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“Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık” 

Pınar Bursa 

 

 

ÖZ 

“Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık” adını taşıyan bu çalışmada, 

adından da anlaşılacağı üzere, Antikçağ’daki balık ve balıkçılığın Anadolu’daki 

izleri araştırılmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar balığın, Prehistorik 

Dönem’den itibaren Anadolu’da yaşayan toplulukların beslenmelerinde ve 

ekonomilerinde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymuştur. 

Özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi’nde balığın tuzlamasının yapılması ya 

da sos olarak işlenmesi büyük bir endüstri halini almıştır. Her ne kadar balık işleme 

fabrikalarına ait arkeolojik kalıntılar şimdiye kadar yalnızca Kuzey Karadeniz ile 

Batı Akdeniz kıyılarında saptanmış olsa da Güney Karadeniz ve Marmara kıyılarında 

avlanan ton ve palamut balıklarının tuzlanmak suretiyle elde edilen konservesinin 

amphoralar içinde diğer bölgelere de ihraç edildiği ve bu endüstri sayesinde ucuza 

satılan balığın fakir halkın ana besin maddelerinden birisini oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Anadolu’nun diğer kentlerinde de tuzlama ya da sos şeklinde balık 

üretiminin ya da ticaretinin gerçekleştiği ve bu kentlerden bazılarında balıkçıların 

loncalar oluşturduklarına dair epigrafik deliller mevcuttur.  

İşlenmiş balık ürünlerinin yanı sıra hem tuzlu hem de tatlı sularda avlanan 

çok çeşitli taze balığın da et ve balık pazarlarında satışa sunulduğu, hatta zaman 

zaman Anadolu’nun bazı kentlerinde Mısır ya da Doğu Akdeniz’den ithal edilmiş 

balık türlerinin dahi tüketildiği anlaşılmaktadır.  

Diğer yandan, Antikçağ’da Anadolu’da balıkçılık endüstrisinin ne boyutta 

olduğu, üretimin ve ticaretin kimler tarafından ne şekilde gerçekleştirildiği ve 

devletin bu endüstri üzerinde ne gibi bir yaptırımı olduğu konusundaki bilgilerimiz 

oldukça sınırlıdır. 
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“Fish and Fishing in Ancient Anatolia”  

Pınar Bursa 

 

 

ABSTRACT 

In this study called “Fish and Fishing in Ancient Anatolia” as its name 

suggests, the traces of fish and fishing in Ancient Anatolia are researched. In recent 

years, research studies has shown that fish has had an important place in the 

gastronomy and economy of Anatolian societies since prehistoric times. 

 Especially in Roman times, salted fish and fish sauce production became a 

valuable industry. Although all archaeological evidence of preserved fish 

installations have been discovered in the Western Mediterranean and in the Northern 

region of the Black Sea thus far, we know that tuna and bonito were caught and 

salted in the Sea of Marmara and the Southern region of the Black Sea. The 

preserved fish products were exported in amphoras from these regions to other 

regions. These products were inexpensive and consequently became a staple in the 

diet of poor people. Epigraphic evidence exists which shows that numerous cities 

throughout Anatolia had such preserved fish industries concerned with production 

and trade along with fisherman’s guilds. 

 In addition to the preserved fish products, numerous kinds of fresh fish from 

both salt and fresh water sources were available for sale in markets. In some 

Anatolian cities, imported fish from Egypt and the Eastern Mediterranean region 

were sold. 

 At this time we cannot say how large this industry was, nor can we clearly 

say who was involved in production and trade in Ancient Anatolia. Likewise, the 

organization of labor in this industry, be it slave or otherwise remains unclear. 

Governmental stipulations such as through taxation and the bestowal and fishing 

rights unfortunately is also unclear. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı, antik kaynaklar ve arkeolojik verilerin ışığında 

Antikçağ’da Anadolu’da balık ve balıkçılığın sosyal yaşamdaki yerini saptamaktır. 

Bu kapsamda, M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren M.S. 6. yüzyılın sonuna kadar olan dönem 

içerisinde, Anadolu’nun Fırat Irmağı’nın batısında kalan kısmı çalışma alanını 

oluşturmuştur.  

Her ne kadar Homeros destanlarında yer alan kahramanlar kırmızı eti balığa 

tercih etmiş gibi görünseler de modern araştırmalar balık ve balığın işlenmesinden 

elde edilen ürünlerin Antikçağ ticaretinde ve beslenmesinde önemli bir yere sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle ki amphoraların içinde gemilerle nakliyatı 

yapılan ürünler arasında zeytinyağı ve şaraptan sonra gelen işlenmiş balık ürünlerinin 

ucuz olmaları nedeniyle fakir insanların beslenmesinde ilk sıralarda yer aldığı 

anlaşılmaktadır. 

Ancak, bu dönem balık ve balıkçılığına ilişkin modern çalışmaların 

çoğunlukla bu konuyla ilgili arkeolojik kalıntıların yoğun olarak saptandığı Kuzey 

Karadeniz ve Batı Akdeniz Bölgeleri’ni içerdiği, her iki bölge ile bağlantısı olan 

Anadolu’nun ise bu çalışmalarda yeterince incelenmediği görülmektedir.  

Bu nedenle, hem antik kaynaklar, hem arkeolojik veriler hem de modern 

çalışmalardaki bilgilere dayanarak Antikçağ Anadolusu’nda balık ve balıkçılığın ne 

nasıl biçimlendiğine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Konu seçiminde yardımcı olan ve tezi yöneten değerli hocam Prof. Dr. Oğuz 

TEKİN’e tüm yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Tezimle ilgili olarak fikirlerini 

benimle paylaşan ve tezimi önceden okuyarak önerilerde bulunan Prof. Dr. Mustafa 

Hamdi SAYAR ile Prof. Dr. A.Vedat ÇELGİN’e teşekkür ederim. Ayrıca, 

meslektaşım Levent VARDAR’a; müzelerdeki araştırmalarım sırasında fikren ve 

fiilen katkıda bulunan müze çalışanlarına; tezimin bilgisayar ortamında hazırlanması 

sırasında karşılaştığım problemleri çözmeme yardımcı olan Canan KARACA 

ÖZASLAN’a ve Ece SARIASLAN’a; çalışmalarım süresince gösterdikleri sabır ve 

desteklerinden dolayı, aileme, eşim Tony STURTEVANT’a ve iş arkadaşlarıma 

teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Tezin Amacı: “Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık” başlığını taşıyan 

bu çalışma ile antik kaynaklar ve arkeolojik verilere dayanarak Antikçağ 

Anadolusu’nda balık ve balıkçılığın sosyal hayattaki yerine ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda, M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren M.S. 6. yüzyılın sonuna kadar 

olan dönem içerisinde, Anadolu’nun Fırat Irmağı’nın batısında kalan kısmı çalışma 

alanını oluşturmuştur.  

 Kaynakların, Konu ile İlgili Araştırmaların ve Literatürün Durumu: İnsan 

toplulukları erken dönemlerden itibaren çoğunlukla su kaynaklarına yakın alanlara 

yerleşmeyi tercih etmiştir. Irmak, göl, dere gibi kara sularının yanı sıra deniz 

kenarında da avlanan ilk topluluklar, açık denizlerde avlanabilmek için gerekli olan 

teknolojiyi yaratmakta da gecikmemiştir. Prehistorik yerleşim alanlarında yapılan 

kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan balık kemikleri ve deniz böceklerine ait 

kabuklar bu gerçeği destekler niteliktedir. 

Antikçağ’da balık ve balık ürünlerinin beslenmedeki yeri ve nasıl 

tüketildikleri hakkında antik kaynaklarda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bunlar 

arasında, Apicius’un De re coquinaria adlı eserinde (M.S. 1. yüzyıl) yer alan balık 

yemek tarifleri, balıkların ziyafet sofralarında nasıl servise sunulduklarına dair 

bilgiler içermektedir. Athenaios, M.S. 2. yüzyıl sonlarında kaleme aldığı 

Deipnosophistai adlı eserinde çeşitli balık türlerinin kökeni ve sınıfları konusunda 

detaylı bilgiler verirken aynı zamanda, tıpkı Apicius’ta olduğu gibi elit sınıfın damak 

zevkini yansıtan balık yemeklerine ilişkin tarifleri de sunar. Plinius’un Historia 

Naturalis adlı eseri, balık sosu tarifine ilişkin en erken kaynaklar arasındadır. 

Galenos, Varro, Columella gibi yazarların tıp ve ziraatla alakalı eserlerinde de balık 

ve balık ürünlerine ilişkin bilgilere rastlamak mümkündür.  

Antik kaynaklar balıkçılık ve balık avlama yöntemleri ile ilgili olarak da 

bilgiler sunarlar. Özellikle Oppianus tarafından M.S. 177–180 yılları arasında kaleme 

alınan Halieutika adlı eser başta olmak üzere, Oppianus ile aynı yüzyılda yaşamış 

olan Aelianus’un De Natura Animalium adlı eserinde de balık avlama yöntemleri 

ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ancak, bu kaynakların genellikle, Aristoteles’in 
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Historia Animalium adlı eseri gibi balıklarla ilgili bilgiler içeren ve kendi 

dönemlerinden yüzyıllar önce kaleme alınmış olan kaynaklardan yararlandıkları, 

balıkçılıkla ilgili olarak ait oldukları dönemdeki uygulamaları ya da bölgesel 

farklılıkları yansıtmadıkları anlaşılmaktadır.  

Antik dönemde elde edilen balık ürünlerine ilişkin ilk ciddi çalışma, H.K.E. 

KÖHLER tarafından 1832 yılında “Τάριχος, ou recherches sur l’histoire et les 

antiquités des pêcheries de la Russie méridionale” (Mémories de l’Academie 

Impériale de Sciences de St Petersburg, 6e série, t.1.St. Petersburg) başlığı altında 

yayımlanan eserdir. Balıktan elde edilen ürünlerin neler olduğu, bunların nasıl 

üretildikleri ve nasıl kullanıldıklarına ilişkin olarak antik kaynaklarda yer alan 

bilgiler ilk kez bu çalışma ile bir araya getirilmiştir. 19. yüzyılda bu konuyla ilgili 

olarak yapılan diğer önemli bir çalışma ise Paul RHODE tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Rhode, 1890 yılında Latince olarak kaleme aldığı tez 

çalışmasında özellikle, ton balığı avcılığı ve bu balığın tuzlanması ile edilen yan 

ürünleri ele almıştır. 1910 yılında Robert ZAHN, Pauly-Wissowa’da “garum” 

üzerine bir makale yayımlamıştır. Söz konusu çalışmada, antik kaynakların yanı sıra 

Köhler tarafından kullanılmayan Geç Roma Dönemi’ne ait kaynaklar ile amphoralar 

üzerindeki yazılardan da yararlanılmıştır1. 

1947 yılında D’A.W. THOMPSON tarafından hazırlanan Glossary of Greek 

Fishes adlı eserde, antik kaynaklarda yer alan balık, balıkçı ve balıkçılığa dair 

bilgiler sınıflandırılarak detaylı bir antik balık terminolojisi oluşturulmuştur. Roma 

İmparatorluğu Dönemi tuzlama balık endüstrisine ilişkin ilk kapsamlı çalışma ise 

Michel PONSICH ve Miguel TARRADELL tarafından hazırlanan ve daha önceki 

çalışmalardan farklı olarak arkeolojik verilerden de yararlanan Garum et industries 

antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale (Bibliothèque de l’École 

des Hautes Études Hispaniques 36, Paris) adlı eserdir. Bu çalışmanın ardından, daha 

önceki dönemlerde pek çok tarihçi tarafından eskiçağdaki sosyal ve ekonomik değeri 

yeteri kadar vurgulanmayan işlenmiş balık ürünleri ile ilgili olarak pek çok bilimsel 

araştırma gerçekleştirilmiştir.  

                                                
1 Robert I. Curtis, “Sources for Production and Trade of Greek and Roman Processed Fish”, Ancient 
Fishing and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus 
University Press, 2005, s. 31-34. 
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Balıkçılıkta kullanılan araç-gerece dair arkeolojik izler ise oldukça az 

sayıdadır. Çengeller, iğneler ve ağ ağırlıkları günümüze kadar ulaşabilen örneklerdir. 

Bununla birlikte, tuzlama balık yapımında kullanılan havuzlar, işlenmiş balık 

ürünlerinin nakliyesinde kullanılan amphoralar, yazıtlar ve görsel malzemeler de 

eskiçağ balık ve balıkçılığına ilişkin bilgilerimizin kaynağını oluştururlar. Son 

yıllarda arkeolojik kazılarda elek kullanımının yaygınlaşması ve bu yöntemle elde 

edilen küçük hayvan kemiklerinin analiz edilmesi, antik kentlerdeki balık tüketimi, 

ticareti ve tüketilen balık türleri hakkındaki bilgilerimizin gelişmesine olanak 

sağlamıştır. Tüm bu verilere dayanarak gerçekleştirilen modern araştırmalar, balık ve 

balığın işlenmesinden elde edilen ürünlerin antik dönem ticaretinde ve 

beslenmesinde, önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Antik kaynakların 

aksine, taze balığın yalnızca zengin sınıf tarafından tüketilmediği; balık pazarlarında 

herkesin alım gücüne hitap eden ürünlerin yer aldığı ve insanların günlük besin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiftçiliğin yanı sıra ikinci bir iş olarak balıkçılıkla 

uğraştıkları da anlaşılmaktadır.  

Tezin Kuruluş Düzeni: Bu kapsamda, çalışma konumuz olan Antikçağ’da 

Anadolu’da balık ve balıkçılık hususuna girmeden önce, genel olarak eski Yunan ve 

Roma dünyasında balıkçıların nasıl tanımlandıkları, hangi balıkların daha çok 

tüketildiği ve beslenmede nasıl rol oynadıkları, balık avlama yöntemlerinin neler 

olduğu, balığın tanrılar dünyası ile nasıl ilişkilendirildiği ve ticaretinin ne şekilde 

gerçekleştirildiği ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümü ise Antikçağ Anadolusu’ndaki balık ve balıkçılığa 

ayrılmıştır. İlk olarak, eski Yunan ve Roma öncesi Anadolu yerleşimlerinden 

arkeolojik kazılar sonucu elde edilen delillere dayanarak bu dönemde Anadolu’da 

balık avı ve tüketiminin nasıl olduğuna dair bilgilere yer verilmiştir. 

Bundan sonraki kısımda bölgelere göre, balık ve balıkçılıkla bağlantısı olan 

Anadolu kentleri incelenmiştir. Balıkların satışa sunulduğu macellumların, balıkçı 

loncalarının ve balık kültünün Anadolu’daki izleri ayrı ayrı incelenmiştir. 

Son bölüm, Anadolu kökenli balık-balıkçı-yunus tasvirlerini içeren, sikke, 

mozaik, taş ve pişmiş toprak eserlerin derlendiği katalog kısmından oluşmaktadır. 

Balık ve balıkçı tasvirleri özellikle, seramik kaplar üzerinde yoğun bir şekilde 

resmedilmiştir. Taş, pişmiş toprak, metal ya da camdan yapılmış her türlü malzeme 
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üzerinde bezeme olarak kullanılan balık motifinin ayrıca, ölüm olgusu ile 

ilişkilendirilmesi nedeniyle mezar duvarlarına da işlendiği görülmektedir. Ancak, 

ayrı bir çalışma konusunu oluşturacağına inandığımızdan balık motifi içeren tüm 

Anadolu kökenli eserlerden ziyade, balık-balıkçı ve yunus tasvirlerinin sanatta 

işlenişi hakkında genel bir fikrin oluşmasına yardımcı olacak örneklere burada yer 

verilmiştir. 

Kataloğun birinci kısmını, basıldığı kentin tarihine ışık tutan ve bazen de 

doğal zenginliğine işaret eden betimler içeren sikkeler oluşturmaktadır. Sikke 

kataloglarında yer alan ve balık, balıkçı ya da yunus tiplerini barındıran Anadolu’da 

basılmış kent sikkeleri burada listeler halinde sunulmuştur. İlgi alanımız yalnızca bu 

sikkeler üzerinde görülen balık-balıkçı-yunus tasvirleri olduğundan, bunların ayrıntılı 

tanımlarına ve boyut ya da ağırlıklarına ilişkin bilgilere katalogda yer verilmemiştir. 

Kataloğun ikinci kısmı, balıkçılar ve balıkçılık yöntemleri hakkındaki bilgilerimizin 

temelini oluşturan görsel malzemelerin başında yer alması nedeniyle, mozaiklere 

ayrılmıştır. Yayınlardan ve Türkiye’deki müzelerden tespit edilebilen mozaikler bir 

araya getirilmiştir. Ayrıca, çalışma alanımız dışında kalmakla birlikte, balık ve 

balıkçılıkla ilgili en canlı sahneleri içermeleri nedeniyle, Antiokheia kentinin yurt 

dışında ve ülkemizdeki müzelerde yer alan deniz sahneli mozaiklerine de burada yer 

verilmiştir. Kataloğun üçüncü kısmını, balıkçı heykellerinin yanı sıra balık ve yunus 

tasvirli taş eserler oluşturmaktadır. Son bölümde ise balıkçı heykelcikleri ya da bu 

heykellere ait baş ve gövdelerden oluşan pişmiş toprak eserlere ayrıca, balıkçı motifi 

içeren diğer malzemelere örnek teşkil etmeleri açısından, bir balıkçının resmedildiği 

seramik parçası ile diskusunda elindeki olta ile balık avlayan bir figürün betimlendiği 

kandile yer verilmiştir.  

Katalog çalışmaları kapsamında, Türkiye’deki müzelerde gerçekleştirdiğimiz 

araştırmalar, hedeflenen şekilde tamamlanamamıştır. Bürokratik sebepler, müzelerde 

çalışan uzmanların yetersizliği ya da güvenliğin yeterince sağlanamaması gibi 

etkenler, plan dahilindeki tüm müzelerin ziyaret edilmesini engellemiş ve varlığından 

haberdar olduğumuz tüm eserleri görmek ya da envanter bilgilerine ulaşmak 

mümkün olamamıştır. Bu nedenle ileri bir tarihte tamamlamayı düşündüğümüz müze 

araştırmalarımızdan elde edilen bilgilerin, makaleler şeklinde değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.
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1. ANTİKÇAĞ’DA BALIK VE BALIKÇILIK 

 

1.1. Eski Yunan ve Roma Dönemi’nde Balık 

Eski Yunan uygarlığının öncüsü olarak kabul edilen Minos sanatında diğer deniz 

canlıları yanında balıkların oldukça natüralist bir şekilde tasvir edildikleri görülür. Antik 

Yunan sanatında balık ve balıkçılık betimleri oldukça beğenilen temalar olmuş ve pek 

çok sanat eseri üzerinde kullanılmıştır1. Örneğin, balık ve balıkçı sahneleri Klasik 

Dönem vazoları üzerine resmedilmiş, Güney İtalya’nın kırmızı figürlü “balık tabakları” 

tüm Yunan dünyasına yayılmıştır. Hellenistik Dönem’de, tipik balıkçı figürünün 

işlendiği heykel ve heykelcikler yapılmış ve Pompeii’de görüldüğü gibi, balıklı sahneler 

mozaikler üzerinde deniz dünyası ile birlikte işlenerek devamlılık göstermiştir. Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde, Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen bu ilk örnekleri taklit 

eden balıklı mozaiklerin İtalya’nın yanı sıra Roma’nın Batı ve Doğu eyaletlerinde, 

genellikle banyoların tabanlarında olmak üzere, çeşme ve havuzlarda sevilerek 

kullanıldığı görülür.  

Bütün bu örnekler balık ve balıkçılığın Antikçağ’daki yeri ve önemi hakkında 

bize bir fikir vermektedir. Balıkçılık, nasıl bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki pek çok 

topluluk için önemli bir ekonomik kaynaksa, başından beri insanın yaşamında ve 

geçiminde de dikkate değer bir rol oynamıştır. Balık, deniz kıyısı, ırmak ve lagünlerin 

yakınlarında kurulmuş yerleşimlerin besin kaynağı olmasının yanı sıra onların ekonomik 

açıdan kalkınmalarına da yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, prehistorik veya klasik 

Yunan kentlerinde yapılan arkeolojik kazılarda deniz ürünlerine ait buluntuların az 

sayıda ele geçtiği gözlemlenmektedir. Elbette bunda balık kılçıklarının küçük ve 

dayanıksız olmaları ayrıca, tanımlanabilmelerinin zorluğu da büyük rol oynamaktadır. 

Bol miktarda ele geçen deniz yumuşakçalarına ait kabuklar bir yana, günümüze kadar 

ulaşan balık kemiklerinin genellikle büyük boyutlu türlere ait olduğu görülmektedir.  

                                                
1 Balık ve balıkçılık betimlerini içeren arkeolojik deliller için bkz., H.-G. Buchholz, G. Jöhrens, I. Maull, 
Jagd und Fischfang, Archaeologia Homerica, Band II, Göttingen, 1973. 
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Bu tür balıkların başında ton balığı gelmektedir. Sahillerden uzak, sıcak, ılık ve 

oldukça serin denizlerde yaşamakla birlikte, zaman zaman sahillere ve açık körfezlere 

kadar da sokulabilen Scombridae familyasına ait ton (Thunnus thynnus), orkinoz 

(Thunnus alalunga) ve yazılı orkinoz (Euthynnus alletteratus) balıkları, sürüler 

halinde toplanarak mevsimsel olarak uzun mesafeler halinde göç ederler. Hem antik 

kaynaklar hem de arkeolojik veriler, yumurtlamak için göç ettikleri yerlerde avlanan ton 

balıklarının, günümüzde olduğu gibi eskiçağlarda da ekonomik açıdan önemli bir meta 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Antik kaynaklarda ton balığının (Θυννος) etobur, toplu halde hareket eden, 

göçmen, denizlerin derinliklerinde yaşayan, hızlı ve güçlü bir balık türü olarak 

tanımlandığı görülür. Bunun yanı sıra antik kaynaklar, bu balığın avlanmasında 

kullanılan yöntemler, yiyecek olarak nasıl tüketildiği, hatta tedavi amaçlı kullanımı 

hakkında bilgiler sunarlar2.  

Her ne kadar, eski yerleşimlerde saptanan ve genellikle 1 metreyi aşan boyutta ve 

100–150 kiloya kadar ulaşan ağırlıkta oldukları anlaşılan ton balığına ait kalıntılar, açık 

denizlerde yaşayan, büyük boyutlu göçmen balıklara özgü bir balıkçılığa işaret etse de, 

göç mevsimlerinde sürülerin kıyılara yaklaştığı da göz ardı edilmemelidir.  

 Van Neer ve Uerpmann, Troia’da bulunan balık kemikleri üzerine yaptıkları 

çalışmalarında, arkeozoolojik çalışmalarla elde edilen bilgilerin sonucunda Prehistorik 

Dönem Ege dünyasında ton balığının ana besin maddelerinden biri olduğu yönünde bir 

fikrin oluştuğunu ancak, ton balığı kemiklerinin büyük boyutlu oldukları için diğer 

Akdeniz türlerine nazaran daha kolay tespit edildiği ve bilinen bir örnek olması 

nedeniyle de örneklendirme eğiliminin etkisiyle elle toplanan buluntular arasında bu 

balığa ait kalıntıların sayısal bakımdan üstünlük kazanabileceği olasılığına dikkat 

çekerek, ton balığının erken dönemlerdeki ekonomik değerinin abartıldığını ileri 

sürmüşlerdir3. 

                                                
2 D’arcy Wentworth Thompson, A Glossary of Greek Fishes, London, 1947, s. 79 vd. 
3 Wim Van Neer, Margarethe Uerpmann, “Fish remains from the new excavations at Troy”, 
Archaeozoology of the Near East III. Proceedings of the third international symposium on the 
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 Diğer yandan, Beşik-Yassıtepe hayvan kalıntılarını çalışan Angela von den 

Driesch’e göre, ton balığı, Erken Tunç Çağı ve daha öncesinde büyük miktarlarda 

avlanmıştır4.  

 Tüm bunların yanı sıra, başından beri gündelik balıkçılığa nazaran ileri bir 

teknoloji kullanılarak avlanan ton balığının Eski Yunan ve Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde de ekonomik değerini koruduğu özellikle, Karadeniz ve Doğu Akdeniz 

kıyılarındaki mevsimlik göç yolları üzerinde yer alan kentler için önemli bir endüstri 

malzemesi haline geldiği ve göç mevsiminde büyük miktarlarda ton balığı avlamak 

amacıyla bir araya gelmiş balıkçı gruplarının, önceden hazırladıkları büyük çaplı 

donanımları kullandıkları bilinmektedir. 

Acipenseridae familyasına ait olup denizlerde yaşamakla birlikte, üremek için 

sürüler halinde, nadiren de tek olarak tatlı sulara göç eden mersin balıkları antik 

dönemde özellikle Karadeniz bölgesi için önemli bir ticari unsur olmuştur. Genellikle, 

Karadeniz, Hazar Denizi ve Azak Denizi’nde yaşayan bu familyaya ait türlerden mersin 

morinası (Huso huso), ülkemizin kuzey sahillerinde, Kızılırmak ve Yeşilırmak 

ağızlarında; mersin balığı (Acipenser stellatus), Karadeniz ve Marmara sahillerinde; rus 

mersin balığı (Acipenser gueldenstaedti), Karadeniz sahillerinde, Sakarya, Kızılırmak, 

Yeşilırmak ve Çoruh gibi nehirlerin yanı sıra Marmara Denizi’nde; kolan balığı ise 

Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirleri ile Bafra yakınında halen bulunmaktadır.  

Herodotos, mersin balığı (άντακαιος, άκκιπήσιος) olarak adlandırılan ve havyar 

çıkarılan büyük balıkların Dinyeper Irmağı’nda bol miktarda yakalandığından 

bahsetmektedir5. Strabon ise Karadeniz’de, buzun altından “gangame” isimli bir araç 

vasıtası ile avlanan mersin balıklarının yunus büyüklüğünde olduğunu vurgular6. Hem 

denizde hem de tatlı sularda yaşayabilen bu tür, günümüzde Anadolu’nun güney 

kıyılarında mevcut olmasa da; Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pamphylia kıyılarında 

                                                                                                                                           
archaeozoology of the Southwestern Asia and adjacent areas, Ed., H. Buitenhuis, L. Bartosiewicz, 
A.M. Choyke, Groningen: ARC-Publication 18, 1998, s. 251-252. 
4 Angela von den Driesch, “Archäozoologische Untersuchungen an Tierknochen aus dem dritten und 
ersten vorchristlichen Jahrtausend vom Beşik-Yassıtepe, Westtürkei”, Studia Troica 9, 1999, s. 456. 
5 Hdt., IV.53. 
6 Str., VII.3.18. 
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avlanan ve έλλοψ olarak bilinen bir çeşit mersin balığının büyük ilgi gördüğüne dair 

bilgiler mevcuttur7. 

Kalıntılarına sıkça rastlanan ve aynı zamanda karasal balıkçılığın boyutuna işaret 

eden diğer büyük boyutlu balıkların başında sazan (βάλλαγρος, κυπρινος) ve yayın 

(γλάνεος, σίλουρος) balıkları gelmektedir8. Cyprinidae familyasından sazan balığı 

(Cyprinus carpio) Prehistorik ve Klasik Dönem’de en çok avlanan balıklardan birisi 

olmuştur. Göllerde ve yavaş akan ırmaklarda yaşayan sazan balığına ait kemiklerin 

genellikle 20-70cm. arasında değişen boyutlarda olduğu ve bu boyutlarla 

kıyaslandığında da ağırlıklarının yaklaşık 200gr.dan başlayıp 5 kiloyu aşan miktarlara 

kadar ulaştığı anlaşılmaktadır9. Siluridae familyasına ait yayın balığı (Silurus glanis) 

ise büyük ırmakların sularının alçaldığı çamurlu alanlarda yaşamakla birlikte, az tuzlu 

sularda da bulunabilmektedir. Uzunlukları 70-150cm. arasında değişen bu türün de tıpkı 

sazan balığı gibi erken dönemlerden itibaren çağlar boyunca yoğun bir şekilde avlandığı 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan, göl ve ırmaklarda yıl boyunca yapılan balık avcılığının 

günlük besin ihtiyacını karşılamakla birlikte, ev ekonomisine de katkıda bulunduğu 

düşünüldüğünde tatlısu kefali, turna balığı, kocaağız, yılan balığı gibi daha pek çok 

farklı türdeki tatlı su balığının avlanmış olması kaçınılmazdır.  

Ton balığı gibi göçmen olan ve Scombridae familyasına ait olan palamut (sarda 

sarda) ve uskumru (scomber scombrus) balıkları da antik dönemde ticari açıdan 

değerli olmuştur10. Antikçağ’da tuzlama balık hazırlanmasında kullanılan palamut 

(πηλαµύς) ve uskumru (σκοµβρος), Karadeniz için ayrıca önem taşımaktaydı ve 

özellikle Çanakkale ile İstanbul Boğazları bu balıkları ile ünlüydü.  

                                                
7 Thompson, a.g.e., s. 7, 16, 19-20, 42, 62-63; Johannes Nollé, Side Im Altertum: Geschichte und 
Zeugnisse I: Inschriften Griechischer Städte aus Klaeinasien, Band 43, Bonn, 1993, s.31-32. 
8 Thompson, a.g.e., sazan, s. 24, 65; yayın, s. 47 vd, 233. 
9 Andrew Dalby, Siren Feasts: A History of Food and Gastronomy in Greece, London, 1996, s. 66; 
Wim Van Neer, Bea De Cupere, Marc Waelkens, “Remains of local and imported fish at the ancient site 
of Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”,  Sagalassos IV: Report on the Survey and Excavation 
Campaingns of 1994 and 1995, Ed., M. Waelkens, J.Poblome, Acta Archaeologica Lovaniensia 
Monographiae 9, Leuven University Press, 1997, s. 573; W. Van Neer, I. Zohar, O. Lernau, “The 
Emergence of Fishing Communities in the Eastern Mediterranean Region: A Survey of Evidence from 
Pre-and Protohistoric Periods”, Paléorient 31/3, 2005, s. 139vd. 
10 Thompson, a.g.e., palamut, s . 197 vd., uskumru, s. 243 vd. 
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Clupeidae familyasından bir kıyı balığı olan sardalyanın (Sardina pilchardus) 

özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’nde balık sosu ve tuzlanmış balık yapımında 

yoğun bir şekilde kullanıldığı ve ucuz olması nedeniyle tuzlanmış ya da kurutulmuş 

sardalyanın sıradan insanlar tarafından bolca tüketildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 

Roma mutfağında sevilerek kullanılan balık sosu yapımında da kullanılmış olması, bu 

türün, Akdeniz dünyası için ekonomik değeri yüksek endüstri malzemelerinden biri 

olmasına neden olmuştur. Thompson, antik kaynaklarda sardalya balığına karşılık gelen 

“σαρδα” kelimesinin aynı zamanda, ton ve palamut balığından yapılmış tuzlama ile kap 

içine basılmış diğer tüm balık ürünleri için kullanılan genel bir isim olduğunu 

belirtmektedir11.  

Kalıntılarına rastlanan Serranidae (Hani balıkları) familyasından özellikle orfoz 

(Epinephelus Guaza) ve lahoz (Epinephelus Aeneus) balıkları geçmişte Akdeniz 

boyunca yer alan kıyı yerleşimlerinin ana besin maddeleri arasında yer almıştır. Kıbrıs 

Adası’ndan elde edilen bulgular ise önemli bir ekonomik mal ve besin maddesi olan 

levrekgillere ait türlerin M.Ö. 8. binyıl gibi erken dönemlerde dahi büyük miktarlarda 

avlanmış olduğunu ortaya koymuştur12.  

Özellikle lagünlerde yaşayan ve zaman zaman buradan ırmaklara giren türlerin 

kara balıkçılığında önemli yer tutmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bunların başında, çipura 

(Sparus aurata), kefaller (mugilidae) ve levrek balıkları (Dicentrarchus sp.) 

gelmektedir. 

 Bunların yanı sıra Roma İmparatorluk Dönemi’nde zenginlerin, villalarına 

yaptırdıkları deniz suyu ile doldurulmuş havuzlarda balık beslediklerini antik 

kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bu havuzlarda yetişen balıklar, kişilerin adlarını 

değiştirecek kadar önem kazanmışlardır. Örneğin Sergius Aurata, adını, yetiştirip sattığı 

çipuralardan, Lucinius Muraena ise müren balığından almıştı13. 

Yukarıda saydığımız balıkların dışında antik kaynaklar daha pek çok balık ismi 

sunarlar. Ancak, çoğu zaman bu isimlerin günümüzde hangi balıklara karşılık geldiğini 

                                                
11 Thompson, a.g.e., s. 229. 
12 Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., s. 579.  
13 Colum., VIII.16. 
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saptamak imkansızdır. Diğer yandan, ilk zamanlarda gıda ihtiyacını ve geçimini 

sağlamak için avlanan balıkçının avını seçmek gibi bir tercihi olmadığı unutulmamalıdır. 

Zamanla gelişen mutfak kültürü ve damak tadı bazı balık türlerinin öncelikli olmasına 

neden olsa da et ve balık pazarlarında herkesin kesesine ve zevkine uygun pek çok farklı 

türde balığın yer aldığı anlaşılmaktadır. 

 

1.2. Eski Yunan ve Roma Dönemi Balıkçıları 

Aristoteles, beslenme ayrılıklarının farklı yaşam türleri meydana getirdiğini, bir 

gölün, bir bataklığın, bir nehrin ya da denizin balıkların nispeten bol olduğu bölümünün 

yakınında yaşamaları gereken balıkçıların bunlardan biri olduğunu vurgular14. Toplumun 

bir kısmının tarım, el sanatları ile gibi işlerle meşgul olurken, bir kısmının da denize 

açılıp orada ticaret, yolcu taşımacılığı veya balık avcılığı yaptığını belirten Aristoteles’e 

göre, birçok yerde nüfusun büyük bir kesimi denizle ilgili işlerde çalışmaktaydı. 

Örneğin, Byzantion’da çok sayıda balıkçı yaşamaktaydı15. 

Balıkçılardan bahseden en eski iki şiirden biri Sappho’ya bir diğeri ise Alkaios’a 

atfedilmektedir. Sappho bir şiirinde, ıstırap çeken ve yoksul olarak bilinen bir balıkçının 

sembolleri olan ağ ve küreğin, yaslı babası Meniskos tarafından balıkçı Pelagon’un 

mezarı üzerine bırakıldığını anlatır. Alkaios’un mısralarında ise fakirlik daha güçlü 

vurgulanmakta ve yoksulluk içindeki balıkçı Diotimos’un içinde çalıştığı ve yaşadığı 

balıkçı teknesi ile birlikte yakıldığından bahsedilmektedir16. Diğer yandan, balıkçıların 

Eski Yunan komedyasında alışılmış karakterler arasında olduğu anlaşılmaktadır. 

Epikharmos, Sophron, Arkhippos, Antipanes ve Menandros gibi yazarlar oyunlarında 

farklı balıkçı tiplerine yer vermişlerdir. 

M.Ö. 6. yüzyıl sonu ve 5. yüzyılın başlarında Atina’da oldukça popüler olan 

Attika tipi siyah-kırmızı figürlü vazolar ile Güney İtalya’nın kırmız figürlü vazoları 

günlük hayata dair sahneler içerirler. Bu vazolar üzerinde bir kayanın üzerine çömelmiş, 

ellerinde oltalar ve balık sepetleri ile avlanan ya da omuzlarındaki sırığın her iki ucunda 

                                                
14 Arist., Pol., I.3.1256a. 
15 A.e., IV.4.1291b. 
16 William Radcliffe, Fishing From the Earliest Times, Chicago, 1974, s.116–117. 
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yer alan içleri balık dolu sepetleri ya da balıkları pazara götürüp satmak için acele eden 

balıkçılar tasvir edilmiştir. Bu sahnelerde balıkçıların, bazen çıplak, bazen de iş 

kıyafetleri içinde ve şapka giymiş olarak tasvir edildikleri görülmektedir17.  

 

 

Res.1. İki balıkçı tasviri. Sakallı olanı bir  Res. 2. İki balıkçı. Ayakta olanı omuzundaki 
kayanın üzerine çömelmiş elindeki olta ile balık sırığın her iki ucunda yer alan balık dolu sepeti 
avlamaktadır. Bir diğeri, omuzundaki sırığın  taşırken bir diğeri, yerdeki balıklarla uğraşmaktadır 
ucunda yer alan sepeti balıkla doldurmak için (Sparkes 1999, s. 154, fig. 11.6). 
beklemektedir (Sparkes 1999, s. 152, fig. 11.3) 
  

Balıkçılar genellikle posttan ya da yumuşak malzemeden yapılmış khiton, 

exomis türü elbiseler ya da yalnızca kalça kısımlarını saran bir kumaştan oluşan basit bir 

kıyafet giyerlerdi. Başlarında ise pilos, pileus gibi konikal formda ya da petasos türü 

alçak ve kenarlıklı şapkalar bulunurdu18. Bu şekilde tasvir edilmiş balıkçılara vazo 

resimlerinde, heykel sanatında ve mozaikler üzerinde rastlamak mümkündür.  

Hellenistik Dönem heykel sanatında ve bu döneme tarihlenen antik kaynaklarda 

balıkçıların tam da Sappho ve Alkaios’un mısralarına uyacak şekilde, genellikle yaşlı, 

                                                
17 Brian Sparkes “A Pretty Kettle of Fish”, Food in Antiquity, Ed., John Wilkins, David Harvey, Mike 
Dobson, University of Exeter Press, 1999, s. 150-161. 
18Alexandra Kankeleit, “Fisch und Fischer”, Antike Welt 34/3, 2003, s. 273. 
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ağır iş koşulları altında yıpranmış ve fakir görünümlü insanlar olarak tasvir edildiği 

gözlemlenir. 

 
Res.3. Seneca balıkçısı. M.Ö. 200 civarına ait bir orijinalin kopyası 

(Smith 2002, s. 158, res.179). 
 

Balıkçıların hem gündüz hem de geceleri avlandıkları anlaşılmaktadır. Geceleyin 

bir ateşin yaydığı ışık yardımı ile yapılan avı, balıkçılar πυρευτικη olarak adlandırırdı. 

Balıkçılar, gece çıktıkları balık avında ağ veya zıpkın kullanılırlardı Gündüz çıkılan 

avda ise genellikle balıklar ya zıpkınla vuruluyor (τριόδοντος) ya da olta ile avlanıyordu 

(άσπαλιευτική)19. Bunun yanı sıra, sonbaharda balık avı için en uygun zamanın akşam 

vakti ya da gün doğumu olduğu, kışın balıkçıların güneşin ilk ışıkları ile birlikte işe 

koyulmayı tercih ettiği, ilkbaharda da tüm gün avlanmanın mümkün olduğuna dair 

bilgiler mevcuttur20. 

                                                
19 Opp., s.xxxvix. 
20 A.e., III.50-65. 
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Zamanla balıkçılığın özellikle, göçmen balıkların rotaları üzerinde yer alan 

kentlerde önemli bir meslek haline geldiği ve pek çok insanın geçimini bu işten 

kazandığı bilinmektedir. Ancak, göçmen balıkların avlanması büyük bir tehçizat ve 

donanım gerektirmekteydi. Bunun için ise yüklü bir sermayeye ihtiyaç vardı. Av 

sezonunun verimli geçmesi, yapılan harcamaların karşılanması için tek yoldu. 

Bunun için balıkçılar, ya yelken açmadan önce ya da denizde karşılaşılan 

tehlikelerden sağ salim kurtulup evlerine döndüklerinde, tanrılara armağanlar 

sunarlardı21. Bu tanrıların başında ise Poseidon gelmekteydi22. 

Balık çabuk bozulduğundan, balıkçı, ürününü en kısa zamanda pazarda satmak 

zorundaydı. Balığın tuzlanmış ya da sos olarak işlenmesi ile bu sorunun üstesinden 

gelinmiş oldu. Bu durum, balığın aynı zamanda bir endüstri malzemesi haline gelmesine 

yol açmıştır. Bu endüstri özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’nde Batı Akdeniz kıyı 

kentlerinde en üst seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, bu işten balıkçılardan ziyade 

fabrika sahipleri ile ürünlerin ithalat ve ihracatından sorumlu kişilerin kazançlı çıktığı 

anlaşılmaktadır. Tekneleri ile denize açılan profesyonel balıkçılar, avlarını bu büyük 

fabrikalara satarak geçimlerini sağlarken, amatör balıkçılılar da kendilerinin ya da 

ailelerinin günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla olta, balık sepeti ya da zıpkından 

oluşan basit donanımlarla avlanmışlardır. 

Bununla birlikte, tıpkı pek çok meslek grubunda olduğu gibi balıkçıların da 

kendi loncalarını oluşturdukları görülmektedir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Mısır, 

İspanya, Sicilya, Kuzey Afrika, Suriye ve Küçük Asya gibi çeşitli yerlerde balığın bir 

endüstri malı haline gelmesine bağlı olarak balıkçı birliklerinin oluştuğuna dair bilgiler 

bulunmaktadır23. 

Roma’daki balıkçı birliğine (corpus piscatorum et urinatorum) işaret eden pek 

çok sayıda epigrafik delil mevcuttur24. Yine, Roma için hem tatlısu hem de deniz balığı 

                                                
21 Radcliffe, a.g.e., s. 215, dipnot 5. 
22 Radcliffe a.g.e., s. 125-126; Lewis Richard Farnell, The Cults of the Greek States, Vol. IV, New 
York, 1977, s. 5 vd. 
23 G.H.R. Horsley, New Documents Illustrating Christianity, Macquarie University, 1989, s. 99. 
24 A.e., s.100 . 
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sağlayan Ostia kentinde de bir balıkçı loncasının varolduğunu bilmekteyiz25. Buna ek 

olarak, Ostia’daki macellumun yakınında yer alan büyük binanın, bu balıkçı birliğine ait 

dükkanlardan biri olabileceğine de dikkat çekilmiştir26. Tiber Nehri balıkçıları tarafından 

Roma’da 7 Haziran’da ludi piscatorii kutlanmaktaydı27. Bu balıkçı birliği aynı 

zamanda, her yıl 23 Ağustos’ta Vulcan onuruna kutlanan festivalde adak olarak sunulan 

balıkların temininden de sorumluydu.  

