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Y ı l a n B a l ı k l a r ı 

Yazan : Ord. Prof. Dr. C. Kosszuig 

Yılan balığı, Avrupa balık piyasasında daima aranılan bir balık-

tır. Kısmen taze ve tütsülenmiş halde yenir ve denizlerde yaşıyan 

akrabası olan Miğri balığına tercih olunur. Türkiye içsularmda yı-

lan balığının ne miktarda tutulduğuna dair kat'î bir rakkam bulun-

mamasına rağmen, sadece Ası nehrinde (Hatay) 150 ton tutulduğu dü-

şünülecek olursa, prensip itibariyle, Türkiyenin muhtelif yerlerinde 

tutulabilecek miktar hakkında bir tahminde bulunmak mümkündür. 

Filhakika, yılan balığının senelik tutum miktarı olarak, kolaylıkla 1000 

tona yaklaşılabileceği tahmin edilebilir. Yı lan balığı avı, bu makale-

nin ikinci kısmında anlatılacağı veçhile, nisbeten ucuz olan aletlerle 

yapıldığından, elde edilecek kazanç fırsatları, hiç bir zaman ihmal 

edilemiyecek bir durum arzedebilir. 

Yılan balığının başka bir hususiyeti de çok mukavim olmasından 

dolayı, müsait şartlar altında, uzun mesafelere, meselâ Avrupaya ka-

dar caıilı olarak nakledilebilmesidir. 

Denizdeki vaziyetin aksine olarak, tatlı sulardan ne şekilde istifa-

de edileceği meselesi, her göl için ayrı ayrı cevaplandırılmalıdır. Ger-

çekten, denizde gayet geniş sahalar üzerinde az değişmekte olan fizikî 

ve kimyevî şartlara tesadüf edildiği halde, her tatlısu gölü ayrı bir fer-

diyet teşkil eder. Bir göl, bütün fizikî, kimyevî ve hayatî yapılış bakımın-

dan diğer göllerden farklıdır. Bu sebepledir ki, Türkiye gölleri balık-

çılığının entansifikasyonu üzerinde İsrarla durmaktayız, f.akat içsula-

rımızda yaşamakta olan bir nevi hakkında bir çok teklifler ve malû-

mat derhal verilebilir, işte bu yılan balığıdır. 

Lâtince adı Anguilla anguilla olan yılan balığı, iktisadî ehemmi-

yeti haiz olan balıklarımızın en enteresan olanlarından biridir. Angu-

illa genusu hariç, bütün diğer Anguilliformes, yani yılan balığına ben-

ziyenler, bütün hayatları müddetince, denizde yaşarlar. Bilâhara göre-

ceğimiz veçhile, tatlı sularımızda yaşıyan yılan balığı, denizlerde dün-

yaya gelmiştir. Sadece gıdalanma ve yağlanma safhasını tatlısuları-

mızda geçirir. 
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Yılan balığının yayılma sahası gayet geniştir. Kuzey Buz Deni-

zinden itibaren bütün Avrupa kara parçasını ihtiva eden denizlerde 

ve Akdeniz memleketlerinde yaşar, bu denizlere dökülen bütün ne-

hirlerde yılan balıklarına rastlanabilir, çünkü yavru iken denizden 

tatlısulara çıkar ve bu muhaceretleri esnasında, bir çok manialardan 

geçebildikleri gibi, yağmurlu olan havalarda, karalardan da geçerek, 

deniz ve nehirlerle irtibatı olmıyan havuzlara kadar gidebilirler. 

Avrupa sahillerinde yılan balıkları, Atlantik okyanusundan gele-

rek görünürler. Bilhassa Fransanın ve ingilterenin sahillerinde, Aralık 

ile Mart arasında, Kuzey denizinde, Nisan ve Mayıs aylarında, nehir 

mansaplannda muazzam miktarlarda küçük yılan balıklarına tesadüf 

edilir. Uzunlukları 6-8 sm, kalınlıkları ise bir kibrit kalınlığı kadar-

dır. Vücutleıinde, her hangi bir renk maddesi teşekkül etmediğinden 

cam kadar şeffaf olan ve gözleri iri siyah nokta halinde görünen yılan 

balıkları, 1/4-1/2 gram kadardırlar. 

