ton). 
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Kasım 1965 ayında İs tanbul Balık. Hâlinde muamele gören Torik ve Pala-
mut balıklarının b i r çiftinin or ta lama ağırlığı sırasiyle 6000 ve 1800 gramdır . 

Dış Haber ler 

Avus uralya : 

•*r Avusturalya ve Yeni Zelandalı balıkçılar t a ra f ından tu tu lan yılan b.alıkları 
dondurularak , İngil tere dahil, Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir . Yılan bal ıklar ı 
bu ülkelerde delikates olarak tüket i lmektedir . 

Yılan balığı Avusturalyadaki Viktorya'da yeni b i r ihraç endüstr is idir . 1935 
yazında Viktoryamn batısındaki göl ve akar su larda avlanan 10.000 poünd 'dan 
fazla yılan balığı ih raç edilmek üzere, işlendikleri soğuk depolara sevk edilmiş-
tir. Bu yeni teşebbüse, akar suların kir lenmesi yüzünden Hollandada yılan balık-
larının ciddi şekilde azalmış olduklarının öğrenilmesi üzerine başlanmışt ı r . 

Yeni Zelandadaki Auckland'da bir f i rma bir senede Avrupaya takr iben 100 
ton yılan balığı ihraç etmektedir . Başka bir f i rma, Avrupadan takr iben 85.000 do-
larlık büyük b i r sipariş almıştır, 

Yeni Zelandada balık ihraç eden f i rma la rdan bir inin Müdürü, perakende 
yılan balığı f i a t l a rmm Avrupada yüksek olduğunu bi ldirmişt ir . Firması , her bir i 
1/2 ilâ 2 pound, gelen yılan bal ıklar ı ihraç e tmektedi r . Yılan balıkları tatlısu da 
y ıkanmakta ve müşter in in arzusuna göre ya kasa larda donduru lmak ta veya ah-
şası ç ıkar ı lmakta veyahut naylon torba larda paket lenerek dondurulmaktadı r . 

«Commercial Fisheries Review»den 
Yunanistan 

•AYunanistamn dondurma tert ibatl ı Atlantik t rawl filosu, 1965 senesinin ilk altı 
ayında 12841 met r ik ton donduru lmuş balık karaya çıkarmışt ı r . 1964 yılının aynı 
döneminde karaya çıkarılan donduru lmuş balık mik ta r ı ise 9650 metr ik ton idi, 

1965 yılının bahis konusu döneminde karaya çıkarılan donduru lmuş balıkla-
rın genel değeri 141.2 milyon d rahmi (4.7 milyon dolar ) olarak takdir edilmiştir. 

«Commercial Fisheries Review»den 
İtalya 

1964 senesinde İ talyan balıkçıları 223.370 me t r ik ton bal ık ve kabuklu deniz 
hayvanları karaya çıkarmışlardır . 1963 de ç ıkarmış oldukları mik ta r ise 228.700 
tondur . 1964 senesinde karaya çıkarılan ürünlerden 2552 tonu orkinoz, 61813 tonu 
sardalya ve uskumru , 107324 tonu başka balıklar ve 51681 tonu kabuklu hayvanlar-
dır . 

1964 senesinde İ talyan balıkçı filosu 29730 tekneden (194251 gros ton) ibaret-
ti ve teknelerin genel değeri 105.9 milyon dolardı. .Balıkçı f i losunda 126.000 insan 
is t ihdam edilmiştir . 

İtalya, 1964 senesinde, Danimarka, Japonya, Norveç, Fransa ve Almanyadan, 
ekser.'si taze ve dondurulmuş mahsuller o lmak üzere, 197.109 ton deniz mahsulleri 
i thal etmiştir . 1963 de ise 229.000 ton deniz mahsu lü ithal etmişti . 

İ ta lyada insan başına deniz mahsul ler i tüke t imi takr iben 16 pound 'dur ve bu 
mahsul ler in ekserisi taze ve donduru lmuş balıklardır . İnsan basma konserve edil-
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miş balık tüketimi, tütsülenmiş, tuzlanmış veya ku ru tu lmuş balık tüket iminden 
bir az daha fazladır. 