Genel olarak balıkçıların çoğunlukla toplumun alt tabakalarından gelen mütevazı 

insanlar olduğuna inanılmaktadır. Balıkçı birliklerinin zaman zaman politikacılara söz 

geçirecek kadar etkili olduğu yazıtlardan anlaşılsa da, bu birliğe üye olan her balıkçının 

balıkçı teknesine ve ağlarına sahip olduğu düşünülemez. Asıl emektarların, balıkçı 

teknelerinde çalışıp balık fabrikalarına mal temin eden ücretliler ya da köleler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, deniz kıyısında, göl ve ırmak kenarlarında balıkçılar 

çoğu zaman, bir kayığa bile gerek duymaksızın olta, ağ ya da balık sepeti gibi basit 

araçlarla avlanmışlardır.  

 

1.3. Balık Avı 

1.3.1. Çengeller ve İp 

Çengelli oltalar eskiçağda balık avcılığında en sık kullanılan araçlardı28. 

Homeros, çengelli oltalar hakkındaki ilk kaynağımızı oluşturmaktadır:  

 

“Açlık kemiriyordu karınlarını onların, 
Çengelli oltalarla dört dönüyorlardı adayı 
Ölüyorlardı balık, balık diye”29 

 
“O zaman kırlarda ve denizde ava çıkıldı çaresiz, 
Çengelli oltalarla tuttular ellerine ne geçerse balık kuş”30 

 

                                                
25 A.e., s. 99. 
26 Horsley, a.g.e., s. 99; Russell Meiggs, Roman Ostia, Oxford, 1960, s. 267-268.  
27 Ovidius, Fasti, 6.237 
28 H.G. Buchholz, G. Jöhrens, I. Maull, a.g.e., s. 169-178. 
29 Hom., Od., IV. 367. 
30 Ibid., XII.330 vd. 
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Oppianus, iki tür olta balıkçılığından bahseder. Bunlardan birinde çengellerin 

takılı olduğu ip, bir çubuğa bağlıdır. İkinci tür oltada ise olta ipi, bir çubuğa bağlı 

olmaksızın doğrudan elle kullanılmaktadır31. Çengelleri kullanmaktan hoşlanan 

balıkçılardan bazıları uzun kamışlara bağlanan, iyi şekilde bükülmüş at kılından iple, 

bazıları ellerinde tuttukları sıradan keten ipleriyle, bazıları ise kurşunlu (κάθετος) ya da 

pek çok çengelin takılı olduğu iple (πολυάγκιστρος) avlanmayı tercih etmiştir32. 

Homeros’un Ilias destanında, olasılıkla ipin ucunda ağırlık olarak kullanılan şakul 

kurşununun kastedildiği kurşunlu oltanın bahsi geçmektedir:  

 

“Denize uzanmış bir kayanın üstünde duran bir adam 
Oltası ışıldayan kurşunuyla nasıl canlı canlı çekerse balığı,  
Öylece ağzı açık çekti onu, attı yere”33 
 

Aelianus’a göre, çengellerle yapılan avcılık en fazla hüner gerektiren yöntemdir 

ve belli bir uğraşı olmayanlar için en uygun balık avlama yöntemidir. Gerekli olan tek 

şey, beyaz, siyah, kırmızı ve gri renkte olan at kılıdır (olta ipi için). Eğer at kılları 

boyalıysa bunlardan yalnızca mavi-gri ve deniz moru renginde olanlar seçilir, geri 

kalanların tümünün kötü olduğuna inanılırdı. Ayrıca, uzun yabani domuz kılı, keten ve 

bir miktar bronz ile kurşun, halfa otundan sicimler, özellikle siyah, beyaz ve alacalı olan 

kuş tüyleri kullanılır; demir ve diğer malzemeler de gereklidir. Bunlar düzgün ve kuru 

kamışlar, suya yatırılmış sazdan sopalar, rezene sapları, kızılcık ağacından yapılmış bir 

olta kamışı, boynuzlar ve keçi postudur34. 

Olta ile yapılan balık avcılığı, fiziksel bir güç gerektirmemesine rağmen, fazla 

zaman alan bir yöntemdi. Ayrıca, derinlere ulaşamaması ve gerilme kapasitesinin az 

olması gibi nedenlerle de genellikle küçük kıyı balıklarının avlanmasında 

                                                
31 Opp., s.XXXIX. 
32 Opp., III.75 vd. 
33 Hom., Il., XVI.407 vd. 
34 Ael., XII.43. 
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kullanılıyordu35. Bu yöntemle ancak günlük gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda balık 

avlanmak mümkündü. 

Çengellerle donatılmış, ketenden, dayanıklı sicimler, kıyıdan da kullanılabilir 

nitelikte olmalarına rağmen, açık denizde, hareket eden bir kayığın peşinden 

sürüklendikleri vakit, avın daha verimli geçmesini sağlıyordu. Zira, bu yöntem antik 

kaynaklarda bahsi geçen ve yunus, kılıç balığı, palamut gibi açık denizde yaşayan 

balıkları avlamakta kullanılan tek yöntemdir36. Diğer yandan, böyle bir av için sayıları 6 

ile 10 arasında değişen kürekçiye gereksinim duyulmaktaydı37. 

 

 
Res. 4. Kos ,“Casa Romana” dan in situ mozaik. Ayakta, pilos ve tunika giyimli bir elinde balık sepeti 

diğer elinde ise bir balığın takılı olduğu oltayı tutan balıkçı. Bu olta, Oppianus tarafından tanımlanan ve 
yalnızca sicimden oluşan olta türünü anımsatmaktadır.  

(Kankeleit 2003, s. 278, Abb.14). 
 
 

                                                
35 Thomas W.Gallant, A Fisherman’s Tale: An Analysis of the Potential Productivity of Fishing in 
the Ancient World, Miscellanea Graeca 7, Gent., 1985, s. 14. 
36 Gallant, a.g.e., s. 15; Opp., III.132, 144-146; IV.247-250; Ael., XIV.23; XV.10. 
37 Gallant, a.y. 
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Aelianus, palamut balığı avını tarif ederken, her iki tarafında eşit sayıda 

kürekçinin bulunduğu bir teknenin kıç kısmında oturan bir kişinin, at kılından yapılmış 

ipleri aşağı doğru sarkıttığını, bu ipler üzerinde yer alan her bir çengelin ucunda yünle 

sarılmış bir yemin ve martı tüyünün bulunduğunu ve bu tüyden etkilenen balıkların nasıl 

çengellere kolaylıkla takıldıklarını anlatmaktadır38.  

Oltalara takılan yemler hakkındaki bir ifadeye, Homeros’un Odyssea adlı 

destanında da rastlanmaktadır:  

 
“Denize uzanan burunda bir balıkçı 
yabanöküzü boynuzundan yalancı yemini 
uzun olta sırığıyla küçük balıklara doğru sarkıtırda hani, 
nasıl yakalayıp yere atarsa çırpınan balıkları 
öyle çırpınıyordu işte yoldaşlarım havada, kayaların üstünde”39 

 

Genel olarak bakıldığında, çengel ve iple yapılan balık avcılığının tam günlük bir 

uğraş olmayıp, yeterli miktarda günlük gıda gereksinimini karşılamaya yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. Öte yandan çengeller, balıkçılığa dair arkeolojik verilerin başında 

gelmektedir.  

 

1.3.2. Ağlar 

Antik kaynaklarda farklı türlerdeki ağları tarif eden pek çok isim yer alır. Ancak, 

tüm antik isimlerin modern karşılığını bulmak mümkün olamamaktadır. Diğer yandan, 

bu ağlarla, günümüzde olduğu gibi eskiçağda da bol miktarda balık avlamanın mümkün 

olduğu anlaşılmaktadır40. Yine bu kaynaklarda ağ yapımında kullanılan ketenin en iyi 

nitelikte olanlarının nerede bulunduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Bu bilgilerden 

Sardeis kentinin de iyi nitelikteki keteni ile ünlü olduğu anlaşılmaktadır41. 

                                                
38 Ael., XV.10. 
39 Hom., Od., XII.251 vd. 
40H.G. Buchholz, G. Jöhrens, I. Maull, a.g.e., 175-178; Tønnes Bekker-Nielsen, “Nets, Boats and Fishing 
in the Roman World”, Classica et Mediaevalia 53, 2002, s. 216-223; Tønnes Bekker-Nielsen, “The 
Technology and Productivity of Ancient Sea Fishing”, Ancient Fishing and Fish Processing in the 
Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus University Press, 2005, s. 90-93. 
41 Plin., XIX.15; Denison Bingham Hull, Hounds and Hunting in Ancient Greece, Chicago, 1964, s.11. 
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Aelianus, ağlarla yapılan balık avının, tıpkı bir düşman kampının zapt edilip 

esirlerin ele geçirilmesi gibi kazançlı olduğunu belirtir42. Oppianus, sayılamayacak kadar 

çok ağ çeşidi olduğunu belirtmiştir43. Pek çok farklı türünün olması, balık ağlarının 

erken dönemlerden itibaren kullanıldığına işaret eder. Keza, Sümerlerin, balık ağları için 

en azından 18 farklı kelime kullandığı bilinmektedir44.  

 
Res. 5. Sousse (Tunus). Omzunda taşıdığı ağı suya atmaya hazırlanan balıkçının betimlendiği bu mozaik, 

M.S. 4. yüzyıla tarihlendirilmektedir. (Bekker-Nielsen 2002b, s. 232, 3, catalog no.7). 
 

Antik balıkçılık üzerine yapılan en son çalışma T.W. Gallant’ın A Fisherman’s 

Tale (1985) adlı eseridir. Gallant, türlü balıkçılık metotları ve farklı tiplerdeki balık 

ağları için teklif edilen Yunanca terminoloji hakkındaki yorumlarını içeren bu kitabında, 

ağlarla yapılan balık avcılığının tamamen kıyıdan gerçekleştirildiğini ve bu nedenle, her 

ne kadar antik kaynaklar aksini söylüyor olsa da, ağlarla yapılan balık avının düşük 

verimli olduğunu ileri sürer45. Oysa antik çağda balıkçılık yöntemleri ve ekonomideki 

yeri konusunda çalışmaları bulunan T. Bekker-Nielsen’in de vurguladığı gibi özellikle, 

                                                
42 Ael., XII.43. 
43 Opp., III.84. 
44

Tønnes Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, Ancient History Matters: Studies presented 
to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday, Ed. Karen Ascani, Vincent Gabrielsen, Kirsten 
Kvist, Anders Holm Rasmussen, Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 30, Rome, 2002, s. 32.  
45 Gallant, a.g.e., s. 25. 
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde ağların sadece kıyıdan değil, aynı zamanda balıkçı 

tekneleri vasıtasıyla açık denizlerde de kullanıldığına dair yeteri kadar delil 

bulunmaktadır46.  

Ağların balıkçı teknelerinde kullanımını gösteren en erken deliller birinci 

yüzyıldan itibaren görülmeye başlar47. Tekneye çekilen ağların içindeki balıkların 

boşaltılmasını tasvir eden Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait mozaik ve rölyefler 

bulunmaktadır. Özellikle M.S. 1. ve 2. yüzyılda, Sicilya ve Kuzey Afrika’da yaygın olan 

deniz sahneli mozaikler en çarpıcı görsel delilleri oluşturur. Teknelerden denize atılan 

ağların ise çeşitli boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bazılarının tekrar 

tekneye çekilmesi için bir kişi yeterli olurken, bazen birden fazla kişiye ihtiyaç 

duyulduğu hatta zaman zaman iki balıkçı teknesinin bu iş için ortaklaşa çalıştığı 

görülmektedir48.  

Burada kısaca balıkçı teknelerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Vazo 

resimlerinde ve antik kaynaklarda yer alan savaş ve büyük ticaret gemileri ile 

kıyaslandığında, antik çağdaki balıkçı tekneleri hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip 

olmadığımızı söyleyebiliriz. Diğer yandan, antik kaynaklardan bir takım bilgilere 

ulaşmak mümkün olmaktadır. En ilkel kayık tipinin içi oyulmuş kütükten yapılmış 

kanolar olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, balıkçılığın, ilk zamanlarda olduğu 

gibi bir kürekçi ile bir ya da iki balıkçıyı içeren küçük teknelerle sürdürüldüğünü 

düşünmek yanlış olacaktır49. Özellikle, balıkların sürüler halinde göç ettikleri rotaların 

fark edilmesini takiben daha büyük ağlar, kapanlar ya da buna benzer düzenekler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu düzenekler, açık deniz yolculuğuna karşı dayanıksız 

olmalarına karşın, daha büyük boyutlarda, 10–12 kürekli teknelerde, mevsimlik olarak 

kullanılmış olmalıdır50. Strabon, Teleuitias’ın Attika kıyılarında ele geçirdiği gemiler 

arasında pek çok balıkçı teknesinin de yer aldığını belirtmektedir51.  

                                                
46 Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, s. 31vd. 
47 Bekker-Nielsen, “Nets, Boats and Fishing in the Roman World”, s. 218-223. 
48 Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, s. 31vd. 
49 Radcliffe, a.g.e., s.75. 
50 Gallant, a.g.e., s.12. 
51 Str., III.2.3. 
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Tekrar ağlara dönecek olursak, organik maddeden yapıldıkları için günümüze 

kadar ulaşan ağların sayısı yok denecek kadar azdır. Arkeolojik kazılarda, pişmiş toprak, 

kurşun gibi organik olmayan malzemelerden yapılmış ağ ağırlıklarına daha sık 

rastlanmaktadır.  

Antik kaynaklarda rastlanan ağ isimlerini genel olarak şu şekilde sıralamak 

mümkündür:  

• δίκτυον: Genel olarak her çeşit ağa verilen isimdir52. 

• άµφίβληστρον (wurfnetz, casting-net53): Türkçe’de saçma ya da serpme 

ağ olarak adlandırılır54. Genellikle tek bir kişi tarafından atılıp ardından 

hemen çekilen bu ağ ile uskumru, istavrit ve diğer yüzey balıkları 

avlanır. Bu ağ, ya kıyıdan kontrol ediliyordu ya da sığ sularda 

kullanılıyordu. Balıkçı teknelerinden atıldığına dair herhangi bir delil 

yoktur55.  

• γριφος ya da γριπος (Ziehnetz, draw-net ya da seine), Türkçe’de 

çekme ağ olarak adlandırılır. Bu tip ağ, kefal ve diğer kıyı balıklarının 

avlanması için uygundur56. Bu terimden “balık avlayan kimse” 

anlamında kullanılan γριπεύς deyimi türetilmiştir. Gallant’a göre, küçük, 

ketenden yapılmış ve olta balıkçısı tarafından kullanılan bir balık 

sepetidir. Yani bu tür bir ağ, balık avlamak için değil ancak, balıkçı avını 

sürdürürken yakalanan balıklarının taze ve canlı muhafaza edilmesinde 

kullanılmıştır. Bekker-Nielsen ise bu terimin belirli ya da çeşitli 

formlardaki ağlara karşılık geldiğini ileri sürer57.  

                                                
52 Gallant, a.g.e., s.19-20. 
53 Oppianus’ta geçen ağ isimlerine karşılık gelen Almanca ve İngilizce terimler T. Bekker-Nielsen’ın 
“Nets, Boats and Fishing in the Roman World” adlı makalesinden alınmıştır. 
54 Bu ağ türü ile ilgili olarak bkz., Hom., Il., V.487; Hdt., I.141, II.95, III.149, VI.31; Aesch., 1382; Plu., 
977E; Peter Ian Kuniholm, “The Fishing Gear”, Yassı Ada I: A Seventh Century Byzantine Shipwreck, 
Ed.. George F. Bass, Frederick H. Von Doorninck, Jr., Texas University Press, 1982, s. 306. 
55 Gallant, a.g.e., s.18; Radcliffe, a.g.e., s.75; Bekker-Nielsen, “Nets, Boats and Fishing in the Roman 
World”, s. 216. 
56 Plu., 471D; Kuniholm, a.g.e., s.307. 
57 Gallant, a.g.e., s.17; Bekker-Nielsen, a.e., s. 216-217. 
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• γαγγαµον (Schleppnetz, drag-net): Bu isim halen Karadeniz civarında 

kullanılmaktadır58. Türkçe’de tarama ağ olarak adlandırılır. Sünger, 

istiridye ve denizkestanesi avlamakta kullanılır.  

• υποχή περηγής (runder Sacknetz, bag-net): Oppianus, υ#ποχης 

περιηγης κύκλος’tan, balıkçı teknesinin bordasında, zıpkına alternatif 

olarak kullanılan bir araç olarak bahsetmektedir59. Gallant’a göre, υποχή 

kepçe şeklinde bir ağdır. Bir sopanın ucundaki çerçeveye yerleştirilen 

basit bir donanımın parçasını teşkil etmektedir60. Bu tanımla uyuşan bir 

betim, Thugga’dan 3. yüzyıla tarihlenen ve bugün Bardo Müzesi’nde 

(Tunus) bulunan mozaik üzerinde yer almaktadır. Türkçe’ye torba ağ 

olarak çevrilebilir. Daha çok günümüzde kullanılan karides ağına 

benzemektedir61. 

• σαγήνη (Ziehgarn, seine): Seine kelimesi, bu terimden türetilmiştir. 

Büyük balıkların avlanmasında kullanılan taşınabilir balık ağlarına 

verilen isimdir. Bu ağların bir kenarına taş, seramik parçaları veya uzun 

dörtgen biçimli ucu kıvrık kurşun ağırlıklar, diğer kenarına ise, ağın 

ucunu su üstünde tutmaya yarayan batmayan cisimler bağlanıyordu. 

Antik kaynaklarda bazen balık ağı bazen de kara avında kullanılan bir ağ 

olarak tanımlanır62. Γαγγαµον, υποχή περηγής ve σαγήνη’nin benzer 

ağlar oldukları ve aralarındaki tek farkın boyutlarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Buna göre γαγγαµον küçük bir ağdı ve υποχή 

περηγής ondan daha geniş ancak, σαγήν’den de küçüktü63. 

• κάλυµµα (Decknetz, cover-net): Ne çeşit bir ağ olduğu kesin değildir64. 

Bekker- Nielsen, κάλυµµα deyiminin bir şeyin kapatılması ya da peçe 

                                                
58 Aesch., 361; Str.,VII.3.18. 
59 Opp., IV.251. 
60 Gallant, a.g.e., s.17; Radcliffe, a.g.e., 186. 
61 Bekker-Nielsen, a.e., s. 217; Plu., 977E; Ael., XIII.17.  
62 Opp., s. xliv; Gallant, a.g.e., s.19-20. 
63 Bekker-Nielsen, a.y. 
64 Opp., s. xlv. 
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ile örtülmesini tarif etmekte kullanıldığını belirtmektedir. Bir ağ, eğer 

küçük boyutlu balıkları yakalamaya müsait gözlerden oluşuyorsa ya da 

daha kaliteli bir malzemeden yapılmışsa bu isimle adlandırılmış 

olmalıdır65. 

• πέζα (Grundnetz, ground-net): Bir çeşit küçük ve sabit bir ağ olduğu 

düşünülmektedir. 

• σφαιρών (Ballnetz, ball-net): Bu ağın, çubuktan yapılmış bir çerçeve 

üzerine gerilmiş keten bir ağdan oluşan ve balık sepeti ya da kapanı 

olarak su yüzünde sabit duran bir tür olduğuna inanılmaktadır66.  

• σκολιο#ς πάναγρον (gekrümmter Allfangnetz, crooked trawl): Çekme 

ağ ile özdeşleştirilebilir67. 

Bunlara ilave olarak µανωµενα (drift net), isimli ağdan da bahsetmek gerekir68. 

Türkçe’de, difana ya da çifte fanyalı ağı olarak adlandırılır. Açık denizde yaşayan 

balıkların geçtiği bir dış limana ya da koy içine demir atan bir tekneden geceleyin suya 

atılan ve ertesi sabah toplanan bir çeşit ağdır.  

 

1.3.3. Balık Sepeti 

Diğer bir balık avlama aracı ise balık sepetidir (κυρτος)69. Konik ağızlı olan 

sepete balıklar bir kez girdikleri vakit tekrar geri çıkmaları mümkün değildi. Su yüzünde 

sabit duran Πέζα isimli ağın da aynı amaçla kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca 

σφαιρών da bunlara eklenebilir. Oppianus’ta geçen tüm ağlar λίνον (ketenden yapılmış) 

iken, κυρτος kamıştan ya da sepet örgüsünden yapılmıştır70.  

 Aelianus’a göre, balık sepeti ile yapılan avcılık bir tür kovalama veya takiptir ve 

bu nedenle daha fazla yetenek ve derin bir tasarım gerektirir. Bu yöntem için gerekli 

                                                
65 Bekker-Nielsen , a.y. 
66 Bekker-Nielsen, a.e., s. 218. 
67 Hom., Il., V.487; Bekker-Nielsen, a.y. 
68 Kuniholm, a.g.e., s. 307; bu ağın yapımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Hull, a.g.e., s.10-18. 
69 Opp., s. xlvi. 
70 Opp., III. 342,401; Bekker-Nielsen, a.y. 
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olan temel malzeme, kuru kamış, söğüt dalı, geniş bir taş, çapalar, deniz otu, kamış 

yaprakları, mantarlar, bir parça odun, balık yemi ve küçük bir filikadır71. 

Balık sepetleri ya da kapanlarının antik çağda, günümüzde olduğundan daha sık 

kullanıldığı anlaşılmaktadır72. Bunlar çok farklı biçimlerde yapılmış olmalı fakat bizim 

ikonografide rastladığımız en yaygın tip, çan biçimlidir73. Huni şeklindeki bir ağ parçası 

kapanın ağız kısmına dışa açık olacak şekilde ekleniyor ve kapanın içine de yem 

konuluyordu. Kapanın içine kolaylıkla giren balık, geri çıkmak istediğinde bunu 

başaramıyordu. 

 
Res.6. Sousse (Tunus). Olasılıkla M.S. 3. yüzyıla ait deniz tasvirli bu mozaikte, üç adet balık sepetinin 

bağlı olduğu ipi tekneden suya bırakan bir balıkçı tasviri yer almaktadır 
(Bekker-Nielsen 2002b, s. 231,I, catalog no. 2). 

 
Balık yakalandıktan sonra kapan ya tekneye ya da kıyıya çekiliyordu. Bu yöntemle 

yapılan avcılıkla elde edilen ürün sayısı azdı. Diğer taraftan, genellikle kıyı 

balıkçılığında kullanılan bu yöntem fazla emek gerektirmiyordu. Balıkçı, kapanı suya 

bırakıyor ve uzun bir süre sadece kapanı çekmek için bekliyordu74. Bu tür sepetlerin, 

aynı zamanda, balıkçı tarafından yakalanan balıkların muhafazasında da kullanıldığı 

anlaşılmaktadır.  

 

                                                
71 Ael., XII.43. 
72 Opp., III.85-88; Ael., XII.43. 
73 Radcliffe, a.g.e., s.75, 131. 
74 Gallant, a.g.e., s.13. 
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1.3.4. Zıpkın 

Zıpkın ya da balık mızrağı, balık avlamada kullanılan diğer bir yöntemdi75. 

Ancak bu yöntemle elde edilen ürün sayısı oldukça azdı. Aynı anda sadece bir balık 

yakalamak mümkündü ve yüzey balıklarının avlanması ile sınırlıydı. Diğer taraftan, 

özellikle açık denizde, bu yöntemle avlanmak büyük bir hüner ve şans gerektirmekteydi.  

 

 
Res. 7. Mytilene’de bulunan Menander Evi Mozaiği’ne ait detay resmi. Burada bir teknenin içinde yer 

alan iki figürden biri kürek çekerken bir diğeri, elindeki zıpkını bir ahtapota saplamaktadır  
(Kankeleit 2003, s. 275, Abb. 8). 

 

Oppianus, zıpkının küçük köpek balıklarını, kılıç balığını, balinaları ve küçük ton 

balıklarını avlamakta kullanıldığından bahseder. Ayrıca, Trakyalıların ve Byzantionlu 

balıkçıların zalimce zıpkınlarını kullanarak nasıl yunusları avladıklarını canlı bir şekilde 

tarif eder76: Bu balıkçılar, hafif tekneler ile kıyıdan açılırlar ve teknelerine yaklaşan 

                                                
75H.G. Buchholz, G. Jöhrens, I. Maull, a.g.e., s. 167-168; Bekker-Nielsen, “The Technology and 
Productivity of Ancient Sea Fishing”, s. 89-90. 
76 Opp., V.519 vd. 
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yunuslara hayvanın vücudunda derin bir delik ve öldürücü bir yara açan üç çatallı 

kargılarını saplarlardı. Bu kargıya ακιδες adı verilmiştir.  

Yine Oppianus’tan öğrendiğimize göre, Karadeniz’deki Trakyalı balıkçılar genç 

ton balıklarını avlamak için üzerine çok sayıda zıpkın eklenmiş olan bir merteği 

yukarıdan sığ suya bırakırlardı. Kurşun ve demir ağırlıklarla donanmış olan kütük büyük 

bir hızla denizin dibine iner ve balçığın altında bir araya toplanmış çelimsiz ton 

balıklarının üzerine düşerek ya onlara saplanır ya da zıpkının dişleri arasına sıkıştırırdı. 

Balıkçılar daha sonra büyük bir hızla kütüğü zıpkınlara saplanmış balıklarla birlikte 

yukarı çekerlerdi77.  

 

1.3.5. Gözetleme Kuleleri 

Açık denizlerde yaşamasına rağmen ilkbahar aylarında yumurtlamak için başka 

yerlere göç eden ve havaların soğuması ile birlikte geldikleri istikameti izleyerek geri 

dönen ton balıklarının bu göç hareketleri sırasında sürüler halinde avlanması ekonomik 

açıdan büyük değer taşımaktaydı. Özellikle göç rotası üzerinde yer alan kentlerdeki 

balıkçılar bütün bir yıl boyunca bu av için gerekli hazırlıklarını sürdürürler ve gruplar 

halinde çalışırlardı. Ton balığı avında, diğer balık avlarında uygulanmayan farklı bir 

araçtan yararlandığı görülür. 

 Bu araç, σκοπιά adı verilen gözetleme kulesidir. Deniz kıyısına, görüş alanı 

geniş ve kesintisiz bir alana ahşap direkler kullanılarak inşa edilen bu kulelere, denizdeki 

en ufak değişikliği fark edebilecek kadar keskin gözleri olan nöbetçiler yerleştirilirdi. Bu 

nöbetçiler, ton balığı sürülerinin yaklaşmakta olduğunu aşağıda hazır bekleyen 

balıkçılara haber verir ve ağlarını hangi yöne atmaları ya da hangi yöne doğru kürek 

çekmeleri konusunda onlara talimat verirdi. Böylece büyük ton balıklarının ağlara 

takılmadan kaçmaması garanti altına alınmış olurdu78. Bu gözetleme kulelerinin kentler 

tarafından inşa ettirildiği ya da özel kişilerin mülkiyetinde bulunduklarını antik 

kaynaklardan öğrenmekteyiz. Strabon, kendi döneminde bile Azak Denizi’nde 

                                                
77 Opp., IV.535-548; Bekker Nielsen, a.y. 
78 Ael., XV.5. 
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Klazomenai’lılara ait balıkçı gözetleme kuleleri olduğundan bahsetmektedir79. Ancak 

bunlara ait herhangi bir arkeolojik delil mevcut değildir. 

 

1.4. Balığın Kutsallığı ve Tanrılarla Olan İlişkisi 

Balığın erken dönemlerden itibaren özellikle, Mezopotamya ve Mısır 

kültüründeki dinsel ayinlerde rol oynadığı, mezarlardaki ve dinsel ayinlere ait 

tabakalardaki balık kemiklerinden anlaşılmaktadır. Buna ilişkin en erken örneklerden 

birisi Domuztepe’de saptanmıştır. Burada ölü gömme ayini ile ilintili olarak saptanan 

pek çok hayvan kemiği arasında balık kemiklerinin de olduğu görülmüştür. Seramik, 

mühür ve freskolar üzerindeki sahne ve motiflerde sıkça görülen tasvirlerin yanı sıra 

yazılı kaynaklar da eski Mezopotamya’da balığın dindeki önemine ve adak olarak 

sunulduğuna işaret ederler. Yeniden doğuş fikrinin oluşması, erken dönemlerden itibaren 

hayatın sembolü olarak kabul edilen balığın cenaze törenlerinde kullanılmasına neden 

olmuştur. Buna ilişkin delillerin çoğu Bronz Çağı ve sonrasına tarihlenmekle birlikte, bu 

inancın Geç Kalkolitik Dönem’e kadar uzandığına işaret eden bazı buluntular 

mevcuttur80. 

Genel olarak bakıldığında, Antikçağ’da balığın kutsal sayılması ve adak olarak 

sunulması geleneği oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Antik Yunan ve Roma 

yazarlarının eserlerinde bu olguyu destekleyen kanıtlara rastlamak mümkündür. 

Örneğin, Knidoslu Agatharkhides, Kopais Gölü’deki yılan balıklarından en muhteşem 

olanlarının Boiotia’lılar tarafından kurban edildiğini, tanrılara sunulan diğer kurbanlara 

yaptıkları gibi bu balıklara da taç giydiren Boiotia’lıların, onlara dualar okuduklarını ve 

üzerlerine arpa serptiklerini iletir81. Diğer yandan, Plutarkhos, hiçbir balığın kurban 

edilmek ya da tanrılara sunulmak için uygun olmadığı görüşündedir82.  

Balıkçıların yelken açmadan önce ya da denizde karşılaşılan tehlikelerden sağ 

salim kurtulup evlerine döndüklerinde, tanrılara armağanlar sunduklarına daha önce 

                                                
79 Str., XI.2.4. 
80 Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 149-150. 
81 Ath., VII. 297 c-d; Radcliffe, a.g.e., s. 215. 
82 Radcliffe, a.g.e., s. 216. 
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değinmiştik. Sunulan bu armağanlar arasında balıkların da yer aldığı ve belirli bir balığın 

hep aynı tanrı veya tanrıçaya adandığı anlaşılmaktadır. Ancak, dubar balığının hem 

Ceres’e (Demeter) hem de Proserpine’ye (Persephone) adak olarak sunulması örneğinde 

olduğu gibi bazen aynı balığın iki ya da birden fazla tanrıya adandığı da görülmektedir83.  

Pausanias, Aegiae (Lakonia’da) kentinde yer alan “Poseidon’un Gölü”nde bir 

balıkçının, “balıkçı” olarak adlandırılan balığa dönüştüğüne dair bir rivayet yüzünden, 

bu gölün sularında balık avlamaktan kaçınıldığını84; Attika’da Demeter’e adanmış 

ırmaklarda yalnızca bu tanrıçanın rahiplerinin balık avlamasına izin verildiğini85; Pharae 

(Akhaia’da) kentinde Hermes’e adanmış ve onun adıyla anılan bir kaynaktaki balıkların 

kutsal oldukları düşüncesiyle avlanmadıklarını bildirir86.  

Balıkçılar tarafından tapınım gören tanrıların başında gelen Poseidon’a balık 

sunulduğuna ilişkin antik kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır87. Örneğin, 

Sarpedon taraftarları, Tryphon’un ordusunun okyanustan gelen büyük dalgalarla 

darmadağın edildiğini öğrendiklerinde tanrı Poseidon’a bol miktarda balığı adak olarak 

sunmuşlardı88.  

Halae halkı ise ton balığı av mevsiminde Poseidon adına düzenledikleri 

festivalde, eğer o yılki avları bereketli geçmişse, ilk yakalanan ton balığını thynnaion 

olarak adlandırılan bir törenle tanrıya sunma geleneğine sahiptiler89. 

Aelianus, Karadeniz’de ton balığı avlayan balıkçıların, avları güvenli bir şekilde 

sona erdikten sonra, ağlarına zarar verip yakaladıkları tüm balıkların kaçmasına neden 

olan kılıç balığı ya da yunusla karşılaşmadıkları için Poseidon’a dua ettiklerini 

bildirmektedir90. 

Balık ve balıkçılıkla ilişkilendirilen diğer bir tanrı Priapos’tur. Priapos, daha çok 

verimliliğin ve üretkenliğin tanrısı olarak karşımıza çıkar. Bununla ilintili olarak 

                                                
83 Radcliffe, a.g.e. s. 215, dipnot 5. 
84 Paus., III.21.5 
85 A.e., I.38.1. 
86 Paus., VII.22.4; Radcliffe, a.g.e., s. 123, dipnot 2. 
87 Farnell, a.g.e., s.75, not 5. 
88 Ath., VIII.333 d. 
89 A.e., VII.297 e.  
90 Ael., XV.6. 
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bahçıvanların ve çiftçilerin tanrısı olarak kabul edilmiş, koyun ve keçi sürülerinin, 

arıların, şarabın, tüm bahçe ürünlerinin yanı sıra Poseidon’un yanında balıkçıların 

koruyucusu ve yardımcısı olarak da tapınım görmüştür91. Ona, bahçelerin bağların ve 

tarlaların ilk ürünleri, süt, bal, kek, koç ve balık adak olarak sunulmuştur92.  

Balıklarla bağlantılı tanrıçalar da bulunmaktaydı93. Bunlardan ilki Atargatis’tir. 

Bu tanrıçanın adı Mezopotamya’nın İştarı’na veya Fenikelilerin Astartası’na (Eski 

Yunanlar tarafından “Astarte” olarak adlandırılmıştır) tekabül eden aşk ve savaş 

tanrıçası Atar ile eski bir Kenan tanrıçası Anat’ın Yunancalaşmış şekli olan “Gatis”in 

birleşmesinden meydana gelmiştir94. Etki alanı hayli çeşitlilik gösteren Suriyeli tanrıça, 

Aphrodite ile özdeşleştirilmiştir. Herodotos, Askalon kentine giren Skythler’den 

bazılarının Göksel Aphrodite’nin tapınağını yağmaladıklarını bildirir95. Strabon ve 

Plinius ise tanrıçanın Yunanlar tarafından Derketo olarak adlandırıldığını aktarırlar96.  

Lukianos, Fenike’de, Derketo’nun, yarı kadın görünümlü ve belden aşağısı balık 

şeklinde betimlenmiş bir heykelinin bulunduğundan bahseder97. Bu tanım Sicilyalı 

Diodoros tarafından aktarılan bir başka hikaye ile uyuşmaktadır. Diodoros, Syria’da, 

Askalon olarak bilinen kentin çok da uzağında olmayan büyük, derin ve balıklarla dolu 

bir gölden bahseder. Bu gölün kıyısında Suriyeliler tarafından “Derceto” olarak 

adlandırılan ünlü bir tanrıçanın kutsal alanı yer almaktadır. Tanrıçanın kadın başlı ve 

balık gövdeli olması ise şu şekilde açıklanmaktadır: Söylendiğine göre, “Derceto”, bir 

gence tutulur ve ondan bir kızı olur; ancak, bu ayıba dayanamayan tanrıça kendini 

Askalon yakınındaki göle attıktan sonra balık şeklini alır. Bu nedenle Suriyeliler o 

günden itibaren balıkları yemekten kaçınmışlar ve onlara tanrıları olarak saygı 

göstermişlerdir98.  

                                                
91 Paus., IX.31.2. 
92 Ant. Pal., VI.33; X.8; 9; 14 ve 16.  
93 Radcliffe, a.g.e., s. 123-124,126 vd.  
94 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, 4. bs., TTK, Ankara, 1998, s. 273. 
95 Hdt., I.105. 
96 Str., XVI.4.27; Plin., V. XIX. 
97 Lukianos, II.c.14. 
98 Diod., II.4.2 vd; Radcliffe, a.g.e. s. 124. 
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Athenaios ise Tarsoslu Antipatros’un Suriyelilerin balık yemekten 

kaçınmalarının sebebi hakkında şunları aktardığını bildirir: Buna göre, Suriye Kraliçesi 

Gatis, balığa olan düşkünlüğü yüzünden “Gatis olmadan” (ater Gatis) balık yenilmesini 

yasaklayan bir bildiri yayımlar. Halkın büyük çoğunluğu bu ifadeyi yanlışlıkla Atargatis 

olarak yorumlamış ve tamamen balık yemekten kaçınmıştır99. Yine Mnesias, onun 

zamanında halen tanrıçaya her dua edildiğinde ona gümüşten ya da altından yapılmış 

balık sunulması geleneğinin devam ettiğini ve rahipler tarafından da her gün tanrıçaya 

gerçek balık sunulduğunu bildirir100. 

Ovidius’un, Metamorphoses adlı eserinde, Aphrodite’nin Typhon’dan 

saklanmak amacıyla balık şekline girdiğini görmekteyiz101. Fasti adlı eserinde de, 

Tpyhon’dan kaçan Aphrodite’nin oğlu Eros ile birlikte Filistin’deki Fırat Irmağı’na 

geldiğini, duyduğu bir ses üzerine Typhon’un geldiğini zannedip korktuğunu ve ırmak 

nymphelerinden yardım dileyerek oğlu ile birlikte ırmağa atladığını ancak, iki balığın 

onları sırtlayarak yukarı çıkardığını anlatır. Bu yüzden de vicdanlı Suriyeliler, tanrıçaya 

yardım ettikleri için balık yemeyi günah saymışlardır102. 

Balıklarla ilişkili diğer bir tanrıça da Artemis’tir. Sicilyalı Diodoros, Syrakusai 

kenti yakınlarındaki Ortygia’da balıkların Artemis için kutsal bir anlam taşıdıklarını 

belirtir103. Platon ise özellikle barbunya balığının Artemis için kutsal sayıldığını 

kaydeder (Platon.Com.I.646 Kock.)104. Tanrıçaya balık kurban edildiğini ise 

Hegesandros bize bildirmektedir (Hegesandros, VII.325 C)105.  

Arkadia bölgesindeki Phigaleia yakınlarındaki Euronyme tapınağında ağaçtan 

yapılmış ve altın zincirlerle bağlanmış, üst kısmı kadın, alt kısmı ise balık şeklinde bir 

kült tasviri (ksoanon) bulunmaktaydı. İki derenin birleşme noktasında, bir korulukla 

                                                
99 Ath., VIII.346 d vd. 
100 A.e., VIII.346 d vd.  
101 Ovidius, Metamorphoses, V.331. 
102 Ovidius, Fasti, II.459-74. 
103 Diod., V.3.6. 
104 Vedat Çelgin , “Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri II: Keldağ/Göldağ (Neapolis) Antik 
Yerleşmesindeki “Aspalos-Artemis Akraia” Kültü. Epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında Bir 
Değerlendirme”, Adalya VI, 2003, s. 146. 
105 A.e., s. 147. 
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çevrili tapınakta yer alan bu tasvir, Phigaleia’lılar tarafından Artemis’in bir epitheti 

olarak kabul ediliyordu106.  

Diğer yandan Boiotia’da ele geçen geometrik desenlerle süslü, büyük boyutlu bir 

vazo üzerinde betimlenen Artemis’in elbisesinin ön kısmında büyük bir balık tasvirinin 

yer aldığı görülür107.  

Tanrılaşmış gibi tapınılan ya da son derece kutsal sayılmaları nedeniyle 

yenilmeyen balıkların, çoğunlukla rahipler ya da kahinler tarafından kehanette bulunmak 

amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Balıkların yüzüp yüzmemelerine, havada nasıl 

atlayıp sıçradıklarına ve onlara atılan yiyecekleri kabul edip etmeyişlerine ya da 

kuyruklarıyla nasıl yiyecekleri parçaladıklarına bakarak, rahipler kehanette 

bulunmuşlardır.  

 

 

 

Res. 8. Boiotia’da bulunmuş olan Artemis Potnia Theron tasvirli vazo  
(Çelgin 2003, s.164, Res.5). 

 

Örneğin, Augustus ve Sextus Pompeius arasındaki savaşta bir balık fırlayarak 

kendini Augustus’un ayaklarının önüne atmış ve orada hazır bulunan bir kahin bu 

hareketi Augustus’un gelecekte “Dalgaların Hakimi” olacağı şeklinde yorumlamıştır108. 

 

 

                                                
106 Paus., VIII.41.4vd; Radcliffe, a.g.e., s. 126, dipnot 2.  
107 Radcliffe, a.g.e., s. 126, dipnot 2, s. 127; Çelgin, a.g.e., s. 147. 
108 Plin., IX.22; Suet., (Augustus), 96. 
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1.5. Balığın Besinsel Değeri 

Avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren Yukarı Paleolitik çağ 

insanları yerleşik hayata geçip tarım yapmayı ve hayvanları ehlileştirmeyi öğrendikleri 

Neolitik Dönem’de dahi, avcı ve toplayıcı özelliklerini kısmen sürdürmeye devam 

etmişlerdir. M.Ö. yedinci ve altıncı binde insanların balık avlamaya ve kabuklu deniz 

böceklerini toplamaya devam ettiği, arkeolojik kazılarda ele geçen buluntulardan 

anlaşılmaktadır. Ancak daha önce de değindiğimiz gibi Prehistorik veya Klasik Yunan 

kentlerinde yapılan arkeolojik kazılarda deniz ürünlerine ait buluntular az sayıdadır. 

Elbette bunda balık kılçıklarının küçük ve dayanıksız olmalarının yanı sıra 

tanımlanabilmelerinin zorluğu da büyük rol oynamaktadır. Günümüze kadar ulaşan 

deniz kabuklularına ait kalıntılar ile ton, turna ve sazan balıklarının büyük boyutlu 

kılçıkları arkeologların gözünden kaçmadığından, bunların binlerce yıl öncesinden beri 

tüketildiğine dair elimizde arkeolojik veriler bulunmaktadır. Diğer yandan, pek çok 

balığın ve deniz kabuklusunun yenilebilir olması ve bir balıkçının avını belirli türlerle 

sınırlamaması gibi etkenler sonucunda, bu deniz canlılarının yanı sıra çeşitli balık 

türlerinin erken dönemlerden itibaren Klasik Yunan dünyasınca bilindiği ve pazarlarda 

yerlerini aldıkları bir gerçektir 109.  

Minos sanatında çok miktarda balık tasvirine rastlanmaktadır. Bununla birlikte, 

yalnızca bu tasvirleri göz önüne alarak, balığın Minos Dönemi’nde beslenmede önemli 

bir rol oynadığını kabul etmek zordur. Homeros’un Ilias ve Odyssea adlı destanları, 

kahramanların kırmızı etle beslendikleri izlenimini yaratmaktadır. Arkaik Çağ’da ise 

balık, toplumun elit sınıfı tarafından açlığı bastıran bir ek besin olarak kabul edilmiş olsa 

daYunanların başlıca hayvansal protein kaynaklarından birisini oluşturmuştur110.  