Büyük sürüler teşkil eden yılan balıkları, Avrupada çoktanberi 

meşhurdurlar, Fransızlar tarafından, bu hareketlerine"Mont6e„ (Yu-

karıya çıkış) denilmektedir. Bu çıkış hareketleri esnasında, Elbe neh-

rinde miktarları o kadar fazla olabilir ki, nehirden su almak istiyen-

ler, balıkstz bir kova su almakta bir hayli güçlük çekerler. Yukarıda 

zikredildiği gibi, yılan balıklarının yavruları, bu hicretleri esnasında, 

hiç bir maniadan yılmazlar. Yüzbinleıcesi bu esnada ölse bile, mil-

yarlarcası hayatta kalarak yollarına devam ederler. Yüksek olan şe-

lâlelerin yanında bulunan ve suyun sıçramasından ıslanmış olan ka-

yalıklardan dahi yukarıya doğru çıkmak isteyince, var kuvvetleriyle 

girintili çıkıntılı kayalıklar üzerine yapışarak, hiç olmazsa sonradan 

gelenler için, daha kolaylıkla aşılabilecek bir merdiven teşkil ederler. 

Akmakla olan suların aksi istikametinde, yapmak mecburiyetinde 

oldukları şevki tabiî o kadar kuvvetlidir ki, yanılarak su oluklarından 

yukarıya çıktıklarından, yılan balıklarına, damlarda bile rastlanmaktadır. 

Tallısularda yaptıkları bu muhaceretler esnasında, küçük yılan 

balıklarının vücutlerinde, pigman, yani renk maddesi, teşekkül etmeğe 

başladığından, sırtları yavaş yavaş koyulaşır, karın tarafları ise, az 

çok sarımtrak renk alır. Şeffaf olan ve yeniden denizden gelmekte 

olan genç fertlerin bağırsakları daima boş kaldıkları halde, renklenme-

ğe başlıyan fertler, gıdalanmağa başlamıştır. Renklenme hadisesi iler-

ledikçe şimdiye kadar serbestçe yüzmekte olan genç yılan balıkları, 

suların dibine inerler ve hayatlarına, çamurlarda ve saklanabildikleri 

yerlerde devam ederler. 

Tallısularda geçirdikleri büyüme safhası esnasında, yılan balığı 

tipik bir dip balığı olarak yaşar. Tercihan çamura gömülerek yalnız 
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başını dışarıya çıkarır. Sevdiği başka yerler arasında, suya uzanan 

ağaç kökleri, sahillerin altındaki boşluklar, kalın olan vejetasyon ke-

merleri, kısaca, yarım karanlık olan bütün mahaller vardır. Bilhassa 

gündüzleri buralarda geçirdikten sonra, geceleyin yılankavi hareket-

leriyle suda yüzerek gıda avına çıkarlar. Bir gece, ne kadar sıcak ve 

karanlık ise, yılan balıkları o kadar faaldirler. Gıda olarak küçük 

tatlısu ıstakozlarını, böcek lârvalarını, kurtlarını, midyeleri, su salyan-

gozlarını, küçük balıkları zikredebiliriz. 

Büyük yılan balıkları daha tehlikeli bir şekilde, yırtıcıdırlar. 15 

santimetre uzunluğunda olan ala balıkları, kurbağaları, bazan suya 

düşmüş olan fareleri veyahut ördek yavrularını yerler. En sevdikleri 

gıda diğer balıkların yumurtalarıdır. Sazanlar sahil bölgelerinde yu-

murtladıkları vakit, bu gibi yerlere, yılan balıklarının avlanması-

na yarıyan sepetler konulur. Bu gibi fertlerin midelerinde yalnız havyar 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, ölmekte olan veyahut ölü olan balık-

lara da tecavüz ederek, iç organlarını tamamiyle yerler. Bazı ah-

valde, büyük mersin balıklarının içlerinde havyar yerine, mezkûr ba-

lığın cinsiyet organlarının dışarıya açık bulunan deliklerinden girmiş 

olan yılan balıkları bulunmuştur. Nebatî gıda almıyan yılan balıkları, 

kışın hararet düştüğü sıralarda, sazanınkine benziyen bir istirahat 

devresine girerler, suların dibinde, çamura tamamiyle gömülerek kış 

uykusuna yatarlar. 