Başka nev'i balık mâmûller inin tüket imi stat ik kalmış olduğu halde, konserve 
edilmiş balık tüketimi, son yıllarda ehemmiyetl i şekilde a r tmış t ı r . ~ 

İ talya pek az mik ta r la rda taze, donduru lmuş ve konserve edilmiş balık ihraç 
etmektedir . Başlıca ihraç ettiği madde Amerika Birleşik Devletlerine konserve 
edilmiş orkinostur . 

«Commercial Fisheries Review»den 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Sovyet Karadeniz Balıkçılık İdaresi , yemlil^ un ü re tmek üzere Karadenizdeki 

dip yosunlardan faydalanmayı p lânlaş t ı rmaktadı r . Sovyetlere göre, yaptıkları 
a raş t ı rmanın Karadeniz algının ineklerin süt, tavuklar ın yumur ta üret imini artt ır-
makta ve evcil hayvanların neşvünemasını h ız landırmakta olduğunu göstermişt ir . 
Yosunları toplamak için özel gemiler inşa edilmiştir . Her gemi günde 12 met r ik 
ton yemlik un imâl edecektir . 

«Commercial Fisheries Review>-den 
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ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING NEMATODE LARVAE 

Previously it had been repor ted by us tha t nematode larvae were found 
in internal organs and skin of anchovy. These larvae belongs to 
Contracoecum spp. 
Conclusion had been drawn tha t larvae in quest ion were not related to 
nematodes which parasit ize and effect m a n a n d domest ice animals. For 
this reason cooked fish is no t h a r m f u l for men. 
As a mat te r of fac t when our opinion was asked on this subjec t by 
the Ministry of Healt and Social Welfare, a repor t on our investigation 
was submi t ted indicating that anchovy fish infected wi th these nema-
todes was not ha rmfu l for h u m a n cornsumption. According to this re-
por t the consume of the infected f ish was not restr icted. 
Our result on this investigation was conf i rmed by the related D e p a r t 
men t s of Romania, Bulgaria and Russia. 

It is obvious that additional investigations on the biology, morphology 
and. dis t r ibut ion of these larvae have to be conducted in near fu ture . 

SEMINAR ON F I S H E R I E S ECONOMICS IN TURKEY 7 

MAMMALS' IN THE SEA (PART I ) 9 

Preface. Sea cows (Sirenia), Steller 's sea cow, Dugong, Manatee, 
Bibliography. 

TUE BROWN ALGAE, ALGIN FROM KELPS AND FUCOIDS (PART I) 17 

In this Par t the chemical and physical proper t ies of Aigin and sodium 
alginate, harvesting of seaweed for Aigin manufac tu re , S tandford ' s 
processes of manuca tur ing Aigin and Alginates have been mentioned 
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IN ANCHOVIES CAUGHT IN BLACK SEA 1 
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Et ve Balık Kurumu Yayınları 
K i t a b ı n A d ı 

Neşir 
Yılı Müellefin Allı 

Fiatı 
(Kra.) 

Mezbaha kalıntılarının hayvan yemi 
olarak değeri 
Yüksek ve alçak proteinli mısırların 
proteinlerinin biyolojik değerlerinin 
mukayesesi 
Bazı önemli yemlerimizin neşvünema-
larım bi: irmiş burulmuş Aklıaraman 
koyunlarının semirtilmesi üzerindeki 
etkileri. 
Evcil hayvanların beslenme esasları ve 
tekniği 
Etin dondurulması ve donmuş muha-
fazası 
Hayvan yemi olarak mısır 
Etle ilgili faydalı bilgiler 
Kasaplık canlı hayvan ekspertiz pra-
tiği 
Tavuk beslemenin pratik esasları ve 
vâ'aminler 
Gıda maddelerinin soğuk ve donmuş 
muhafazası 