Boiotia’daki Akraiphiai kentinde bulunan ve olasılıkla M.Ö. 3. yüzyılın sonuna 

ait olan bir yazıt, küçük Yunan kentlerinde bile balığın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu 

vurgulaması açısından ilginçtir. Çeşitli deniz ve tatlı su balıklarının fiyatlarına dair bir 

                                                
109 Andrew Dalby, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece, London, 
1996, s. 66-67. 
110 Eski Yunan Toplumunda Beslenme konusunda genel bilgi için bkz., İnci Delemen, Antik Dönemde 
Beslenme, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2003. 



 32 

liste sunan yazıt, parçalar halinde olduğundan önemli bir kısmı okunamamış, okunabilen 

balık isimlerinden bazılarının da günümüzdeki karşılıkları bulunamamıştır111. 

Athenaios’un Atina’daki balık fiyatlarının pahalı olmasından şikayet ettiği dikkate 

alındığında, bu liste ile en üst fiyatların belirlenmesinin amaçlandığı düşünülebilir112.  

Yunan ve Roma toplumlarındaki beslenme şekilleri, besinlerin üretimi ve ticareti 

gibi konulara ilişkin detaylı bilgiler içeren antik kaynaklar mevcuttur. Yunan 

uygarlığının erken evreleri için Homeros, sonraki evreler için ise komedya yazarlarının 

verdiği bilgiler önemlidir. Komedya yazarlarının sunduğu bilgilerden yola çıkarak 

Klasik Dönem’de Atina gibi kıyı kentlerinin, balıklardan ziyafetlerde sunulmak üzere 

farklı lezzetler yaratmak için iyi seçeneklere sahip olduklarını ve deniz ürünlerinin 

aperatifler arasında önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Tüketilen bu 

ürünlerin de mevsimlere göre değiştiği anlaşılmaktadır. Bunun sebebi, yalnızca deniz 

ürünlerinin mevsime göre değişen temin edilebilirlilikleri değil, aynı zamanda 

boyutlarında ve tatlarında oluşan farklılıklardı. Taze olarak tüketildiğinde tatlısu 

balıklarına nazaran deniz balıklarının öncelikli olarak tercih edildiği anlaşılmaktadır113. 

Herodotos, her savaştan başarı ile çıkan Samos Tyranı Polykrates’e hediye edilen 

bir balıktan bahseder114. Balıkçı hediyesini krala sunarken, geçimini bu işten 

sağlamasına rağmen, bu balığı pazara götürüp satmaya kıyamadığını ve ancak onun gibi 

kudretli bir hükümdara layık bir yemek olacağını düşündüğünü söylemiş ve böylece 

Polykrates’in büyük takdirini kazanmıştır. 

Buna benzer bir hikaye imparator Tiberius ile ilgilidir. Ancak bu kez, ansızın 

yanına yaklaşan balıkçının ona sunmak üzere uzattığı balıktan korkan imparator 

balıkçının cezalandırılmasını emreder115. Tiberius Dönemi’nde balığın en zengin 

Romalıların sofralarında baş köşede yer aldığı gerçeği göz önüne alındığında, Suetonius 

                                                
111 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford, 1941, s. 1615, 
dipnot 128; Dalby, a.g.e., s. 67. 
112 Ath., VI. 224c. 
113 Dalby, a.g.e., s. 68 vd. 
114 Hdt., 3.42. 
115 Suet., (Tiberius), 60. 
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tarafından aktarılan bu hikayeye dayanarak, balığın krallar için uygunsuz bir yiyecek 

olduğu anlamını çıkarmak yanlış olacaktır116.  

Balık yemeklerinin bunca sevilmesinin nedeni, her ne kadar yazılı kaynaklarda 

az bulunup yüksek fiyatla satılan bazı türlerin listesi sunulsa da, genellikle ucuz 

olmalarıydı. Açılışın bir çanla halka duyurulduğu balık pazarında (ιχΘυειον) fakir 

sınıfın satın alabileceği türlerin de yer aldığı pek çok değişik balık bulunmaktaydı ve bu 

pazarların düzeni, tüketicilerin lehine devletçe sağlanmaktaydı117. Atina’da, satıcıların 

balıkların üstüne su serpmeleri, bayat balık satılmasını önlemek amacıyla yasaklanmıştı. 

Devletin azami satış fiyatlarını da saptadığı bilinmektedir.  

Kefal ve lüfer balıkları tüm olarak tüketiliyordu. Tıpkı ton balığında olduğu gibi 

kefal de Yunanlar tarafından büyüklüğüne göre farklı isimlerle adlandırılıyordu ve 

seçkin yemek tariflerinde kullanılmak için yeterince iyi bir balıktı118. Lüferin özellikle, 

baş kısmı lezzet açısından oldukça değerliydi. Fener balığının ise yalnızca kuyruğu et 

olarak servis edilmeye değer görülüyordu. Mığrı balığının en iyisinin Sikyon’da 

bulunduğu ve Boiotia’daki Kopais Gölü’nden Atina pazarlarına getirilen yılan balığının 

oldukça rağbet gördüğü bilgilerimiz arasındadır. Ton balığı ile aynı aileye mensup olan 

palamut balığı da antik kaynaklardaki pek çok yemek listesinde yer almaktadır. 

Uskumru, oldukça iyi bilinen türlerden biriydi. Çipura balığının da üyesi olduğu 

Sparidae familyasına ait çok sayıda tür, Akdeniz sularında yer almaktaydı ve bu 

familyanın üyeleri Yunan pazarlarında farklı isimlerle satışa sunulmaktaydı. Sardalya, 

hamsi, tekir gibi küçük boyutlu balıklar ise genellikle taze olarak satın alındıktan hemen 

sonra kızartılarak tüketilmekteydi119. Kaya balığı (gobius), Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde düzenli olarak akşam yemeği partilerinde başlangıç olarak sunulmaktaydı 

ve ıskaroz balığının yalnızca iç organları lezzetli tabakların hazırlanmasında 

                                                
116 Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, s. 30. 
117 Ath., VI, 225 c. 
118 A.e., 311a. 
119 Dalby, a.g.e., s. 68 vd. 
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kullanıyordu120. Taze deniz ürünleri haşlandıktan ya da kızartıldıktan sonra çeşitli 

baharatlarla zenginleştirilerek servis edilmekteydi.  

Yunanlar gibi Romalılar da balığı severek tüketmişlerdir. Yılan ve turna balığı 

başta olmak üzere, çeşitli tatlısu balıklarından bahsedilmekle birlikte bu dönemde deniz 

balıklarının daha çok tercih edildiği anlaşılmaktadır121. Taze olarak tüketilen balıklar 

arasında mersin, müren, dubar ve iskaroz balığı ilk sıralarda yer almıştır. Bu balıkları, 

lapina, çipura, kalkan, levrek, kefal ve tırpana izlemekteydi. Sardalya ve uskumru, 

herkesin satın alabileceği kadar ucuzdu122.  

Halkın ana besin kaynağı olmasından dolayı balık fiyatlarının belirlenmesi daha 

sonraki dönemlerde de zaman zaman politik zeminde değerlendirilen problemlerden biri 

olmuştur. Özellikle, ikinci ve üçüncü yüzyıl Roma İmparatorlarının zayıfı güçlüye, fakiri 

zengine karşı koruma yönünde bir politika izledikleri ve bu doğrultuda bir takım yasal 

düzenlemelere gittikleri görülür. Örneğin Hadrianus, balık fiyatının fakir halkın satın 

alamayacağı kadar yükselmesine neden olan perakendecilere engel olmak amacıyla bir 

kararname yayımlamıştır. Bu durum, balığın önemli bir besin maddesi olduğunu 

vurgulaması açısından da dikkat çekicidir123. 

Varlıklı Romalıların lüks yemek zevki konusunda Yunan öncüllerini aştıkları 

başlıca noktalardan birisi de balıklara karşı tutkularıdır. Aralarında Pompeius, Caesar, 

Brutus gibi ünlülerin de bulunduğu birçok Romalı zengin özellikle, Geç Cumhuriyet ve 

Erken İmparatorluk Dönemleri’nde balıkların muhafaza edildiği havuzlar (piscinae, 

vivaria) inşa ettirmiştir. Bu havuzlar çoğunlukla gösteriş ve zengin sahiplerine keyif 

vermek için yapılmışlardır124.  

Plinius, bu tür havuzlara sahip olma modasının Licinius Murena tarafından, M.Ö. 

ikinci yüzyılın sonlarına doğru başlatıldığını belirtmekte ve Licinius’un, Murena 

lakâbını da havuzunda beslediği müren balığı dolayısıyla aldığını sözlerine 

                                                
120 J.M.C., Toynbee, Animals in Roman Life and Art, London, 1973, s. 211. 
121 Plin., IX.77, 172. 
122 Delemen, a.g.e., s. 28. 
123 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, 2.bs., Oxford, 1957, s. 
370; yazıt için bkz., Horsley, a.g.e., s. 100-101. 
124 Toynbee, a.g.e., s. 209. 
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eklemektedir125. Varlıklı Romalılardan bazılarının havuzlarında besledikleri bu balıklara 

saplantı derecesinde düşkün olduklarına dair bilgiler de mevcuttur126. Aelianus bize bu 

konu hakkında şunları iletmektedir: 

 

“Balıklar bile evcilleşmekte ve uysallaştırılabilmektedir ve çağrıldıklarında bunu 
duyabilirler ve kendilerine verilen yiyecekleri kabul etmeye hazırdırlar, tıpkı Arethusa 
çeşmesindeki kutsal yılan balıkları gibi (burası Syrakusai’de Ortygia’da). Ve Romalı 
Crassus’un bir murena balığına sahip olduğu söylenir (M.Licinius Crassus; Caesar ve 
Pompeius ile birlikte M.Ö. 60 yılında triumvirlik yapmıştı). Bu balık güzel bir bakire 
gibi mücevherlerle süslü kolye ve küpelerle bezeliymiş. Ve Crassus ona seslendiğinde 
onun sesini tanıyarak ona doğru yüzer ve o ne sunarsa sunsun büyük bir istekle onları 
alır ve yermiş. Ve bu balık öldüğünde, Crassus onun için yas tutmuş ve onu gömmüş. Bu 
durum üzerine Domitius (Cn. Domitius Ahenobarbus) ona ‘aptal, ölü bir balık için yas 
tutuyorsun” demiş. O da buna karşılık olarak’ bir murena için yas tutuyorum ama sen 
asla ölen üç eşin için yas tutmadın” diyerek karşılık vermiş”127. 

 

Varro, kendisinin de sahip olduğu bu havuzların iki çeşit olduğunu 

bildirmektedir128. İlki tatlı su havuzuydu (dulces) ve pazarlarda satılacak balıkları 

buralarda muhafaza eden sıradan halk tarafından kazanç amaçlı olarak kullanılıyordu. 

İkinci tür ise, yüksek zengin tabaka tarafından kazanç amaçlı olmaktan ziyade manzarası 

için yaptırılan ve deniz suyu içeren havuzlardan (salsae, maritimae) oluşmaktaydı.  

Bizans Dönemi’nde balığın, özellikle tuzlanmış balığın, ekmek ya da et gibi 

temel gıda maddeleri arasında yer aldığı görülmektedir. Eski kaynaklardan ve zamanla 

oluşan tecrübelerden yararlanan Bizanslı beslenme uzmanlarının aynı fikirde oldukları 

bilgilerin bir araya getirilmesi olarak görülen bir çalışmada, Peri tes ek ton Zoon 

Trophes’ten çevrilen bölümde balıklara dair şunlar yer almaktadır: 

 

“…Derin deniz balıkları daha iyidir buna karşılık göllerinkiler daha da kötüdür. Yağlı 
balıkların sindirimi pek kolay değildir ve zayıf bir beslenme sağlar. Kıyı balıkları 
sağlıklı ve sindirimi kolay bir beslenme sunar. Sert etli balıkların sindirimi zordur. 
Kıkırdaklı balıkların tatlı, yumuşak eti olur, bu da bağırsaklar için iyidir; bu balıklar 
besleyici ve sindirimleri kolaydır. Kefal, çamurda beslenmeyi adet edindiği için 

                                                
125 Plin., IX.80. 
126 Tonybee, a.g.e., s. 210vd. 
127 Ael., VIII.4.  
128 Varro, III.17.2. 
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genellikle sağlıksızdır. Levrek, daha ziyade hafif kan üretmesi dışında kötü bir gıda 
değildir. Barbun sert ufalanan bir ete sahiptir ve iyi pişirildiği zaman başka balıklardan 
daha fazla beslenme sağlar. Hiç yosun bulunmayan berrak sularda beslenen barbunlar 
daha iyi olur. Kayabalığı kolayca sindirilir ve özümlenir ancak, göl, ırmak ağzı ve kıyı 
gölcüklerindekiler, böyle yerlerdeki tüm balıklar gibi kötü ve sağlıksız olur. Yumuşak 
etli balıkların içinde en ağır olanları trakonya, öksüz, kırmızı iskorpit, orfoz ve büyük 
barbundur. Yaygın olarak tüketilen ton balığı ise salamura ya da tuzlanmış olarak 
yenmelidir…”129. 

 

Tüm bu bilgiler ışığı altında, balığın erken dönemlerden itibaren önemli bir besin 

maddesi olduğu, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra farklı şekillerde işlenen balık 

ürünlerinin ekonomik açıdan ticarette önemli bir role sahip olduğunu kolaylıkla 

söylemek mümkündür. 

 

1.6. İşlenmiş Balık Ürünleri  

Erken zamanlardan beri özellikle, deniz kıyısında yaşayan toplulukların temel 

besin kaynaklarından birisi olan balık, taze olarak tüketildiği gibi tuzlama, isleme (füme) 

ya da kurutma ve sos şeklinde de tüketilmiştir.  Balığın tuzlama (ταριχος, 

salsamentum) ve sos (γαρος, garum, liquamen) şeklindeki üretimi önemli bir endüstri 

dalını oluşturmuştur. Öyle ki M.Ö. 7. yüzyıl gibi erken bir zamanda veya öncesinde 

Yunan kolonistlerin Karadeniz kıyılarına yerleşmeyi tercih etmelerinde, bu unsurun 

önemli bir rolü olduğuna inanılmaktadır. Kolonizasyon Dönemi’nde Ionialı ve Megaralı 

kolonistlerin Kuzey Karadeniz’e gelerek Istros (Tuna), Tyras (Dinyester) Hypanis 

(Bog), Borysthenes (Dinyeper) ve Tanais (Don) gibi balığın bol bulunduğu ırmakların 

ağızlarına, tuzlalara ve balıkların zorunlu geçiş noktalarına yerleştikleri 

görülmektedir130. Geçimini denizden sağlayanlar için bu tür üretimler, taze olarak 

muhafazası zor olduğundan bir süre sonra çöpe gidecek olan küçük balıkların ya da 

büyük balıklara ait parçaların ekonomik açıdan kazançlı bir şekilde kullanılmasına da 

olanak sağlamıştır. 

                                                
129 Andrew Dalby, Bizans’ın Damak Tadı. Kokular, Şaraplar, Yemekler, Çev. Ali Özdamar, İstanbul. 
2004, s. 127-129’dan özetlenerek alınmıştır. 
130 Robert Étienne, “À propos du garum sociorum”, Latomus 29, 1970, s. 298. 
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Antikçağ’da balıktan elde edilen yan ürünlerin nasıl hazırlandıklarına dair 

bilgilerimiz temelde antik kaynaklarda yer alan çeşitli bilgilere ve balık tuzlama 

ünitelerine dair arkeolojik kalıntılara dayanmaktadır. Eski Yunan ve Roma İmparatorluk 

Dönemi yazılı kaynaklarında yer alan bilgilerden tuzlama balık ve balık sosunun eskiçağ 

sosyal yaşamında yaygın bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha önce de birkaç kez vurguladuğımız gibi özellikle, Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde bu endüstrinin büyük bir ivme kazanması tuzlanmış ve sos haline getirilmiş 

balığın yoksulların satın alabileceği kadar ucuz olmasına ve onlar tarafından bolca 

tüketilmesine olanak sağlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra dahi başta 

garum olmak üzere işlenmiş balık endüstrisinin devam ettiğini ortaçağ ve erken modern 

dönem kaynaklarında yer alan bilgilerden anlamaktayız.  

 

1.6.1. Tuzlanmış Balık 

Antik kaynaklarda tuzlama balık ile bilgiler genelde, hangi balıkların 

tuzlamasının yapıldığı ve bunların nasıl adlandırıldıkları şeklindedir. Salsamentum 

yapımına ilişkin tek tarif, Columella’nın tarımla ilgili eserinde yer almaktadır. Yazar, 

domuz etinin tuzlamasının, etle tuzun sırayla üst üste yerleştirilmesi şeklinde yapıldığını 

anlattıktan sonra, bu usulün tuzlama balık yapımında da uygulandığını belirtir131. 

Tuzlaması yapılan balıklar arasında ton balığı ilk sırada yer almıştır. Klasik 

Çağ’ın zengin Yunanları ton balığının yalnızca tazesini değil, aynı zamanda da küpler 

içinde Byzantion, Sicilya ve Güney İspanya’dan ithal edilen tuzlanmış halini de severek 

tüketmişlerdir. 

Ton balıkları her yıl ilkbahar mevsiminde yumurtlamak için Akdeniz’den 

Karadeniz’e geçer ve büyüklüklerine göre adlandırılırlardı. Bir yavru, yumurtadan 

çıkışını izleyen ilk sonbahar mevsiminde κορδυλη, bunu izleyen ilkbaharda πηλαµυς, 

ikinci sonbaharda Θυννος adını alıyordu132. Trapezos dolaylarında avlanıp işlenen 

                                                
131 Colum., 12.55.4 
132 Plin., IX. 47. 
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kordyle’nin çok küçük olması nedeniyle yalnız salamurası yeniyordu133. Sinope, 

pelamys tuzlamaları ile ünlüydü. Büyük thynnos’lar parçalanarak satılır, daha makbul 

sayılan ense ve karın kısımları taze iken pişirilip yenirdi134. Kalan parçalar ise tuzlanarak 

muhafaza edilirdi; bunlar koyu renginden dolayı µελανδρυα olarak adlandırılırdı135. 

Bosporos, tuzlaması yapılan balıklar açısından oldukça zengindi. İnsanlar bu balıkların 

karın bölgelerini küp şeklinde keserek salamurasını yapıyorlardı. Byzantion’un, 

horaion, kybion’u ve belli durumlara göre daha başka değişik adlar alan tuzlu ton 

balığının ünü geniş bir alana yayılmıştı. Tuzlu balığın tüm Yunan dünyasına yayılımı 

M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında olmuştur136.  

Özellikle, Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan mersin balığı, beyaz ve yağlı etiyle 

revaç bulmuştu ve lezzeti açışından ton balığından sonra gelmekteydi. En çok tuzlanmış 

formu bilinmekteydi137. Çoğunlukla aperatif olarak sofralarda yer alan bu balık, 

imparatorun masasına layık yiyeceklerden de birisiydi138. Uskumru, oldukça iyi bilinen 

türlerden biriydi ve Atina’ya tuzlanmış ya da tütsülenmiş olarak Byzantion’dan 

gelmekteydi. Tuzlanmış balık hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketiliyordu. Fakir sınıf 

çiğ tuzlamayı ekmeklerine katık ederken zenginler daha çok meze olarak tüketmeyi 

tercih ediyordu139. 

Athenaios Deipnosophistai adlı eserinde, ismini Delkon ırmağından alan ve bu 

ırmakta yakalanan Delkonos balığının salamurasının insan sağlığına iyi geldiğine ve 

Lebias olarak adlandırılan balığın da aslında Delkonos ile aynı balık olduğuna 

değinmektedir. Ayrıca, Abdera kıyılarında yakalanan kefal balığının lezzetini övmekte 

ve bu türün Abdera kıyılarından Sinope’ye ulaşanlarından yapılan salamuranın da 

sağlıklı olduğuna dikkat çekmektedir140. 

                                                
133 Ath., III.91. 
134 İnci Delemen, “Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında Beslenme”, İ. Ü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, 1985, s. 39. 
135 Ath., I. 7; VII.65. 
136 Dalby, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece, s. 76; Ath., III.116f. 
137 Ath., III.87. 
138 Toynbee, a.g.e., s. 211. 
139Orth, “Kochkunst”, RE XI, s. 950. 
140 Ath., III.118 b vd; VII. 307 b. 
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Eski Yunanların yanı sıra Roma İmparatorluk Dönemi’nde de tuzlanmış balığa 

olan rağbet fazlaydı. Ticaretin gelişmesi sonucunda oldukça ucuz fiyata satın alınabilen 

balık salamurası (salsamenta) çok seviliyordu. 

1.6.2. Balığın Sos Olarak İşlenmesi 

Balıktan elde edilen yan ürünler arasında ilk sırada garum, muria, ve allec gibi 

çeşitli balık sosları gelmekteydi. Bu balık soslarından en ünlü ve ticari açıdan en önemli 

olanı garum idi141. Balık sosu yapımına ilişkin farklı dönemlere ait pek çok tarif 

bulunmaktadır. En erken tarif ise her ikisi de M.S. 1. yüzyıl yazarı olan Plinius ve 

Manilios tarafından aktarılmıştır142. 

Antik Yunan dünyasında Klasik Dönem’den beri bilinen bu sos γάρος isimli 

balıktan üretildiği için bu adla anılmıştır ve her türlü balık sosu için genel bir terim 

olarak kullanılmıştır143; zamanla farklı balık türlerinden, farklı kalitelerde ve farklı 

şekillerde üretilmiştir. Ancak, sosun yapımı temelde aynıdır: Sardalya, ton balığı, 

uskumru, mersin balığı, müren balığı gibi büyük balıkların iç organları ya da çok küçük 

boydaki balıklar iç organları çıkarılmadan bütün olarak bir kapta tuza yatırılırdı144. Bu 

malzeme yaklaşık üç ay güneşte bekletilmek suretiyle mayalanmaya bırakılarak sık sık 

karıştırılır ve daha sonra bu süre zarfında ekşiyip dağılarak koyu bir bulamaç haline 

gelen karışım, duru hale gelene kadar süzgeçten geçirilirdi. Elde edilen sos bazen çeşitli 

baharatlarla zenginleştirilirdi. Bazen de sos, güneşte bekletmek yerine salamura balık 

suyu karıştırılarak ateşte pişirilir ve böylece olgunlaşma süresi kısaltırdı. 

VII. Konstantinos zamanında (913–959) meydana getirilen ve çoğunlukla daha 

eski kaynaklardan toplanan bilgileri içeren bir Bizans ziraat el kitabı olan Geopanika’da 

                                                
141 Robert Zahn, “Garum” RE VII/1, 841-849; A. Thomazi, Histoire de la pêche: des ages de la pierre a 
nos jours, Paris, 1947, 220 vd.; Robert Étienne, “À propos du garum sociorum”, Latomus 29, 1970, s. 
297-313; Michel Ponsich, Miquel Tarradell, Garum et industries antiques de salasion dans la 
Méditerranée occidentale, Bibliothèque de l’École des Hautes Études Hispaniques 36, Paris, 1965; 
Robert I. Curtis, Garum and Salsamenta: Production and Commerce in Materia Medica, Studies in 
Ancient Medicine, Vol 3, Leiden, 1991. 
142 Curtis, “Sources for Production and Trade of Greek and Roman Pocessed Fish”, s. 35, Plin., XXXI.93-
95, Manilios, Astronomicon, V.656-681. 
143 Thompson, a.g.e., s. 43. 
144 Plin., XXXI.93. 
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Romalılar tarafından daha çok liquamen olarak adlandırılan garos şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 

 
“Liquamen şöyle yapılır: Balığın iç organları bir kaba konup tuzlanır. Biraz balık, 
özellikle gümüşbalığı ya da tekir ya da sardalya ya da hamsi ya da yeterince küçük 
herhangi bir balık, olduğu gibi buna eklenir ve arada bir karıştırılarak güneşte 
mayalanmaya bırakılır. Sıcaklık sayesinde mayalandığında, özü şöyle alınır: Derin, sıkı 
örülü bir sepet, bu balıkların bulunduğu kabın merkezine yerleştirilir ve sıvı sepetin 
içine akar; liquamen işte bu yolla, sepetle süzülerek elde edilir. Katı artık alix’i 
oluşturur. 
     Bitinyalılar bunu şöyle yaparlar: Tercihan ufak ya da iri izmarit ya da, eğer hiçbiri 
yoksa, hamsi ya da istavrit ya da uskumru ya da belki alix ya da bütün bunların bir 
karışımını alıp hamurun yoğrulduğu türden bir fırıncı leğenine koyar, balıklar tuzla iyice 
birbirine karışşın diye, içine çeyrek kile balığa 3 litre tuz düşecek biçimde ayarlayıp 
yoğurur ve bunu bir çömleğe koyup bir geceliğine dinlendirir, sonra zaman zaman bir 
değnekle karıştırarak iki üç ay üstü açık olarak güneşte bırakır, ardından özünü çıkartır, 
üstünü örter ve saklarlar… 
    Haimation, “kan sosu” denilen daha kaliteli bir garos şöyle yapılır: Solungaç, akışkan 
kısımları ve kanı ile birlikte bir tonbalığını al, üstüne yeterince tuz serp, bir çömlekte en 
fazla iki aylığına bırak; ardından çömleği del ve haimation denilen garos’u dışarı 
akıt”(GEOPANİCA 20.46)145. 
 

Pompeii, Leptis Magna, Antipolis, Thurii gibi kentlerin yanı sıra Anadolu’da 

Klazomenai, Kyzikos ve Bithynia Bölgesi’nde garum bir endüstrü haline gelmişti146. İyi 

nitelikte olanlarının pahalı hediyelerden sayıldığı garum’un, Plinius’a göre koyu 

kırmızı, siyah renkli olan en kaliteli ve pahalı türü İspanya’da üretilmekteydi147.  

İspanya’nın güneyi ile Karadeniz çevresindeki arkeolojik buluntu yerleri, balık 

sosu endüstrisinin M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllar gibi erken tarihlerde bile var olduğunu 

doğrulamaktadır. Bununla birlikte, antik kaynaklarda yer alan garos’la ilgili ilk bilgiler 

M.Ö. 5. yüzyıldan öncesine gitmez148. İlkin Karadeniz kıyısının bir ürünü olarak 

rastlanan balık sosu garum, zamanla Roma mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline 

gelir. Antikçağ ekonomisinde önemli bir yer tutan ve Roma’da M.Ö. 2. yüzyılda lüks 

tüketim maddelerinden biri olup pahalı bir ürün olan garum, daha sonraları Romalıların 

yemek repertuarlarında sıradan bir sosa dönüşür.  
                                                
145 Çeviri, Dalby, Bizans’ın Damak Tadı, s. 157’den olduğu gibi alınmıştır. 
146Plin., XXXI.93,94. 
147 Plin., XIX, XXXI.93, 94; Toynbee, a.g.e., s. 211. 
148 Étienne, a.g.e., s. 295. 
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Diğer sıvılar yardımıyla inceltilen bu sos çeşitli sebzelerin yanı sıra yumurta, 

balık, kuzu, dana, inek ve domuz etinin hazırlanmasında kullanıyordu. Her yiyeceğe 

kuvvetli ve başkası ile karıştırılması olanaksız bir koku veren sosun beslenme 

bakımından başlıca etkisi yiyeceklere tuzun lezzetini vermiş olmasıdır. Apicius’un 

yüzlerce yemek tarifinde harç olarak balık sosu yer alırken kendi başına tuzun adı 

yalnızca üç tarifte geçmektedir149.   

Aynı zamanda garum, tıpta çok çeşitli şekillerde kimi zaman tek başına, kimi 

zamanda başka maddelerle birlikte kullanılmıştır. İştahsızlık, hazımsızlık, sindirim 

problemleri, tüm mide rahatsızlıkları, bazı baş ağrıları ve fazla alkol kullanımına karşı 

tedavi amaçlı olarak dahilen kullanılıyordu. Haricen ise yanıklara acil müdahalelerde, 

köpek ve böcek ısırıklarında, kulak ağrıları ve iltihapları ile birlikte tüm 

iltihaplanmalarda kullanılıyordu150. Bunların dışında hayvanların tedavilerinde de 

burundan damlatmak suretiyle veya şarap ve balla karıştırılarak elde edilen bir krem 

şeklinde kullanılmaktaydı.  

Garum, şarap ve zeytinyağı gibi üretildiği yerde şişeleniyor ve ihracat edildiği 

bölgelere ulaşıncaya kadar da amphoralar içinde muhafaza ediliyordu. Bu 

amphoralardan bazılarının üzerinde garum ticareti ile uğraşan tüccarların ve onların 

fabrikalarının isimlerini belirten etiketler yer alıyordu. Örneğin Pompeii kentinde ele 

geçen garum şişeleri üzerinde Aulus Umbricus Scaurus, Umbricia Fortunata, 

Umbricius Abascantus ve Umbricius Agathopus fabrikalarının/imalathanelerinin 

isimlerine rastlanılır151.  

Roma İmparatorluğu içinde şu anda sirkenin kullanıldığı kadar yaygın kullanılan 

garum, 10. yüzyıla gelindiğinde Batı’da tamamen unutulmuştu. Fakat Konstantinopolis, 

bu sostan hoşlanmaya devam ediyordu. 16. yüzyılda kenti ziyaret eden Belon, burada 

garum’un satılmadığı tek bir balıkçı dükkânı olmadığını, Konstantinopolis’teki garum 

üreticilerinin çoğunlukla Pera’da bulunduklarını, kızartılarak günlük satışı yapılan 

                                                
149 Dalby, Bizans’ın Damak Tadı, s.61. 
150 Gal.,, VI.462, 669, 735, XI c.12; XII.377; Plin.,XX.17, XXX.44, XXXI.94. 
151 Zahn, a.g.e., s. 844; Plin., XXXI.94’de bir firmanın ismi altında etiketlenmiş garum üretiminden 
bahseder; Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, s. 33, dipnot 38-39; Étienne, a.g.e., s. 306-307. 
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balıkların iç organlarıyla yumurtalarını garum’a dönüştürmek üzere tuzlu suda 

kaynatarak kullandıklarını belirtmektedir152. 

Balıkların su ve tuzla fermante edilmesinden oluşan bir tür balık suyu olan 

muria ise sebze, et, zeytin, şeftali, peynir ve hatta şarabın saklanması işlemlerinde 

malzemenin dayanıklılık süresini artırmak için kullanılıyordu153. 

Allec, garum’un filtre edilmemiş seklindeki tortusundan oluşan keskin bir balık 

sosuydu. Plinius’tan öğrendiğimize göre, ilerleyen dönemlerde daha rafine üretimlerine 

de rastlanmaktadır. Hem insanlar hem de hayvanlar için bazı hastalıkların tedavisinde 

iyileştirici özelliğe sahip olduğu bilinmektedir154.  

 

1.7. Balık Ticareti 

Balık, antik çağ ekonomisinde belki de günümüzde olduğundan daha önemli bir 

rol oynamıştır. Taze ve tuzlama, salamura ya da kurutulmuş olarak işlenmiş balık, erken 

dönemlerden itibaren Yunanistan ve Yakındoğu toplumları tarafından bol miktarda 

tüketilmiştir.  

Yakındoğu toplumları balık ihtiyaçlarını, Mezopotamya’da Dicle (Tigris) ve 

Fırat (Euphrates), Mısır’da ise Nil ile Fayum gibi balık açısından zengin büyük nehirler 

başta olmak üzere, Suriye ile Fenike kıyılarından temin etmiştir. Yunan pazarları balık 

ihtiyaçlarını Ege kıyıları, Boiotia’daki Kopais Gölü gibi belirli nehir ve göller ile 

Propontis (Marmara Denizi) ve Karadeniz Bölgeleri’nden ithal edilen balıklarla 

karşılamıştır155.  

Özellikle, kuruluşlarından beri balıkçılıkla meşgul olan Pantikapaion (Kerç), 

Khersonesos, Olbia, Byzantion ve Sinope gibi kentlerde gerçekleştirilen mevsimlik balık 

avı ekonominin ana kaynaklarından birisi olmuştur.  

                                                
152 Dalby, Bizans’ın Damak Tadı, s.61-62. 
153 RE XVI/1, Stuttgart, 1933, s. 661-662; Plin., XVI.23; XVII.127; XXXII.88. 
154 RE I/2, Stuttgart, 1894, s. 1584; . Plin., XXXI.95, 96; XXXII.127. 
155 Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, s. 1177. 
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Hellenistik Dönem’de, balığın muhafaza edilmesi ve pazarlar için hazırlanması 

ile ilgili konularda yeni ve etkili yöntemler balıkçılık endüstrisine girmiş olmalıdır156. 

Kolay bozulan bir besin maddesi olduğundan avlandıktan sonra en kısa zamanda satılıp 

tüketilmesi gereken balığı taze olarak muhafaza etmek için balıkçılar farklı yöntemler 

geliştirmişlerdir. Örneğin, geceleyin ya da şafakta avladıkları balıkları günün erken 

saatlerinde pazarlarda satma yoluna gitmişler ya da avlanan balığı satılana kadar suyun 

içerisindeki sepetlerde tutmuşlardır. Bu sorunun çözümünde en etkili yöntem ise balığın 

tuzlama ya da sos şeklinde işlenerek pazarlara sunulması olmuştur.  

 

1.7.1. İşlenmiş Balık Endüstrisi 

Antik çağda balığın tuzlanarak işlenmesi iki yöntemle yapılıyordu: yaş tuzlama 

ya da diğer bir deyişle salamura ve kuru tuzlama. Birinci yöntemle işlenen ürünler daha 

yumuşak oluyordu ve amphora gibi kaplar içinde bir yerden bir yere taşınabiliyorlardı. 

İkinci tür ise daha sertti ve toptan, uzak mesafelere taşınabiliyordu. Hermippos, 

Çanakkale Boğazı’ndan gelen uskumru ve her çeşit tuzlu balık arasından kaliteli 

olanlarının gemilerle Atina’ya nakledildiğini ifade etmektedir157. Sos şeklinde işlenen 

balık ise yukarıda belirttiğimiz gibi niteliğine göre farklı isimlerle adlandırılmaktaydı. 

İşlenmiş balık endüstrisinin nasıl oluştuğu, kimler tarafından idare edildiği, 

balıkların işlenme aşaması ve sonrasında ne gibi işlemlerden geçtiği konusunda 

arkeolojik veriler ve antik kaynaklara dayanarak bir takım bilgilere ulaşmak 

mümkündür.  

Bu endüstri için gerekli olan sermaye ve organizasyonun kentler ya da bireysel 

girişimciler tarafından sağlanmış olduğu düşünülmekle birlikte kesin bir şey söylemek 

zordur. Balık ihracatı ile uğraşan zengin tüccarlardan zaman zaman bahsedilir158. 

Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında, tuzlanmış balık satıcısı Khairephilos ve 

oğullarına Demosthenes tarafından özel olarak Atina’da satış yapma hakkı verilmiş ve 

                                                
156 Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, s. 1179. 
157 Hermippos, fragm., 63.5; Dalby, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece,  
s. 105. 
158 Rostovtzeff, a.y., Horsley , a.g.e., s.101. 
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bu hak sayesinde adı geçen aile büyük bir gelir elde etmiştir159. Bu tüccarların, 

nakliyatını yaptıkları işlenmiş balıkların üretim aşamasında da rol oynadıkları 

varsayılabilir. Diğer yandan, balığın antik dönem beslenmesindeki önemi dikkate 

alındığında balıkçılık endüstrisi üzerinde zaman zaman devletin bir takım yaptırımlarda 

bulunduğunu görmekteyiz160. 

Tebtynis’te bulunan ve M.Ö. 235 yılına tarihlenen uzun fakat parça halindeki 

kayıt, balık avının, nakliyesinin ve satışının büyük boyutlu bir yatırımla gerçekleştiğini 

ve bunun da kraliyet tarafından yürütüldüğünü vurgulamaktadır. Bu dokümanda kayıtlı 

olan miktarlar, bu işten elde edilen gelirin büyük bir kısmının devlete ait olduğunu, asıl 

işi yapan balıkçıların ise bu kârdan çok küçük bir miktar aldıklarını göstermektedir. 

Balıkçılığın erken dönemlerden beri önemli bir uğraş olduğu Mısır’da, Ptolemaioslar 

Dönemi’nde balıkçılar küçük bir miktar verginin yanı sıra yakaladıkları avdan (τετάρτη 

αλιεων ya da ίχθυικων) elde edilen gelirin %25’ni krallığa ödemek koşuluyla 

avlanabilmişlerdir161.   

Hellenistik Dönem’e ait epigrafik kaynaklar incelendiğinde hükümet tarafından, 

satışa sunulan balık ürünleri üzerine konan verginin Mısır’da dikkati çekecek derecede 

yüksek olduğu düşünülmüştür162. Buna göre, Delos’ta M.Ö. 270’lerde %5 olan vergi 

oranı M.Ö. 250’lerde %10 olurken, Mısır’da Ptolemaioslar %25 oranında vergi almışlar, 

hatta zaman zaman bu oranı %40’a kadar çıkarmışlardır.  

İtalya’da, mevsimlik olarak avlanan ton balığının önemli bir gelir sağladığı Cosa 

kentinde, yerel hükümet kontrolü altında, Geç Cumhuriyet Dönemi boyunca balık 

ticareti üzerindeki tekelleşme ayrıcalığının yalnızca Sestii Ailesi’ne kiralandığı 

anlaşılmaktadır163.  

Karadeniz tuzlama balık üretiminde çalışanların çoğunlukla köle ve sahiplerinin 

ise Bosporos Kralları olduğu ileri sürülmüş olsa da bu fikri destekleyecek kanıtlar 

                                                
159 David M. Lewis, “Attic Manumissions”, Hesperia 28/3, 1959, s. 219; C.M. Reed, Maritime Traders 
in the Ancient Greek World, 2003, Cambridge, s. 27, 46, 121-122.  
160 Horsley, a.g.e., s. 100. 
161 Rostovtzeff, a.e., s. 297, s. 1387, dipnot 101. 
162 Horsley, a.e. 
163 Horsley, a.g.e., s. 102. 
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mevcut değildir164. Curtis, Parion ve Byzantion balıkçılarının vergi ödemekle yükümlü 

olduklarının bilinmesine rağmen, balıkların tuzlama ya da sos olarak işlendiği 

imalathaneler için kesin bir şey söylemenin zor olduğu inancındadır. Curtis’e göre, bu 

kuruluşlar idari yönetimlere ya ürünleri karşılığında vergi ödüyorlardı ya da balıkçılık ve 

tuzlama hakkını şehirden kiralıyorlardı. Tuzlanmış balık ürünlerinin ticareti üzerinde ise 

görünüşe göre, idari yönetimler herhangi bir kontrole sahip değildi. Kaynaklar yalnızca 

Pontos Bölgesi’nden diğer bölgelere yapılan nakliyattan bahseder ama bunun kimler 

tarafından yapıldığına değinmez165. 

Korint’deki agoranın bitişiğinde yer alan ve “Punic Amphora” olarak 

adlandırılan binada, M.Ö. 5. yüzyılın ortasına tarihlenen, Mañá A4 ve Mañá D tipinde 

amphoralar açığa çıkarılmıştır. Bu amphoralar, ton ve çipura balığı kalıntıları ihtiva 

etmeleri açısından dikkate değerdir. Zira balık işleme tesisine ait kalıntılar barındıran 

Gades (Cadiz)’de de, aynı tipte ve balık kalıntısı içeren amphoralara rastlanmış olması, 

Batı Akdeniz’den Doğu Akdeniz’e tuzlanmış balık ihraç edildiği şeklinde 

yorumlanmıştır. Komedi yazarları Eupolis, Nikostratos ve Antiphanes’in eserlerinde, 

Gades’ten Yunanistan’a tuzlanmış balık ihraç edildiğine yer verilmesi de M.Ö. 5. ve 4. 

yüzyıldaki bu ticaretin varlığını desteklemektedir166 

M.Ö 2. yüzyıldan itibaren Pontos Bölgesi’nden İtalya’ya işlenmiş balık 

ürünlerinin ihraç edildiğini biliyoruz. Bu bölgedeki hangi kentlerden Batı Akdeniz’e 

balık ihraç edildiği ise tam olarak bilinmemektedir Yalnızca Horace, Byzantion’dan 

gelen muria’dan bahseder167. Büyük olasılıkla Byzantion, balık ürünlerinin 

Karadeniz’den Batı’ya gönderilmesinde aracı rol oynamıştır. Diğer yandan, Polybios’tan 

öğrendiğimize göre, Cato τάριχος’un pahalı olmasından yakınır168.  

                                                
164 Danoff, “Pontos Euxeinos”, RE Suppl. IX, Stuttgart, 1962, 982-83.  
165 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 128-129. 
166 Athena Trakadas, “The Archaeological Evidence for Fish Processing in the Western Mediterranean”, 
Ancient Fishing and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. 
Aarhus University Press, 2005, s. 48. 
167 Horatius, II.4.63-66; Curtis, Garum and Salsamenta, s. 127, dipnot 71. 
168 Plb., XXXI.25.5; F.W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, Oxford, 1957, C. III, s. 
500-501; Plu., 668B-C. 
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Her ne kadar İtalya, Karadeniz’den tuzlanmış balık ürünlerini ithal etmeye 

devam etmiş olsa da M.S. 1. ve 3. yüzyıllar arasında batıdaki özellikle, İspanya’daki 

işlenmiş balık fabrikaları, İtalya’nın ve diğer batı eyaletlerinin ihtiyacını karşılayacak 

miktarda üretim gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde, Karadeniz’in balık ürünleri batı 

pazarlarında, İspanya’da üretilenlerin gerisinde kalmış görünmektedir. M.S. 2. yüzyılda 

Galenos, İspanya ve Sardinya’da üretilen tuzlanmış balıkların ardından ikinci olarak 

Karadeniz’in tuzlanmış balıklarına değinmektedir169. Diğer yandan, Roma İmparatorluk 

Dönemi boyunca Karadeniz’in tuzlanmış balıklarını ihraç ettiği ana merkez, Doğu 

Yunanistan olmuştur. 