Pek tabiidir ki, bu kış uykusu daha ziyade Kuzey memleketlerinde 

daha büyük bir rol oynamaktadır. Bazen yılan balıkları, doğrudan doğ-

ruya toprağa gömülerek yer altındaki sulara kadar inerler, ancak, 

tatlısularda kaldıkları müddetçe nisbeten yavaş büyümektedirler. Pul-

larındaki büyüme halkaları ve kulaklarında bulunan işitme taşlariyle 

yapılan yaş tayinlerine göre, bir yılan balığı birinci senede 9, beşinci 

senede, aşağı yukarı 25, 8 ci senede 40-50 ve 10 cu senede 60-70 

santimetre boyuna varır. 

Sebebi henüz anlaşılamıyan nokta da, yılan balıklarının iki çeşitte 

tatlısularımızda tezahür etmeleridir. Bazı fertlerin başları nisbeten in-

ce ve uzundur." Diğerlerininkiler ise, uzun ve geniştir. Şimdiye kadar 

kabul olunduğuna göre, yılan balıklarının bu muhtelif yapılışları bü-

yüme safhasında almış oldukları gıda ile alâkalıdır. 

Büyümüş bir yılan balığı, sırtta koyu zeytunî ilâ sarımtrak bir 

renk gösterir. Yanları açık, karınları sarımtrak bir beyazlıktadır. Vü-

cutlerinin uzunluklarına nazaran, göğüs yüzgeçleri kısadır. Bu yüzgeç-

lerin önünde dar ve küçük olan bir galsama boşluğu da bulunur. Ka-

rın yüzgeçleri mevcut değildir. Tek olan yüzgeçler, sırtta, kuyrukta 

ve karında müşterek bir bant teşkil ederler. Pulları o kadar küçüktür 
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ki, çıplak gözle görülemez. Kalın olan derinin içinde saklanmış vazi-

yettedir. 

Yılan balıklarının cinsiyet bakımından farklaşmaları, çok geç baş-

lar. iik senelerde cinsiyet organlarının yapılışında, erkek veya dişi 

olacağı iıiç anlaşılamaz. Nihayet erkekler teşekkül etmeğe başladıkları 

zaman, bunlara ekseriya acısularda rastlanır. Erkek olarak teşekkül 

etmiş olan fertlerin, tatlısulara doğru çıkış hareketi yapmamış ve acı 

sularda kalmış olan fertler olması ihtimali çok fazladır. Ekseriyetle 

erkekler dişilere nazaran çok küçük kalırlar. Azamî uzunlukları 45 sm. 

ağırlıkları ise, 250-300 gramdır. Buna mukabil, 125 santimetre uzun-

lukta olan bir dişinin ağırlığı 5 - 6 kilo olabilir. 

Yılan balıkları, uzun seneler tatlısularda yaşadıktan ve yağlandık-

tan sonra bazı garip değişikliklere uğritr. Rengi az çok sarımsı olan 

balık, daha parlak bir elbise kazanır. Sırtı koyulaşır. Karın tarafı ise, 

parlak bir gümüşü renk gösterir. Evvelce pek ufak olan gözleri, bü-

yümeğe başlar, ve biraz çıkık bir vaziyet alır. Şimdiye kadar az in-

kişaf etmiş cinsiyet organları ise, inkişaf etmeğe başladığı sırada ha-

zım organları bir tereddî gösterir. Sarımsı olan formdan parlak şekle 

doğru olan istihale, 3-4 ay zarfında hasıl olur. Ekseriyetle kabul 

Şekil ] — Fevkalâde inkişaf etmiş gözleri dolayısiyle, denizin di-

binde yaşamaktn ola» bir balıfa beni i yen bu balık, Avriıpaııııı tatil 

sularını terkederek La Manche kanalında tutulan, bizim adî ydan 

bahtının istihalesinden teşekkül eden Meksiko körfezi seyahatine 

çjkınış olan bir yilatı balığıdır. 
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edilen bir düşünceye göre, erkeklerde bu tahavvül dördüncü senede, 

dişilerde ise 4-7 senede, tatlı ve acı sularda yaşadıktan sonra başlar. 

Bazı yılan balıklarının 37 - 55 sene tathsularda kaldıkları tesbit edil-

miştir. 

Parlak elbise giymiş olan yılan balığı, şimdiye kadar yaşadığı 

yerleri terkederek nehirlerden denize doğru muhacerete başlar, işte 

bu muhaceret, yılan balıklarının avlanmasına müsait bir devirdir. Mu-

haceret hareketleri, tercihan senenin sıcak aylarında ve muhtemelen 

yalnız geceleyin yapılır. Nehirlerin mansap bölgelerine ekseriyetle er-, 

kekler varmakta, daha sonra ulaşmakta olan dişileri beklemektedir. 