Et koyunu yetiştirenler için el kitabı 
Et hayvanı yetiştirmede belli başlı kai-
deler ve yem formülleri 
Sistematik et muayeneleri pratik el 
kitabı 
Ordu beslenmesinde donmuş et 
Yonca çayırotu gibi önemli yemlerin 
muhtelif konserve metodlarile kışa 
saklanmaları için Ankara'da yapılan 
araştırmalar 

Kemik unu, balık unu, kan unu sak-
lanması ve kullanılması 

1954 Dr. Sabri Dilman 

1955 Dr. Osman Koçtürk 

1955 A. Kemal Göğüs 

1955 Dr. Sedat Kanju 

1956 Dr. Osman Koçtürk 
1956 Dr. Osman Koçtürk 
1956 Dr. Osman Koçtürk 

1957 Ragıp Saguner 

1958 Dr. C / ı ı a n Koçtürk 

1958 Dr. Osman Koçtürk 
1958 Dr. Osman Koçtürk 

1958 Dr. Osman Koçtürk 

1958 
1957 

1955 

1958 

Muzaffer Oral 
Dr. Osman Koçtürk 

Dr. Şükrü Bilgurlu 

m 

150 

450 

200 

10» 

30 
250 

300 

250 

135 
535 

420 

700 
50 

510 
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Neşir Fialr 
K i t a b ı n A d ı Yılı Müellefiıı Adı (Krş.) 

— Karadeniz havzası balıkları 1955—1956 (Dr. E. Slastenenko) 
(Ilan.l' Allan) 3500 

— Memleketimizde kasaplık hayvan alım 
SiVımı 1959 Ragıp Sagııner 800 

— Et endüstrisinde bağırsak işletmeci- Veteriner Bak'.eriuloğ 
ligi 1954 Oı han Aıcıl 1000 

— Sun'i soğuk üretimi 1965 Hans Goldnes (Mak. Müh.) 
Murat Kubatoğlu 90» 

— Soğuk uygulamada beyaz mantarlarla 
yalıtım şekil". 1965 Genel Müdürlük 

Tesisat Müdürlüğü 500 

lîu kitaplar Ankara'da Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, «Karade-
niz Havzası Balıklar;» adlı hj'.tap İstanbul, Beşiktaş'da Et ve Balık Kurumu li'jılık-
çılık Müdürlüğünden de temin edilebilir. Talep edildiğinde ödemeli olarak bildiri-
lecek adrese gönderilir. 
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AŞAK 

Türkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirketi i 
Sermayesi : 3 .000 .000 • . • i 

YANGIN - NAKLİYAT HAYAT - KASKO - TRAFİK j 
FERDİ VE KOLLEKTİF KAZA - HIRSIZLIK j 

CAM KIRILMASI - UMUMİ MES'ULİYET j 
S İ G O R T A L A R I | 

Çabuk İs — Kolay Ö d e m e § 

TÜRKİYENİN H E R TARAFINDA j 
T. C. ZİRAAT BANKALARI, j 
EMNİYET SANDIKLARI ve \ 

TURİZM BANKASI | 

A C E N T E L E R İ D İ R İ 

EIİIC 3/1960 



VİT A9yı ç&ks&viy®^ 
VİTA'n ın t a d ı o k a d a r nefis ki, V İTA i le p işen bir y e m e k t e n d a h a 
lezzet l i bir şey o lab i l i r m i ! 

V İTA, kalor is i bol v e kuvve t s a ğ l ı y a n bir g ı d a d ı r . 

VİTA haf i f t i r , m i d e y i y o r m a z , çünkü f e v k a l â d e sâf v s as id i tes i a z 
o l a n n e b a t î y a ğ l a r l a imâ l edi l i r . 

yemeğin lezzeti - -
midenin dostudur* 
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âUVENEREK YİYECEĞİNİZ 
i EN USTUN 
i KALİTELİ 

F : 125 Kr. 

! U C U K S A L A M F ü M E D İ İŞKEMBE 0 

ÇINAE BASIMEVİ 

İstanbul 
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