Karadeniz kıyısında kurulmuş olan Olbia, Khersonessos, Pantikapaion ve Tanais 

gibi kentler M.S. 2. yüzyıl boyunca yeniden gelişme gösterirken Bosporos Krallığı, 

aralarında balığın da yer aldığı çeşitli ve büyük miktardaki malları ihraç etmeyi 

sürdürmüştür. Bosporos Krallığı’ndaki endüstriyel aktivenin artmasına, Yunan 

kentlerine yapılan ihracatın yanı sıra esas olarak Karadeniz ve Küçük Asya’ya Roma 

garnizonlarının kurulması sebep olmuştur. Görünüşe göre, bu gelişme yalnızca işlenmiş 

lüks balık ürünlerine artan talepten değil, aynı zamanda Moesia’da yerleşen Roma 

ordusu ile Armenia, Bithynia ve Kappadokia sınırlarını korumakla görevli Romalı 

askerlerin gıda gereksiniminin karşılanmasından da kaynaklanmıştır. Bu ticaretin hacmi, 

Vespasianus, Domitianus, Traianus ve M. Aurelius zamanında olduğu gibi 

imparatorluğun çok sayıdaki askeri Doğu’dan Batı’ya ve Batı’dan Doğu’ya geçirmek 

zorunda kaldığı zamanlarda doğal olarak artış göstermiştir170. 

Ayrıca, tuzlanmış balık ve balık sosu, gittikçe artan sivil nüfusun da temel besin 

maddesini oluşturmuş ve kıtlık tehlikesine karşı depolanmıştır. Örneğin, M.S. 369’daki 

kıtlık döneminde, Pontos’ta yer alan imalathaneler Kappadokia halkına işlenmiş balık 

ürünleri temin etmiştir171.  

                                                
169 Gal., III..30.5; III.40.6. 
170 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, 2.bs., Oxford, 1957, s. 
154, 159; Danoff, a.g.e., s. 975. 
171 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 126, dipnot 66.  
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde ev ekonomisinde önemli bir rol oynanan şarap 

ve zeytinyağından sonra amphoralarla taşınan mallar arasında üçüncü sırada işlenmiş 

balık ürünlerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. 1879 yılında Heinrich DRESSEL, “Di un 

grande deposito di anfore rinvenuto nel nuova quartiere del Castro Pretoria” (Bullettino 

della commissione archeologica communale di Roma 7, 36–112, 143–195) adlı 

çalışmasında Roma amphoralarının tipolojisini yapmıştır. Dressel, ağırlıklı olarak, 

Roma’da, Monte Testaccio’da yapılan kazılarda açığa çıkarılan kapların çoğunda yer 

alan boya ile yapılmış yazılar (tituli picti) üzerine yaptığı çalışmasında, balık sosu ya da 

tuzlama balık içeren amphoraları tespit etmiş ve onları şekillerine göre düzenlemiştir. 

 Bu konu ile ilgili en son çalışma 1991 yılında D.P.S. PEACOCK ve D.F. 

WILLIAMS tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre, titulus pictus’lar kabın ne ihtiva 

ettiği, malın kalitesi, neden yapıldığı, kabın sahibinin ismi gibi bilgileri içermektedirler. 

Örneğin, tek kulplu olup urceus olarak adlandırılan bir kabın üzerindek titulus şu 

şekildedir: G(ari) F(los) SCOMBR(i) / SCAURI / T(?) MAR / L(uci) MARI 

PONICI. Yazıdan, kabın uskumrudan yapılmış ve Scaurus tarafından üretilmiş iyi 

nitelikteki garum’u içerdiği anlaşılmaktadır. “MAR” teriminin Scarus’un işliklerinden 

birinin yöneticisine işaret edebileceği ve Ponicus’un da kabın ya da geminin sahibi 

olabileceği düşünülmüştür. Diğer yandan, antik döneme ait batık gemilerde saptanan ve 

yazılı olmayan kaplardan bazılarının da balık kemikleri içerdiği anlaşılmıştır. İçinde 

balık kemiği ihtiva eden amphoraların saptandığı batıklardan başlıcalar İspanya’dan, 

Sud Perduto II, Cap Béar III, Port-Vendres II, Saint Gervais 3 ve Kuzey Afrika’dan 

Grado’dur. Fakat bu kapların tuzlanmış balık mı yoksa balık sosu mu içerdikleri kesin 

değildir172. 

Bunun yanı sıra 2003 yılında Bulgaristan’ın doğu kıyısında, Varna’da keşfedilen 

gemi batığından bahsetmek gerekir. Batıkta ele geçen ve formundan dolayı Sinope’de 

yapıldığı düşünülen bir amphoranın, sediment analizleri sonucunda birkaç zeytin 

çekirdeği, reçine ve yayın balığı kemikleri içerdiği anlaşılmıştır. Kemiklerin üzerinde, 

diğer fiziksel müdahalelerle birlikte kesim izlerini de görmek mümkündür. Dolayısıyla 

                                                
172 Curtis, “Sources for Production and Trade of Greek and Roman Processed Fish”, s. 40–42. 
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amphoranın 6-7cm.lik dilimler halindeki balık parçalarını içerdiği düşünülmektedir ve 

bunların yolculuk boyunca bozulmadan kalabilmeleri için de tuzlanmış ya da 

kurutulmuş olarak muhafaza edildikleri tahmin edilmektedir.  

Radyokarbon analizine göre, amphoranın içinde saptanan balık kemikleri M.Ö. 

487 ile 277 yılları arasına tarihlenmektedir. Ancak, balık kalıntılarına yalnızca tek bir 

amphoranın içinde rastlanılmış olması bu balıkların olasılıkla gemide çalışanlardan 

birinin yiyeceği olabileceğini akla getirmiştir173. 

 

1.7.2. Balık İşleme Üniteleri 

Antik çağda, işlenmiş balık endüstrisinde kullanılan fabrika/imalathane veya 

işliklere ait kalıntılardan bazıları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tuzlama balığın ve 

garum’un yapıldığı bu işliklerden hangilerinin sos yapımında, hangilerinin tuzlama 

işleminde kullanıldığını söylemek mümkün olamasa da bunların yan yana üretildiği 

kesindir174. Büyük çaplı balık fabrikaları ve tuzlama alanları özellikle, Atlas Okyanusu 

ile Akdeniz’in buluştuğu Cebelitarık Boğazı civarında yoğun olarak karşımıza 

çıkmaktadır175. Diğer yandan, Kimmer Boğazı ve Azak Denizi civarında Rus 

arkeologlar tarafından gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda, bir önceki gruba nazaran 

daha ufak çaplı olmakla birlikte balık işleme havuzları ve balıkçılığa dair diğer 

buluntular saptanmıştır176. 

Her ne kadar kuzey Karadeniz’deki balık işleme üniteleri Batı Akdeniz’dekilere 

nazaran daha küçük çaplı işlikler olsa da Roma İmparatorluk Dönemi’nde Karadeniz 

                                                
173John Lund, Vincent Gabrielsen, “A Fish Business: Transport Amphorae of the Black Sea Region as a 
Source for the Trade in Fish and Fish Products in the Classical and Hellenistic Periods”, Ancient Fishing 
and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus University 
Press, 2005, s. 164 
174 Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Economy”, s. 33; Curtis, “Sources for Production and Trade of 
Greek and Roman Processed Fish”, s. 37. 
175D.P.S.  Peacock, D.F. Williams, Amphorae and the Roman Economy: an introductory quide, 
Longman Archaeology Series, New York, 1986, s. 35-39; Athena Trakadas, “The Archaeological 
Evidence for Fish Processing in the Western Mediterranean”, Ancient Fishing and Fish Processing in 
the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus University Press, 2005, s. 47-82. 
176 Jacob Munk Højte, “The Archaeological Evidence for Fish Processing in the Black Sea Region”, 
Ancient Fishing and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. 
Aarhus University Press, 2005, s. 141-156. 
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Bölgesi’nde sürdürülen tuzlamış balık üretimi ve ticareti hakkındaki bilgilerimiz daha 

fazladır. Bu bilgiler, hem antik kaynaklara hem de bölgede gerçekleştirilen arkeolojik 

çalışmalarda elde edilen verilere dayanmaktadır.   

Karadeniz’in kuzey kıyısı ile Azak Denizi civarında yer alan kentlerden çok 

sayıda balıkçılıkla ilgili araç gereçler açığa çıkarılmıştır. Bunlar çoğunlukla ağ ağırlıkları 

başta olmak üzere, çengeller, mızraklar ve kemik ya da bronzdan yapılmış iğneler gibi 

ağların onarımında kullanan araçlardır. Örneğin, Kimmer Boğazı’nın girişinde yer alan 

Porthmion kentinde M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasına tarihlenen çok sayıda çengel ve 

ağ ağırlıkları saptanmıştır. Azak Denizi boyunca M.S. 1. ve 3. yüzyıllar süresince 

kurulan kentlerden biri olan Semjonovka’da iğneler, ağ ağırlıkları ve balık kalıntıları 

oldukça yaygındır177.  

N.V. İvanova tarafından, Olbia ve Berezan kentlerinden elde edilen toplam 6500 

adet balık kemiği üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, M.Ö. 7. yüzyıldan M.S. 4. 

yüzyıla kadar yayılan bulguların özellikle, Helenistik Dönem’de yoğunluk kazandığı 

anlaşılmıştır. Aynı araştırma, mersin, turna ve yayın gibi büyük balıkların egemen 

olduğu beş ayrı familyaya ait 19 adet tür içinde, daha küçük boyutlu balıkların alt sırada 

temsil ediklerini ortaya koymuştur. Çalışmanın diğer bir ilginç sonucu da, Arkaik 

Dönem’den Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne kadar uzanan süre içerisinde avlanan 

balıkların boyutunda bir düşüşün yaşandığının saptanmış olmasıdır. Özellikle, yayın 

balığının Klasik Dönem’de ortalama boyutu 1.59m. iken bu rakam Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde 1m.’nin altına düşmüştür. İvanova tarafından bu durum, belli türlerin yoğun 

bir şekilde avlamasının sonucu olarak yorumlanmaktadır178.  

Epigrafik deliller, M.Ö. 3. yüzyılda, Karadeniz’in kuzey kıyısında ve Dinyeper 

Irmağı’nın ağzında yer alan ve büyük bir emporion olan Olbia kentinde bir balık pazarı 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. Olbia’nın balık şeklinde basılmış sikkeleri üzerinde 

yer alan ΘΥ lejantının olasılıkla Θύννος’a ve ΑΡΙΧ lejandının ise tuzlanmış balık 

anlamına gelen τάριχος’a işaret ettiği düşünülmüştür. Ancak, sikkelerin ton balığını 

                                                
177 Højte, a.g.e., s. 136. 
178 A.e., s. 140. 
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değil yunusu temsil ettiği ve anılan lejantların da magistrat isimleri olduğu yönünde 

görüşler de bulunmaktadır179.  

Benzer şekilde, Sinope, Istros ve Olbia sikkeleri üzerinde görülen yunus ve kartal 

ikilisinden oluşan sikke tipinin, bu kentlerin deniz ürünlerinden ziyade daha çok kıyıda 

mevkilenmiş olmalarına işaret ettiği ileri sürülmüştür. Bu konuya ilişkin diğer bir yorum 

ise yunus-kartal ikilisinin Apollon Delphinos ve Zeus’un atribüleri olduğu 

yönündedir180. Khersonesos’un M.Ö. 4. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen sikkelerinin 

arka yüzünde, sopa üzerinde yer alan balık tipinin M.Ö. 360 yılından itibaren terk 

edildiği görülür. Oysa balık, bu kentin ekonomisinde önemli bir rol oynamaya ve ana 

besin maddelerinden biri olmaya bu tarihten sonra da devam etmiştir. Pantikapaion’un 

M.Ö 5. yüzyıl sonu ve 4. yüzyıla tarihlenen gümüş ve bronz sikkelerinin arka yüzlerinde 

mersin balığı olarak tanımlanan balık tasviri kullanılmıştır. Bu betimin hem kent 

ekonomisindeki balığın önemine hem de kentin ismine işaret ettiği düşünülmektedir. 

İskitlerin başlıca ırmaklarından biri olan Pantikapes ile ilişkili olarak panti-kāpa’nın 

“balıklı yol” anlamına gelebileceği ileri sürülmüştür181.  

Bunun yanı sıra, balık işliklerinde saptanan kemikler, buradaki tuzlama 

havuzlarının zaman zaman et tuzlamak için de kullanıldığına işaret etmektedir. Aynı 

şekilde, Cebelitarık Boğazı civarında yer alan balık işleme tesislerinin büyük kısmında 

çoğunlukla balık kalıntılarına rastlanmış olsa da ele geçen kabuklar zaman zaman 

kabuklu deniz hayvanlarının da buralarda işlenmiş olabileceğini akla getirmektedir.  

Tüm bunlar, söz konusu tesislerin önemli bir yatırım aracı olduğu ve bu nedenle 

işlenmiş balığa olan talebin ya da ham madde olarak kullanılacak taze balığın yetersiz 

olduğu dönemlerde dahi havuzların kullanımına devam edildiği ya da havuzların farklı 

amaçlar için kullanıldığı şeklinde açıklanmaktadır. 

Hem Kuzey Karadeniz hem de Batı Akdeniz kıyıları üzerinde görülen balık 

işleme tesisleri bir seri havuzdan (cetariae) oluşmaktadır.  Çoğunlukla düz bir zemin 

                                                
179 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 119, dipnot 31. 
180 Vladimir F. Stolba, “Fish and Money: Numismatic Evidence for Black Sea Fishing”, Ancient Fishing 
and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus University 
Press, 2005, s. 115-116. 
181 A.e., s. 123. 
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üzerine bazen de kayalara oyulmuş şekilde yapılmış olan havuzların genellikle, 

dikdörtgen ya da kare şeklinde oldukları, boyut ve derinliklerinin ise farklılıklar 

gösterdiği görülür. Havuzların iç kısımları opus signinum olarak adlandırılan su 

geçirmez bir sıva ile kaplıdır. Bazen üst ve alt köşeleri, içlerinde bekleyen balık 

karışımının pıhtılaşmasını engellemek ve temizlenmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla 

yuvarlatılmıştır. Ayrı ayrı ya da birbirine bitişik gruplar şeklinde sıralanmış olan 

havuzların depo ve atölye gibi yapılarla bağlantılarının olduğu gözlemlenir. Bu havuzlar 

içine üst üste yerleştirilen balık ve tuzun en son katını oluşturan tuz üzerine ağırlaştırıcı 

bir malzemenin konulması suretiyle tuzlama işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.  

Tüm bu bilgiler, eskiçağda balık endüstrisinin yalnızca bu bölgelerle sınırlı 

kaldığını söylemek için yeterli değildir. Bu konuda arkeolojik çalışmaların yetersiz 

oluşunun yanı sıra, garum’un yapıldığı havuzların günümüze ulaşanlar gibi her zaman 

taştan değil, pişmiş toprak ya da tahtadan yapılmış olmaları olasılığı da söz konusudur.  

 

1.7.2.1. Batı Akdeniz’de Yer Alan Balık İşleme Tesisleri 

Antik Dönem’de Roma eyaletleri olan Lusitania, Tarraconensis, Baetica ve 

Mauretania Tingitana’nın sınırları içerisindeki balık işleme tesislerine ait kalıntılar, 

günümüzde İspanya, Portekiz ve Fas’ın Atlantik ile Akdeniz kıyıları üzerinde yer 

almaktadır. 

Akdeniz toplumlarının beslenmesinde balığın her zaman önemli bir yer tuttuğu 

kesindir. Ancak, balıktan salsamentum ve sos gibi ürünlerin elde edilmesine yönelik 

teknoloji, Batı Akdeniz’e başka topluluklar tarafından getirilmiş olmalıdır. Bu 

teknolojinin Batı Akdeniz’e Fenike-Kartaca kökenli ilk kolonistler aracılığı ile ulaştığı 

ileri sürülmüştür. R. Étienne ise İber Yarımadası’nın güneyindeki Kartacalı kolonistlerin 

bu teknolojiyi, buraya Küçük Asya’dan gelen ve M.Ö 7. yüzyıldan beri balığı işleyen 

Phokaia’lılardan öğrenmiş oldukları olasılığı üzerinde durmuştur182. 

İber yarımadasının güneyindeki Abdera (Adra), Sexi (Almuñúncar) ve Malaca 

(Málaga) gibi M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına tarihlenen en erken Fenike yerleşimlerinin 
                                                
182 Étienne, a.g.e., s. 298-299; Trakadas, a.g.e., s. 47. 
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büyük çoğunluğunda yalnızca balık kalıntılarına rastlanmıştır. Aynı durum, Portekiz ve 

Fas kıyılarındaki Fenike yerleşmeleri için de geçerlidir. 

 
Res.9. İspanya, Portekiz ve Fas’ta yer alan Roma Dönemi balık fabrikaları. Siyah noktalar arkeolojik 
kalıntıları saptanan tesislere, içi boş daireler antik kaynaklar aracılığı ile varlıklarından haberdar 
olduğumuz tesislere, içi boş kareler modern tuzlalara, daire ile çevrili siyah noktalar ise hem antik 
kaynaklarda bahsi geçen hem de arkeolojik kalıntıları saptanan tesislere işaret etmektedir. (Peacock, 
Williams 1991, s. 38, fig. 15).  
 
 Diğer yandan, Batı Akdeniz’deki balık tuzlama tesislerine ait en erken kalıntılar 

Gades’te (Cadiz), Kartacalılara ait tabakalarda saptanmıştır. Bu kalıntılar, Plaza de 

Asdrúbal, Avda; De Andalucía, Avdas; García de Sola y de Portugal ve Las Redes’te 

olmak üzere dört ayrı yerleşimde saptanmıştır. İlk üç yerleşimde balık işleme 

endüstrisine işaret eden balık kemikleri, diğer organik parçalar ile içerisinde balık 

kalıntıları barındıran amphoralara rastlanmıştır. Las Redes’te ise iyi korunmuş bir balık 

işleme tesisi bulunmaktadır. Burada, küçük bir bina içinde balıkların yıkandığı ve işleme 

hazırlandığı bir oda, bir fermantasyon odası, olasılıkla balıkların ıslatılarak yumuşamaya 

bırakıldığı bir oda, amphoraların yer aldığı bir depo, ve balıkçılıkta kullanılan araç-

gereçlerin muhafaza edildiği bir oda bulunmaktadır. Las Redes ve Gades yerleşimleri, 

M.Ö. 5. yüzyıl sonunda balıkları işlemeye başlamışlar ve yaklaşık olarak M.Ö. 430–325 

yılları arasında faaliyetlerinin en yüksek noktasına ulaşmışlardır. M.Ö. 200 civarında bu 
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kentlerde üretimin sona erdiği ancak, 197 yılından sonraki bir tarihte, Baetica’nın Roma 

eyaleti olarak düzenlendiği dönemde buralarda üretimin ciddi olarak yeniden başladığı 

anlaşılmaktadır183 . 

Las Redes’te açığa çıkarılan kalıntılar, Batı Akdeniz’deki ilk balık işleme 

tesislerinin Kartacalılarla başladığı teorisini desteklemektedir. Diğer yandan, buradaki 

buluntularla çağdaş başka örneklere rastlanmamış olması, daha sonra Romalılar 

tarafından burada kurulan balık işleme tesislerinin erken dönem yapılarını tahrip etmiş 

olabileceği ile açıklanmaktadır. Ayrıca, II. Kartaca Savaşı sırasında bu yapılar ciddi 

şekilde zarar görmüş de olabilirler184.  

Gades gibi, Sexi ve Abdera kentlerindeki Fenikeli yerleşmecilerine ait sikkeler 

üzerinde de ton balığı olduğu düşünülen balık tasviri bulunmaktadır. Bu durum, Batı 

Akdeniz’e gelen ilk Fenikeli kolonistlerin, tıpkı Karadeniz’e yerleşen Yunanlı 

kolonistler de olduğu gibi esas olarak bölgedeki zengin deniz kaynaklarına odaklanmış 

olabileceğini akla getirmektedir185. 

 İspanya’da ilk kez işlenmiş balık endüstrisini uygulayan ve M.S. 3. yüzyıldan 

itibaren azalmakla birlikte M.S. 5. yüzyıl sonrasına kadar üretime devam eden Baelo 

kentinin, Lusitania eyaletindeki pek çok kasabanın ve bir Afrika kenti olan Lixus’un 

sikkeleri üzerinde yer alan balık tasvirlerinin, bu kentlerdeki balıkçılığa ve işlenmiş 

balık endüstrisine işaret ettiği düşünülmektedir186.  

Augustus Dönemi ile birlikte pek çok balık işleme tesisi İber Yarımadası’nın 

Atlantik ve Akdeniz kıyıları boyunca gelişmeye başlar. Aynı dönemde bu tesislerden 

elde edilen ürünlerin ihraç edildiğine dair arkeolojik veriler bulunmaktadır187. Ayrıca, 

İspanya’dan elde edilen balık ürünleri, özellikle garum hakkında antik kaynaklarda 

bilgiler yer almaktadır188. 

                                                
183 Trakadas, a.g.e., s. 47-48. 
184 A.e., s. 49. 
185 A.e., s. 47. 
186 A.e., Baelo, s.53; Lusitania, s. 57; Lixus, s. 66. 
187 A.e., s. 51. 
188 Horatius, II.8.46; Str., III.2.6. 
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Geniş bir alana yayılan bu fabrikaların her biri günümüze kadar farklı şekillerde 

korunagelmiştir fakat genel olarak topografik, yapısal ve fonksiyonel açıdan benzerlik 

gösterirler. Genellikle dikdörtgen ya da kare şeklinde olan bu havuzların daire biçimli 

olanlarına Baelo (Bolonia) ve Lixus’taki tesislerde rastlanmıştır. Birbirlerinden ayrı ayrı 

konumlandıkları gibi, bazen de birbirlerine bitişik gruplar halinde sıralanmış olan bu 

havuzların, Tróia ve Cotta kentlerinde görüldüğü şekilde sütunlarla desteklenen üst yapı 

sistemiyle de örtülmüş oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum, havuzlarda bulunan 

karışımların çevresel etkenlerden korundukları şeklinde yorumlanabilir. Yine Baelo’da 

havuzların oluşturduğu ünitelerin dış duvarlarında hava akımını sağlamak amacıyla 

kullanılan geniş açıklıklara rastlanmıştır189. 

 

 
Res. 10. Baelo kentinde bulunan daire biçimli tuzlama havuzları (Trakadas 2005, s.55, fig. 8). 

 

Balık işleme fabrikalarının, izole edilmiş birkaç tuzlama havuzu ya da küçük 

yerleşimler, villalar veya kasabalarla ilişkili olan daha kompleks üniteler şeklinde 

oldukları görülür. Daha küçük boyutlu havuzların garum yapımında kullanıldığı ve 

                                                
189 Trakadas, a.g.e., s. 70-72. 
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garum yapımı için kullanılan ana maddenin de tuzlama havuzlarından gelen eriyik 

olduğu düşünülmektedir  

Güney İspanya’daki bazı tesisler de diğerlerinden farklı olarak kayalara oyularak 

yapılmış havuzlar (piscinae, vivaria) bulunmaktadır. Bu havuzların, işlenmeyi ya da 

başka bölgelere nakledilmeyi bekleyen balıkların canlı olarak muhafaza edilmelerinde 

kullanıldıkları düşünülmektedir. Strabon, İspanya’da yakalanan müren balıklarının canlı 

olarak Roma’ya gönderildiğinden bahsetmektedir190. Kayalara oyulan ve bu havuzlardan 

denize doğru uzanan kanalların ise medcezir dönemlerinde havuzlara taze deniz suyunun 

dolmasını sağlamak amacıyla yapılmış oldukları düşünülmektedir191. 

Bölgedeki balık işleme tesisleri içinde en kapsamlı arkeolojik kazı, Fas’ın Kuzey 

Atlantik kıyısı üzerinde yer alan ve Mauretania Tingitana eyaleti sınırları içinde kalan 

Cotta’da yapılmıştır. Buradaki fabrika, 2.240m².lik bir alanı kapsamaktadır. 

 

 
Res. 11. Fas, Cotta’da bulunan işlenmiş balık üretim alanının ilk aşamasına ait plan 

(Peacock, Williams 1991, s. 40, fig. 16). 
 

                                                
190 Str., III.2.7. 
191 Trakadas, a.g.e., s. 52. 
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Yapının merkezini küçüklü büyüklü havuzları içeren bir alan ve bu alanın 

yakınında yer alan hypokaust sistemli bir sıcaklık odası oluşturur. Merkezin kuzeyini, 

boylamasına iki taş yapının yer aldığı uzun bir oda çevreler. Alanın geri kalan kısmını 

ise çatıyı destekleyen ana sütunlara ait kaidelerinin bulunduğu bir oda işgal eder. 

Kuzeyde yer alan odanın, balıkların yıkanıp kesildiği tezgâhlarla donanmış olduğu 

düşünülmektedir. Balıklar burada temizlenip küçük parçalara ayrıldıktan sonra, içlerinde 

yeteri kadar tuz bulunan daha büyük havuzlara alınıyor ve bu havuzlarda yaklaşık üç 

hafta kadar bekletiliyordu. Tuzlama işlemi tamamlanan balıkları içeren amphoralar, 

olasılıkla ana sütunların bulunduğu alandaki odalarda depolanmaktaydı. 

Yapıya bitişik olarak ayrıca, burada çalışan işçiler tarafından tüketilmek üzere 

zeytinyağı yapımında kullanıldığı düşünülen bir zeytin presi, hamamlar ve peristil bir ev 

bulunmaktadır. Küçük bir tapınağın yanı sıra güneyde bir nekropolün de bulunması, 

işçilerin fabrika yakınında yaşadıklarını ve kısmen ya da tüm yıl boyunca buraya bağlı 

oldukları şeklinde yorumlanmaktadır192. 

Fırınlar ve hypokaust sistemi balık işleme tesislerinde sıkça rastlanan unsurlardır. 

Isının, garum üretimini kolaylaştırmakta kullanılan bir metot olduğuna dair antik 

kaynaklarda bilgiler mevcuttur. Fakat arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan bu hypokaust 

sistemlerinin bulunduğu alanlar, genellikle hamam olarak yorumlanmıştır. Tuzlanmış 

balık endüstrisi ile uğraşan bazı üreticilerin, yine bazı şarap üreticilerinin yaptığı gibi, 

mallarını nakletmek için kullandıkları amphoraları kendilerinin ürettiği 

düşünülmektedir. Amphoraların üretildiği fırınlar pek çok Batı Akdeniz balık işleme 

tesislerinin yakınında görülmektedir. En azından Gades’te beş adet seramik fırını tespit 

edilmiştir193. 

İşlenmiş balık tesislerinin vazgeçilmez unsurları arasında su ve tuz yer 

almaktadır. Balıkların temizlenmesi, salamuranın hazırlanması ya da tesislerin temizliği 

için suya ihtiyaç vardı. Bu nedenle Batı Akdeniz’deki pek çok fabrika kaynak ya da 

ırmak gibi doğal su kaynaklarının yakınına kurulmuştur. Diğer yandan pek çok tesis, 

                                                
192 A.e., s. 66-68. 
193 A.e., s. 72-73. 
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ihtiyaç duyduğu suyun her zaman mevcut olmasını garanti altına almak için değişik 

sistemler kullanmıştır. Bu sistemler, kuyular, sarnıçlar ve su kemerleri şeklindedir. Lixus 

ve Cotta’daki tesislerde sarnıçlar bulunmaktadır. Lizbon’un batısında, Atlantik kıyısında 

yer alan Guincho’da, kanallar ve su hazneleri ile bağlantılı büyük bir su tankı açığa 

çıkarılmıştır. Salsamentum ve sos yapımında önemli bir yeri olan tuzun temin edilmesi 

ise tesislerin yakınında yer alan tuz bataklıklarından veya tuz yataklarından olmuştur194. 

 Ton balığı, uskumru, sardalya, dubar ve yılan balığı gibi pek çok balık türünü 

barındıran ayrıca, göçmen balıkların yumurtlama noktaları ve göç rotaları üzerinde yer 

alan Batı Akdeniz’deki balık işleme tesislerinde kullanılan teknik açık olmakla birlikte 

endüstrinin örgütlenmesine ilişkin bilgilerimiz kısıtlıdır. Pompeii, Güney Fransa ve 

İspanya’dan ele geçen epigrafik deliller, balıkçılıklara ait loncaların olduğunu ve bu 

loncaların zaman zaman yaşadıkları kentin politikasında aktif rol oynadıklarını ortaya 

koymaktadır195. 

Kıyıya yakın alanlarda ayrı ayrı ya da gruplar halinde sıralanan küçük havuzların 

yanı sıra Kuzey Afrika’daki Lixus ve Cotta ile İspanya’daki Baelo’da görüldüğü gibi 

daha karmaşık yapılardan meydana gelen balık işleme tesisleri aynı zamanda, mülkiyet 

ve işgücü dağılımındaki farklılığı yansıtırlar. Küçük ünitelerden oluşan işlikler olasılıkla 

aynı aileye aitti ve balığın yakalanmasından işlenmesine kadar süren tüm işler ailenin 

fertleri arasında paylaşılıyordu. Daha büyük ve kompleks fabrikalar olasılıkla yalnızca 

üretimle uğraşan ve hammaddelerini balıkçılardan satın alan kişilere ya da gruplara 

aitti196.  

Bölgedeki işlenmiş balık endüstrisinde devletin nasıl bir rol oynadığı konusu 

kesin değildir. Rhone ağzı yakınında yer alan Fos’ta bulunan bir İspanya amphorası 

üzerinde yer alan titulis, amphoranın içindeki balık sosunu [e]x of(ficina) augg(ustorum) 

olarak tanımlar. Bu durum, Flaviuslar Dönemi’nde İspanya’da imparatorluğa ait bir 

balık işleme fabrikasının kurulduğu ya da, özel mülkiyete ait bu fabrikanın vasiyet, haciz 

gibi yollarla imparatorluğun eline geçtiği ve daha sonra tekrar özel sektöre satıldığı 

                                                
194 A.e., s. 69-70. 
195 Peacock, Williams, a.g.e., s. 39; Bekker-Nielsen, “Fish in the Ancient Times”, s. 34.  
196 Bekker-Nielsen, a.g.e., s. 33. 
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şeklinde açıklanmaktadır197. Öte yandan, buradaki balık işleme tesislerinin çoğunlukla, 

bağımsız hareket eden özel girişimcilere ait olduğuna inanılmaktadır198.  

İspanya, Portekiz ve Fas’ta yer alan tesisler arasında M.Ö. 1. yüzyıla 

tarihlenenler olmakla birlikte, bu bölgelerde endüstrinin yoğun olarak uygunlanması 

M.S. 1. ve 2. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Batı Akdeniz eyaletlerinde üretilen 

tuzlanmış balığın Yunanistan, Mısır, Suriye-Filistin, Kuzey Afrika, Galya ve 

Britanya’ya ihraç edildiği anlaşılmaktadır Ayrıca, Batı Akdeniz balık işleme tesisleri, 

M.S. 1. yüzyıldan başlayarak M.S. 3. yüzyılın ilk yarısına kadar Roma için işlenmiş 

balık ürünlerini temin eden ana kaynak olmuştur199.  

Genel olarak M.S. 3. yüzyılda tesislerin üretimlerine son verdikleri 

anlaşılmaktadır. Bazı tesisler, bu yüzyıldan itibaren üretimlerini azaltarak M.S. 6. 

yüzyıla kadar faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bazıları ise M.S. 3. yüzyılda üretimlerine 

ara vermiş ve daha sonraki yıllarda tekrar üretime başlayarak M.S. 6. yüzyıla kadar 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

 

1.7.2.2. Kuzey Karadeniz’deki Balık İşleme Tesisleri 

Karadeniz balıkçılığın başlangıçta küçük köylerde, yerel tüketime cevap veren 

yarım günlük bir iş olduğu kabul edildiğinde, avın verimli geçtiği zamanlarda ya da 

balık sürülerinin göç dönemlerinde elde edilen fazla ürünün, işlenmek ve ihraç edilmek 

üzere en yakın balık işleme tesisine nakledilmiş olduğu düşünülmüştür. İşlenmiş balık 

ürünlerinin daha geniş kitlelerce tüketilmeye başlanması ve buna pararel olarak geniş 

hacimli tesislerin taze balığa olan gereksinimlerinin artması, bu tesislerin yakınındaki 

yerleşmelerde balıkçılığın tam günlük bir uğraş haline gelmesine ve balık avında 

kullanılan donanımlara daha fazla yatırım yapılmasına neden olmuştur200. 

Bu kapsamda, Kimmer Boğazı ve Azak Denizi civarındaki Elizavetovka, 

Tyritake, Myrmekion, Khersonesos, Zolotoe ve Salatčik kentlerinde, Rus arkeologlar 

                                                
197 Bekker-Nielsen, a.y. 
198 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 62, 63,, 181; Trakadas, a.g.e., s. 75. 
199 Curtis, a.g.e., s, 64, 180; Trakadas, a.g.e., s 74.  
200 Højte, a.g.e., s. 136-137. 
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tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan balık işleme tesisleri 

dikkat çekicidir201. 

 
Res. 12. Karadeniz ve Kimmer Boğazı üzerindeki balık işleme tesisleri ve balık kalıntılarının yoğun 

olarak saptandığı alanlar (Højte 2005, s.134 fig.1 a-b). 
 

Elizavetovka’da 1940’lardan beri sürdürülen arkeolojik kazılar, balıkçılığın kent 

ekonomisinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Arkeolojik kazılar 

sonucunda, M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen az miktarda balık kalıntısı saptanırken M.Ö. 4. ve 

3. yüzyılda Hellenizm etkisi ile birlikte balıkçılıkta bir patlama yaşandığı anlaşılmıştır. 

Balıkçılıkta kullanılan araç-gereçlere de bol miktarda rastlanılmış olması, kentin 

kurulduğu tarihten itibaren balıkçılığın mevcut olduğuna işaret etmektedir. Hafirler, 

                                                
201 Bu kentlerdeki balık tuzlama tesisleri hakkında, Curtis, Garum and Salsamenta, s. 121–125; Højte, 
a.g.e., 141-156. 
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M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısından itibaren avlanan balık miktarının yerel tüketimin üstünde 

olduğuna ve bu nedenle de balığın ihraç malları arasında ilk sırayı aldığına 

inanmaktadırlar. Ele geçen balık kalıntılarının büyük çoğunluğu, mersin ve sazan 

balığına aittir, az miktarda da tatlı su levreği ile yayın balığı bulunmuştur. 

Diğer yandan, ne Elizavetovka’da ne de Tanais yakınlarında bugüne kadar 

balıkların tuzlanmasında kullanılan havuzlara rastlanmamıştır. Bunun yerine, kentin 

kuzeyinde bol miktarda balık kalıntısı içeren ve hafirler tarafından tütsülenmiş balık 

yapımında kullanıldığını düşünülen bir tesis açığa çıkarılmıştır. Bu tesis, kronoljik 

olarak birbirini takip eden, 1.3m.çapında ve kenarları ile dip kısımları yoğun bir yanık 

tabakası içeren iki çukur içermektedir. Daha erken döneme ait olan çukur içerisinde 

balık kalıntılarının yanı sıra mangal kömürü yığını da bulunmuştur202. 

Pantikapaion’un 11km.güneyinde yer alan ve 1930’lardan 1950’lere kadar 

arkeolojik kazılar yapılan Tyritake kentinin güney ve doğu kesiminde, toplam 57 adet 

balık tuzlama havuzu saptanmıştır. Dikdörtgen şeklindeki havuzlar ya kayaların içine 

oyulmuş ya da kayaların zemini üzerine inşa edilmişlerdir. Boyutları yaklaşık 

2.00x1.40x1.80 metre ile 2.50x1.50x2.87 metre arasındadır ve genellikle yan yana 

gruplar halinde sıralanmışlardır. En küçük havuzun kapasitesi 3m³ iken en büyüğünün 

hacmi 22.12 m³’e kadar çıkmaktadır. 

 
Res. 13. Tyritake’nin güneyindeki 16 adet havuzdan oluşan en büyük balık tuzlama tesisi 

(Højte 2005, s. 144, fig.6). 

                                                
202 Højte, a.g.e., s. 142. 
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Havuzlarda saptanan kiremit parçaları, bu yapıların, hava koşullarından 

korunmak amacıyla üstlerinin örütülmüş olduğuna işaret eder. Yine pek çok havuzda, 

tuzlama işlemi sırasında pres olarak kullanıldığı düşünülen geniş kireçtaşı dilimlerine 

rastlanmıştır. Bu havuzların tabanlarında esas olarak ringa ve dubar balığı kemikleri 

bulunmuştur.  

 

Res.14. Tyritake’deki XIII numaralı sektörde yer alan balık tuzlama üniteleri. 
(Højte 2005, s. 146, fig.8 a-b). 

 

Tyritake’de, havuzların yanında tabanları toprağa gömülü pithoslar açığa 

çıkarılmıştır. Bu pithosların garum yapımında kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, 

kentte ana geçim kaynaklarını oluşturan balık ve şarap fabrikalarının yan yana yer almış 

olması ve aynı dönemlerde faaaliyet göstermeleri, şarabın garum yapımında farklı tatlar 

elde etmek amacıyla kullanılmış olabileceğini de akla getirmektedir. Bu tesislerde 

işlenen balıklar ya pithosların içine alınarak bir süre daha bekletmek suretiyle eskitiliyor, 

ya da yarı tuzlanmış halde (ηµιτάριχος) doğrudan amphoralara doldurularak gemilere 

yükleniyordu203. 

Tyritake’deki havuzların tümünün M.S. birinci yüzyılda inşa edildiği 

düşünülmektedir. M.S. birinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla kadar bu havuzlar yalnızca 

balıkların işlenmesinde kullanılmıştır. Üretim, üçüncü yüzyıldan sonra da devam etmiş 

ancak, kullanılan havuzların sayısı azalmıştır. Daha sonra bu havuzlardan bazıları, 
                                                
203 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 124. 



 62 

beşinci yüzyılda inşa edilen bir bazilika tarafından tahrip edilmiştir. Geri kalan 

havuzların ise işlevlerini sürdürüp sürdürmedikleri bilinmemektedir. 

Pantikapaion’un hemen doğusunda yer alan Myrmekion kentinde de M.S. 2. ve 

3. yüzyıllar arasına tarihlenen bir balık işleme tesisi açığa çıkarılmıştır. Bu tesis, 

dörderden iki sıra halinde toplam sekiz havuzdan oluşmaktadır. 

 

 

Res.15. Myrmekion’dan bir tuzlama ünitesi ((Højte 2005, s. 150, fig.11). 

 

Havuzların her biri 3.00x2.70x1.80m.boyutlarındadır ve toplam kapasiteleri 

yaklaşık 116m³’tür. Havuzların yanında onlarla bağlantılı olarak içinde büyük 

pithosların bulunduğu bir depo odası bulunmuştur. Bazı havuzların tabanındaki kalın 

kemik tabakasına dyanarak bunların içinde en son işlem görmüş balığın hamsi olduğu 

anlaşılmıştır. Kentte mersin balığına ait kalıntılara da rastlanmıştır. 

En fazla işlenmiş balık üretiminin ise Khersonesos kentinde gerçekleştirildiği 

anlaşılmaktadır. Kentte 100’den fazla tuzlama havuzu saptanmıştır. Bu havuzlarda 

bulunan balık kalıntıları arasında ilk sırada hamsi ikinci sırada ise ringa balığı 

gelmektedir. 

Buradaki havuzlar büyük gruplar oluşturmaktan ziyade daha çok tek ya da ikili 

ve üçlü gruplardan meydana gelir ve dağınık olarak geniş bir alana yayılırlar. Kentteki 
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tesisler genellikle, M.S. 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak, M.S. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla 

kadar faaliyet göstermiş örnekler de bulunmaktadır. 

Azak Denizi kenarında yer alan Zolotoe ve Salatčik kentlerinde de işlenmiş balık 

tesisleri saptanmıştır. Zolotoe’de saptanan tesis olasılıkla dört büyük havuzdan 

oluşmaktaydı. Bunlardan ikisi günümüze gayet iyi durumda ulaşmış olmakla birlikte 

diğer ikisi kısmen deniz tarafından tahrip edilmiştir. En geniş havuzun hacmi 23.5m³ 

olup, Kimmer Boğazı’ndaki en geniş kapasiteye sahip tuzlama havuzudur. Tıpkı 

Tyritake’de olduğu gibi burada da yapı ile bağlantılı olan bir depo bulunmaktadır. 

Depoda pithosların yerleştirildiği çukurlar mevcuttur. In situ olarak saptanan 1000 litre 

kapasiteli bir pithosun içerisinde ringa balığına ait kalıntılar saptanmıştır. Ayrıca, 

zeminde ve çukurların içinde balık kılçıkları, balık pulları, midye kabukları ve amphora 

kulplarından yapılmış ağ ağırlıkları açığa çıkarılmıştır. Burada ele geçen keramik 

parçalarının M.S. 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenmesi, kentte işlenmiş balık endüstrisinin 

Tyritake, Myrmikon ve Khersonesos kentlerinden sonra başladığını göstermektedir. 

Salatčik kentinde saptanan işleme balık ünitesi ise Zolotoe kentindekine göre daha kötü 

durumdadır.  

 

 

 

Res 16. Zolotoe kentindeki tuzlama tesisinin planı (Højte 2005, s. 155, fig.16). 

 

İşlenmiş balık endüstrisinde kullanılan tuzun Karadeniz Bölgesi’nde nereden 

temin edildiği hususu ise bilinmemektedir. Zolotoe kentindeki tuzlama havuzlarında 

kullanılan yıllık tuz miktarının 125 tondan fazla olduğu ileri sürülmüştür. Bu durumda 
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daha büyük tuzlama havuzlarının saptandığı kentlerde ihtiyaç duyulan tuz miktarı bu 

rakamın çok üstünde olacaktır. 

Myrmekion ve Tyritake kentlerindeki tuzlama tesislerinde kullanılan tuzun 

olasılıkla Kırım’dan sağlandığı düşünülmektedir. M.S. 1. yüzyılda yaşamış Prusa’lı 

(Bursa) Dion Khrysostomos, Yunanların ve Dağlık Khersonesos’ta (Kırım) yaşayan 

İskitlerin, Olbia kentinden tuz satın aldıklarını bildirmektedir. Herodotos, Dinyeper 

Irmağı’nın denize döküldüğü yerde kendiliğinden oluşmuş uçsuz bucaksız tuz 

depolarından bahseder. Strabon ise Halys (Kızılırmak) nehrine, tuz depolarının 

yakınından geçtiği için bu ismin verildiğini bildirir204. 