Buluştuktan sonra, hep birlikte denize doğru hareket ederler. 

Denizlerdeki hareketleri hakkında henüz kat'î bir malûmatımız 

olmamakla beraber, halkalanmış olan bazı yılan balıklarının deni-

ze doğru hareketleri esnasında bir günde 50 kilometre katettikleri 

tesbit edilmiştir. 1200 kilometrelik bir yol yapmış olan bir yılan balı-

ğı, bu muhacereti 90 günde bitirmiştir. Muhaceret etmekte olan ba-

lıklar hiç gıda almadıkları cihetle, ağırlıklarından kaybederler. 

Denize avdet eden yılan balıkları bir daha dönmezler. Nereye 

gittikleri uzun seneler bir muamma halinde kalmıştır. Bugün ise bili-

yoruz ki, Norveçten veya Türkiyeden yola çıkmış olsunlar, Atlantik 

okyanusuna doğru hicret ederek, Meksiko körfezine kadar gelirler. 

Bu muhaceret dipte ve tahminen 1000 metrelik derinliklerde yapılır. 

Yumurtlamaları ise, yine 1000 metre derinlikte, 7 derecede santigratta 

ve tuz konsantrasyonu °/03 35,2 olan bir su kütlesinde bulunan Mek-

siko körfezinde vuku bulur. 

Muhaceretleri' esnasında, parlak olan yılan balıklarının şekilleri 

daha bârizleşerek, fevkalâde büyümüş olurlar. Yumurtadan teşekkül 

etmiş olan yılan balıkları, tathsularda teşekkül etmiş olan şekiller-

den tamamiyle farklıdırlar. Yandan yassılaşmış, tamamiyle şeffaf ve 

hatta kırmızı kan havi olmıyan ve çoktanberi denizin plânktonunda 

yaşadığı bilinen ve ayrı bir ilmî isim altında teşhis edilen Lepioce-

phalus sürfeleri büyüdükleri şıralarda, yavaş yavaş daha yukarıdaki 

su tabakalarına doğru hicret ederler ve bu esnada, doğdukları yer-

den doğu'ya çıkmağa başlarlar. Atlantik okyanusunu batıdan doğuya 

doğru geçişleri ancak üç senede tamâmlanmış olur. 

Dördüncü senenin başında, ince cam boru şeklinde olan ve isti-

halesini bitirmiş bulunan genç yılan balıkları yine Avrupanın tatlısu-

larına doğru hicrete başlarlar. 

Yılan balıklarının biyolojisi, halâ bir çok muammaları ihtiva et-

mektedir. Kâhil fertlerin yollarını nasıl buldukları, yuvalarına hangi 



kabiliyetleri sayesinde dönebildikleri, henüz anlaşılamamıştır. Şunu da 

ilâve edelim ki, Avrupadan gelmekte olan, yılan balıklarının yumurt-

Şekil 2 — Yılan balıklarının neşvünema safhaları. 

Ustreki : Leptocephalııs siirfesi 

Alttaki : Tatlı sıılara geçen yavru 

Aralarında : İstihale safhaları 

ladıkları Meksiko körfezinde, Kuzey Amerikada yaşıyan tatlısu yılan 

balıklarının da yumurtaları bulunmaktadır. Hemen hemen aynı yerde 

bulunan Amerikan yılan balığının sürfeleri, hicretlerini batıya doğru 

yaptıkları halde, yanlarında Doğu Avrupaya ait olan balıklar, aksi 

istikamette göç ederler. Mezkûr balıkların biolojisi hakkında bugün 

bildiğimiz, Danimarkalı bilginlerin mesaileri sayesinde olmuştur. 1904 

senesinde, Danimarkalı balıkçılık biyologu J O H A N N E S ScHMIDT, meşhur 

Thor gemisiyle ilk defa olarak Leptocephalus'lara Atlantik okyanu-

sunda rastgelmiştir. O zamandanberi adı geçen bilgin, aşağı yukarı 

20 senelik bir mesaisiyle, yukarıda izah edilen noktaları aydınlatmıştır. 