 

 
Res 17. Salatčik kentindeki tuzlama tesisinin planı (Højte 2005, s. 155, fig.17). 

 

Sonuç olarak, Karadeniz’deki işlenmiş balık endüstrisine dair arkeolojik verilerin 

yalnızca kuzeyden geldiği görülmektedir. Bölgenin batı kıyısı arkeolojik açıdan iyi 

araştırılmış olmakla birlikte işlenmiş balık endüstrisine dair bir bulguya şu ana kadar 

rastlanmamıştır. Karadeniz’in güney kesiminde ise çok az sayıda kazı ve yüzey 

araştırması yapılmaktadır. Armene limanının yakınında yer alan ve Roma İmparatorluk 

Dönemi’nden sonraki bir tarihe ait olduğu kolaylıkla söylenebilen tek bir havuz dışında 

                                                
204 Dion Cocceianus Khrysostomos, XXXVI. 3; Hdt., IV. 53; Str., XII.3.12, XII.3. 39; Højte, a.g.e., s. 156; 
Curtis, Garum and Salsamenta, s. 121. 
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konuya ilişkin olarak herhangi bir bulgu tespit edilememiştir205. Gelecekte, Türkiye’nin 

kuzey kıyılarında araştırmaların artması ile belki de Sinope gibi antik kentlerde işlenmiş 

balık endüstrisine ait izlere ulaşmak mümkün olabilecektir. 

Erken dönem antik kaynaklarından Karadeniz’de farklı türlerde balığın 

avlandığını ve bölgenin çeşitli kesimlerinde balık ürünlerinin imal edildiğini 

öğrenmekteyiz. Bununla birlikte, işlemiş balık endüstrisine ilişkin Roma İmparatorluk 

Dönemi öncesine ait arkeolojik kalıntılar oldukça az sayıdadır. Højte, bu durumla ilgili 

olarak farklı olasılıkların ileri sürülebileceğini belirtmiştir. Örneğin, Roma İmparatorluk 

Dönemi tuzlama fabrikalarının daha önceki döneme ait Yunan fabrikalarının izlerini yok 

ettiği ya da Yunanlar zamanında üretimde kullanılan metotların geride yalnızca birkaç iz 

bırakmış olması, bu olasılıklar arasında yer almaktadır. Roma İmparatoruk Dönemi’nde 

işlenmiş balık endüstrisinin büyük bir atağa geçmesinin sebebi ise bu dönemde, daha 

önceki dönemin aksine, balık ürünlerinin lüks mallar olmaktan çıkıp daha geniş 

kitlelerin gıda gereksinimi gidermeye yönelik ürünler halini almasından kaynaklanmış 

olmalıdır206.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
205 Højte, a.g.e., s. 156. 
206 A.e., s. 156-157. 
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2. ANTİKÇAĞ’DA ANADOLU’DA BALIK VE BALIKÇILIK 

 

2.1. Eski Yunan ve Roma Dönemi Öncesi 

Bu alt başlık altında esas olarak Antikçağ öncesindeki balık ve balıkçılık konusuna 

değinilecek ve daha sonra, yeni bir başlıkla birlikte bölgelere göre, Antikçağ’daki 

durum ele alınacaktır. 

Geçimleri, avcılık, balıkçılık ve toplayıcılığa dayanan yukarı Paleolitik 

Çağ’ın av aletleri takımı, geçmiş kuşakların birikmiş tecrübesinden ve doğal 

koşullardan nasıl tam olarak yararlanacaklarını ve nasıl yeni hünerli aletler 

yapacaklarını öğrenen insan grupları tarafından zenginleştirilmiştir1. 

Bu dönemden günümüze kalan çok sayıda olta ve zıpkın, su ürünlerinin 

beslenmede yer tuttuğuna işaret eder. Bu çağın sonlarına doğru insanların sallar ve 

basit kayıklar yapmayı öğrenmesi, uzak bölgelerle kültürel iletişimi hızlandırmasının 

yanı sıra avlanmayı da etkiledi. Balık gibi besin değeri yüksek ve tükenmeyen bir 

kaynağa daha kolay ulaşılmasını ilk sabit balıkçı yerleşmelerinin kurulması izledi. 

İnsanların yerleşik hayata geçerek, tarımı ve hayvanları ehlileştirmeyi öğrendikleri 

Neolitik Dönem’de dahi avcılık ve balıkçılık varlığını sürdürdü.  

Arkeolojik kazılar sonucu açığa çıkarılan hayvan kemikleri üzerine yapılan 

analiz çalışmalarının son yirmi yıl zarfında artan bir ivme kazanması ve arkeolojik 

kazılarda kullanılan yöntemlerinin gelişmesi sayesinde küçük boyutlu kemiklerin 

bile tespit edilebilmesi, Prehistorik Dönem balıkçılığı hakkındaki bilgilerimizin 

artmasına olanak sağlamıştır. 

Saptanan balık kemikleri üzerinde yapılan analiz çalışmaları, bölgelerin balık 

türleri açısından zenginliği ve birbirinden farklılıkları ile balıkların nerede, ne zaman 

ve hangi teknoloji kullanılarak avlanmış olabilecekleri konusunda tahminlerde 

bulunmayı kolaylaştırmaktadır. Elde edilen veriler sayesinde ticaret, bölgeler arası 

malların değişimi ya da gelişmiş toplumlardaki balık tüketicisinin sosyal statüsü gibi 

konularda bile fikir yürütmek mümkün olmaktadır.  

                                                
1 Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, 6.bs., İstanbul, 1995, s. 37. 
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Ancak, arkeolojik kazılarda saptanan balık kemiklerinin, diğer hayvan 

kemiklerine nazaran sayısal olarak oldukça düşük miktarlarda oldukları 

gözlemlenmektedir. Daha önceki kazılarda elek kullanımının şimdiki kadar yaygın 

olmaması ve büyük boyutlu balıklara ait kemiklerin kolay farkedilebilir olmaları, 

küçük boyutlu balık türlerinin sayısal olarak ikinci sırada yer almalarına ve 

Prehistorik Dönem insanının çoğunlukla ton balığı gibi büyük balık türlerini tükettiği 

yönünde bir inancın oluşmasına neden olmuştur.  

Oysa son dönemde yapılan araştırmalar, balıkçılığının önceki tahminlerin 

varsaydığından daha erken bir dönemde başlamış olduğunu ortaya koymaktadır. 

Açık sularda yapılan balıkçılık ve memeli deniz canlılarının yakalanması dışında, 

diğer deniz canlılarını avlamak için gelişmiş bir teknolojinin kulllanımına gereksinim 

duyulmaksızın, bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan küçük ölçekli ticari 

balıkçılığa benzer bir uygulamanın erken dönemlerden beri var olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte zaman içerisinde balıkçılıkla bağlantılı olarak yeni 

teknolojiler geliştirildiğine dair deliller de bulunmaktadır.  

Çatalhöyük’te (M.Ö. 7400–6200) farklı kontekslerden toplanan yaklaşık 

16.000 adet balık kalıntısının analizi yapılmış ve bunların yaklaşık %60’ı 

tanımlanabilmiştir. Tanımlanabilen örnekler arasında iki tür ön plana çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, Cyprinidae ailesi, bir diğeri ise çopak balığıdır. Neolitik Dönem kara 

balıkçılığı için Çatalhöyük Anadolu’daki tek örneği oluşturmaktadır. Ayrıca, bu 

dönemde yoğun balık tüketimi, özellikle küçük balık avcılığı bu yerleşimde 

gözlemlenmektedir. Balık kalıntıların %80’i 10cm.’den daha küçük türlere aittir. 

Balıkçılıkta kullanılan donanıma ait olarak Çatalhöyük’te saptanan tek kanıt ise daha 

büyük boyutlu cyprinids avında kullanılabilecek nitelikte olan bir olta kancasından 

oluşmaktadır. Küçük boyutlu türlerin çok miktarda avlanması için balık sepetlerinin 

veya küçük gözlerden oluşan ağların kullanılmış olduğu düşünülmekle birlikte 

bunlara dair herhangi bir delil şu ana kadar saptanmamıştır2.  

M.Ö. 6. binlerde, Marmara kıyılarında avcılık ve balıkçılıkla geçinen 

toplulukların yaşadıklarına dair arkeolojik veriler bulunmaktadır. Örneğin, Pendik 

                                                
2 W.Van Neer, I. Zohar, O. Lernau, “The Emergence of Fishing Communities in the Eastern 
Mediterranean Region: A Survey of Evidence from Pre-and Protohistoric Periods”, Paléorient 31/3, 
2005, s. 140–141. 
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Höyüğü’nde 1982 yılında gerçekleştirilen kısa süreli arkeolojik kazılar sonucunda 

bulunan kemikler, avcılık ve balıkçılığın yerleşmede önemli bir yer tuttuğunu ortaya 

çıkarmıştır. Su ürünleri arasında yoğun olarak tüketilen deniz yumuşakçaları ile 

birlikte açık deniz balıkçılığını gösteren çok sayıda balık kemiği de bulunmuştur3. 

Yine Fikirtepe’de, 1952–1954 yılları arasında yapılan kazılarda da benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Çok sayıda ele geçen çeşitli balık türleri ve deniz 

yumuşakçasına ait kalıntılar, tıpkı Pendik Höyük’te olduğu gibi burada da kıyı 

avcılığının yanı sıra açık deniz balıkçılığının da yapıldığını göstermektedir. Bu 

buluntuların ışığında, Fikirtepe insanlarının yaşamlarını yalnızca çiftçiliğe 

bağlamadıkları, av hayvanları ile su ürünlerinin de beslenmede önemli bir yeri 

olduğu ve kıyı kültürlerinin “karma ekonomik” model olarak tanımlanan bir 

beslenme düzeninin varlığı ortaya çıkmıştır4. Fikirtepe kültürünün ilk dönemlerinde 

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı üzerinden okyanus sistemi ile bağlantısı 

olmayan, acı suya sahip bir göldü. Bu gölde yaşayan ve yayın balığı başta olmak 

üzere, turna balığı, levkit balığı, tatlı su kefali, kocaağız balığı, sudak gibi kalıntıları 

saptanan büyük boyutlu tatlı ve acı su balıkları bu kültürün gelişiminde önemli bir rol 

oynamıştır. Diğer yandan, Fikirtepe’de, çipura, levrek ve ton balığı başta olmak 

üzere tuzlu su balık türlerine de rastlanılması, kıyı avcılığının yanı sıra açık deniz 

avcılığının da yerleşimde uygulanmış olduğunu bize göstermektedir.  

Fikirtepe komşuluğunda, İznik Gölü’nün batı kıyısındaki alüvyonlu ovada 

bulunan ve Marmara Denizi’nden yaklaşık 20km. uzaklıkta yer alan Ilıpınar’ın, 

Neolitik ve Erken Kalkolitik tabakalarında 1987–1989 yılları arasında yapılan 

kazılarda ele geçen hayvan kemikleri üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, 

hem tatlısu hem de tuzlu su yumuşakçalarının yerleşmecilerin besin kaynağı 

olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan, hem denizden hem de gölden kolaylıkla 

balık avlamak mümkünken burada balık kalıntılarına neredeyse hiç rastlanılmamış 

olması dikkat çekicidir (üç adet ince balık omurgası dışında)5. Bu durum, Ilıpınar’da 

                                                
3 Mehmet Özdoğan, “Pendik Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), 
Ed., Oktay Belli, İstanbul, 2000, s.42-43 
4 Joachim Boessneck, Angela von den Driesch, Die Tierknochenfunde aus der neolitschen 
Siedlung auf dem Fikirtepe bei Kadıköy am Marmarameer, München, 1979, 50vd. 
5Hijlke Buitenhuis, “Preliminary report on the archaeological investigations at Ilıpınar in NW 
Anatolia”, Ed., J. Roodenberg, L. Thissen, H. Buitenhuis, Anatolica XVI, 1989/1990, 61-114 
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yaşayan insanların denize yalnızca deniz yumuşakcası toplamak niyetiyle gitmiş 

olduklarını düşündürmektedir6. 

Neolitik Dönem’de Anadolu’da deniz balıkçılığının yapıldığı bir diğer 

yerleşim Mersin-Yumuktepe’dir (M.Ö. 6785–6620). Mersin-Yumuktepe’de A 

açması olarak adlandırılan alandan toplanan toplam 536 adet kemik ve deniz 

kabuklularına ait parçalar analiz edilmiş ve bu kalıntılar arasında 7 adet balık 

kemiğinin yer aldığı saptanmıştır7. Balık kemiklerinden dört adedinin Serranidae 

familyasına ait olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler, ekonomileri hayvan yetiştiriciliği 

ve tarıma dayalı olan Yumuktepe sakinlerinin kıyısal alandan da yararlandıklarını ve 

balıkçılığın karma çiftçiliği bütünleyecek yeterliliğe sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır8. 

Anadolu’daki Kalkolitik Dönem’e ait hiçbir yerleşimden balıklarla ilgili 

olarak bir bilgi bulunmamaktadır. İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kıyısal alanlarda 

yoğun bir yerleşimin oluştuğu görülmekle birlikte bu yerleşimlerin pek çoğunda 

balık kemikleri yeteri kadar araştırılmamıştır.  

 Troia’nın 7km. güneybatısında yer alan Beşik-Yassıtepe’deki İlk Tunç çağ 

tabakalarında ele geçen hayvan kalıntıları, yerleşimin günlük beslenmesi hakkında 

fikir vermektedir. Bu hayvan kemikleri üzerinde yapılan çalışmalar, evcil 

hayvanların geçimin temelini oluşturduğunu diğer yandan, vahşi türlerden kuş ve ton 

balığı avcılığının da küçümsenmeyecek bir öneme sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, deniz yumuşakçalarının da beslenmede katkısı olduğu 

anlaşılmaktadır9. Beşik-Yassıtepe’de saptanan 431 adet kesin buluntunun 419 adedi 

orkinos balığına aittir. Bu durum, yerleşimde yoğun bir açık deniz balıkçılığı 

yapıldığını ortaya koyar10. Birçok balığın göç dönemlerinde Beşik Koyu’ndaki sığ 

sularda takılıp kaldığı ve dalyanlar sayesinde kolaylıkla avlandığı, özellikle büyük 

boyutlu balıkların sahilde temizlenip, kemiklerinden ayrıldıktan sonra Troia gibi 

                                                
6 Buitenhuis, a.g.e., s. 114. 
7Hijlke Buitenhuis, İsabella Caneva, “Early animal breeding in South-Eastern Anatolia: Mersin 
Yumuktepe”, Man and the Animal World, Ed., P. Antreiter, L. Bartosiewicz, E. Jerem, W. Weid, 
Budapest: Archaeolingua, 1998; Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 145. 
8 Buitenhuis, Caneva, a.g.e., s. 124-125. 
9Angela von den Driesch, “Archäozoologische Untersuchungen an Tierknochen aus dem dritten und 
ersten vorchristlichen Jahrtausend vom Beşik-Yassıtepe, Westtürkei”, Studia Troica 9, 1999, s. 
454vd. 
10 Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 145. 
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yerleşim yerlerine taşındıkları düşünülmektedir11. Yerleşimde kalıntılarına oldukça 

az sayıda rastlanan orfoz ve işkine gibi balıkların Beşik Koyu’nda değil, sahilin 

kayalık kısımlarında avlandıkları ayrıca, yazılı orkinos ve kefal türlerinin de ton 

balığı avcılığı sırasında ele geçmiş olabilecekleri varsayılmaktadır. Tatlısu balığı 

olarak ise yalnızca bir adet sazan balığı kemiği tespit edilebilmiştir. 

Çanakkale Boğazı’nın 5km. güneyinde ve Ege Denizi’nin ise 5km. 

doğusunda yer alan Troia’da, 1990–1995 yılları arasında saptanan 218 adet balık 

kemiği üzerinde yapılan bir çalışma oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymuştur12. 

Sayıları az olmakla birlikte Erken Bronz Çağı’ndan Roma İmparatorluk Dönemi’ne 

kadar uzanan yerleşimin arkeozoolojik açıdan incelenmiş tüm tabakalarında balık 

kalıntılarına rastlanmıştır. Bu kalıntılar arasında köpekbalığı, vatoz, levrek, istavrit, 

sarıağız, çipura, sinarit, ıskaroz, yazılı orkinos, ton, müren, iskorpit, kırlangıç, sazan 

ve yayın balığı türleri tanımlanabilmiştir13. Kentin konumundan dolayı Troia halkı, 

balıkçılık açısından oldukça elverişli alanlara kolayca ulaşabilme şansına sahip 

olmuştur. Yerleşimin üç ya da dört kilometre kuzeyinde yer alan Karamenderes 

(Skamandros) ve Dümrek (Simois) ırmakları, Çanakkale Boğazı’nın batı ucunda 

denize dökülmeden önce bir delta formunu almaktaydı. Antik Skamandros Koyu, 

lagün balıkçılığı için elverişli büyük bir alana sahipti. Diğer yandan, bu koyun 

kuzeyine doğru, Ege Denizi çıkışına yakın bir alandan, Çanakkale Boğazı’na geçiş 

de mümkündü. Bu alanlar kıyı balıkçılığının yapıldığı yerler olduğu kadar 

Troialalılara Ege Denizi açıklarına kolayca ulaşabilme imkanı da sağlamaktaydı. 

Cyprinidae ve Silurus glanis (yayın) türlerine ait buluntular, Skamandros ve Simois 

ırmaklarının ağızlarında yapılan balıkçılığa işaret etmektedir. Bunların yanı sıra, bazı 

deniz balık türlerinin Skamandros ve Simois ırmaklarından elde edilmiş olabileceği 

olasılığı üzerinde durulmuştur. Zira çipura ve müren gibi düzenli olarak ırmak 

ağızlarına girdikleri bilinen balıklara ait kalıntılar, Troia’da saptananlar arasında ilk 

sırada yer almaktadır. Bunlara ek olarak, kalıntılarına rastlanılan levrek ve sarıağız 

                                                
11 Von den Driesch, a.g.e., s. 456. 
12Wim Van Neer, Margarethe Uerpmann, “Fish remains from the new excavations at Troy”, 
Archaeozoology of the Near East III. Proceedings of the third international symposium on the 
archaeozoology of the Southwestern Asia and adjacent areas, Ed., H. Buitenhuis, L. Bartosiewicz, 
A.M. Choyke, Groningen: ARC-Publication 18, 1998. 
13 Van Neer, Uerpmann, a.g.e., s. 246, Tablo I. 
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balığının da buralarda yakalanmış olabileceği belirtilmiştir14. Tüm bu veriler ışığı 

altında, Troia’da yalnızca ton balığının değil, pek çok farklı türdeki balığın da 

bilindiği; bu çeşitliliğe kentin konumundan kaynaklanan, hem açık deniz, hem lagün, 

hem deniz kıyısı, hem de ırmakların denize birleştiği ağızlarda yapılan balık 

avcılığının sebep olduğu; yayın balığının yanı sıra çipura, müren ve levrek gibi 

lagünlerde yaşayabilen türlerin tüm yıl boyunca yerleşimde tüketilmiş olabileceği 

ileri sürülmüştür15.  

 Lagün balıkçılığına uygun diğer bir alan ise Troia yerleşmesinin batısında, 

Çanakkale Boğazı’na girmeden önce Ege kıyısındaki son duraklama yeri olan Beşik 

Koyu’nun oluşturduğu lagündür. Bu koya yakın Beşiktepe yerleşiminde 17 adet 

Thunnus thynnus (orkinos) kemiği ve birer adet Argyrosomus regius (sarıağız) ile 

Sparus aurata (çipura) kemikleri saptanmıştır16.  

 Beşik-Yassıtepe ve Troia gibi kıyı yerleşimlerinin dışında Tunç Çağı’na 

tarihlenen ve Anodolu’nun iç kesimlerinde yer alan bazı yerleşimlerde de balık 

kemikleri üzerine çalışmalarda bulunulmuştur.  

Demircihüyük’ün İlk ve Orta Tunç Çağı tabakalarında sazan balığına ait 

kemikler saptanmıştır17. Kıyıdan 40km. uzaklıkta yer alan Kilise Tepe’nin İlk, Orta 

ve Geç Tunç Çağı tabakalarında saptanan toplam 27 adet balık kemiği, tatlı su 

balıkları ile yerleşime ithal edilmiş olduğu anlaşılan tuzlu su balıklarına aittir18. 

Sirkeli Höyük’ün Orta ve Geç Tunç Çağı tabakalarında saptanan balık kemikleri az 

sayıda olmakla birlikte burada yaşayan halkın tatlısu kaynaklarından ya da 20km. 

uzaklıkta yer alan denizden beslenmek amacıyla yararlandıklarına işaret etmektedir. 

Ele geçen balık kemiklerinden iki adedi yerleşime ithal edilmiş olan orfoz balığına 

                                                
14 A.e., s. 249 
15 A.e., s. 252. 
16Beşiktepe hayvan kalıntıları için bkz., Angela von den Driesch, Joachim Boessneck, Beşik Tepe: 
“Vorläufiger Bericht über die Untersuchungen an Tierknochenfunde” AA 1984, s. 186-192; Joachim 
Boessneck, “Die Weichtieresser vom Beşik-Sivritepe”, AA 1986, s. 329-338. 
17Angela von den Driesch, Joachim Boessneck, “Analyse der Vogel-Reptilen-Amphibien-und 
Fischknochen”, Demircihüyük: Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. Band II 
Naturwissenschaftliche Untersuchungen, Ed., M. Korfmann, Mainz am Rhein, 1987, s. 43-52; Wim 
Van Neer, Bea De Cupere, Marc Waelkens, “Remains of local and imported fish at the ancient site of 
Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”, Sagalassos IV. Report on the Survey and Excavation 
Campaingns of 1994 and 1995, Ed., M. Waelkens, J.Poblome, Acta Archaeologica Lovaniensia 
Monographiae 9, Leuven University Press, 1997, s. 575; Van Neer, Zohar, Lernau a.g.e., s. 134. 
18Van Neer, Zohar, Lernau, a.y.  



 72 

aittir. Bunlara ek olarak saptanan diğer kemiklerin, tatlısu türlerinden bıyıklı balığa 

ve yerli karayayın balığına (Clarias gariepinus) ait olduğu anlaşılmıştır19.  

Boğazköy-Hattuşaş’ın Orta ve Geç Tunç Çağı tabakalarında açığa çıkarılan 8 

adet balık kemiğinden üç adedinin köpek balığına ait olduğu saptanmıştır. Bu 

kemiklerin ton balığı sürülerini sahillerin yakınına kadar takip eden çekiç 

köpekbalığına ait olduğu kabul edilmiştir. Diğer yandan, yerleşimin Karadeniz’den 

250km. ve Akdeniz’den de 500km. uzaklıkta olduğu göz önüne alınarak bu balık 

kemiğinin yerleşime işlenmiş bir durumda belki bir takı, oyuncak ya da tılsım 

şeklinde getirilmiş olduğu düşünülmüştür. Bunun dışında yerleşimde sazan balığına 

ait kalıntılar da tespit edilmiştir20. Kaman- Kalehöyük’den elde edilen hayvan 

kemikleri üzerine yapılan çalışmalar, her ne kadar Geç Tunç Çağı tabakalarında 

bulunmuş olsa da balık kemiklerinin neredeyse yok denecek kadar az sayıda 

olduğunu ortaya koymuştur21. Gordion’da 1988 ve 1989 kazı sezonunda saptanan 

hayvan kalıntılardan yola çıkarak kentteki türlerin çeşitliliğine ve bunların Hitit 

Dönemi’nden başlayıp Ortaçağ’a kadar uzanan farklı tabakalardaki yoğunluklarına 

ışık tutan bilgilere ulaşılmıştır22. Buna göre, Geç Tunç Çağı tabakalarında saptanan 

balık kemiklerinin daha sonraki dönemlere nazaran sayısal olarak daha fazla olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

2.2. Bölgelere Göre Balık ve Balıkçılık 

Günümüzde olduğu gibi Antikçağ’da, Anadolu’da yapılan balıkçılık 

bölgelere göre ekonomik değer açısından farklılık göstermekteydi. Bazı bölgeler ve 

bu bölgelerdeki kentlerin başlıca geçim kaynağını balıkçılık oluştururken diğer 

                                                
19Angela von den Driesch , “Faunenhistorische Untersuchungen am prähistorischen 
Tierknochenmaterial vom Sirkeli Höyük, Adana/Türkei”, IstMitt  46, 1996, s. 36-38; Van Neer, 
Zohar, Lernau, a.g.e., s. 134. 
20Angela von den Driesch, Joachim Boessneck, “Reste von haus-und Jagdtieren aus der Unterstadt 
von Boğazköy- Hattuša”, Boğazköy-Hattuša. Ergebnisse der Ausgrabungen 11, Ed., Kurt Bittel, 
Berlin, 1981, s. 59; Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 134, 148-149. 
21Hitomi Hongo, “Faunal Remains from Kaman-Kalehöyük, Turkey: A Preliminary Analysis”, 
Archaeozoology of the Near East. Proceedings of the first International symposium on the 
archaeozoology of the Southwestern Asia and Adjacent Areas, Ed., H. Buitenhuis, A.T. Clason, 
Leiden, 1993, s. 88-96; Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 134. 
22 Melinda A. Zeder, Susan Arter, “Changing patterns of animal utilization at Ancient Gordion”, 
Paléorient 20/2, 1994, 105-118; Van Neer, Zohar, Lernau, a.g.e., s. 134. 
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bölgelerde balık daha ziyade günlük besin ihtiyacını karşılamak amacıyla 

yapılmaktaydı Bu nedenle Antikçağ Anadolu balıkçılığını bölgeler halinde ayrı ayrı 

değerlendirmek faydalı olacaktır. 

 

2.2.1. Karadeniz Bölgesi 

Daha önceki bölümlerde de vurguladığımız gibi Karadeniz kıyılarında 

yapılan balıkçılık her zaman bölge halkı için ana geçim kaynağı olmuş, Karadeniz’e 

dökülen ırmaklarda bol miktarda bulunan balık, kara hayvanlarına nazaran ön 

sıralarda yer almış ve bölge ihracatının temelini oluşturmuştur23.  

M.Ö. 7 bin yıllarına kadar göl koşullarına sahip olan Karadeniz ile 

Marmara’nın, avcılık ve balıkçılıkla geçinen insan topluluklarının yaşaması için 

uygun koşullara sahip olduğu düşünülmektedir. Marmara-Karadeniz kıyılarının 

Neolitik Dönem’de terk edilmesi, havzanın ortam açısından çekiciliğini kaybetmesi 

ile açıklanmaktadır. Tuzlu suların karışması, deniz canlılarının kitle halinde ölümü, 

insanların beslenmesinde önemli bir yer oluşturduğu kuşkusuz olan geniş düzlüklerin 

su altında kalması, ekolojik denge kuruluncaya kadar Marmara ve Karadeniz 

kıyılarının seyrek olarak iskan edilmesine neden olmuştur. Karadeniz kıyılarında 

M.Ö. 1. bin yılından daha eski olan yerleşmeler genellikle, daha çok Karadeniz’in 

beslenmesini sağlayan ve buzullaşmanın kuvvetli olduğu bölgelerden gelen büyük 

akarsu ağızları ile bunların deltaları üzerinde olmuştur. Karadeniz’deki ekolojik 

dengenin sağlandığı M.Ö. 1. bin yılda aynı zamanda, kıyı yerleşmelerinin çoğaldığı 

görülür. Bu durum, çevre ortamı ile yerleşme yerlerinin dağılımı arasındaki ilişkiye 

işaret etmektedir24.  

Antikçağ’da, bugün de olduğu gibi baharın gelmesi ile birlikte bazı balıklar 

yumurtlamak üzere Akdeniz’den Karadeniz’e göç ederlerdi ve havalar soğuyana 

kadar burayı terk etmezlerdi. Bu durum antik kaynaklarda şu şekilde 

açıklanmaktadır: 

 

                                                
23Ellis Hovell Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, s. 6; Maurice Sarte, L’Asie Mineure 
et l’Anatolie d’Alexandre à Dioclétien IV siècle av. j.-c/III siècle ap.j.-c., Paris, 1995, s. 275. 
24Mehmet Özdoğan, “Marmara Bölgesinde Kültür ile İlgili Bazı Sorunlar ve Bunların Çözümüne 
Jeomorfoloji Araştırmalarının Katkısı”, I. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1985, s. 154–
155. 
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“Bahar geldiğinde balıklar yumurta ile dolarlar, bunlardan bazıları yumurtlamak için 
bulundukları yerde kalırken, bazıları da bir araya gelerek Karadeniz’e uzanan yolu 
takip ederler. Karadeniz’e ulaşan bu balıklar burada yumurtlarlar. Çünkü Karadeniz 
tüm denizlerin en tatlısıdır, pek çok ırmağın bereketli suları buraya boşalır; yumuşak 
ve kumluk koyları vardır; bu koylar yiyecek açısından zengindir, dalgasız kıyılar, 
mağaralar, kumlu yarıklar ve gölgeli burunlar bulunur ve bunların tümü balıkların en 
çok sevdiği şeylerdir; fakat burada ne vahşi deniz canavarları yaşar ne de yüzgeçli 
ırkın her hangi bir öldürücü baş belası, ne de daha küçük balıkları avlayan bir tür, 
ıstakoz, yengeç gibi kancalı yaratıklar yoktur; burada yunuslar vardır elbet fakat 
tehlike oluşturacak sayıda değillerdir. Bu yüzden balıklar buraya gelmek için acele 
ederler25. 
 
Ancak sonbahar gelipte soğuk kuzey rüzgarları Karadeniz’in sularını allak 

bullak etmeye başladığında, Karadeniz’e yumurtlamak için göç etmiş olan balıklar 

geldikleri gibi tek bir grup halinde ve tek bir yoldan geri dönüyorlardı26.  

Plinius, Pontos’ta yaşayan balık türlerini içeren uzun bir liste sunmaktadır27. 

Diğer yandan, Antikçağ’da Karadeniz balıkçılığında ekonomik değeri en yüksek olan 

balık türlerinin, ton, palamut, uskumru ve mersin balığı olduğu, antik kaynaklarda sık 

sık yer almalarından anlaşılmaktadır28. 

İlkbahar aylarından itibaren yem sürülerinin peşine takılarak beslenmek üzere 

Karadeniz’e çıkan (anavaşya) ve sonbahar geldiğinde ise kışlanmak üzere Marmara 

ve Akdeniz’e dönen (katavaşya) palamut ve ton balıkları bölge ekonomisinde ilk 

sıralarda yer almıştır. 

Gerçekte öyle olmasa da antik kaynaklarda, ton balıklarının sağ gözleri ile 

daha iyi görebildikleri, Karadeniz’e sağ kıyıyı izleyerek giren bu balıkların, çıkarken 

sol kıyıyı takip etmeyi tercih ettiklerine dair bilgiler mevcuttur29. 

Aristoteles’e göre, palamut ve ton balıkları yalnızca Pontos’ta üremekteydi30. 

Yumurtadan çıktıktan sonra birkaç gün içinde büyüyen yavru balıklar skordylai 

olarak adlandırılmaktaydı. Sonbahar geldiğinde Karadeniz’i terk eden bu yavru 

balıklar gelecek bahar tekrar Karadeniz’e döndüklerinde bu kez pelamys olarak 

                                                
25Opp., I. 595.vd; ayrıca, Ael., IV. 9, IX. 59, XVII. 10; Plin., IX. 49, IX. 52; Ath., 317 f.  
26Opp., I. 630vd.; Karekin Deveciyan, Türkiye’de Balık ve Balıkçılık, Çev. Erol Üyepazarcı, 
İstanbul, 2006, s. 37vd.  
27Plin., IX.44 vd. 
28Karadeniz’deki balık türleri ve balıkçılık için ayrıca bkz., Danoff, a.g.e., E. Slastenenko, Karadeniz 
Havzası Balıkları, Çev. Hanif Altan, Et ve Balık Kumuru Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 
1955-1956; Deveciyan, a.g.e.,; Fethi Akşiray, Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı, İ.Ü. 
Rektörlüğü Yayınları, İstanbul, 1987. 
29 Plin., IX.50; Ael., IX.42; Ath., VII. 301 e. 
30 Arist., HA., V.10.543b; Plin., IX. 47–48.  
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adlandırılıyorlardı. Karadeniz’de doğan balıklar diğer bölgelerdeki balıklara kıyasla 

daha çabuk büyümekteydiler. Öyle ki Karadeniz’deki palamut balığının günden güne 

büyüdüğünü izlemek bile mümkündü31. 

Plinius’da benzer bilgilere değinmekte, Karadeniz’deki balıkların şaşılacak 

derecede bir hızla büyümelerinin sebebini çok sayıdaki nehrin taze sularını 

Karadeniz’e boşaltmasına bağlamaktadır32. Ton balığının boyutlarına göre farklı 

isimlerle adlandırılması ile ilgili olarak ise şunları söylemektedir: 

 

“Baharda sürü halinde Akdeniz'den Karadeniz'e göç ederler ve başka bir yere 
yumurtalarını bırakmazlar. Yumurtlamadan sonra sonbaharda geri dönerlerken, 
balıklara refakat eden yavru balıklara Cordyla (κορδύλη) adı verilir; baharda bunlar 
çamur balığı ya da pelamydes (πηλαµύς) olarak adlandırılırlar ve bir yılı 
doldurduklarında ise ton balığı (Θυννος) adını alırlar”33. 

 

Oppianus ise Karadeniz’e gelen pelamys sürülerinin Maeotis Nehri’nin (Azak 

Denizi) ağzında toplanıp yumurtalarını buradaki sazlıkların arasına bıraktıklarını ve 

yumurtadan çıkan yavru balıkların doğdukları yerlerde sabit kalmayarak yabancı 

sulara yolculuk etmekte aceleci davrandıklarını belirtir34. 

Herodotos, Karadeniz’e dökülen ırmaklardan bahsederken mersin balıklarına 

da değinir:  

 
“Dördüncü ırmak Borysthenes'tir, (Dinyeper Irmağı) bütün bu ırmakların İstros'tan 
(Tuna Nehri) sonra en büyüğüdür ve bana kalırsa, yalnız Skyth ırmaklarının değil, 
Mısır'daki Nil dışında başka bütün ırmakların hepsinin en verimlisidir, Nil'le başka 
hiçbir ırmak ölçüşemez. Nil'i saymazsak Borysthenes kadar yararlı bir tane daha 
yoktur. Sürüler için en güzel otlakları, en semiz çayırları sağlar, sularında tadına 
doyulmaz eşsiz balıklar kaynaşır. Mersin balığı denilen ve havyar çıkarılan kocaman 
balıklar bol miktarda tutulur”35. 

 

Strabon, Karadeniz’de buzun altından gangame isimli bir araç vasıtası ile 

avlanan mersin balıklarının yunus büyüklüğünde olduğunu bildirir36.  

                                                
31 Arist., HA., VI.17.571 a. 
32 Plin., IX.49. 
33 A.e., IX.47-48. 
34 Opp., IV. 595 vd. 
35 Hdt., IV.53. 
36 Str., VII.3.18. 
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Galenos ise hem deniz hem ırmak hem de bataklıklarda yaşayabilen, farklı 

kalite ve tatta olan kefal balıklarının en iyilerinin Karadeniz’e akan büyük ırmaklarda 

bulunduğuna dikkat çekmektedir37. Ayrıca, aynı yazar tarafından en iyi taze 

balıkların Karadeniz’den çıkanlar olduğu ve buradan elde edilen tuzlama balıkların 

(τάριχος) ise Sardinya’da üretilenlerden sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilmiştir38. 

Büyük olasılıkla Karadeniz’den sağlanan ilk ticari nesne balıktı ve tuzlanmış, 

kurutulmuş ya da sos halinde işlenmiş olarak ihraç ediliyordu. Balıklardan elde 

edilen ürünlerin hazırlanması ve paketlenmesi kıyıdaki merkezlerde gerçekleştirilen 

ihracata dayalı bu ticarette bir takım düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiş 

olmalıydı. Karadeniz’e gelen ilk Yunan kolonistlerin yerleşmek için tercih ettikleri 

yerler arasında Apollonia, Sinope ve Berezan gibi balıkçılık için ideal olan yerler 

gelmekteydi. Balık sürülerin Karadeniz’den Marmara Denizi’ne doğru sürüler 

halinde hareket etmesi, büyük olasılıkla buradaki Yunan kolonistlerin dikkatini 

çekmiş ve onların daha bol miktarda balık avlayabilecekleri yerler bulmak amacıyla 

Karadeniz içlerine ilerlemelerinde etkili olmuştur. Bölgedeki balıkçılık endüstrisinin 

M.Ö. 7. yüzyılda geliştiği sanılmaktadır. Hesiodos, salamura balıktan bahseder ve 

Hipponax gibi M.Ö. 6. yüzyıl yazarları da işlenmiş balık ürünlerinin lüks mallar 

arasında yer aldığını belirtir. Olasılıkla, bu lüks malın ticareti birkaç gemi ile 

yapılmakta ve oldukça geniş bir alana dağıtımı gerçekleştirilmekteydi. Diğer yandan, 

bu ticaret küçük, varlıklı bir gruba hizmet etmekteydi. Zengin insanlar düzenli 

olarak, fakir insanlar ise nadiren bu tür lüks mallara ulaşabiliyordu39. 

Karadeniz’de, ilk büyük boyutlu balıkçılığın yapılmaya başlandığı 

merkezlerin mevsmlik olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yunanlı tayfalar balık 

avı mevsiminin sona ermesiyle birlikte buralardan ayrılıyor olmalıydılar. Fakat 

zamanla işlerinde daha ilerlemek isteyerek buralarda balık avında kullandıkları 

araçları depolamak ve gelecek sezona daha iyi hazırlanmak amacıyla kalıcı atölyeler 

kurmuş olmalılar. Düzenli atölyelerin kurulması ve daha karmaşık bir ticaretin 

gelişmesi M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 6. yüzyıl boyunca sürmüştür. 

Balıkçılıktan, balıkçılıkla uğraşanların değil, ticaretini gemilerle yapan kişilerin kâr 

                                                
37 Gal., VI.708-13; Ath., VII. 306-308. 
38 Gal., III.24.6, III.30.4. 
39 Carl Roebuck, İonian Trade and Colonization, New York, 1959, s.127. 
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sağladığı ve bu tüccarların da ya İonialı ya da Propontis kolonilerinde yaşayan 

bireysel girişimciler oldukları düşünülmektedir40. 

Ege Dünyası ile Karadeniz arasındaki ticari faaliyetler ilk aşamada malların 

karşılıklı değişimi şeklinde olmuştur. M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında ve 4. yüzyılda 

Yunan Dünyası ve özellikle Atina, zeytinyağı ve şarap karşılığında Karadeniz’den 

hububat, balık ve bazı hammaddeleri ithal etmiştir41. Polybios, Karadeniz’deki yerli 

halkın merkezi eyaletler içinde organize edilmesi ve yerel endüstrinin gelişmesinden 

sonraki bir tarihte, M.Ö. 2. yüzyılda, bu ticarete ilişkin olarak şunları söylemektedir: 

 

“En iyi kalitedeki sığır ve köleler bize, Pontos civarında yer alan ülkelerden gelirken, 
aynı ülkeler bizlere lüks mallar arasına giren bal, balmumu ve konserve balığı da 
tedarik ederler. Onlar da ülkelerimizde fazlaca üretilen zeytinyağı ve her çeşit şarabı 
alırlar”42. 
 
Karadeniz balıkçılığına ve bölgede balıktan elde edilen yan ürünlere ilişkin 

olarak antik kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır. Ksenophon, Yunanlar’ın 

yurtlarına dönüş yolculuğu esnasında Karadeniz’e ulaştıklarında, burada yaşayan 

kavimlerden biri olan Mossynoikialıların (Anadolu Karadeniz kıyılarının Terme’den 

sonraki bölümü) memleketini yağmaladıklarını ve ambarlarda tuzlanarak küpe 

bastırılmış yunus eti ile kaplar içinde balık yağı bulunduğunu, bu yağın 

Mossynoikialılar tarafından Yunanların zeytinyağını kullanmasına benzer amaçla, 

yani aydınlatmada kullanıldığını bildirir43. Strabon konu ile ilgili olarak Karadeniz 

kıyılarında yaşayan halkın, olta ile tutulan yunusların yağını her maksat için kullanan 

yegâne insanlar olduğunu bildirir44.  

Strabon, Khalyb’lerin ülkelerinin (Sinope ve Amisos’un doğusunda) tam 

karşısında Pharnakia (Pontos kralı I. Pharnakes’in Karadeniz kıyısında kurduğu kent) 

kentinin yer aldığını, ilk defa bu denizde yakalanan palamut avının doğanın sağladığı 

bir avantaj olduğunu belirtir. Bölgedeki kıyının olağanüstü dar olduğunu, ormanlarla 

ve madenlerle dolu olan dağların, kıyının hemen üstünde yer aldığını, böylece 

madencilere hayatlarını kazanabilmeleri için madenler ve denizle meşgul olanların 
                                                
40 Roebuck, a.g.e., s.127-128. 
41 M., Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford , 1941, s.93, 
106.  
42 Plb., IV. 38;Walbank, a.g.e., C.I, s. 487; Roebuck, a.g.e., s.126. 
43 X., An., V.4.28. 
44 Str., XII.3.19. 
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geçimlerini sağlayabilmeleri için de balıkçılık özellikle, palamut ve yunus avının 

bulunduğunu belirtir. Çünkü yunuslar aynı cinsten olan kordyles, ton ve palamudu 

kovalar ve bu suretle sadece bunları yiyerek şişmanlamakla kalmazlar, fakat karaya 

yaklaşmakta oldukça istekli olduklarından kolay yakalanırlar45.  

Yine aynı kaynakta Phazemonitis’in (Amisosluların arazisinden sonra Halys 

nehrine kadar uzanan kısım) Phanaronia’ya (doğuda, Phazemonitis ile Amaseia 

arasında kalan bölge) doğru uzanan kısmında Stiphane isminde denize benzeyen bir 

göl olduğundan ve burada pek çok balığın bulunduğundan bahsedilmektedir46.  