Biyolojileri hakkında izah edegeldiğimiz hususattan anlaşılacağı 

veçhile, yılan balıklarını korumak için alınacak tedbirler, diğer tatlısu 

balıkları için alınacak olan tedbirden tamamiyle farklı olmalıdır. Çün-

kü tatlısularımızda yaşıyan yılan balıklarından hiç birisi, bu gibi ma-

hallerde zürriyet vermez. Tek yapılacak iş, "Montée,, esnasında, genç 

yılan balıklarının hareketlerine mani olmamak ve manialar mevcut ise, 

bunları küçük yılan balıkları tarafından kolaylıkla aşılabilecek bir hale 

sokmaktır. Yılan balıkları iktisadî ehemmiyeti haiz olduğu kadar, 

biolojisi bakımından da enteresan balıklarımızdan olduğunda şüphe 

yoktur. 

Şekil 3 — Kuzey Atlantik okyanusunun halitasında siyah çizgiyle gösteri-

len münhanilerde yılan balıklarının muhtelif bölgelerdeki en büyük sürfele-

rinin boyları. 



Y ı l a n B a l ı k l a r ı n ı n A v l a n m a s ı 

Yılan balıkları, kışın suların çamurlu diplerinde bulunduklarından, 

bu mevsimde tutuldukları nadirdir. İlkbaharda, sahildeki sazlar yeşil-

lenince, bunlar besin aramağa çıkarlar. Bu suretle de yılan balığı avı 

başlar. Yılan balıklarının yakalanmasına en elverişli yerler, gerek göl 

ve gerek nehirlerde olsun, sahillere yakın sığ mahallerdir. Bilhassa 

yağmurlu ve fırtınalı karanlık gecelerde av iyi olur. Böyle zamanlar 

olta, ağ, kapan v. s. gibi her türlü avlama tarzı için uygundur. 

Yılan balıklarının tutulmasında en çok kullanılan âlet halâ olta; 

bunun da bilhassa aşağıda izah edilecek tipidir. Bu nevi paraketa, tak-

riben 7 şer metre mesafe ile yüzlerce olta, 60 santimetre kadar uzun-

luktaki iplerle, esas ipe bağlanırlar. Çok küçük ve bu sebeple de kıy-

metsiz balıkların yakalanmamaları için çengellerin fazla kısa ol-

mamaları lâzımdır (uçtan olta dibine kadar olan mesafe 10-12 mm.). 

Yem olarak, oltalara en çok solucanlar veya küçük balıklar (meselâ 

İnci balığı) takılır. Kendi tecrübelerime göre bu hususta balıkların kul-

lanılması şayanı tercihtir. Zira büyük kurtlarla bile daima küçük yılan 

balıkları da ' yakalanır ki bunlar kıymetsiz olduklarından başka olta-

rın takılmış bulunduğu ipleri de açılamıyacak şekilde dolaştırırlar. 

Yem balıkları ya canlı veyahutta çok taze olmalıdır. Yılan balıkları-

nın ölmüş hayvanları sevdikleri rivayeti doğru değildir. Öleli 10 saati 

geçmiş yem balıklariyle yapılan avlar verimsiz olur. Oltalar güneş 

battıktan sonra suya atılmalı ve güneş doğmadan evvel de çekilmeli-

dir. Daha erken atılacak olursa, bilhassa kurt yemi kullanıldığı 

takdirde, ekseriya kıymetsiz balıkların, yemi önden yiyip bitirdikleri 

görülür. Oltaları uzun zaman suda bırakmak da doğru değildir. Çünkü 

ortalık ağarırken yılan balıkları hareketli olmağa başladıklarından ya 

kendilerini kurtararak kaçarlar veyahutta ipi dolaştırırlar. Yem ola-

rak kurt kullanıldığı takdirde, daha denize çıkılmadan evvel ip tama-

miyle hazırlanmış olmalı ve sonra kürek çekilirken kayıktan suya bı-

rakılmalıdır (Şekil — 1). Yem hayvanları canlı balıklar ise, yalnız bir 

kişi, biraz ustalıkla, ara ara kürek çekmek, diğer zamanlarda da ba-

lıkları iplere bağlamak suretiyle oltaları suya atabilir. 