 

Bölgedeki balıkçıların nasıl avlandığını tarif eden bilgiler de antik 

kaynaklarda yer almıştır: 

 

“İlkbahar’da, boğazlar vasıtasıyla Akdeniz’den Karadeniz’e göç eden ton balıklarını 
avlamanın çeşitli yolları vardır. Keskin demirden mızraklar ya da ağlar onlar 
üzerinde kullanılabilir, ya da küçük bir ağ, balık sürüsünün küçük bir kısmı ile 
yetinecek bir balıkçı için kâfidir. Fakat onları yakalamanın en iyi yolu şudur: yüksek 
bir ağaç üzerine bir gözetleme merkezi kurulur. Buraya keskin bakışlı biri 
yerleştirilir. Onun görevi gözlerini denize odaklamak ve elinden geldiğince uzaklara 
bakmaktır. Eğer bir balık sürüsünün yaklaşmakta olduğunu görürse, o zaman gene 
elinden geldiğince yüksek sesle aşağıdaki teknelerde bekleyenlere bağırarak 
balıkların miktarını belirtir ve teknelerdeki adamlar bu balıkları geniş ağlarla kuşatır. 
Böylece şahane bir av yapmak için balıkları birlikte sürükleyebilirler”47.  
 

Aelianus’a göre, Karadeniz sahili boyunca uzanan Herakleia, Tieion ve 

Amastris şehirlerinde yaşayan herkes, tam olarak ne zaman geleceğini bildikleri 

(yaklaşık Temmuz ortası) ton balığı sürüleri şehirlerine ulaştığında, onları avlamak 

için gerekli olan pek çok donanımı hazırlamış olurlardı. Bunlar, tekneler, ağlar ve 

yüksek bir gözetleme kulesinden oluşmaktaydı. Gözetleme kulesi sahilde, geniş, 

kesintisiz manzarası olan bir yere kurulurdu. Her bir teknede sekiz adet genç ve 

güçlü erkek kürekçi bulunurdu. Ağlar oldukça uzundu, mantarlarla su üstünde 

duruyorlardı ve ağırlık yapsın diye de uçlarına kurşunlar bağlanırdı. Bahar gelip 

meltemler yumuşak bir şekilde estiğinde, hava berrak, dalgalar sakin ve deniz 

pürüzsüz olduğunda, keskin gözlere sahip olan gözcü, balıkların geldiğini balıkçılara 

                                                
45 Strabon, a.y. 
46 Str., XII.3.38. 
47 Philostr. Jun., I.13 vd. 
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ilan ederdi. Balıkçılara ağları ne zaman ve ne yönde fırlatmaları gerektiği konusunda 

işaretlerle talimat verir ve sık sık balıkların toplam miktarını söylemeyi de ihmal 

etmezdi. Gözetleme kulesini destekleyen çamdan yapılmış direklerden birine, ağlarla 

bağlantısı olan uzun bir halatı bağladıktan sonra balıkçılar, kürek çekerek birbirlerine 

yakın düzende denize açılırlar ve balıkçı tekneleri arasına ağı dağıtırlardı. Daha sonra 

birinci tekne ağın kendi tarafında olan kısmını denize serper ve geri dönerdi, aynı 

olayı sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü tekneler de yapardı. Fakat beşinci teknede 

bulunan kürekçiler beklerdi. Sonra diğerleri farklı istikamette sıralanarak ağın 

kendilerine ait olan kısımlarını çekmeye başlarlar ve sonra dururlardı. Ton balıkları 

tembel tabiatlı olduklarından birbirlerine sokularak uzun bir süre öyle kalırlar ve 

kürekçiler sanki fethedilmiş bir şehir gibi balıkları esir alırlardı48.  

 Antik kaynaklarda Karadeniz’in güney sahili boyunca uzanan, balık ve 

balıkçılık ile ünlü bazı kentlerden özellikle bahsedildiği görülmektedir. Ancak bu 

bilgilerin arkeolojik verilerle desteklenmesi şu ana kadar mümkün olamamıştır. Bu 

kentlere ait balık tasvirli sikkeler bulunmakla birlikte yalnızca sikkelere dayanarak 

tahminlerde bulunmak oldukça zordur.  

 

2.2.1.1. Sinope 

Paphlagonia Bölgesi’nde yer alan ve Karadeniz’in güneyinde önemli bir 

limana sahip olan Sinope, Miletoslu kolonistler tarafından kurulmuştur. Bosporos ve 

Trapezos arasında yer alan ve Karadeniz’in kuzey sahiline en kısa geçişi sağlayan 

limanı vasıtasıyla kent, önemli bir ticaret merkezi olmasıyla ünlüdür. Buradan 

yapılan balık ihracatı ise ticarette önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle balıkçılık 

yerleşim için önemli bir geçim kaynağı olmuştur49.  

Strabon, yavru ton balıklarının Maeotis’te (Azak Denizi) doğduklarını, biraz 

güç kazanınca sürüler halinde Asya kıyısındaki Trapezos ve Pharnekeia’ya doğru 

sürüklendiklerini, henüz yeterli boya erişmedikleri için büyük önem taşımamakla 

                                                
48 Ael., XV.5; Gallant, a.g.e., s. .22-23. 
49 Roebuck, a.g.e., s.122; Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 
s. 593vd. 
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birlikte ilk burada avlanan balıkların, Sinope’ye ulaştıklarında tuzlanmalarının 

yapılması için en uygun dönemde olduklarını belirtir50.  

Strabon, Miletoslular tarafından kurulduğunu belirttiği kent ve buradaki 

balıkçılık hakkında şunları söylemektedir: 

 

“Sinope hem doğa hem de insanlar tarafından çok güzel bir şekilde süslenmiştir. 
Çünkü bir yarımadanın boynu üzerinde kurulmuştur berzahın her iki tarafında da iç 
ve dış limanları ve olağanüstü palamut dalyanları bulunur. Ben bunlardan daha 
evvelce söz etmiş ve Sinopelilerin balıkçılıkta ikinci, Byzantionluların da üçüncü 
olduklarını söylemiştim”51. 

 
Trapezos dolaylarında avlanan kordyle, çok küçük olması nedeniyle burada 

yalnızca salamura olarak işleniyor ve elde edilen bu ürün yalnızca kentin ihtiyacını 

karşılayacak boyutta oluyordu52. Oysa Sinope kıyılarında yakalanıp tuzlanan palamut 

balıklarının Yunanistan’a ihracatı yapılıyordu. Büyük ton balıkları parçalanarak 

satılıyor, daha makbul sayılan ense ve karın kısımları taze iken pişirilip yenirken 

kalan parçalar tuzlanıp koyu renkleri dolasıyla µελανδρυα olarak adlandırılıyordu53. 

Sinope, tuzlama balık endüstrisinin uygulandığı diğer yerlerden geri kalmıyordu54. 

Daha sonra İtalya’ya da gönderilen bu ürün burada dahi yüksek fiyatlara alıcı 

buluyordu55.  

Bu balıkların dışında, Sinope’den elde edilen dubar balığının salamurasının 

sıhhatli olması nedeni ile rağbet gördüğü anlaşılmaktadır56.  

Sinope sikkeleri üzerinde M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak M.Ö. 3. yüzyıla 

kadar uzanan süre zarfında kartal-yunus ikilisinden oluşan tasvirin kullanılmış 

olduğu görülmektedir. Bu tipin, kentteki balık ve balıkçılığın önemine ışık tuttuğu 

kabul edilebilir. Karadeniz Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan İstros ve Olbia gibi diğer 

balıkçılık merkezlerinin sikkeleri üzerinde de bu betimin yer alması bu olasılığı 

destekler niteliktedir. Diğer yandan, kartal-yunus ikilisinden oluşan sikke tipinin, ait 

olduğu kentlerin balıkçılığından ziyade daha çok kıyıda mevkilenmiş olmalarına 

                                                
50 Str., VII.6.2. 
51 A.e., XII.3.11. 
52 Ath., III.91.  
53 A.e., I. 7; VII.65. 
54 Str., III.2.6 
55 David Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ, Vol. I, 
Princeton, 1950, s.184. 
56 Ath., III.118 c. 
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işaret ettiği de düşünülmektedir. Diğer bir yorum ise yunus-kartal ikilisinin Apollon 

Delphinos ve Zeus’un atribüleri olduğu yönündedir57.  

Sinope’nin Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinde ise tek başına tasvir 

edilmiş balığın arka yüz betimi olarak yalnızca İmparator Caracalla, Geta, Severus 

Alexander ve Maximus sikkeleri üzerinde kullanılmış olduğu görülür. 

 

2.2.1.2 Herakleia Pontike, Amastris ve Tieion 

Bithynia Bölgesi’nde yer alan ve Karadeniz kıyısında kurulan kentler 

arasında Bosporos’a en yakın olan şehir Herakleia’dır. M.Ö. 6. yüzyılda Megaralılar 

tarafından kurulan kent hakkında oldukça az bilgiye sahibiz. Diğer yandan, kentin 

kısa zamanda zenginleştiği bilinmektedir58. Kentin kurulduğu alanın, Bosporos’tan 

Sinope’ye uzanan ticaret yolu üzerinde yer almasının yanı sıra ton balıklarının uğrak 

yerlerinden biri olması, burasının yerleşim yeri olarak seçilmesinde önemli rol 

oynamış olmalıdır59. 

Herakleia toprakları dar olmakla beraber oldukça verimliydi ve şehrin 

ihtiyacından fazlasını karşılıyordu. Civarda yetişen fındık uzak ve geniş alanlara 

ihraç ediliyordu. Bununla birlikte diğer önemli bir gelir kaynağını da ton balığı 

avcılığı oluşturuyordu. Bu balık tuzlanıp Yunanistan ve İtalya’ya gönderiliyordu60. 

Herakleia Pontike’nın M.Ö. 2. yüzyılın başından M.Ö. 1. yüzyılın sonuna kadar 

tarihlenen sikkelerinin arka yüzünde biri sağa diğeri sola doğru olmak üzere iki balık 

betimi yer almıştır.  

Herakleia’nın yanı sıra, Tieion (Tium) ve Paphlagonia kenti Amastris’te 

yaşayanlar da, ton balığının onların şehirlerine tam olarak ne zaman geleceğini bilir 

ve yılın bu zamanında bereketli bir av sezonu geçirmek amacıyla tüm hazırlıklarını 

yapmış olurlardı. Botlar ve ağlar hazırlanır ayrıca, sahillerde geniş ve kesintisiz bir 

manzarası olan bir yerlere de gözetleme kuleleri kurulurdu61.  

                                                
57 Vladimir F. Stolba, “Fish and Money: Numismatic Evidence for Black Sea Fishing”, Ancient 
Fishing and Fish Processing in the Black Sea, Ed., T. Bekker-Nielsen, Black Sea Studies 2. Aarhus 
University Press, 2005, s. 115-116. 
58 Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, s. 591. 
59 Roebuck, a.g.e., s.123. 
60 Magie, a.g.e., s. 308. 
61 Ael.,. XV. 5; ayrıca bkz., Louis Robert, A Travers l’Asie Mineure. Poètes Et Prosateurs, 
Monnaies Grecques, Voyageurs Et Géographie, Paris, 1980, s. 189.  
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Athenaios, Herakleia ve Tieion yakınında “toprağı kazan balık” olarak 

adlandırılan bir tür balığın yaşadığını bildirmektedir62. Plinius da benzer bilgiler 

sunmakta, Herakleia ve Kromna’nın civarı ile Karadeniz’in pek çok kısmında 

bulunan, ırmak kenarlarında zemine kazdıkları çukurların içinde ve aynı zamanda 

medcezir dönemlerinde sularının çekildiği ırmakların kıyılarında yaşayan bir tür 

balıktan bahsetmekte ve bu balıkların ancak toprağın kazılması ile ortaya 

çıkarıldığını belirtmektedir63. 

Aynı konu ile ilgili olarak Strabon, Eudoksos’un Paphlagonia’da “kuru 

yerlerde kazılarak” bulunan bir balıktan söz ettiğini, fakat yerini belirtmediğini ve 

bu balıkların “Kios’un alt tarafında Askania Gölü civarında rutubetli yerlerde” 

çıkarıldığını söylemekle birlikte konu hakkında açık bir söz etmediğini bildirir64. 

 

2.2.2. Marmara Bölgesi  

Karadeniz’den sonra, önemli balıkçılık merkezlerinin yer aldığı diğer bir 

bölge ise Marmara idi. Nispeten kapalı bir deniz olan Marmara, her ne kadar 

boğazlar akıntıları ile ün yapmış olsalar da, kötü hava koşulları dışında en ilkel 

kayıkla bile rahatlıkla aşılabilmesi nedeniyle Yakındoğu ve Avrupa arasındaki her 

türlü ilişkinin gerçekleştiği bir bölge olmuştur. Bunun yanı sıra Akdeniz ve Ege’den 

gelerek Karadeniz’e geçen ve buradan da Tuna, Dinyeper gibi büyük nehirlerle Orta 

ve Doğu Avrupa’ya açılan ana deniz yolunun noktası üzerinde yer alması da 

bölgenin önemini artırmıştır65.  

M.Ö. 6. binden itibaren Marmara kıyılarında avcılık-balıkçılıkla geçinen 

toplulukların yaşadığı bilinmektedir66. Antikçağ’da bu bölge sınırları içerisinde yer 

alan bazı kentler balıklarının lezzeti ve balıkçılıktan elde ettikleri gelirleriyle ön 

plana çıkmıştır.  

 

                                                
62 Ath., VIII.331c vd. 
63 Plin., IX.177vd. 
64 Str., XII.3. 42. 
65 Mehmet Özdoğan, “Marmara Bölgesinde Kültür ile İlgili Bazı Sorunlar ve Bunların Çözümüne 
Jeomorfoloji Araştırmalarının Katkısı”, I. Arkeometri Sonuçları Toplantısı,  Ankara, 1985, s. 141. 
66 Pendik: Mehmet Özdoğan, “Pendik Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-
1999), Ed., Oktay Belli, İstanbul, 2000, s.42-43; Fikirtepe: Joachim Boessneck, Angela von den 
Driesch, Die Tierknochenfunde aus der neolitschen Siedlung auf dem Fikirtepe bei Kadıköy am 
Marmarameer, München, 1979. 
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2.2.2.1. Byzantion 

Thrakia’da yer alan ve M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında Megaralı kolonistler 

tarafından kurulmuş olan kent, İstanbul Boğazı üzerinde yer alması nedeniyle 

Karadeniz ile Akdeniz arasında göç eden balıkların geçiş yerinde bulunmaktaydı. 

Boğazlardaki balıkların bolluğundan söz eden en erken kaynağımız Homeros’tur: 

 

“Sabah olsun da onları bir gör, 
Balığı bol olan Hellespontos’un sularında 
Canla başla kürek çeken erlerimi bir gör”67. 

 

M.Ö 7. yüzyılda Megaralı kolonistler, Marmara’nın Asya kıyısındaki Yunan 

koloni kenti Kalkhedon’un karşısında, Marmara Denizi’nin kuzey ucunda, Asya ile 

Avrupa’nın birbirinden parmak ucu kadar uzak olduğu dağlık üçgen burunda 

Byzantion kentini kurmuşlardır. Bir yandan batı dünyası ile bir yandan da Boğaz 

vasıtasıyla Karadeniz boyunca sıralanmış sayısız limanla ilişki kurmak için elverişli 

bir konuma sahip olan kent, kısa zamanda önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. 

Ayrıca, boğazlardaki akıntının etkisi ile balıkların Byzantion tarafına doğru 

sürüklenmeleri, Anadolu yakasında yer alan Kalkhedon’un bu gelirden mahsur 

kalmasına neden olmuştur. Herodotos bu konuda şunları söylemektedir: 

 

“Bu Megabazos, Hellespontos’lulara, unutulmaz bir hatıra olarak, tarihe geçecek bir 
söz bırakmıştır. Bizans’ta bulunduğu sırada, Kalkhedon’luların, kentlerini 
Bizans’lılardan on yedi yıl önce kurmuş olduklarını öğrenmişti; bunun üzerine 
Kalkhedon’luların o zamanlar kör olmaları gerektiğini söyledi; gözleri kör olmasaydı 
ellerinin altında bu kadar güzel bir yer dururken gidip o kadar güzel olmayan bir yeri 
seçmezlerdi”68. 

 

Strabon, Byzantion gibi boğaz üzerinde kurulmuş kentlerin sayısının yalnızca 

birkaç tane olduğunu, bu kentlerin yıllık gelirlerinin önemli bir kısmını balıklardan 

sağladıklarını ve Byzantion’un da en önemli gelir kaynaklarının başlıcasını, palamut 

ve ton balıklarının oluşturduğunu iletmektedir. Bu balıklar, Byzantion için öylesine 

önemliydi ki, kent sembolü haline gelmişlerdi. Yılda bir kez İstanbul Boğazı’ndan 

                                                
67 Hom., Il., IX.360. 
68 Hdt., IV.144; Str., VII.6.2; Tacitus, XII.63.  
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sürüler halinde Akdeniz’e inen palamut sürülerinin Byzantion için taşıdığı önemi 

Strabon şu şekilde açıklar: 

 

“Byzantion’luların kent surlarına yakın olan Haliç batıya doğru 60 stadia (yaklaşık 
185m.) kadar uzayan bir koydur. Sanki dala benzer birçok koya ayrıldığı için bir 
erkek geyiğin boynuzunu andırır. Palamut balıkları bu koyların içlerine başıboş 
dalar, sonra sayılarının çokluğundan, akıntının şiddetinden ve koyların darlığından 
ötürü kolayca yakalanırlar; o denli sıkışık bir durumdadırlar ki, elle bile tutulurlar”69. 
 

Palamutların en fazla yakalandığı yer Altın Boynuz olarak da adlandırılan 

(Khrysokeras/Chrysokeras) Haliç idi. Plinius, Haliç’in Altın Boynuz olarak 

tanımlamasının nedeninin Asya yakasındaki Kalkhedon yakınında, dipten yüzeye 

doğru suyun arasından parıldayan şahane beyazlıktaki kayadan ürken balıkların 

Haliç’e yönelmesi ve tümünün burada yakalanmasından kaynaklandığını iletir70. 

Aynı konuya değinen Strabon ise balıkların Kyaneai’ya ulaşıp Boğaz’a girdikleri 

zaman, Kalkhedon tarafındaki beyaz bir kayadan ürkerek karşı tarafa geçtiklerini, 

burada akıntıya kapılarak Byzantion ve Haliç’e sürüklendiklerini, böylece doğal 

olarak Bizanslılar ve Roma halkı için hatırı sayılır bir gelir sağladıklarını belirtir71. 

Athenaios, tuzlaması yapılan balıkların Bosporos’ta bol miktarda bulunduğunu, 

burada yaşayanların balıkları kare şeklinde keserek salamurasını yaptıklarını ve 

Byzantion’dan tuzlanmış balık ihraç edildiğini bildirmektedir72. 

Palamut balığından başka, Bosporos ve Karadeniz’de bol mikatarda bulunan 

uskumrunun en uygun avlanma zamanı, sonbaharla birlikte Karadeniz’i terk edip 

Byzantion’un güneyinde görülmeye başladıkları dönemdi73. Athenaios, ton balığının 

yanı sıra kentin uskumru avının merkezlerinden biri olduğunu belirtmektedir74. 

 Karadeniz ticareti ile önem kazanan Byzantion’da, hububat ticaretinden 

sonra ikinci ekonomik faaliyet ton balığı ihracatı idi. Güney ülkeleri pazarlarında 

balık genellikle ön sıralarda yer alıyordu ve salamura balık, başta Yunanlar 

                                                
69 Str., VII.6.2. 
70 Plin., IV.46, IX.50-51; Byzantion’daki balıklar, balıkçılık ve Altın Boynuz için ayrıca bkz., O. 
Tekin, “The pelamydes of Byzantium and the Golden Horn”, Anadolu Araştırmaları XIV, 1996, s. 
469-478; Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı, Çev., Erendiz Özbayoğlu, İstanbul, 2000, s. 51vd. 
71 Str., VII.6.2. 
72 Ath., III.116b, VII.284 e. 
73 Arist., HA., 599 a 2; Thompson, a.g.e., 243 vd. 
74 Ath., III. 116c, 119b-c. 
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tarafından olmak üzere, çok talep görmekteydi75. Bundan dolayı Byzantion ve 

çevresi “ton balığı metropolisi” olarak nitelendirmiştir76.  

 Θύννος ve Σκόµβρος şeklindeki takma isimlerin Küçük Asya’da kullanılmış 

olması da, ton ve uskumru balıklarının yalnız belirli bölgelerle sınırlı kalmayan 

popülaritesini yansıtır niteliktedir77. 

Karadeniz’in aksine Marmara’yı besleyen büyük akarsular yoktu; fakat 

Marmara ve Boğaz’a kavuşan çok sayıda tuzlu, ılık ve besinle dolu lagünlerin ve 

göllerin mevcut olması, palamut ve ton gibi göçmen balıkların yanı sıra diğer 

balıkların da burada rahatça yaşayıp üremelerine olanak sağlıyordu. Örneğin 

Byzantion kentine özgü balıklardan birisi de kılıç balığı idi78.  

Byzantion kentinin sikkeleri üzerinde birden fazla balıklı tip kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki, M.Ö. beşinci yüzyılın sonlarından başlayarak 200 yıldan fazla bir 

süre kullanılan inek ve altta yunus tasviridir. Diğer bir tipi ise aynı istikamette yüzen 

iki ton balığı tasviri oluşturmaktadır. Caligula, Traianus ve Sabina’ya ait sikkeler 

üzerinde görülen bu tipe, Plotina’nın (Traianus’un eşi) sikkelerinden itibaren bir de 

yunus balığı eklenir. Bu dönemden itibaren farklı istikamette yüzen iki ton balığının 

ortasında yer alan yunustan oluşan yeni tip, M.S. üçüncü yüzyılın ortasına kadar 

kullanılmıştır.  

Bununla birlikte Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinde görülen konik 

biçimli bir nesne üzerinde ayrıca durulmuştur. Schönert-Geiss, bu betimin 

Byzantion’da kutsanan Artemis Phosphoros veya Artemis Lampadephoros kültü ile 

ilintili bir meşale olduğunu belirtmektedir79. Oğuz Tekin ise, Byzantion sikkeleri 

üzerinde görülen örgü ya da kafesli biçiminde işlenmiş konik biçimli nesnenin, 

                                                
75 Heinrich Merle, Die Geschichte der Städte Byzantion und Kalchedon, Kiel, 1916, s. 67; 
Helenistik Dönem’de Byzantion’da balık ve ton balığı avcılığı Jacques Dumont tarafından “La pêche 
du thon a Byzance à l’époque hellénistique” (REA 78/79, 97-119) isimli makalede incelenmiştir. 
Dumont makalesinde Karadeniz balıkçılığı ile ilgili bilgilerin yanı sıra Byzantion’un ton balığının 
avlandığı ana merkezlerden birisi olduğuna, ayrıca, ton ve palamut balığı türlerine ilişkin antik 
kaynaklarda bahsi geçen bilgilere yer vermiştir.  
76 Str., XX.3.11. Ath., III.116b, VII.303e. 
77 Louis Robert, Noms indigènes dans l’Asie-Mineure gréco-romaine, Bibliothèque Archéologique 
et Historique de l’Institut Français d’Archéologie d’Istanbul 12, Paris, 1963, s. 167, dipnot 5, 168; 
Van Neer, De Cupere, Waelkens, “Remains of local and imported fish at the ancient site of 
Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”, s. 580. 
78 Ath., VII.314e. 
79Edith Schönert-Geiss, Griechisches Münzwerk. Die Münzprägung von Byzantion. Teil II: 
Kaiserzeit, Berlin, 1972, s.36. 
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dekoratif amaçlı kullanılmış oldukları olasılığı bir kenara bırakılırsa, büyük bir ağın 

belirli yerlerine takılan şamandıralar olabileceği yorumunu getirmiştir80. 

 Antik Yunan ve Roma Dönemi kaynaklarının çoğunlukla Byzantion’daki 

palamut ve ton balığı avcılığı üzerinde yoğunlaştığı ve ton balığı ihracatının kentin 

ekonomisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ettikleri görülür. Diğer yandan, bu 

ticaretin ne şekilde gerçekleştiği, balıkçılar, salamura balık üreticileri ve bu ürünlerin 

ihracatını yapan tüccarlar üzerinde devletin ne gibi yaptırımlarda bulunduğu 

konularına dair bilgiler mevcut değildir.  

 Ancak, konumu nedeniyle sahip olduğu balıkçılık avantajını daha sonraki 

dönemlerde de koruyan kentin Bizans Dönemi balıkçılığına ilişkin bilgilerimiz daha 

detaylıdır. Kentin antik dönemi balıkçılığına ışık tutacağı aynı zamanda, balıkçılığın, 

kent ekonomisi ve gıda gereksinimindeki önemini geç dönemlere kadar koruduğunu 

vurgulamak amacıyla bu bilgilere yer vermek uygun olacaktır. 

Balık ve balık ticareti Orta Çağ’da da tipik bir bölgesel aktivite örneği olma 

özelliğini devam ettirmiştir. Tıpkı erken dönem Byzantion’u gibi İmparatorluk 

Constantinopolis’i de balıkçılıktan büyük gelir sağlamıştır. Ton balığı mevsiminde 

Çanakkale Boğaz’ında ağların boş kalması nadir rastlanan bir durumdu ve şeytanın 

işi sayılırdı81.  

Bizans’ın dış ticaretinin en gelişmiş olduğu dokuzuncu yüzyıla kadar, başkent 

Constantinopolis’in sanayisi tam anlamıyla loncalara bölünmüş şirketler altında 

örgütlenmişti. Bu loncalar aracılığı ile devlet kent ekonomisini daha kolay 

denetleyebilme olanağına sahip olduğundan özellikle, temel gıda maddeleri olarak 

kabul edilen ekmek ve etin yanı sıra balıkla ilgili loncalarda daha büyük özenle 

örgütleniyordu. Temel gıda maddeleri sattıkları gerekçesiyle istedikleri sokakta 

dükkan açma hakkına sahip olan bakkallar peynir, zeytinyağı, tereyağı, un, bal, et, 

tuzlu balık ve sebze gibi ürünlerin satışını yapıyorlardı82. Bu bilgilerden de 

anlaşılabileceği gibi tuzlu balık günlük hayatta ekmek gibiydi. Constantinopolisliler 

için deniz, ticari bir iletişim aracı olmasının yanı sıra  aynı zamanda onların besin 

kaynağıydı. 

                                                
80 Tekin, a.g.e., s. 477–78. 
81 Dalby, Bizans’ın Damak Tadı. Kokular, Şaraplar, Yemekler, s. 60. 
82 Tamara Talbot Rice, Bizans’ta Günlük Yaşam, Çev. Bilgi Altınok, İstanbul 1998, s. 148 vd. 
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Bu nedenle devletin balıkçılar ve balık satışıyla ilgili olarak bir takım 

düzenlemelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, yeni tutulmuş balığı 

balıkçılardan satın almak yasaktı. Balık satıcıları, balığı, kent içindeki pazar 

sokaklarından birinde satmak için kıyıya demirlemiş balıkçı teknelerinden satın 

alıyorlardı. Böylece temel gıda maddelerinden biri olan balığın fiyatının sabit 

tutulması sağlanıyor ve bunun altında satılması önleniyordu. Bunun yanı sıra 

balıkçıların rıhtımda ya da izin verilen diğer noktalarda tezgah kurarak balık 

satmaları serbestti83. 

Balığın toptan ve perakende satış fiyatları, günlük avın miktarına göre 

belirleniyor ve pazar denetçileri kadar devlet de bundan payını alıyordu. Sistemin 

düzenli çalışmasını ve kazanç getirmesini sağlamak için, balık satıcıları loncasının 

başkanı her gün tan vakti Eparkhos’a gidip pazara gelen beyaz etli balığın miktarını 

bildirmek zorundaydı. Bu sayede balık tüccarlarının belirli bir kazanç üzerine 

çıkması engellenmekteydi84. 

Constantinopolis’te balıkçılar, bir atölyede çalışan zanaatkârlar ya da toprakta 

çalışan köylüler gibi prensip olarak devlete bir vergi, balık avını yaptığı yere bağlı 

olarak bir yüzde veya sabit bir kira vermekle yükümlüydüler. Yükümlülerin ödediği 

balık paylarıyla ilgili bilgiler kayıtlarda yer almaktadır85.  

Kentteki balık fiyatları, avlanan balık miktarına bağlı olarak değişmekteydi. 

Diğer yandan, aynı dönemde Roma’da tuzlu balığın kilosu 6 denarius, birinci sınıf 

balığın kilosu 24 denarius ve ikinci sınıf balığın kilosu ise 12 denariusa satılırken 

Constantinopolis’te çok ucuz fiyattan büyük miktarlarda balığın satılıyor olması, 

kentin kıtlık ve yoksullukla aralıksız tehdit edilmesine rağmen yüz binlerce şehir 

sakininin beslenebilmesine olanak sağlamıştır86. Yoksul ve orta sınıf tarafından bolca 

tüketilen kurutulmuş ya da salamura edilmiş balıklara kıyasla daha pahalı olan ve 

Constantinopolis sularında avlanan lüfer, levrek, kefal, istavrit, kırlangıç, barbunya 

                                                
83 Talbot Rice, a.g.e., s. 49; Dalby, a.g.e., s. 58. 
84 Karl-Peter Matschke, “Situation, Organisation und Aktion der Fischer von Konstantinopel und 
Umgebung ın der Byzantinischen Spätzeit”, Byzantinobulgarica VI, 1980, s. 252; Gilbert Dagron, 
“The Urban Economy, Seventh-Twelfth Centuries”, The Economic History of Byzantium: From 
the Seventh through the Fifteenth Century, Vol. II, Ed., Angeliki E. Laiou, Washington, 2002, 
s.459. 
85 Matschke, a.g.e., s. 253. 
86Gilbert Dagron, “Poissons, pêcheurs et poissonniers de Constantinople”, Constantinople and its 
Hinterland, Ed., C. Mango, G. Dagron, Oxford, 1995, s. 59. 
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gibi çeşitli balık türleri de Altın Boynuz kıyısında kurulan bir pazardaki tezgahlarda 

satışa sunuluyordu. Bu pazarın tam olarak nerede kurulduğu ise bilinmemektedir87.  

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan balıkçılar, tuttukları balığı günlük olarak 

kentin yakınındaki çeşitli küçük limanlara getiriyordu. Bu limanlardan birisi de 

özellikle kefal almak için tercih edilen ve Marmara Denizi’nin kuzey kıyısındaki 

kent surlarının dışında, Constantinopolis’in batısındaki ilk liman olan Region ya da 

Rygin idi.88. Klasik Dönem Yunanistan’ında bilinen tüm incelikli deniz ürünlerine ek 

olarak Bizanslılar tuzlu kefal yumurtasını (ootarikhon) takdir ediyorlardı. 1910 

yılında İstanbul Balıkhanesi Merkez Müdürlüğü’ne atanan Deveciyan, 

“Boutargue/butarka” adı altında satılan kurutulmuş kefal yumurtasının havyardan 

daha makbul olduğunu ve çok kıymetli olduğunu belirtir. Balık yakalandıktan hemen 

sonra büyük bir özenle çıkartılan yumurtaların yarım saat salamurada kalacağı ince 

tuz içine sokulduğunu, bu süre geçtikten sonra bol su ile yıkanan keselerin içindeki 

yumurtaların bu suda parmakla yavaş yavaş ezildiğini, sonra tekrar tuza konulan 

yumurtaların ikinci kez temiz su ile yıkanırken yumurtaların ezilme işinin dikkatle 

tamamlandığını, bu işlemin ardından yumurtaların içinde bulunduğu keselerin 

yassılaştırılarak düz zemine serilmek suretiyle iki ve üç gün güneş altında 

tutulduktan sonra rüzgarda birkaç gün bekletildiğini ve “butarka”nın yani yumurta 

turşusunun on beş gün sonunda yenecek duruma geldiğini ifade eder89. 

Kentteki balıkçılıktan başka Karadeniz ve onun kuzeyinde yer alan büyük 

ırmaklar ile Azak Denizi’nden dış ticaret yoluyla Byzantion’a ulaşan tuzlanmış ya da 

tütsülenmiş mersin balığı da halkın besin ihtiyacını karşılamaktaydı90. 

Constantinopolis balıkçılarının antik dönem balıkçılığında kullanılan zıpkın, 

balık sepeti, ağ ya da oltaya ilave olarak balıkların sabit geçiş yerleri, ırmak ağızları, 

lagün ve göllerin çıkışları gibi balık takvimine göre göçlere sahne olan noktalara 

kurulan geçici yapılanmalarla da avlandıkları görülür91. Sığ sulardan denize çıkmaya 

çalışan balıkları yakalamak için genelde huni şeklinde basit çitler kullanılarak 

yapılan balık avı bu duruma bir örnektir. Sığ sularda kurulan dalyanlar (έποχαί- 
                                                
87 A.e., s. 69-70. 
88 Dalby, a.g.e., s. 31, 59. 
89 Deveciyan, a.g.e., s. 218-219. Bu kısımda Deveciyan, en iyisi Hersek, Tuzla Gölleri ile 
Boğaziçi’nde yakalanan kefallerden yapılan likorinoz’un nasıl yapıldığını da tarif eder. 
90 Dalby, a.g.e., s. 53. 
91 Dagron, “The Urban Economy”, s. 457. 
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epochai), genelde balıklar içeri girdikten sonra kapatılan ve kalaslarla desteklenen 

bir sistemden oluşmaktaydı. Bu sistemin diğer parçaları ise balıkları toplamak için 

dipte kullanılan bir başka ağ ve balıkların dalyanın içine girmekte olduklarını haber 

vermek amacıyla görevli gözcülerin yerleştirildikleri bir direk üzerine kurulmuş 

gözetleme kulesi idi92. Bu çeşit bir yöntemle yapılan balık avı sistemli bir ekip 

gerektiriyordu. Dalyan ekibinin bir şefi vardı, gece gündüz bir balık sürüsünün 

geçişini bekleyen gözcü bulunmaktaydı ve bazen günlerce ağları ve tekneleri ile 

hazır bekleyen bir balıkçı grubu söz konusuydu.  

Constantinopolis sularında kullanılan bu dalyanlar kentin balıkçılığında 

önemli bir yere sahipti. Öyle ki, 9. yüzyılda bunlarla ilgili olarak devletin bir takım 

yasal düzenlemelere başvurduğu anlaşılmaktadır. VI. Leon tarafından onaylanan 

Novella 56 ile kıyıda toprak sahibi olanlar, burada başkaları tarafından dalyan 

kurulmasını engelleyebilir ya da kendileri kurabilirlerdi. Boğaz ve Marmara’da 

oldukça fazla sayıda yer alan dalyanlarda, işlenmiş bir topraktan elde edilen ürüne 

benzer bir verim sağlandığı dikkate alındığında, bu kanunla ilgili pürüzlerin oluşması 

kaçınılmazdı. Yan yana yer alan dalyanların birbirlerine engel olma riski ise her iki 

dalyan arasında en az 700m. mesafe yer alması koşulunu içeren Novella 57 ile 

bertaraf edilmişti93.  

 

 
Res 18. Büyükçekmece çit dalyanının panaromik görünümü 

(Deveciyan 2006, s. 332, şek. 174). 

                                                
92 Dagron, “Poissons, pêcheurs et poissonniers de Constantinople”, s. 60.  
93

Dagron, a.g.e., s. 64; Gilbert Dagron, “Lawful Society and Legitimate Power: Εννοµος πολιτεία, 
έννοµος άρχή”, Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries, Ed., Angeliki E. Laiou, 
Dieter Simon,Washington, 1994, s. 47 vd. 
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Diğer yandan, biraz aceleye getirilmiş bu düzenlemeler başka problemlerin 

doğmasına neden olduğu için 102, 103 ve 104 numaralı üç yeni kanun devreye 

sokulmuş, bu kanunlarla dalyan sahiplerinin karşılaştığı sorunların çözülmesi 

hedeflenmiştir94.  

Antik dönemde kentin denizden olduğu kadar çevresindeki göllerden de balık 

elde ettiğine dair bilgiler bulunmaktadır95. Bununla birlikte geç dönemde dalyanların 

kullanılmasına bağlı olarak göllerden elde edilen balık miktarı büyük boyutlara 

ulaşmıştır. Geç dönem kaynaklarından öğrendiğimize göre Derkos Gölü’nün yayın, 

sazan, çapak, kızılkanat, tatlı su levreği, turna, yeşil sazan ve yılan balığı gibi 

türlerden oluşan yıllık av miktarı 100.000 kiloya ulaşmaktaydı. Derkos Gölü’nün 

yanı sıra, bir yılda Küçük Çekmece Gölü’nden 15.000 kg., Büyük Çekmece 

Gölü’nden ise 12.000 kg. balık elde edilmekteydi96. 

 

 
Res 19. Boğaziçi’nde kullanılan büyük şıra dalyanı ( Deveciyan 2006, s. 319, şek. 167). 

 

Konstantinopolis’in 1453 yılında Türkler tarafından fethedilmesiyle ilgili 

daha geç tarihli iki dökümandan, Boğaz çevresindeki balıkçılığın ekonomik ve 

vergisel önemine Türkler tarafından hemen uyum sağlandığını öğrenilmektedir. 

Balıktan elde edilen yıllık vergi miktarı XIV. yüzyılda Gregoras tarafından 10.000 

hyperperes olarak verilmiştir ve XVII. yüzyılda Evliya Çelebi bunu 7 milyon aspres 

                                                
94 Dagron, “Poissons, pêcheurs et poissonniers de Constantinople”, s. 65–66. 
95 Ath., III.118d. 
96 Louis Robert, “ Dedicaces et Reliefs Votifs: 9. Reliefs Votifs de Derkoz”, Hellenica X, 1955, s. 42. 
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olarak kaydeder. İkisi arasındaki büyük farklılık daha üretken balık avına ya da daha 

ağır vergilere bağlanabilmektedir97.  

16 yüzyılda yaşamış Fransız bilgini Pierre Gilles (Latince biçimiyle Petrus 

Gyllius), De Bosporo Thracio (İstanbul Boğazı) adlı eserinde; İstanbul Boğazı’nın 

balık bolluğu açısından Marsilya, Taranto ve Venedik’ten üstün olduğunu, her yıl 

boğaza güz mevsiminde ve baharda girip çıkan balıkların bol olması nedeniyle 

burada, herhangi bir kimsenin rasgele çok sayıda balık tutabileceğini, balık tutmada 

deneyimsiz oların da yemsiz olta iğneleriyle tüm Yunanistan’a ve diğer uluslara 

yetecek kadar palamut tuttuğunu, tek bir ağla çok sayıda gemiyi dolduracak farklı 

türdeki balığın avlandığını, hatta Boğaz’ın Nil’in kumlarından daha fazla balık 

beslediğini ancak, Boğaz’da oturanların Venedikliler gibi serbestçe 

avlanamadıklarını, tuttukları balığın yarısını vergi olarak vermekle yükümlü 

olduklarını ve Karadeniz’den inen tüm palamutları hükümdara ayırmak zorunda 

kaldıklarını belirtir98. Boğaz’da tapınağı bulunan tanrı ve tanrıçaların isimlerini 

sıralarken, Artemis’in hiçbir yerde, ortalarında Artemis Diktynna (ağları olan avcı) 

Tapınağı’nın yer aldığı Boğaz’da olduğundan daha uğurlu at atmadığını da sözlerine 

ekler99. 

Aynı kaynaktan, Boğaz’ın akışının şiddetli ve güçlü olduğu Hestiai adı 

verilen burunda, şiddetli akıntıdan hoşlanan amia’ların (palamut, torik) hız 

kestiklerini ve akıntının engellediği balıkların burada kolaylıkla olta iğnelerine 

takıldıklarını, yakalanmayan balık sürülerinin ise akıntıyla yukarı doğru yol alarak 

bazen karadan taşla ya da küçük değnekle, ya da gemiden uzun bir sırıkla çekmek 

suretiyle avlandıklarını öğrenmekteyiz100. 

Bu bilgilerin yanı sıra Petrus Gyllius’un, onun zamanında, Kalkhedonluların 

balık avlamayı bilmedikleri ve bu nedenle de thynnus ve palamut balıklarını İstanbul 

pazarından satın almak zorunda kaldıklarını ifade etmesi, balıkçılık gelirinden her 

zaman Boğazın Avrupa yakasında yaşayanların yararlandıklarına işaret etmesi 

açısından dikkat çekicidir101. 

                                                
97 Dagron, “Poissons, pêcheurs et poissonniers de Constantinople” s. 68; Matschke, a.g.e., s. 288 vd. 
98 Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı, Çev., Erendiz Özbayoğlu, İstanbul, 2000, s. 19-20. 
99 A.e., s. 23. 
100 A.e., s. 107. 
101 A.e., s.232. 
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Bir zamanlar tüm Roma İmparatorluğu içinde oldukça yaygın olarak 

kullanılmış olan balık sosunun 10. yüzyıla gelindiğinde Batı’da unutulduğu 

bilinmekle beraber Kostantinopolis’te hâlâ sevilerek kullanıldığına dair bilgiler 

bulunmaktadır. Bu durumun Türk yönetiminin ilk yıllarında da aynı şekilde devam 

ettiğini 16. yüzyılda kenti ziyaret eden Pierre Belon vasıtasıyla öğrenmekteyiz: 

 
“Bir zamanlar Roma’da şu anda sirkenin kullanıldığını kadar yaygın kullanılan, 
garum denilen bir sıvı vardı. Türkiye’de onun her zamanki kadar popüler olduğunu 
gördük. Konstantinopolis’te onu satmayan bir tek balıkçı dükkanı 
yok…Konstantinopolis’in garum üreticileri çoğunlukla Pera’da bulunuyor. Balığı 
günlük olarak satışa hazır hale getirip kızartarak satıyor ve iç organlarıyla 
yumurtalarını garum’a dönüştürmek üzere suda kaynatarak kullanıyorlar”102. 

 

 
Res. 20 Çekme dalyanı (Deveciyan 2006, s. 327, şek.172). 

 

Tüm bu bilgiler, kentin sosyal hayatında balık ve balıkçılığın önemini her 

dönem koruduğunu açıkça ortaya koymakla birilikte bu bilgileri destekleyecek 

arkeolojik çalışmalar yetersizdir ve mevcut çalışmaların da bu konu üzerinde yeteri 

kadar durmadıkları görülür.  