Yılan balıklarının tutulmasında sabit av aletlerinden basit ağlar 

çok az kullanılır. Yalnız Frisches - Haff'da ince ilmikli fanyalar^ 
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Şekil 1 - Yıl 
« bal*. paraketası SUya a t l l m a d a n evye[ 

Şekil 2 Dedirme» v eya şe lâ leJer 

yarıyan kapan. b a l ' k l a ™ » > tu tu l m a s l na 
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sazlık bölgelere yerleştirmek suretiyle oldukça fazla yılan balığının 

yakalandığı söylenmektedir. Buna mukabil yılan balığı sepetleri, ka-

panlar ve ona benzer sepetler bu hususta daha mühim bir rol oynar, 

Bunlar muhtelif şekil ve isimler altında her yerde kullanılmaktadır. 

Nehirlerde ve bunların bilhassa barajlı yerlerinde, yılan balığı 

setleri işe yarar (Şekil — 2). Buralarda bir değirmenin çarklarını ha-

reket ettirmek için kullanılan su gibi, fazla su yatay vaziyetteki bir 

tahta parmaklıktan geçer. Bu sırada yılan balıklarının küçükleri su ile 

birlikte aralıklardan aşağıya düşer. Büyükleri ise parmaklığın arka 

ucundaki bir kasada toplanır. Balıkların çalınmaması için kasa bir 

asma kilit ile emniyet altına alınmıştır. Bu usûlde su daima dipten, 

yılan balıklarının yaşadıkları yerden, çekildiğinden başka balıklar na-

diren yakalanır. 

Nehir menbalarında, yahutta büyük göllerin çıkış yerlerinde veya 

sığ sahillerde kazıklardan ve söğüt çubuklarından zikzaklı parmaklık-

lar da kurulur (Şekil — 3). Buralarda suyun süzülmesiyle (denizlerde 

med zamanında) geri kalan yılan balıkları uçta bulunan sepetlere sü-

rüklenirler. Bazan bu gibi sabit tertibat yerine uzun ve hareketli ip 

torbalar da kullanılır. 

Şekil 3 — Balıkların avlanmasına yarıyan sepetler arasındaki ve dallardan örülmüş 

parmaklıkları gösteren şekil. 
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Sepetler telden, tahtadan veyahutta söğüt çubuklarından yapılır-

lar. Bunlar ekseriya 1 veya 2 giriş hunisi ihtiva eder. Ürkerek geri 

kaçan yılan balıklarını yakalamak için aynı zamanda aksi tarafa se-

petler konur. 
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Yılan balıklarının geçtikleri sahillere paralel olarak yılan balığı 

sepetleri de yerleştirilebilir. Bu sepetler tel, demir veya tahtadan ya-

pılmış, 1 veya 2 hunili yakalama aletleridir. Bir ip üzerine uzun mesafe-

lerle bunlardan birçoğu bağlanır. İçlerine bazan yem olarak balık veya 

yumurta kabukları da konur. Ka-

natlı sepetler daha çok yakalayabi-

len aletlerdir. Bunlar, yılan balıkla-

rını asıl yakalayıcı kısma sıkıştıran 

sürükjeme tertibatlariyle, daha zi-

yade balık parmaklıklarını andırır-

lar. Burada da geri kaçan balıkları 

tutmak için aksi istikamette sepet-

ler yerleştirilir (Şekil — 4). Büyük 

göllerde müteaddit bölmeli ve hu-

nili kapanlar da kullanılmaktadır. 

Ağz ı kara istikametinde olan esas 

sepete kadar, bazan sahilden 100 

metre veya daha fazla uzunlukta 

bir ana halat uzanır. 

Şekil S — Yılan balığı gırgırı. 

Yı lan balığı avında hareketli 

yakalama aletlerinin kullanıldıkları 

nadirdir. Sahil balıkçılığında bir 

de 12 metre uzunlukta bir torba 

ile 52 metre boyunda kanatlan 

bulunan ırıplardan faydalanılır (Şe-

kil — 5). irip toplanırken kayığın, 

irip üzerine çekilmemesi için, de-

mir atması lâzımdır. Konstans gö-

lünde yılan balığı yakalamak için 

bazan buna benziyen fakat tor-

bası bulunmıyan bir ırıptan isti-

fade edilmektedir. Bu takdirde de 

kayık bir yere tesbit edilir. 

Trawl'\er yalnız Baltık deni-

zindeki yılan balığı avlarında kul-

lanılır. Fakat bunlarda ilmiklerin 

çok dar olması lâzım geldiğinden 

yılan balıkları ile birlikte birçok 

küçük balıklar da tutulur. Bu se-

beple bu âletin lehinde bulunanlar 

azdır. 