 

2.2.2.2. Kyzikos  

Propontis’in güney kıyısında yer alan Mysia kenti Kyzikos, Miletoslu 

kolonistler tarafından kurulmuştur. Antik kaynaklar kentin M.Ö. 8. yüzyılın ortasında 

kurulduğunu bildirir. Strabon tarafından Propontis’in kıtaya iki köprü ile bağlı bir 

                                                
102 Belon, Observations, 1. kitap, 75. bölüm. Çeviri, Dalby 2004, s. 61’den olduğu gibi alınmıştır. 
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adası olarak tanımlanan Kyzikos, uzun yıllar boyunca bulunduğu bölgenin en önemli 

ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini korumuştur103.  

 Byzantion’un aksine Kyzikos balıkçılığına dair bilgilerimizin kaynağını 

epigrafik deliller oluşturmaktadır. Bunlardan ilki Kyzikos’tan ele geçen, Kybele ve 

Apollon’un tasvir edildiği Helenistik Dönem’e ait bir stel üzerinde yer almaktadır. 

Yazıt, denizcilerin koruyucu ilahları Poseidon ile Aphrodite Pontia’ya adanmıştır. 

L.Robert, yazıtta geçen bazı kelimelerle ilgili olarak yorumda bulunur ve adakta 

bulunanların, olasılıkla bazı balıkçılık ve denizcilik hakları ile ilgili olarak vergi 

ödemekle yükümlü bir gruba ait olduklarını belirtir104. Kyzikos’taki balıkçılar 

birliğine işaret eden diğer bir epigrafik delil (συνεδρίω  τ]ων αλιέων) ise Roma 

İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir105.   

Kentin M.Ö. 6. yüzyıldan M.S. 3. yüzyıla kadar uzanan süre içinde basılan 

sikkelerinde ton balığının aralıksız olarak tasvir edilmesi de balıkçılığın Kyzikos 

sosyal hayatındaki önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte antik kaynakların 

Kyzikos’ta yapılan balıkçılıkla ilgili olarak sessiz kalmaları dikkat çekmektedir.  

 

2.2.2.3. Parion  

 Mysia Bölgesi’nde yer alan kent, Strabon’un bildirdiğine göre, Miletoslu 

kolonistler tarafından Marmara Denizi’nin güneybatısında, Çanakkale Boğazı’nın 

hemen doğusunda kurulmuştur106. Antik kaynaklardan öğrendiğimize göre, Parion 

kentinin ton balığı, uskumrusu ve kabuklular grubundan olan crustacean’ı özellikle 

takdir görmüştür. 

 Hellespontos’tan elde edilen balıklar arasında uskumru ilk sırada yer 

almaktaydı107. Parion’da ton ve uskumru en önemli balık avı hedefleriydi ve kentin 

yakınından geçiş dönemleri sabırsızlıkla beklenirdi. Plinius108, Parion’da 

uskumrunun ve ton balığının önemli bir yeri olduğuna değinirken, Athenaios109, ton 

                                                
103 Str., XII.8.11; Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, s. 587 
vd.  
104 Louis Robert, “İnscriptions de l’Hellespont et de la Propontide”, Hellenica IX, 1950, s. 94vd. 
105 Horsley, a.g.e., s. 102. 
106 Str., XIII.1.14. 
107 Ath., I. 27 e. 
108 Plin., XXXII.146. 
109 Ath., III. 116 c; 119 b-c. 
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balığının yanı sıra kentin Byzantion, İspanya ve İtalya kıyıları gibi uskumru avının 

merkezlerinden biri olduğunu belirtmektedir. Caesar Dönemi’nden itibaren bir Roma 

kolonisi olan ve Hadrianus tarafından yeniden kurulan kent, M.S. 1. yüzyılda 

tuzlanmış uskumruları ile takdir görmüştür110.  

 Parion’da bulunan ve yukarıda bahsedilen Hellenistik Dönem’e ait Kyzikos 

yazıtı ile birlikte değerlendirilen bir stel üzerindeki yazıt, kentin balıkçılığı hakkında 

antik kaynaklardan edindiğimiz bilgileri pekiştirmektedir111. Bir balıkçı birliğinin 

listesini sunan yazıtın üst kısmında tanrı Priapos yer almaktadır. Parion kentinde pek 

çok balık avlama merkezi olduğu ve balıkçıların hem kıyıda hem de muhtemelen 

bölgedeki bir akarsu ağzında avlanabilmek için kira ödedikleri düşünülmektedir. 

Bu yazıttan önce Kallipolis’te (Gelibolu) saptanan ve M.S.1. yüzyıla 

tarihlenen bir yazıt Parion yazıtı ile ilişkilendirilmiştir. Priapos ve üzerinde bir 

balığın yer aldığı sunak tasvirini içeren Gelibolu yazıtının bölgedeki bir balıkçı 

birliğine işaret ettiği ve Kallipolis’e değil, Parion’a atfedilmesi gerektiği L.Robert 

tarafından ileri sürülmüştür112. 

 

2.2.2.4. Nikaia  

Bithynia Bölgesi’nde, Marmara Denizi’nin güneyinde, Askania Limne’nin 

(İznik Gölü) doğu kıyısında, etrafını yüksek dağların çevrelediği verimli bir ovada 

kurulmuş olan kent, doğuya giden ticari ve askeri yolun kentten geçmesi ve coğrafi 

konumunun elverişliliği nedeniyle Roma İmparatorluk Dönemi’nde büyük bir önem 

kazanmıştır.  

Strabon, Eudoksos’un, “kuru yerlerde kazılarak” bulunan bir tür balıktan 

söz ettiğini ve bu balıkların Kios’un (Gemlik Körfezi) alt tarafında Askania Gölü 

civarında rutubetli yerlerden çıkarıldığını söylediğini bildirmektedir113.  

Yukarıda bahsi geçen balığın, durgun, sığ ve çamurlu sularda yaşayan ve 

günümüzde olduğu gibi antik dönemde de İznik Gölü’nde bol miktarda bulunduğu 

anlaşılan yayın veya sazan balığı olduğu düşünülebilir.  

                                                
110 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 120. 
111 Robert, “İnscriptions de l’Hellespont et de la Propontide”, Hellenica IX, s. 89 vd. 
112 A.e., s. 81 vd, 89 vd. 
113 Str., 3.42. 
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Cassius Dio, Septimius Severus’un Nikaia’da bulunduğu bir sırada, Nikaia 

gölünün ün salmış balığı kestreus’tan yemek istediğini belirtmektedir114. Şahin, bir 

tatlı su balığı olan kestreus’un, yayın balığı ile özdeş olduğunda kuşku 

bulunmadığını belirtmektedir115. Diğer yandan, antik kaynaklarda yer alan κεστρεύς 

isminin kefal balıklarına karşılık olarak kullanıldığı görülmektedir. İlkbaharın 

gelmesi ile kıyı boyunca akıntılara karşı çıkmaya başlayan ve bu arada yollarının 

üzerine çıkan göllere, lagünlere, gölcüklere ve derelere giren kefaller antik 

kaynaklarda, hem denizde hem de tatlısularda yaşayan bir kıyı balığı olarak 

tanımlanmaktadır. Antik kaynaklara göre, balıkların en hızlısı olup kumlu ve 

çamurlu alanlarda yaşamayı tercih eden bu tür, göllerin denizle bağlantı yerlerine 

yumurtlamaktaydı116. 

Diocletianus devrinde yaşamış olan Nikaialı Aziz Neophytos’un hayat 

hikayesini anlatan Bizans devrine ait bir kaynak ise kuzeyden gelerek İznik Gölü’ne 

(Askania Limne) akan Pharmutios ırmağından iyi balık çıktığını, etlerinin lezzetinin 

Byzantion halkı arasında da bilindiğini ve bu balıkların taze olarak ateşte 

közlendikleri zaman uzun süre bozulmadan kaldığını bildirir. Şahin’e göre, bu ırmak 

İznik’in kuzeybatısında göle karışan Karadere ya da Karasu diye bilinen çaydır ve 

etlerinin lezzeti ile övülen balıklar da sazan balığıdır117. 

Synnada kenti metropoliti Leon’un (M.S.10.yy.) Nikaia metropoliti 

Georgios’a, kendisi hakkında, imparatora söylemiş olduğu övgü dolu sözler için 

yazmış olduğu teşekkür mektubunda, Askania Gölü’nün kordakia olarak 

adlandırılan balıklarından bahsedilmektedir. Leon, mektupta, hislerini pekiştirmek 

için “kötü isimli” (κακέµφατα) kordakia’lar üzerine yemin etmektedir. Bu ifadeyle 

hangi balığın kastedildiği açık olmamakla birlikte, burada, Askania Limne’de 

yaşayan belli bir balık türünün vücut hareketlerine ilişkin kinayeli bir kullanımın söz 

konusu olduğu ve λεπτός (ince, uzun, zarif) sıfatının en iyi yayın balığının 

                                                
114 Cassius Dio Cocceianus, 75.15.3; Sencer Şahin, Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien 
(IK). Katalog Der Antiken Inschriften Des Museums Von İznik (Nikaia) Teil II/3, Bonn. İznik 
Müzesi Antik Yazıtlar Kataloğu, 1987, s.18, T.16. 
115 Şahin, a.g.e., s.18 
116 Arist., HA., 543 18b, 568 7a, 591 4b 598 10a, 601 21b, 620 26b; Plin., IX. 54, 144, X.193; 
Thompson, a.g.e., s. 108 vd. 
117 Şahin, a.g.e., s. 19. 
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özelliklerine uyduğuna inanılmaktadır118. Diğer yandan, geç dönem kaynakları İznik 

Gölü’nden yılda 450.000 kg. balık elde edildiğine dair bilgiler sunarlar119. 

Nikaia kentinin M.S. 2. yüzyıl sikkelerinde yunus betimi yer almaktadır. 

Antoninus Pius Dönemi’ne ait bir sikke üzerinde Poseidon ve yunus betimi yer 

alırken, Commodus’un Caesarlık Dönemi’ne ait bir sikkesinde de yunus ve Eros 

birlikte görülmektedir. Fakat bunlardan farklı olarak M.S. 3. yüzyılda, İmparator 

Marcianus’un bir sikkesi üzerinde balık sepetleri ortasında yer alan bir balık 

tasvirinin kullanıldığı görülmektedir. Bu tipin kentteki balıkçılığa işaret ettiği ileri 

sürülebilir.  

 

2.2.2.5. Daskylitis ve Apollonia Gölleri  

Bandırma’nın güneyinde bulunan Kuş Gölü (Daskylitis Gölü)’nün 

kuzeydoğusunda yer alan Bandırma Kuş Cenneti (Paradeisos)’nde barınan hayvanlar 

hakkında bilgi veren antik kaynaklar buradaki yayın balıklarından da 

bahsetmektedirler. Daskyleion’da sürdürülen kazılar sırasında küçük boyutlu bronz 

olta iğneleri, bol miktarda midye kabukları, balık kılçıkları ve yayın balığına ait 

omurga kemikleri açığa çıkarılmıştır120.  

Texier, Apolllonias/Aboullonia Gölü’nden bahsederken Orhaneli çayı 

ağzında, (Rhyndakos) Ruslar tarafından kurulan küçük bir koloniye de değinir. 

Türkler ile iyi geçinen koloni halkının balıkçılıkla ilgilendiğini, nehrin ağzında 

avladıkları mersin balığından havyar ürettiklerini,  hatta bu tür balık nehrin ağzında 

bol olduğundan, yalnız yumurtasını aldıkları balığın etini attıklarını belirtir. Bu 

Ruslar Manyas Gölü yakınında (Daskylitis) Kazak Köyü adındaki köyde 

otururlarmış, uzun kayıklarını dört tekerlek üzerine koyarak, balık avı malzemeleri 

ile çocuklarını da alıp mevsimine göre o sahanın göllerinde ve su yataklarında 

avlanırlarmış121. 

                                                
118 Şahin, a.g.e., s. 19-20; ayrıca, Louis Robert, Les kordakia de Nicée, le combustible de Synnada et 
les poissons-scies. Sur des lettres d'un métropolite de Phrygie du Xe siècle, Journal des Savants 
1961, 100-115. 
119 Robert, “ Dedicaces et Reliefs Votifs: 9. Reliefs Votifs de Derkoz”, Hellenica X, s.42. 
120 Tomris Bakır “Paradeisos” (Çevirimiçi) http://daskyleion.tripod.com/009_paradeisos.html, 
19/10/2006. 
121Charler Texier, Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, 3 cilt, Çev. Ali Suat, 
Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2002, s. 242. 
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Marmara Denizi civarında yer alan diğer göllerden de büyük miktarlarda 

balık avlandığını geç dönem kaynaklar bizlere bildirirler. Bu bilgilere göre, 

Apollonia Gölü’nden 550.000 kg., Manyas Gölü’nden 400.000 kg. ve füme balık 

stokunu sağlayan Ainos Gölü’nden ise 250.000 kg. balık elde ediliyordu122. 

 

2.2.3. Ege Bölgesi 

Balıkçılık, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nde olduğu gibi Ege Bölgesi 

halkı için de ana besin maddelerinden birisi olmuştur. Özellikle, kıyıdaki yerleşimler 

ve adalar da bu durum daha belirgindir. Panaztepe’de 1988 ve 1990 yılı kazı 

sezonlarında toplanan ve M.Ö. 2000–1000 yıllarına ait olan hayvan kemikleri 

üzerinde yapılan bir çalışma, deniz canlılarına ait kavkıların yoğunluğuna dayanarak 

buradaki deniz avcılığının erken dönemlerden beri var olan önemini 

vurgulanmıştır123. Diğer yandan, bölgedeki karasal sulardan bazılarında yapılan 

balıkçılığın da, kıyı balıkçılığı kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Homeros, Lydia 

bölgesinde bulunan Hyllos, (Kum Çayı) ırmağının bol balık içerdiğini belirtir124. 

Yine, Sardes yakınındaki Gygai’in (Marmara Gölü) büyük boyutlu balıkları ile 

meşhur olduğu görülmektedir125. Bergama kentindeki arkeolojik kazılarla açığa 

çıkarılan hayvan kemikleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, kentin Geç 

Hellenistik Dönem’den Osmanlı’nın erken dönemlerine kadar uzanan tabakalarında 

sazan, çapak ve yayın balığına ait kalıntıların saptanmış olması, deniz balığının yanı 

sıra tatlısu balıklarının da bölge halkı tarafından tüketildiğini göstermesi açısından 

dikkat çekicidir126.  

Hem antik kaynaklar hem de epigrafik bilgiler bölgedeki bazı kentlerin balık 

ve balıkçılıkla olan ilişkileri açısından ön plana çıkmasına neden olmaktadır. 

 

 
                                                
122 Louis Robert, “ Dedicaces et Reliefs Votifs: 9. Reliefs Votifs de Derkoz”, Hellenica X, 1955, s. 
42. 
123İbrahim Tekkaya, “Panaztepe kazısında ele geçen hayvan kemikleri”, VII. Arkeometri Sonuçları 
Toplantısı, Ankara, 1992, 43-54. 
124 Hom., Il., XX.392. 
125 Louis Robert, “Au Nord De Sardes”, BCH 106, 1982, s. 340 vd. 
126Joachim Boessneck, Angela von den Driesch, Knochenfunde aus Zisternen in Pergamon, 
München, 1985, s. 82vd.;Van Neer, De Cupere, Waelkens, “Remains of local and imported fish at the 
ancient site of Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”, 575-576. 
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2.2.3.1. Klazomenai 

Klazomenai kentindeki balık ve balıkçılığa ilişkin bilgilerimiz antik 

kaynaklarda yer alan bir takım verilerle sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte bu 

bilgiler balıkçılığın Ionia kenti için önemli bir uğraş olduğunu göstermesi nedeniyle 

önem taşımaktadır. 

Plinius, Ionia Bölgesi’nde yer alan Klazomenai kentinde üretilen balık 

sosunun (garos) çok meşhur olduğundan bahseder127. Strabon ise onun döneminde 

dahi Azak Denizi kıyısında, Klazomenailılara ait olan ve balık sürülerinin kıyıya 

yaklaştıkları anı tespit etmekte kullanılan gözetleme kulelerinin bulunduğuna 

değinir128. 

 

2.2.3.2. Ephesos 

Athenaios’un anlattığı biçimiyle Ionia Bölgesi’nde yer alan Ephesos'un 

kuruluş efsanesi oldukça ilginçtir129. Yazara göre, kurucular amaçlarına uygun bir 

yer bulamayınca bir biliciye başvurmuşlar ve ondan bir balık ile bir 

yabandomuzunun göstereceği yerde kentlerini kurmaları gerektiğini öğrenmişler. 

Günün birinde balıkçılar, sonradan liman yapılacak yerin yakınlarında balık 

kızartırlarken balıklardan biri mangaldan zıplamış, üzerine yapışan kor parçası da 

yongaların yanmasına yol açmış ve ateş kısa sürede çalılara sıçramış. Bunların 

arasında bir yabandomuzu gizleniyormuş; çalılar yanmaya başlayınca yabandomuzu 

korkuyla kaçmaya koyulmuş fakat izlenip öldürülmüş; sonradan burada Athena adına 

bir tapınak inşa edilmiş130. 

Küçük Asya sınırları içindeki göllerde ve ırmaklarda yapılan balıkçılık 

imtiyazının genellikle kentlere ve tapınaklara ait olduğu görülmektedir. Bu alanların 

daha sonra Roma kontrolü altına alınmasıyla, balıkçılık üzerinden alınan verginin 

kime ait olacağı konusunda eski sahipler ile publicani arasında sorunlar yaşanmıştır. 

Roma yönetiminin bu sorunu eski sahipler lehine çözümlediği anlaşılmaktadır. 

                                                
127 Plin., XXXI.94. 
128 Str., XI.2.4.  
129 Ath., VIII.361. 
130 George E.Bean, Eskiçağda  Ege Bölgesi, Çev. İnci Delemen, İstanbul, 1995, s.140 vd. 
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Romalı vergi tahsildarları ile eski imtiyaz sahipleri arasında yaşanan buna 

benzer bir dava Ephesos’ta da yaşanmıştır. Publicani, Ephesos yakınındaki göllerde 

yapılan balıkçılıktan elde edilen gelirleri kontrol altına almak için bir girişimde 

bulunur. Bu göllerden büyük gelir getiren ikisi Artemis Tapınağı’na aittir. Kent, 

tanrıça Artemis’e ait olan göllerde balık avlayanlardan, olasılıkla avlanan balıkların 

geliri ile ilişkili olarak  bir çeşit vergi toplama (τέλη) hakkına sahipti. Daha sonra 

Bergama Kralları bu hakkın kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ancak, Roma 

hükümeti bu hakkı tapınağa geri iade etmiştir131. Strabon bu konu hakkında şunları 

söylemektedir: 

 

“Kaystros (Küçük Menderes) nehrinin denize döküldüğü yerden sonra, denizden 
içeriye doğru boşalan Selinusia adında bir göl vardır. Bundan sonra Selinusia ile 
karışan bir göl daha gelir, her ikisi de büyük gelir sağlar. Kutsal sayılan bu gelirden 
krallar (Pergamon kralları) tanrıçayı yoksun kıldılar, fakat Romalılar bunu ona geri 
verdiyse de vergi toplayıcılar kendi çıkarları için bunu tekrar ele geçirdiler; fakat 
söylendiğine göre, Artemidoros, bir elçi heyeti ile gönderilmiş (Roma’ya) ve her iki 
gölü de tanrıça için geri almış…” 132. 

 

Strabon’dan alınan bu satırlarla bağlantılı olarak bir τελωνενιον της 

ιχθυϊκης’e işaret eden iki epigrafik yazıt bulunmaktadır133.  

Bu yazıtlardan biri oldukça iyi korunmuş ve Ephesos liman alanının 

güneydoğu köşesinde in situ bulunmuş bir stel üzerinde yer alır. Nero Dönemi’ne ( 

M.S. 54–59) tarihlenen stel, Ephesos limanı yakınına balıkçılar loncası tarafından bir 

gümrük binasının inşa ettirildiğini kaydeder. Olasılıkla loncanın çıkarlarına hizmet 

edecek olan böyle bir kamu binası için loncanın yeterli servete sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Hem balıkçıları hem de balık satıcılarını kapsayan bu çapta bir 

birliğin, politik bir güce de sahip olabileceği düşünülmüştür134.  

Bu gümrük binasının yanına 2. yüzyılda tüccarlar adına bir İsis heykeli 

dikilmiştir. Burada tüccarlar kelimesi ile daha çok İsis’in koruması altındaki 

                                                
131 Tenney Frank (ed.), An Economic Survey of Ancient Rome, Vol.IV, Baltimore, 1938, s. 566; 
Magie, a.g.e., s.140, 166; Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, s. 
689, dipnot 100; Horsley, a.g.e., s. 104.  
132 Str., XIV.1.26. 
133 Horsley, a.g.e., s. 95 vd.  
134 A.e., s. 101. 
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balıkçıların kastedildiği ve bu binanın da gümrük evi olmaktan ziyade kült evi olarak 

kullanılmış olmasının gerektiği ileri sürülmüştür135. 

Ephesos limanındaki 1987–1989 kazı çalışmalarında, balık ve balıkçılıkla 

ilgili olarak çeşitli buluntulara rastlanmıştır. Balık ağı ağırlığı olarak yuvarlatılmış 

keramik parçalarının yanı sıra 6cm. uzunluğunda yarı kıvrılmış kurşun ağırlıklar ele 

geçen buluntular arasında yer almaktadır. 

 

2.2.3.3. Miletos 

 Ionia Bölgesi’nde yer alan Miletos kentinde de halkın balıkçılıkla uğraştığı 

bilinmektedir. Antik kaynaklar, Kazıklı Yarımadası’nda yer alan ve Miletos’un 

egemenliği altında kalan Teikhioussa’nın barbun balığından bahsetmektedir136.  

Miletos kenti civarında bulunduğu ifade edilen bir yazıt, bölgedeki balık 

ticaretine işaret etmesi açısından önemlidir. Roma İmparatorluk Dönemi’ne 

tarihlenen mermer mezar steli, üzerindeki yazıttan anlaşıldığına göre, salamura balık 

satıcısı (ταριχοπώλου) Korinthos’a aittir137. M.S. 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir 

başka yazıt ise Miletos kentinde bulunan ve kabuklu deniz böceklerini avlayan 

balıkçıların birliğine (ο στόλος των σοληνοκεντων) işaret etmektedir138. 

Kentteki evcil hayvan türlerini ve av hayvanlarını tespit etmek amacıyla 

Zeytintepe Kutsal Alanı ve Kalabaktepe’deki kazılardan ele geçmiş olan hayvan 

kemikleri üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında 

Kalabaktepe’de 1500 adet kemik parçası tespit edilmiş ve buna göre, Arkaik 

Dönem’de ton ve köpek balığı başta olmak üzere, deniz ürünlerinin büyük oranda 

tüketildiği anlaşılmıştır. Zeytintepe’de saptanan kemikler arasında 20 çeşitten fazla 

midyenin varlığı saptanmış ve bu midye türlerinden birinin (cypraea pantherina) 

ithal edildiği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra Miletos’un arkaik tabakalarından 

saptanan ve Nil Nehri’nde yaşayan lates niloticus cinsinde bir balığa ait kemik 

                                                
135 İmogen Dittmann-Schöne, Die Berufsvereine in den Städten des kaiserzeitlichen Kleinasiens, 
Regensburg, 2001, s. 99. 
136 Ath., 320 a; George E. Bean, J. M. Cook 1957, “The Carian Coast III”, BSA 52, 1957, s. 109, s. 
111, dipnot 203. 
137 Sevgiser Akat, “Three Inscriptions from Miletos” EA 38, 2005, s. 53, no: 2. 
138 OGI 756.5 
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parçası dikkat çekicidir139. Çünkü bu parça, kente Mısır’dan balık ithal edildiğini 

ortaya koymaktadır140.   

Alabanda kentinin nekropolünde bulunan bir lahit üzerindeki yazıt, Miletos 

ile ilişkilendirilmesi açısından dikkat çekicidir. Bu yazıtın son kısmında yer alan 

ΟΤΟΣΤΑΡΕΙΛΟ ifadesinin, ταρειχοπώλης ya da olasılıkla ταρειχώτη gibi, 

τάριχος kelimesinden türetilmiş bir ticaret ismi olabileceği düşünülmüştür141. Curtis, 

bazı şüpheler olmakla birlikte, eğer yazıt doğru şekilde yorumlanmışsa, bu ticareti 

yapan tüccarın malını sahilden, belki de Miletos’tan, her türlü ürünün yer aldığı 

büyük pazarlara ithal etmiş olabileceğini, bu durumda Miletos’un, kendi ürettiği 

tuzlama balığın yanı sıra Klazomenai, Rhodos hatta Karadeniz gibi uzak bölgelerden 

getirilen işlenmiş balık ürünlerinin diğer bölgelere dağıtımının yapıldığı ticari bir 

merkez olarak kabul edilebileceği yorumunda bulunmuştur142. 

 

2.2.3.4. Iasos 

Karia Bölgesi’nde bir kent olan Iasos (Kıyıkışlacık), Iasos Körfezi’ndeki bir 

kayalık yarımada ya da muhtemelen küçük bir ada üzerine kurulmuştu. Antik çağda 

yakınındaki kentlerle gelişmiş bir kara yolu olmayan kent için deniz, doğal bir 

iletişim aracı olmuş ve ekonomide önemli bir rol oynamıştır143. Strabon kent 

hakkında şunları söylemektedir: 

 

“Sonra, karaya yakın bir adada bulunan İasos’a gelinir. Bir liman vardır ve halk 
geçiminin çoğunu denizden sağlar, çünkü denizde balık boldur, fakat ülkenin toprağı 
çokça fakirdir. Gerçekten halk bununla ilgili olarak İasos’a ait öyküler uydurur. Bir 
kitara şarkıcısı konser verirken bütün halk bir süre onu dinler, fakat balık satışını 
duyuran çan çalınca, ağır işiten bir kişi dışında herkes onu bırakarak balık pazarına 
yönelir. Bunun üzerine kitara ile şarkı söyleyen ona der ki: “bayım bana verdiğiniz 

onurdan ve müzik sevginizden dolayı size minnettarım, çünkü bütün ötekiler çanın 

                                                
139 Volkmar von Graeve, “1996/1997 Yılı Milet Çalışmaları” XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.I, 
Ankara 1999, s. 590. 
140 Joris Peters, Angela von den Driesch, “Siedlungsabfall versus Opferreste: Essgewohnheiten im 
archaischen Milet”, IstMitt 42, 1992, s. 117-125; Van Neer, De Cupere, Waelkens, “Remains of local 
and imported fish at the ancient site of Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”, s. 584.  
141 George E. Bean 1955, “Epitaphs at Alabanda”, Anadolu Araştırmaları I, s. 53. 
142 Curtis,Garum and Salsamenta, s. 131. 
143 Daniela Baldoni, Carlo Franco, Paolo Belli, Fede Berti, Karia’da Bir Liman Kenti İasos, Çev. G. 
Ergin, İstanbul, 2004, s. 10. 
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sesini duydukları an hepsi gittiler.” Adam der ki: “ne söylüyorsun çan çalmışmıydı?” 
ve şarkıcı “evet” deyince, adam “uğurlar olsun” der, kalkar uzaklaşır”144. 

 
Strabon, kentin verimsiz bir toprağa sahip olduğunu belirtse de bu bilgi ne 

diğer antik kaynaklar ne de modern araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır145. 

Bununla birlikte Bargylia körfezi üzerinde yer alan kentin geçim kaynağını Ege 

Deniz’inde yapılan balıkçılığın oluşturduğuna başka antik kaynaklarda da 

değinmektedir146.  

 Iasos halkı, denizin yanı sıra kentin civarındaki bir gölden de balık avlıyordu. 

Büyük İskender, “Küçük Deniz’de” (bugün Sarı Çay’ın yakınındaki lagün) balık 

avlama hakkını kente iade etmişti. Bu hakkın daha önce kime ait olduğu (Mylasa?, 

Pers Kralı?, Bargylia?) ise belli değildir147.  

Iasoslu bir genç ile bir yunus arasında gelişen dostluk efsane haline 

gelmiştir148. Öyle ki kentin sikkeleri üzerinde bile bu olay anlatılmıştır. M.Ö. 3. ve 2. 

yüzyıl sikkeleri üzerinde yunusla birlikte yüzen Hermias betimi görülmektedir. 

 

2.2.3.5. Kaunos  

Karia Bölgesi’ndeki Kaunos’ta bulunmuş olan ve M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen 

bir stele ait iki parça üzerinde yer alan yazıt, belki de Kaunos kenti yakınında yapılan 

balık avı ile ilgilidir149: 

 

 [--------]  ΑΙΩΝΑ[5 ya da 6]- 
 [-------ε]υρεθη  απαστα  τον  υ- 
 [πο?---λαµβ]ανοµενον  ιχθυν  σ[.]  
 [-------]προς  τουτο  ανηκ[ον]- 
5 [τ-----λαµβ]ανέτω  το  ογδο[ον  µέ]- 
 [ρος?-----]ς  αργυριου  τ[5 ya da 6] 
 [------τω]σαν  ο[ι]  αγο[ρανοµοι] 
 [-------]κριντ[ωσαν---]. 

 
Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de Kaunos’ta dalyanların balık 

avında kullanıldığına inanılmaktadır. 19. yüzyıl seyyahları, Kaunos yakınındaki 

                                                
144 Str., XIV. 2.21. 
145 Baldoni v.d., a.g.e., s. 10-11. 
146 Ath., III.66.105E; Plin., IX.33. 
147 Magie, a.g.e., s. 85; Baldoni v.d., a.g.e., s. 38. 
148 Hermias ve yunusun hikayesi için bkz., Ael., VI. 15. 
149 Gerorge E. Bean, “Notes and Inscriptions from Caunus”, JHS 74, 1954, s. 85,  no.20. 
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Kalbis’te (Dalyan Çayı) dalyan balıkçılığı yapıldığını bildirmekte ve avlanan 

balıkların tuzlanıp Rhodos Adası’na ihraç edildiği belirtmektedirler150.  

Olasılıkla antik çağda da Kalbis’in girişinde ağ ve kazıklardan oluşan büyük 

bir balık avlama sahası mevcuttu151. Burada yakalanan başlıca balıklar kefal 

(κέφαλος) ve levrekti (λάβραξ). Bu balıklar yumurtlamak için Kalbis’ten geçerek 

Köyceğiz Gölü’ne göç eder, yumurtlama döneminin ardından yaklaşık iki ay sonra 

geri döndüklerinde ise büyük miktarlarda olmak üzere avlanırlardı152. Kent yakınında 

avlanan balıkların salamura edilerek ihraç edildiği anlaşılmaktadır. Bu işlem için 

gerekli olan tuz ise zaten kentin önemli ihraç malları arasında yer almakta ve Kaunos 

yakınındaki tuzlalarda bolca bulunmaktaydı153. Ayrıca, bir papyrüsde, Kaunos’tan 

elde edilen diğer şeylerin yanı sıra tuzlanmış balıklardan da bahsedildiği 

görülmektedir154.  

 

2.2.3.6. Hierapolis 

Karia Bölgesi’nde yer alan Hierapolis kentindeki balık ve balıkçılığa ait 

bilgilerimiz yalnızca, 2003 yılında Stenopos 15 Sokağı’ndaki arkeolojik kazılar 

sonucunda ortaya çıkarılan bir yazıta dayanmaktadır. Bu yazıt, balıkçıların 

avlandıkları alan için ya da elde ettikleri ürünle ilgili olarak belli bir vergi ödemekle 

yükümlü olduklarını göstermesi açısından önem taşımaktadır. M.S. 131 yılına 

tarihlenen yazıt, İmparator Hadrianus tarafından Hierapolis vatandaşlarına 

gönderilen ve tiyatronun diazomasına yerleştirilen mektuplardan biridir. Hadrianus 

tarafından, Hierapolis halkının bir sorunu için cevap olarak yazılmıştır: Komşu 

Laodikeia kenti, bir gölden avlanan balık için hem Hierapolis’ten hem de 

Tripolis’ten vergi istemektedir. Cevap, Hierapolis halkının lehinedir. Bu nedenle de 

yazıtın tiyatroda görünen bir yere konmuş olması gerektiği düşünülmektedir155 

                                                
150 James Spratt, Edward Forbes, Travels in Lycia, Milyas and he Cibyratis, Vol II, London, 1847, 
s. 88 vd. 
151 George E. Bean, “Notes and Inscriptions from Caunus”, JHS 73, 1953, s. 14 dipnot 15. 
152Hansgerd Hellenkemper, Frederich Hild, Lykien und Pamphylien 1. Tabula Imperii Byzantini, 
Bd. 8, Österreichische Akademie der Wissenschaften philosophisch-historische Klasse Denkschriften 
Band 320, Wien, 2004, s. 173; Gerorge E. Bean, “Notes and Inscriptions from Caunus”, JHS 74, 
1954, s. 85. 
153 Bean, a.g.e., s.100-101. 
154P.Cair.Zen, no: 59680. 
155 Francesco D’andria, “Hierapolis 2003”, Kazı Sonuçları Toplantısı, C.2, Ankara, 2005, s. 150. 
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2.2.3.7. Adalar 

Antik kaynaklarda, Ege sularında yer alan adalardaki balık ve balıkçılıkla 

ilgili olarak bilgilere rastlamak mümkündür. Buna göre, Karpathos sularında bol 

miktarda bulunan ıskaroz balığı, Claudius zamanında Kampania ile Latin sahillerinde 

stok edilmekteydi156. Yine Rhodos Adası, mersin balıkları ile anılmaktaydı157. M.Ö. 

5. yüzyılda Halikarnassos’ta orkinos (ορκυνειον) balığı avcılığı yapılmaktaydı ve 

bunu izleyen yüzyılda Lesbos’ta, ton balığı sürülerini izlemekte kullanılan gözetleme 

kulelerini bulunmaktaydı158. Özellikle, Samos ve olasılıkla Rhodos Adası’nda 

işlenmiş balık endüstrisi, balıkçılık aktivitesinin ayrılmaz bir parçası olarak 

düzenlenmiş olmalıydı159. Kos Adası’nda, kamuya ve şahsa ait gözetleme kuleleri 

(σκοπαί) bulunmaktaydı160. 

 

2.2.4. Akdeniz Bölgesi 

Antikçağ Akdeniz balıkçılığı ile ilgili olarak bigiler sunan antik kaynakların 

yanı sıra bölgede yapılan araştırmalar balıkçılığın zaman zaman kentlerin ele 

geçirilmesinde dahi etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Lykia 

Bölgesi’ndeki Milyas kentinin Arkaik ve Klasik Dönemler’de zenginliğinin 

etkileyici boyutlara ulaşması ve yükseklerdeki göllerde avlanma ve balık tutma 

olanaklarının bulunması, kentin Lykia Kralı Perikle tarafından ele geçirilmesinde 

küçümsenmeyecek ölçüde önemli bir rol oynamıştır161. Bazı Lykia kentlerinin 

tuzlanmış balığa olan özel taleplerini karşılayanlardan birinin, yaklaşık M.S. 200 

yıllarında Pontos ve Propontis’e yelken açarak buradan bölgeye buğday ve tuzlanmış 

balık taşıyan, buna karşılık olarak da Lykia’nın önemli ihraç mallarını bu bölgelere 

nakleden Olymposlu kaptan Eudemos olduğu anlaşılmaktadır162. 

                                                
156 Plin., IX.62.  
157 Varro, II.6.2; Colum., VIII.16.9. 
158 Alkiphron I.20.1 (Lesbos): ο σκοπιωρος οΛέσβιος; Ditt.Syll³.46a 43 (Halikarnassos): ορκυνειον.  
Curtis, Garum and Salsamenta, s. 129, dipnot 84’ten alınmıştır. 
159 Curtis, a.g.e., s. 129. 
160 Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 241-242. 
161Jürgen Borchhardt, Limyra Zemuri Taşları: Likya Bölgesi’nde Limyra Antik Kenti’nin 
Gizemli Sularında Yapılan Arkeolojik Araştırmalar, Çev. Gülay Yümer, İstanbul, 1999, s. 41. 
162 Mustafa Adak, Orhan Atvur, “Das Grabhaus des Zosimas und der Schiffseigner Eudemos aus 
Olympos in Lykien”, EA 28, 1997, s. 23-24; Orhan Atvur, “ Olympos Antik Kenti (1991-1992 
Çalışmaları)”, Arkeoloji ve Sanat 88, 1999, s. 21-22. 
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Antik kaynaklar, Pamphylia’nın, deniz ürünleri ve balık türlerinin çeşitliliği 

açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekmekte ve balıkçılığın önemli 

boyutlarda olduğuna işaret etmektedirler. Roma İmparatorluk Dönemi’nde 

(H)el(l)ops (ε6λλοψ) ismi ile bilinen bir çeşit mersin balığından özellikle 

bahsedilmektedir. Bu balık, Pamphylia kıyısında avlanıyordu ve oldukça değer 

görüyordu163. Plutarkhos, Pamphylia limanlarından birinde, balık avından dönen 

balıkçı teknelerinin ahali tarafından nasıl sevinçle karşılandığını oldukça canlı bir 

şekilde tarif etmektedir164. Benzer bir anlatım Aelianus tarafından aktarılmaktadır165. 

Buna göre, kutsal balık (ε6λλοψ) oldukça nadirdi. Öyle ki avlandığı Pamphylia 

denizinde bile az sayıda bulunmaktaydı ve balıkçılar bu balığı avladıkları zaman iyi 

şanslarını kutlamak için kendilerini ve balıkçı teknelerini çelenklerle donatarak 

limana girerler, flüt ve büyük ziller eşliğinde halkı avlarını görmeye davet ederlerdi.  

Denizin yanı sıra tatlısu balıklarının da bölgede bolca tüketildiği 

anlaşılmaktadır. Limyra kentinde Xntabura mezarı terasının kuzeydoğu yanında 

1971’de yapılan sistematik temizleme çalışmaları sırasında açığa çıkarılan üç ayaklı 

ve kurşun bir masa üzerinde kabartma olarak yaban domuzunun yanı sıra sazan 

balığının da yer almış olması ilginçtir166.  

 

 
Res. 21 Limyra’da bulunan üç ayaklı kurşun masa, Antalya Müzesi, Env. No: Li71/189, 
M.Ö. 5–4. yüzyıl (Götter, Heroen, Herrscher in Lykien: Katalog zur gleichnamigen 

Ausstellung auf der schallaburg, Wien, 1990, s. 210, no: 148). 
 

                                                
163Colum., VIII. 16.9; Plin., IX.169, Ath., VII.294, VIII.360vd;  Thompson, a.g.e., s. 62-63; Johannes 
Nollé, Side Im Altertum. Geschichte und Zeugnisse I: Inschriften Griechischer Städte aus 
Klaeinasien 43, Bonn, 1993, s. 31-32.  
164 Plu., De Sol Anim., 32 (981D).  
165 Ael., VIII.28. 
166 Borchhardt, a.g.e., s. 62vd. 
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Aksu Nehri’nin antik ismi Kestros ile iki balık türü arasında bağlantı 

kurulmuştur. Bu balıklardan ilki turna balığıdır. Kestros isminin turna balığı 

anlamına gelen κέστρα’dan türemiş olabileceği iddia edilmektedir167. İkinci balık ise 

has kefal balığıdır. Bu balığa verilen Yunanca isimlerden biri κεστρευ7ς’dur. Eğer, 

Aksu nehri ismini bir balıktan alıyorsa bunun has kefal balığı olması daha olası 

gözükmektedir. Çünkü Aksu havzasında yapılan araştırmada bu türün nehrin ağzında 

bolca bulunduğu saptanmıştır168. 

 Önemli bir liman kenti olan Side’nin, hem deniz hem de yakınındaki Melas 

Çayı’ndan elde edilen balıklar vasıtasıyla antik dönemden itibaren önemli bir gelire 

sahip olduğunu sikkeler üzerindeki tasvirler de vurgulamaktadır. İmparator 

Maximinus’a (M.S. 235–238) ait bir sikkenin arka yüzünde; etrafı revaklı galerilerle 

çevreli Side limanının içinde yunuslar ve dört adet yelkenli gemi betimlenmiştir. 

Yine limanın girişinde de bir adet yelkenli gemi yer almakta ve alttaki kayığının 

içinde, yakalamış olduğu balığı oltası ile yukarıya çeken bir balıkçı görülmektedir. 

Aelianus, Kydnos nehrinde az sayıda balık yaşadığını bununla birlikte Pyramos 

(Ceyhan) ve Saros (Seyhan) nehirlerinin balık yönünden zengin olduğunu bildirir169. 

Bu ifadeyi, Pyramos ağzında lagün balıkçılığı yapıldığını ifade eden ortaçağ 

kaynakları desteklemektedir. Diğer yandan, Tarsos’un III. Gordianus, Severus 

Alexander ve Traianus Decius’a ait 3. yüzyıl sikkeleri üzerinde Perseus’un olta, sepet 

ve balık taşıyan bir balıkçı ile birlikte tasvir edilmesi Kydnos ırmağındaki balıkçılığa 

işaret eder niteliktedir170. Kilikia ve İsauria kıyılarında en azından yerel pazarın 

ihtiyacını karşılamaya yönelik bir balıkçılığın var olduğunu söylemek mümkündür. 

Özellikle Isauria kıyısında yer alan birkaç küçük yerleşimin beslemesinde balığın 

vazgeçilmez unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır171. 

Bölgede yer alan diğer bazı kentlerin sikkeleri üzerinde de balık ve 

balıkçılıkla ilgili betimler yer almıştır. Örneğin,  Epiphaneia (III Gordianus) ve 

                                                
167 Johann Tischler, Kleinasiatische Hydronomie. Semantische und morphologische Analyse der 
griechischen Gewässernnamen, Wiesbaden, 1977, s. 78. 
168 Wim Van Neer v.d., “Results of the 1996 survey of the fish fauna of the Aksu River and some 
lakes in southwestern Anatolia, and the implications for trade at Sagalassos”, Sagalassos V. Report 
on the Survey and Excavation Campaingnsof 1996 and 1997, Ed., M. Waelkens, L. Loots, Acta 
Archaeologica Lovaniensia, Monographiae 11/B, Leuven University Press, 2000, s. 841. 
169 Ael., XII.29. 
170 Hild, Hellenkemper a.g.e., 1990, s. 114. 
171A.e. 
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Flavilipolis-Flavias (Traianus Decius) sikkeleri üzerinde ters istikamette yüzen iki 

balık betimi yer alır. Anazarbos’un III. Gordianus’a ait bir sikkesi üzerinde, bir 

kayanın üzerine oturmuş, elinde olta kamışına benzer bir nesne tutan erkek figürü 

(balıkçı) tasvir edilmiştir.  