Dr. r . NÜMANN 



Türkiye Sularında Tonlar ve Onlara Benziyen Diğer Balıklar 

Yazan : Dr. W. NÜMANN 

Ton balıkları iktisadî bakımdan Türkiyenin en mühim balıkları 

arasında olmalarına rağmen, bunların muhtelif nevileri bazan balıkçı-

lar tarafından bile ayırt edilemez. Küçük boyda olanları büyük form-

ların genç safhaları sayılır, hattâ başka familyalara ait balıkların bile 

genç ton balıkları olarak kabul edildikleri görülür. Tonların Karade-

nizdeki büyük istavritlerden meydana geldiklerini söyliyenler bile var-

dır. Bu masala inanmak için ton balıklarında sırt ve anüs yüzgeçle-

rinin sıralandıklarına dikkat etmek kâfidir. İstavritlerde bu yüzgeç-

cikler bulunmadığı gibi 2. sırt - ve anüs yüzgeçleri de çok uzun olur 

ve hemen hemen kuyruk yüzgeçine kadar devam eder. Bundan başka 

ton balıklarının göğüs pulları yekpare bir zırh teşkil ettikleri halde, 

istavritlerin bütün vücudü mütecanis bir şekilde küçük pullarla kap-

lıdır. Tonlar daha ziyade uskumru ve kolyoslara yaklaşırlar. Bunlar-

da da ton balıkları gibi küçük yüzgeçcikler vardır, fakat onlardan 

farklı olarak göğüs zırhı ihtiva etmezler. Puiları isravritlerinkine ben-

zer. Kuyruk sapının nihayetinde de yan karinalar bulunmaz. 

Hakikî tonlara değil de tona benziyen balıklara Pelamid'ler, yani 

toriklerle onların genç formları olan palamutlar dahildirler (Şekil — 1). 

Şekil 1 — Palamut ve Torik, Sarda sarda. 

1 D 

2 D 

F 

P 

1 ci sırt yüzgeçi, B 

2 ci sırt yüzgeçi, A 

Yüzgeçcikler, K 

Yan yüzgeçleri, 

Göğüs zırhı, 

Anal yüzgeçi 

Karina. 
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Şekil 2 — Orkinos, Thunnus thynnus (SMIT'e göre). 

Bunlar ton balıklarına çok yakın olmakla beraber hemen hemen hiç 

bir zaman onlarla karıştırılmazlar. Zira sırtlarında kendileri için ka-

rekteristik şeritler bulunur. Yalnız bu şeritler kat'î bir ayırıcı karakter 

olmalarına rağmen, renklerin ve renkli şeritlerin suların nev'ine göre 

çok kolay değişen vasıflar olduklarını da belirtmek lâzımdır. Bir tür 

başka bir suda tamamen başka bir renk alabilir. Bu sebeple gçze en 

kolay çarpan renk ekseriya en az itimat edilecek bir karakter haline 

gelir. Palamutların göğüs zırhı çok küçük olur ve hakikî tonlardaki 

gibi küçük göğüs yüzgeçini hiç bir zaman aşmaz. 

Birbirine yakın akraba olan birçok hakikî ton balıklarından Tür-

kiye sularında üç nevi yaşamaktadır. Bunlar âdi orkinos (Thunnus 

thynnus) (Şekil — 2), yazılı orkinos (Germo alalunga (Şekil — 3) ve 

şimdiye kadar türkçe adını bulamadığımız için Akdeniz orkinosu de-

diğimiz Euthynnus alliteratus tur (Şekil — 4). 

Şekil 3 — Yazılı orkinos, Germo alalunga 
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Akdeniz orkinosuna evvelce hiç dikkat edilmemiştir. Bu balığa ne 

D E V E C İ Y A N ve ne de Rus balık bilgini S L A S T E N E N K O ' n u n eserinde rast-

lanır. Elimize geçen fakat kat'î olmıyan diğer malûmattan, bu balığın 

ancak son senelerde mi Marmara ve Karadenize geçtiği, yoksa evvelce 

mevcut olduğu halde sadece farkına mı varılmadığı maalesef kat'î 

olarak söylenemez. Yalnız muhakkak olan bir şey, Akdeniz orkinosu-

nun geçen sene Temmuzdan Eylül ayına kadar tektük fertler halinde 

hemen hemen hergün istanbul balıkhanesinde bulunduğu ve bunlardan 

bir kaçının Karadenizde avlanmış olduğudur. 

Hakikî tonların tetkikine, en çok tanınan adi orkinos ile başlıya-

lım. Diğer türler bu neviden şu suretle ayrılırlar: Yazılı orkinosun 

göğüs yüzgeçi fevkalâde büyük olur ve hattâ küçük yüzgeçciklere 

kadar varır. Adî orkinos ile Akdeniz orkinosunda ise bu yüzgeç bi-

rinci sırt yüzgeçinin sonuna kadar bile yetişmez. Akdeniz orkinosu-

nun sırtında, birinci sırt yüzgeçinin ortasından kuyruğa kadar, şeritler 

ve noktaların teşkil ettiği güzel ve bariz bir mermer örneği vardır. 

Karnının da ön tarafında ortaları açık renkli birkaç (ekseriya 5) koyu 

leke bulunur. Şu halde bu nevide renklerin meydana getirdiği şekiller 

âdi orkinosdan çok farklıdır. Bundan başka Akdeniz orkinosu birinci 

sırt yüzgeçinin fazla konkav profili ile diğer iki neviden daima kat'î 

olarak ayrılır. Zirâ diğerlerinde bu yüzgeç hemen hemen düzdür. 

Orkinos nevileri arasındaki diğer mühim farklar, pratik balık-

çılar tarafından da kolayca tanınabilecek karakterlere münhasır kal-

mak üzere, aşağıdaki tabelâda mukayeseli olarak bir araya toplan-

mıştır : 



Vasıf Orkinos, Thunnus thynnus Yaz ı l ı Orkinos, Germo a l la lunga 
Akdeniz Orkinos'u, Euthynnus 

al l i teratus 

Renk Üst taraf koyu mavi, yanlar ve alt ta-

raf gümüş gibi, kuyruğa doğru bazan 

koyu ve açık renklerde birbirine paralel 

yatay çizgiler mevcut. 

Sırt ve anüs yüzgeçleri sarı - turuncu 

renkli ve siyah kenarlı. Yüzgeçcikler sarı 

ve siyah kenarlı. 

Üst taraf madenî mavi. A l t taraf gü-

müşümsü beyaz. Kuyruğa doğru yuvar-

lak beyaz lekeler. 

Sırt ve anüs yüzgeçleri esmerimsi, sarı 

değil. 

Yüzgeçcikler sarı değil, yalnız sırt yüz-

geçcikleri biraz sarı olabilir. 

Üst taraf koyu mavi, alt taraf gümüş 

gibi. Yan çizginin üstündeki kısım çiz-

giler ve noktalarla mermer gibi şekilli. 

Karnının ön tarafında ortaları açık renk-

li yuvarlak lekeler. Sırt ve anüs yüz-

geçcikleri koyu. 

Pullar Her tarafta mevcut, yalnız göğüste daha 

büyük ve bir zırh teşkil etmiş halde. 

Her tarafta, göğüste daha büyük ve 

zırh teşkil etmiş halde. 

Yalnız yan çizgi üzerinde. Göğüste zırh 

teşkil etmiş halde. 

Göğüs yüzgeçi Küçük, birinci sırt yüzgeçinin sonuna 

kadar varmaz. 

Çok uzun, yüzgeçciklere kadar varır. Küçük, birinci sırt yüzgeçinin sonuna 

kadar varmaz. 

Göğüs zırhı Birinci sırt yüzgeçinin başlangıcına kadar 

ve P - (göğ. yüzgeçi) nin sonunu aşkm. 

Anüs yüzgeçine ve P - nin de hemen 

hemen sonuna kadar. 

Birinci sırt yüzgeçinin ortasına kadar 

ve uzunluğu göğüs yüzgeçi kadar. 

ı Birinci sırt yüzge-

çinin profili. 

Hemen hemen düz. Hemen hemen düz. Fazla konkav. 

Damak Küçük dişli. Küçük dişli. Umumiyetle dişsiz. 

Azamî boy 457 cm. 90 Sm. 122 sm. ekseriya 80 — 100 sm. 

Türkiye sularında 

bulunduğu yerler. 

Akdeniz'den Karadeniz'e kadar, yumur-

talarını da buralara bırakır. 

Akdeniz, Marmara denizine de geçer. Akdeniz, Marmara, Boğaziçi, Karadenize 

giriş yerine kadar nüfuz eder. 