 

2.2.4.1.Theimiussa 

Lykia Bölgesi’ndeki antik kentte (Kale İskelesi-Üçağız) gerçekleştirilen 

yüzey araştırmaları sonucunda balık tuzlama tesislerine ait arkeolojik kalıntılar tespit 

edilmiştir. Bu durum iki açıdan önem taşımaktadır. Bunlardan ilki, Anadolu’da 

arkeolojik olarak varlığı saptanan ve yayımlanan balık tuzlama tesislerinin tek 

örneğinin bu kentte bulunmasıdır. Bir ikinci husus ise antik kaynaklardaki bilgilere 

paralel olarak mevcut arkeolojik verilere dayanarak tuzlama balık endüstrisinin 

Akdeniz dünyasının yalnızca batı kıyılarında faaliyet gösterdiğine dair genel kanının 

aksine, hem bu kentte hem de daha sonra detaylı olarak değinilecek olan Megisti 

Adası’nda saptanan kalıntılar sayesinde Doğu Akdeniz’de de bu endüstrinin 

uygulanmış olduğunun anlaşılmış olmasıdır.  

 Özellikle Yüksek İmparatorluk Dönemi’nden başlayıp geç antik döneme 

kadarki süreçte en faal günlerini yaşayan Theimiussa limanı, Andriake limanının 

girişinde yer almasının verdiği avantaj sayesinde, uzak deniz ticareti açısından 

önemli bir rol oynamıştır. Diğer yandan, kentte M.S. 3. yüzyıldan beri büyük çapta 

gerçekleştirilen salamura balık üretiminin kentin ekonomisinde küçümsenmeyecek 

derecede etkili olduğu anlaşılmaktadır172. Kentte balık tuzlama endüstrisi ile ilgili 

olarak dört ayrı ünite saptanmıştır ve bunların her birinin kentin değişik yerlerinde 

yer aldığı görülür173.  

 A Ünitesi, kentin doğusundadır ve kısmen kayalara oyularak yapılmış farklı 

boyutlardaki en az 22 adet tuzlama havuzundan oluşur. Düzgün kenarlı olarak 

                                                
172 Andreas Thomsen, Martin Zimmermann, “Bericht über die Feldforschungen auf dem Gebiet von 
Kyaneai (mit den Siedlungen von Teimiusa und Tyberissos) in den Jahren 1999/2000”, 19. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 2. cilt, Ankara, s. 63 vd. 
173 Martin Zimmermann, “Hafen und Hinterland. Wege der Akkulturation an der lykischen Küste. 
Vorbericht über die Feldforschungen in den zentrallykischen Orten Tyberissos und Timiussa in den 
Jahren 1999–2001. Mit einem Beitrag von Oliver HÜNDEN”, IstMitt 53, 2003,s. 289 vd. 
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işlenmiş ve su geçirmez bir sıva ile kaplanmış olan havuzlar yaklaşık olarak 1.40m 

genişliğinde, 1.70m. uzunluğunda, 1.40m. derinliğinde ve 3. 33m³ hacmindedir174. 

B Ünitesi, kentin kuzeyindeki yamaçta yer alan yaklaşık 19 adet farklı 

boyuttaki havuzdan oluşmaktadır. Bu havuzlar tıpkı A Ünitesi’nde olduğu gibi 

kısmen kayalara oyularak yapılmış ve düzgün kenarlı işlenmiştir. Derinlikleri 

2.5m’ye kadar yükselen bu havuzlar birbirinden aynı teknikle yapılmış bölme 

duvarlarla ayrılmışlardır175. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
  
  
  
  

Res. 22 Theimiussa kenti, balık tuzlama ünitesi A    Res. 23 Theimiussa kenti, balık tuzlama ünitesi 
(Zimmermann 2003, s. 289, Abb. 16).     B (Zimmermann 2000, s. 339, Abb. 11) 

 

Ünite D’nin boyutlarına bakıldığında buradaki yıllık üretiminin kesinlikle 

500 tondan daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu rakam, ürünün birçok insan 

tarafından tüketildiğini göstermesi açısından önemlidir. Tuzlanmış balık ürününün, 

kentin hinterlandından elde edilen ana kaynağı oluşturan tarımsal ürünler gibi 

amphoralara doldurulduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır176. Tuzlanmış balık 

üretiminin başlaması ile birlikte kentin ekonomisinin yeniden biçimlendiği ve bu 

durumun da yerleşim şeklinin değişmesindeki önemli etkenlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. 

 

                                                
174A.e., s. 289-290. 
175 A.e., s. 290. 
176 A.e., s. 292. 
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Res. 24 Theimiussa kenti, balık tuzlama ünitesi D (Zimmermann 2003, s. 290, Abb. 17). 

 

 

Res. 25 Ünite D’nin güneyinde yer alan havuzlara ait çizimler (Zimmermann 2003, s. 291, Abb. 18). 

 

2.2.4.2. Phaselis 

Lykia kenti Phaselis’in kuruluş efsanesinde balığa yer verilmektedir. 

Koloninin kurucusu Lakios, orada koyunlarını otlatan Kylabras adlı çobana, onun 

isteği üzerine, araziye karşılık olarak isli balık vermişti. Çünkü Lakios ona bu arazi 

karşılığında ya arpa ya da isli balık vereceğini söylemişti ve o balığı seçti. İşte bu 

nedenle bu olayın anısına Phaselis halkı her sene Klaybras’a isli balık sunmuştur177. 

                                                
177 Ath., VII.297 f.  
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Geç dönemlere dek Phaselis’te tanrılara balık sunulması bu olaydan kaynaklanmış, 

“Phaselis adağı” şeklindeki deyim de ucuz adak anlamında kullanılagelmiştir178. 

Phaselis’in, tuzlanmış balık ticareti ile de uğraştığına ilişkin olarak bazı zayıf 

deliller ileri sürülmektedir179. Aynı zamanda antik kaynaklar da Phaselisli 

tüccarların, Karadeniz Bölgesi’nden Atina’ya tuzlama balık taşımak için anlaşmalar 

yaptıklarına dair bilgiler sunmaktadırlar180. 

 

2.2.4.3. Karain Mağarası 

Antalya’nın 27km. kadar kuzeybatısında bulunan ve çeşitli bölümlerden 

meydana gelen Karain mağarasının girişindeki kaya duvarlarının üzerinde, hepsi 

Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen yazıtlardan biri, bölgede balıkçılık 

yapanlar tarafından oluşturan bir birliğe işaret etmektedir.  

“Anadolu’da Balıkçı Loncaları” bölümünde daha ayrıntılı olarak 

değerlendireceğimiz bu yazıt, bölgede yapılan balıkçılığın, önemli bir gelir kaynağını 

ve meslek grubunu teşkil ettiğini vurgulaması açısından önemlidir. 

 

2.2.4.4. Sagalassos 

Pisidia Bölgesi’nde ve Akdeniz kıyısının yaklaşık 110km. kuzeyinde yer alan 

kentte sürdürülen arkeolojik çalışmalar sırasında yerleşimin Augustus ve Erken 

Bizans dönemleri arasına tarihlenen alanlarında saptanan balık kemikleri detaylı bir 

şekilde değerlendirilmiştir181. Yapılan incelemeler, kent halkı tarafından tüketilen 

deniz ve tatlısu balık türlerinden bazılarının ithal edilmiş olduğunu ortaya koymuştur.  

Sazan, kentte tüketilen tatlısu balıklarının başında yer almaktadır. Sagalassos 

halkı tarafından tüketilen diğer tatlısu balıklarının ise, çapak, yayın, tatlısu kefali, 

eğrez ve turna balığı olduğu tespit edilmiştir182. Şu ana kadar yapılan çalışmalar 

sonucunda, Sagalassos’ta tespit edilen tatlısu balıkları arasında yalnızca eğrez 

                                                
178 George E. Bean, Eskiçağ’da Güney Kıyılar, Çev. İnci Delemen, Sedef Çokay, İstanbul, 1997, s. 
136. 
179 Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., s. 584. 
180 Demosthenes, In Lacritum, 933–34. Curtis, Garum and Salsamenta, s. 129, dipnot 89’dan 
alınmıştır. 
181 Van Neer , De Cupere, Waelkens, “Remains of local and imported fish at the ancient site of 
Sagalassos, (Burdur Prov., Turkey)”, s. 571. 
182 A.e., s. 571 vd. 
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balığının Aksu Çayı’ndan elde edilmiş olabileceği, geri kalan tatlısu balıklarının 

tümünün kuzey ya da batıdan ithal edilmiş olduğu yorumu getirilmiştir183. 

Kentte, tatlısu balıklarının yanı sıra Acipenseridae ailesine (mersin 

balığıgiller) ait balık kalıntıları da açığa çıkarılmıştır. Bugün bu tür her ne kadar 

Türkiye’nin güney kıyılarında mevcut olmasa da mersin balığının kuzey ya da 

batıdaki daha uzak bölgelerden ithal edilmiş olmasından ziyade Sagalassos’un 

güneyinde yer alan ırmaklardan yakalanmış olduğu olasılığı üzerinde durulmaktadır. 

Bu hipotez tarihi deliler ile de desteklenmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 

antik kaynaklar Roma İmparatorluk Dönemi’nde έλλοψ olarak bilinen bir çeşit 

mersin balığının Pamphylia kıyılarında büyük ilgi gördüğünden bahsetmektedir184. 

Sagalassos’ta saptanan deniz balıklarına ait kemiklerin, en azından 6 farklı 

türe ait olduğu saptanmıştır. Deniz balıklarının büyük bir kısmı yazılı orkinos, 

gobene, palamut ve kolyoz balığı gibi uskumrugiller ailesine aittir. Bunlardan başka 

birkaç adet levrekgillere ait kemik, sardalya balığı ve hamsigiller ailesine ait 

tanımlanamayan bir örnek saptanmıştır. Bu balıklardan üçü yoğun olarak Akdeniz’de 

yaşarken, diğerleri hem Karadeniz hem de Akdeniz sularında bulunmaktadır. Fakat 

Sagalassos’un Akdeniz’e daha yakın olması ve bu istikamete uzanan gelişmiş bir 

ticaret yolunun varlığı, tüm deniz balıklarının Akdeniz’den ithal edilmiş 

olabileceğini akla getirmektedir185.  

Sagalassos kentinde açığa çıkarılan Nil levreği (Lates niloticus) ve Bagrus 

cinsinden yayın balığı Roma İmparatorluk ve Erken Bizans Dönemleri’nde Mısır ile 

oluşan ticari ilişkiye işaret etmektedir. Bu kategoriye giren diğer iki tür ise tilapia ve 

Clarias cinsinden bir tür yayın balığıdır186. Kuzey Afrika ile Sagalossos kenti 

arasında ticari ilişkilerin bulunduğu, numismatik, seramik ve epigrafik delillerle de 

desteklenmektedir.  

Yapılan analizler sonucunda, Mısır’dan Sagalassos’a ithal edilen balıkların 

başında Clarias yayın balığının geldiği, Bagrus ve Lates niloticus türlerinin ise 

kente zaman zaman ulaştığı anlaşılmıştır. Ayrıca, iki kent arasındaki uzun mesafe 

                                                
183 Van Neer v.d.., a.g.e., s. 841 vd. 
184 Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., s. 579 vd. 
185 Van Neer v.d., a.g.e., s. 833. 
186 Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., s. 580 vd.; Allan Arndt v.d., “Roman trade relationships at 
Sagalassos (Turkey) elucidated by ancient DNA of fish remains”, J Archaeol Sci 30, 2003, s. 1096.  
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nedeniyle Mısır’dan Sagalassos’a ithal edilen balıkların büyük olasılıkla kurutulmuş 

ya da tütsülenmiş şeklinde işlenmiş oldukları düşünülmektedir187.  

Sagalassos kentinin yer aldığı ve sazan, turna, kızılkanat gibi balık türleri ile 

meşhur Pisidia Göller Bölgesi’nde, antik dönemde gelişmiş bir balık endüstrisi 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Burdur Gölü gibi bazı acı göllerin kıyıları 

boyunca uzanan doğal tuz kaynaklarının da bu endüstride önemli bir rol oynamış 

olabileceği düşünülmektedir188.  

Eğirdir Gölü yakınlarında keşfedilmiş bir mezar steli hem Küçük Asya’daki 

göllerin ve balıkçılığın yönetimi, hem de Eğirdir Gölü’nde yapılan balıkçılığa dair 

bilgiler sunması açısından dikkat çekicidir189. 

 

  
Res. 26 Eğirdir Gölü yakınlarında keşfedilen mezar steli (Pace 1921, s. 53, fig. 26). 

 

M.S. 2. yüzyıl sonu ile 3. yüzyıla tarihlenen bu mezar steli, yirmi yıl boyunca 

gölün idareciliğini (έπει λίµνης επιστάτης) yapmış bir erkeğe aittir190:  

 

                                                
187 Arndt v.d., a.g.e., s. 1102. 
188Hartwin Brandt, Gesellschaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidiens im Altertum, Bonn, 
1992, s. 34-35. 
189 B. Pace, “I paesi del lago di Egherdir”, Annuario della R. Scuola Archeologica di Atene e delle 
Missioni İtaliane in Oriente 3 (1916-1920), 1921, s. 52 vd.; Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., 
s. 582; Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, s. 689, dipnot 100. 
190 B.Pace, a.g.e., s. 53, no:42. 
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Αύρηλία  Ματείσιµενος  άνέσθησεν  Αρη  ιδίω  άνδρι  µετά(ν)  [των] 
ι]δίων  τέκνων Αύρ[η]λίω  Αρησάρεος  µνήµης 
χάριν επει  λίµνης  επιστάτης  εγενόµη(ν) εν(ι)αυ- 
τους  εικοσι 
και  (ε)ις  µητέραν  Πρόοικος  γέγονεν. 

 
Ayrıca, stel üzerinde bir tekneden tridentle yapılan balık avı sahnesi 

betimlenmiştir. Yine, geç dönemde bölgeyi ziyaret eden Hamilton tarafından da, 

gölde bulunan balıkların çeşitliliğine ve sazan balıklarının boyutlarına dikkat 

çekilmiştir191.  

 

2.2.4.5. Korykos  

Kilikia kenti Korykos’taki balıkçılığa dair bilgilerimizin kaynağını epigrafik 

deliller oluşturmaktadır. Kente ait yazıtlardan ilki, bir balıkçıdan bahseder192: 

 
 +Σωµατοθ(ήκ)η  Κόνω│νος  αλιέος│υιος  Κυριακου+ 
 [Kyriakos’un oğlu balıkçı Konon’un lahti(dir)] 
 

Kentte ele geçen yazıtlar bölgedeki balıkçıların ne tür ağlarla avlandıklarına 

dair bilgiler de sunmaktadır. Bunlardan biri balıkçıların sagene isimli bir çeşit ağ ile 

avlandığına işaret etmektedir193: 

 
Σοµατοθίκη│διαφέρουσα  Θε│ωδορου  κεραµές│ος  έπίκην  µου+│µασι 
Και  Θέκλ│ας  γαµετις  ου│του  θυγάτηρ  Γε│οργίου  σαγινέος. 
[Moumasi olarak çağrılan  (bilinen) çanak-çömlek yapımcısı Theodoros ve karısı, ağ 
balıkçısı Georgios’un kız kardeşi Thekla’nın lahtidir] 
Korykos’ta bulunmuş diğer bir yazıtta ise kurtos isimli, çemberle gerilmiş 

uzun sepet biçiminde ve balıkların bir kez girdikten sonra geri çıkamadıkları bir çeşit 

ağdan bahsedildiği görülür194: 

 

 +Θήκι  διαφέρουν+│τα  Γεοργίου  Κυρτου  Κα│πίλου+ 

 

 

                                                
191 Van Neer, De Cupere, Waelkens, a.g.e., s. 582; William J. Hamilton, Researches in Asia Minor, 
Pontus and Armenia, London, 1842, s. 482. 
192 MAMA III, s.176, no. 521.  
193 MAMA III, s. 160, no.411a.  
194 MAMA III, s. 279; CIG 9180. 
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2.2.4.6. Elaiussa-Sebaste  

Orta Kilikia Bölgesi’nde yer alan kentte saptanan ve M.S. 3. yüzyıla ait 

olduğu düşünülen yazıtlardan birinde, bir balıkçı isminin geçtiği tespit edilmiştir. 

 

Μάκρα  Αύρ(ηλίου)  Υγενίου  αλιέως195. 
 “Balıkçı Aurelius Hygenios’un mezarı(dır).” 
  

 Kentte sürdürülen arkeolojik kazılarda, Agora Alanı’ndaki kilisenin güney 

yan nefinde yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir taban mozaiğine ait büyük bir 

parça açığa çıkarılmıştır. Geometrik bantlarla çevrili mozaik üzerinde, farklı türdeki 

balıkların betimlendiği bir deniz sahnesi görülmektedir. Bu mozaiğin orijinalinin 

yaklaşık 16x16m. boyutlarında olduğu ve muhtemelen M.S. 1. yüzyıla tarihlenen 

büyük bir yapıya ait olduğu sanılmaktadır. Bu yapı, agoranın Roma İmparatorluk 

Dönemi yapısı inşa edilirken kısmen yıkılmış ve tesviye edilmiştir196. Mozaiğin açığa 

çıkarılan kısmında bir yunus ve çeşitli balıklar deniz suyuna işaret eden herhangi bir 

belirti olmamakla birlikte yüzer şekilde tasvir edilmişlerdir197.  

 

2.2.4.7. Anazarbos  

Kilkia kenti Anazarbos’un yerel pazarlarında ve ticaret malları arasında deniz 

ürünlerinin de yer aldığı anlaşılmaktadır.  

M.S. 5. ya da 6. yüzyıla tarihlenen bir mermer levha üzerindeki gümrük yazıtı 

bu bilgimizin kaynağını oluşturur198. Çoğunlukla gıda maddelerinin yer aldığı bir 

listeyi içeren bu yazıtta, miktarı belirtilmemiş γάρον, bir keration’a 

vergilendirilmektedir. Bu balık sosunun kıyı Kilikia’da üretilmiş olabileceği ya da 

Karadeniz veya Syria ve Gaza gibi yakın bölgelerden ithal edilmiş olduğu 

                                                
195 Emanuela Borgia, Mustafa Hamdi Sayar 1999, “Catalogo delle inscrizione”, Elaiussa Sebaste I: 
Campagne di scavo 1995-1997, Ed. by., Eugenia Equini Schneider, Roma, s. 66, no:4. 
196Eugenia Equini Schneider, “Excavation and Research at Elaiussa Sebaste: The 2003 Campaign” 26. 
Kazı Sonuçları Toplantısı, C.II, Ankara, 2005, s. 182. 
197Eugenia Equini Schneider, “Archaeological Research at Elaiussa Sebaste: The 2004 Campaign” 27. 
Kazı Sonuçları Toplantısı, C.II, Ankara, 2006, s. 197. 
198 Gilbert Dagron, Denis Fiessel, Inscriptions de Cilicie, Travaux et Mémoires du Centre de 
recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 4, Paris, s. 170–185. 
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düşünülmektedir199. Gümrük yazıtında ağ balıkçılarının kullandıkları yarım daire 

şeklindeki özel bir ağdan da bahsedilir 

 

 
Res 27 Mopsuhestia-Aigeai arasında bulunan Kızılgeçit Köyü’nde bulunmuş olan gümrük yazıtı 

(Dagron,Fiessel 1987, s. 170, no: 108, pl. XLV,). 
 

2.2.4.8. Kinet Höyük 

Kinet Höyük, Akdeniz’in kuzeydoğu köşesinde yer alan bir liman 

yerleşmesidir. Burada yapılan arkeolojik kazılar sırasında ele geçen hayvan 

kemikleri üzerinde yapılan çalışmalar, M.Ö. yak. 700–550 yılları arasında balık ve 

kabuklu deniz ürünlerinin kentte yoğun bir şekilde tüketildiğini ortaya koymuştur. 

Bu tüketimin ticari amaçlı olduğu ve özellikle Murex trunculus isimli bir tür 

midyenin boya üretiminde kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

 Hani, levrek, çipura ve tatlı su levreği kentte en sık rastlanan balıklardır. 

Kefallerin genellikle nehirlerin denizle birleştiği ağızlarda ve sakin koylarda 

yaşadıkları düşünüldüğünde sayılarının az olması ilginçtir. Çünkü jeomorfolojik 

deliller Geç Demir Çağı’da bu tür alanların kentte mevcut olduğunu ortaya 

koymaktadır. Burada ilginç olan diğer bir husus da çütre balığının (Balistes 

carolinensis) kalıntılarına rastlanılmış olmasıdır. Atlit-Yam’dan başka Doğu 

Akdeniz’de bu balığın varlığına ilişkin tek delil bu kentte bulunmuştur. 

                                                
199 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 131. 
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Yapılan çalışmalar yerleşimde balık avcılığı için açık denizin oldukça nadir 

kullanıldığını, karasal suların ve kumlu çamurlu ırmakların avlanma noktaları olarak 

tercih edildiğini ortaya koymuştur200.  

 

2.2.4.9. Adalar 

Khelidoniai (Beş Adalar, Lykia’nın denize uzanan en sivri burnunun 

önündeki adalar) yakınında yapılan balıkçılık ve sünger avcılığının Lykia Bölgesi 

için önemli bir gelir kaynağı olduğu anlaşılmaktadır201. Diğer yandan, Khelidoniai 

kıyılarında “άνθιας” isimli bir balığın avlandığına dair bilgiler mevcuttur202. Her ne 

kadar Thompson, “Anthias”ın daha büyük bir balığa işaret ettiğini söylese de 

günümüzde bu ismin Akdeniz’in derin ve kayalıklı yerlerinde yaşayan berber 

balığına ait olduğuna inanılmaktadır. 

Kıbrıs Adası’nın kuzey kıyısında, adanın eski krallıklardan biri olan Lapithos 

(Lapethos) kentinde, şehir surlarının hemen dışında ve antik limanının doğusunda, 

sahil boyunca uzanan balık tanklarından oluşan komplekslere rastlanmıştır203.  

Bu havuzlar üç gruptan oluşmaktadır. Bunlar arasında en geniş grup T 1, T 2 

ve T 3 olarak adlandırılan havuzlardan oluşur ve doğuda yer alır. Bu grubun 

batısında yer alan diğer grubu yalnızca T 4 olarak adlandırılan tek bir havuz 

oluşturur. En batıda yer alan grup ise bir önceki gruptan küçük bir koy ile ayrılan, 

birbirleriyle bağlantılı T 5 ve T 6 isimli iki tanktan oluşmaktadır. Doğrudan ana 

kayaya oyulmuş olan bu havuzlar, kanallardan oluşan bir sistemle direkt olarak 

denizle ya da birbirleriyle bağlantılıdır. Bu havuzlar arasında en büyük olan T 1 

numaralı tanktır. Dikdörtgen şeklindeki havuz, 27x14m. boyutlarındadır ve ortalama 

derinliği 0.85 m.dir. Havuz ikisi doğuda biri batıda olmak üzere üç adet kanalla 

denize bağlanmıştır. T 2 olarak adlandırılan havuzun çevresinde ise, diğerlerinden 

                                                
200 Canan Çakırlar, “Animal Explotation at Kinet Höyük during the Late Iron Age (ca.700-550 BCE), 
Archaeozoology of the Near East VII. Proceedings of the VIIth International Symposium on tje 
Archaeozoology of the southwestern Asia and Adjacent Areas at Ankara, Turkey, June, 2004 
(baskıda) 
201 Magie, a.g.e., s.518. 
202 Plin., IX.180-182; Thompson, a.g.e., s. 14 vd; Hellenkemper, Hild, a.g.e., s. 173. 
203 K. Nicolaou, Alexander Flinder, “Ancient fish-tanks at Lapithos, Cyprus”, IJNA 5, 1976, s. 133, 
135, 136-141. 
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farklı olarak, olasılıkla ağların asılmasında kullanıldığı düşünülen sıra halinde 

oyulmuş destekler bulunmaktadır. 

Bu kalıntıların yanı sıra, adada yapılan arkeolojik kazılarda balık 

kemiklerinden oluşan tabakalara da rastlanılmış olması, Kıbrıs Adası’nda işlenmiş 

balık endüstrisinin var olabileceğine işaret etmektedir. Ancak şimdiye kadar tuzlama 

balık yapımında kullanıldığı düşünülen havuzlara rastlanılmamıştır204. 

İşlenmiş balık endüstrisine ilişkin arkeolojik veriler Megisti Adası’ndan 

gelmektedir. Adanın Mandraki Havzası’nda, sular altında kalmış iki adet, dikdörtgen 

biçimli ve kayaya oyulmuş havuz tespit edilmiştir. 

 

 
Res. 28  Kıbrıs Adası, Lapithos kentindeki balık havuzlarının dağılımı  

(Nicolaou, Flinder 1976, s. 136, fig. 2-3). 
 

 
Res. 29 T 1 numaralı havuzun kuzeyden görünümü ( Nicolaou ve Flinder 1976, s. 137, fig. 4). 
 
                                                
204 Curtis, Garum and Salsamenta, s. 130 ve dipnot 94.  
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Havuzlardan biri 2.8x1.6m., bir diğeri ise 2.2x1.2m.boyutlarındadır. Zeminin 

tamamen taşlarla kaplı olması ise bu havuzların derinliğinin saptanmasını 

engellemiştir. İki adet döşeme tuğlası orijinal hallerinde duvarların üst yüzeyine 

yapışık bir halde tespit edilmiştir ve bu havuzların Geç İmparatorluk Dönemi’nde 

garum yapımında kullanılmış olabileceği ileri sürülmüştür205. 

 

 
Res. 30 Megisti Adası’nda, sular altında yer alan, kayaya oyulmuş havuzlar. Ok işareti, kayaya harçla 

bağlanmış, antik bir döşemenin parçalarını göstermektedir (Pirazzoli 1987, s. 61, fig. 5). 

 
2.2.5. Orta Anadolu 

Orta Anadolu Bölgesi’nde yaşayan topluluklar balık gereksinimlerini 

çoğunlukla karasal sulardan temin etmişlerdir. Her ne kadar antik kaynaklar bu 

bölgedeki balıkçılığa ilişkin bilgiler içermese de arkeolojik kazılarda açığa çıkan 

bulgular bazı kentlerin balık tüketimi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı 

olmaktadır. 

 

2.2.5.1. Pessinus 

Galatia Bölgesi’ndeki Pessinus kentinde 1987, 1988 ve 1989 yılı kazı 

sezonlarında toplanan balık kemikleri etüt edilerek yayımlanmıştır206. Etüt edilen 

                                                
205 P.A. Pirazzoli, “Submerged remains of Ancient Megisti in Castellorizo İsland (Greece): A 
preliminary survey” IJNA 16, 1987, s. 59. 
206 Anton Ervynck, Bea De Cupere, Wim Van Neer, “Consumption Refuse from the Byzantine Castle 
at Pessinus, Central Anatolia, Turkey”, Archaeozoology of the Near East. Proceedings of the first 
international symposium on the archaeozoology of the Southwestern Asia and adjacent areas, 
Ed., H. Buitenhuis, A.T. Clason, Leiden: Backhuys Publishers, 1993; Bea De Cupere, “ Report on the 
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hayvan kemikleri, kenti çevreleyen ve tümü Roma İmparatorluk Dönemi’nde 

nekropol olarak kullanılan tepelerden “akropolis” olarak adlandırılan alanda yapılan 

çalışmalar sırasında saptanmıştır. Tüm buluntular Bizans tabakasından elde edilmiştir 

ve büyük bir kısmının 11. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülmektedir. 

Elde edilen hayvan kemikleri arasında balık faunasına ait sınıflandırmanın 

oldukça fakir olduğu görülmüştür. Bu fauna içinde sazan balığı ile (Cyprinus 

carpio) yayın balığının (Siluris glanis) ilk sırada yer aldıkları tespit edilmiştir207. 

Kentin yakınından geçen Sakarya Nehri’nde vahşi sazan balığı yaşamaktaysa 

da kentte saptanan sazan balığı kemiklerinin büyük bir kısmı bu türün evcil 

olanlarına aittir. Tuna Irmağı’nda yaşayan vahşi sazan balıklarının M.S. 1. yüzyılda 

Romalı komutanlar aracılığıyla İtalya’ya getirilerek buradaki havuzlarda 

yetiştirilmeye başladıklarını bilmekteyiz. Ancak, genel olarak bakıldığında doğal 

olarak sazan balığının bulunduğu alanlarda bu tür, özel olarak yetiştirilmemiştir. Bu 

nedenle, Bizans Dönemi’nde Pessinus Kenti’nde sazan balığı yetiştirildiği yönünde 

bir fikrin olası görünmediği kabul edilmektedir. Ayrıca Pessinus’ta, Roma’da olduğu 

gibi, balıkların muhafaza edildiği havuzlara benzer arkeolojik deliller şu ana kadar 

saptanmamıştır. 

Diğer yandan, kentte saptanan bu türe ait kemiklerin genel olarak 40 ya da 50 

cm. uzunluğundaki sazan balıklarına ait oldukları tespit edilmiştir. Bu durum, kent 

pazarında belli boyutlardaki sazan balığı satışının tercih edilmiş olabileceğini ya da 

Bizans Dönemi’nde bu türün aşırı avlanılmasının, daha büyük boyutlu olanların 

oluşumunu engellediği seklinde açıklanmaktadır. 

Yayın balıklarına ait kemiklere bakıldığında genel olarak 70 ile 150cm. 

uzunluğundaki türlere ait oldukları görülür. Bunların genel olarak 1 ve 2m. 

boyutlarında olduğu düşünülürse, yukarıda sazan balığı için söz konusu olan aşırı 

avlanmanın ve⁄veya tüketimde boyutta seçiciliğin yayın balığı için de söz konusu 

olduğu söylenebilir. 

Bu türlerin yanı sıra, nadir olmakla birlikte turna balığına ait kemiklerde 

saptanmıştır. Tek bir parça, mersin balığı türüne işaret etmektedir. Tüm bu tatlısu 

                                                                                                                                     
Faunal Remains from Trench K (Roman Pessinus, Central Anatolia)”,AnatAnt (Eski Anadolu) III, 
1995, 161-164. 
207 Ervynck,Van Neer, De Cupere, a.g.e., s. 121-122, s. 127 fig.3. 
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balıkları büyük olasılıkla Sakarya nehrinden temin edilmiş olmalıdır. Sangarios 

(Sakarya) ırmağı’nın çevre halkı için bol miktarda balık sağladığı konusuna antik 

kaynaklar değinmektedir208. Bunun dışında, kentte deniz balıklarına ait herhangi bir 

kalıntıya rastlanmamıştır. 

 

2.2.5.2. Gordion 

Phrygia’nın başkenti Gordion Kenti’nde 1988 ve 1989 kazı sezonunda 

saptanan hayvan kemikleri üzerinde yapılan bir çalışma Hitit Dönemi’nden başlayıp 

Ortaçağ’a kadar uzanan tabakalarda balık kemiklerinin varlığını ortaya koymuştur209. 

Bununla birlikte balık kemikleri oldukça az miktardadır. 

 

2.3. Balığın Kutsanması  

Antikçağ’da balığın kutsal sayılması ve adak olarak sunulması geleneği 

oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Genel olarak antik Yunan ve Roma dünyasında 

balığın kutsallığına daha önce değinmiştik. Anadolu’da balığın kutsal olarak 

değerlendirildiğine ilişkin bir takım bilgilere sahibiz.  

Örneğin, Boiotialıların Kopais Gölü’ndeki yılan balıklarından en muhteşem 

olanlarını tanrılara sunmalarına benze şekilde, Phaselisliler de kentin kurucusu olan 

Lakios’un Phaselis’lerin yerleşecekleri topraklara karşılık olarak çoban Kylabras’a 

tütsülenmiş balık vermesinin anısına, her yıl Kylabras’a tütsülenmiş balık 

sunmuşlardır210. 

Balığın kutsanması ve adak olarak sunulmasına ilişkin epigrafik deliller de 

mevcuttur. Smyrna’da bulunan ve M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir stel 

üzerinde, kutsal balıklara zarar veren bir kimsenin her çeşit bela ile cezalandırılacağı 

ve sonunda da balıklar tarafından yenileceği yazılıdır. Eğer bu balıklardan biri ölürse 

aynı gün sunakta adak olarak sunulmalıdır211.  

                                                
208 Plin., XXXIX.18.8. 
209 Zeder, Arter, a.g.e., 1994. 
210 Ath., VII. 297 f; George E. Bean, Eskiçağda Ege Bölgei, Çev. İnci Delemen, İstanbul, 1995, 
s.136. 
211 William Radcliffe, Fishing From the Earliest Times, Chicago, 1974, s. 128 dipnot. 5; G.H.R. 
Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity, Volume 4, Macquarie University, 1987, s. 
105, no: 25. 
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 Aelianus, Karadeniz’de ton balığı avlayan balıkçıların, avları güvenli bir 

şekilde sona erdikten sonra, ağlarına zarar verip yakaladıkları tüm balıkların 

kaçmasına neden olan kılıçbalığı ya da yunusla karşılaşmadıkları için koruyucu 

tanrıları Poseidon’a dua ettiklerini bildirmektedir212. 

Antikçağ’da Poseidon’dan sonra balıkçıların koruyucusu ve yardımcısı olarak 

tapınım gören ve bu nedenle de süt, bal, kek, koç gibi pek çok ürünün yanı sıra 

balığın da adak olarak sunulduğu bir diğer tanrı Priapos’tur213.  

Kallipolis’te (Gelibolu) bulunan ve M.S.1.yüzyıla tarihlenen bir mermer stel 

bu açıdan oldukça ilgi çekicidir. Robert, bu stel üzerinde ilk kez Fontrier ve daha 

sonra da Dumont tarafından tanımlanan bir rölyefin yer aldığından bahseder. Bu 

tanımlara göre, stel üzerindeki rölyefin bir köşesinde Priapos ve onun hemen 

yakınında üzerinde balık bulunan bir sunak yer alırken, diğer köşesinde bir yunus ve 

şeritlerle süslenmiş thyrsos bulunmaktadır214.  

 

 
Res. 31 Üzerinde balık yer alan sunağın ve tanrı Priapos’un kabartma olarak betimlendiği adak steli 

(Robert 1950, s. 82, Pl. V, 5). 
  

 Priapos’un stel üzerinde betimlenmiş olması yalnızca balıkçıların tanrısı 

olması ile değil aynı zamanda Parion kentinin en önemli tanrısı olmasıyla 

                                                
212 Ael., XV.6. 
213Ant.Pal., VI.33, X.8, 9, 14, 16; Pausanias, Perihegesis tes Hellados, IX.31.2. 
214 Yazıt için bkz., Louis Robert, “İnscriptions de l’Hellespont et de la Propontide”, Hellenica IX, 
1950, s. 81 vd; Ditmann-Schöne, a.g.e., s. 98-99. 
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açıklanmaktadır215. Buna karşın F. Dunand, Parion’da asimile olmuş ve yerel 

Priapos’la yakınlık gösteren Nil tanrısının kutsal alanı veya tapınağı olduğunu 

düşünmektedir216. 

Balıklarla ilişkili tanrıçalardan biri olan Artemis, Smyrna’da bulunmuş fildişi 

bir kabartma üzerinde ayaklarının dibinde bulunan üç adet balıkla birlikte 

betimlenmiştir217. Artemis’in kaynaklara ve ırmak, dere gibi akarsulara egemen 

olduğu göz önüne alındığında onun, yerel olarak balıkçığın tanrıçası olarak kabul 

edilebileceği ileri sürülmüştür.  

Antalya’nın 16km. kadar batı-kuzeybatısı ve Doyran Köyü’nün 2km. kadar 

kuzeyinde yer alan Keldağ/Göldağ (Neapolis) yerleşmesinde saptanan bir yazıt da bu 

fikri desteklemektedir218. Bu yazıt, yerleşmenin şimdilik kesin olarak saptanabilen 

tek tapınağı durumundaki tapınağın yıkıntıları arasında ele geçmiştir. Dört satırlık 

yazıtın transkripsiyonu aşağıdaki şekilde verilmektedir: 

 

Τρ(οκονδας) Τερµιλου | 6Ασπάλω | 6Αρτεµιδι | εύχήν. 

 

Hellence’deki ιχθύς (= balık) sözcüğü ile eşanlamlı olan άσπαλος’un, sadece 

Geç Antikçağ yazarlarından Aleksandreia’lı Hesykhios (M.S. 6. yüzyıl)’un 

sözlüğünde yer almakta olup, Helen dili kelime dağarcığına yazar tarafından 

Athaman (Hellas’ta Epeiros bölgesinde yerleşmiş, Thessalia kökenli bir Helen boyu) 

lehçesinden aktarılarak dahil edildiği Çelgin tarafından belirtilmiştir219. Çelgin, 

yazıtın, tapınağın Trokondas adlı bir şahıs tarafından Aspalos-Artemis’e adandığı 

şeklinde anlaşılması gerektiğine inanmaktadır. Diğer yandan, ikinci satırdaki 

Ασπάλω sözcüğünün genetif haldeki kişi ismi olarak da görülebileceğini, nitekim S. 

Şahin’in, nominatif halinin 4Ασπαλος olması gereken bu ismin ya Hellence’deki 

4Ασπάλιος, -ίου (=Balıkçı) şahıs adının Likçe’deki bir varyasyonu ya da henüz 

kökeni bilinmeyen yeni yerli bir isim olması gerektiği yönünde düşündüğünü belirtir. 
                                                
215Robert, a.g.e s. 91; Peter Frisch, Die Inschriften von Parion, Inschriften griechischer Städte aus 
Kleinasien, Bd. 25, Bonn, 1983 , s. 12. 
216 Dittmann-Schöne, a.g.e., s. 98-99. 
217 Vedat Çelgin, “Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri II: Keldağ/Göldağ (Neapolis) 
Antik Yerleşmesindeki “Aspalos-Artemis Akraia” Kültü. Epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında Bir 
Değerlendirme”, Adalya VI, 2003, s. 147. 
218 Yazıtla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., A.e., s.145-153.  
219 A.e., s. 146, dipnot, 26. 
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S. Şahin’in bu değerlendirmesine göre yazıt, “Termilas’ın oğlu, Aspalos’un torunu 

Trokondas Artemis’e adak olarak sundu” olarak anlaşılmalıdır. Oysa Çelgin, 

Aspalōs şeklinde bir şahıs adının bu ismi çağrıştıran birkaç epikorik şahıs adı 

olmasına rağmen ne Hellence ne de epikorik olarak şimdiye kadar belgelenmediğine, 

buna karşılık, Hellence’de “balık” anlamına gelen άσπαλος cins isminin yer aldığına, 

gene Hellence’deki Ασπαλίς, şeklindeki bir özel ismin de balık ve balıkçılıkla ilgili 

bir tanrının adı olduğuna dikkat çekerek tüm bunların, Ασπάλω sözcüğünün 

Artemis’in bir lakabı olarak yorumlanmasına kaynak teşkil ettiğini ifade 

etmektedir220. 

Çelgin, Hellence’deki ίχθύς (=balık) ile eşanlamlı olan άσπαλος’un, 

eşanlamlı olduğunu vurgulamakta ayrıca, Thessalia’da “Aspalis” adını taşıyan ve 

Artemis ile özdeşleştirilen bir tanrıçaya tapınıldığını belirtmektedir. Artemis’in 

“Balık-Artemis” sanı, ilk kez bu yazıt sayesinde belgelenmektedir. Bir doğa tanrıçası 

olan Artemis’in, aynı zamanda vahşi hayvanların da hakimesi olması sebebiyle pek 

çok hayvan türü onun için kutsal sayılmaktaydı. Diğer taraftan, durgun ve akan 

suların, nemli alanların egemeni olması ona, balıkların tanrıçası niteliğini de 

kazandırmaktaydı221.  

Bunların yanı sıra Aspalos-Artemis kültüyle ilgili tapınım şekilleri, dinsel 

törenler ve adaklar konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Çelgin, yazıtın tarihleme 

konusunda yeterli ipuçları barındırmadığını bununla birlikte, harflerin Roma 

İmparatorluk Dönemi’ni (M.S. 3. yüzyılı) düşündürdüğünü ifade etmektedir222.  

Çelgin, Artemis’in balık ve balıkçılıkla olan ilgisini gösteren Aspalos sanı ile 

Neapolis gibi deniz kıyısından içerdeki bir dağ başı yerleşmesinin balık ve 

balıkçılıkla olan ilgisi arasında ilk bakışta bir bağ kurmanın zor olacağını ancak, 

Neapolis’in yakın ve uzak çevresinde çoğu mevsimlik nitelikte çay dere gibi 

akarsuların, doğal göletlerin ve kaynakların bulunduğunun unutulmaması gerektiğini 

vurgular223. 

                                                
220 A.e., s. 145, dipnot 25. 
221 Çelgin, a.g.e., s. 146; ayrıca Artemis hakkında genel bilgi için bkz., Güler Çelgin, Eski Yunan 
Dininde ve Mitolojisinde Artemis, İstanbul, 1986.  
222 Çelgin, “Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri II: Keldağ/Göldağ (Neapolis) Antik 
Yerleşmesindeki “Aspalos-Artemis Akraia” Kültü. Epigrafik ve Arkeolojik Veriler Işığında Bir 
Değerlendirme”, Adalya VI, 2003, s. 153. 
223 A.e., s. 150 vd. 
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Lykia Bölgesi’nde de balıkların hareketlerine bakarak kehanette 

bulunulduğuna dair antik kaynaklarda bilgiler yer almaktadır. Plinius, Limyra 

Irmağı’nın geçtiği bölgelerdeki halkın, bu suyun içindeki balıklara yiyecek sunarak 

onlardan sorularını cevaplamalarını beklediklerini aktarır. Buna göre, balıkların 

sunulan yiyecekleri kabul etmesi cevabın olumlu olduğuna, kuyrukları ile bu 

yiyecekleri geri çevirmeleri ise cevabın olumsuz olduğuna işaret etmektedir224. 

Limyra kentinde, nekropol II ile tiyatro arasında kalan konik moloz birikimin 

oluşumu ve hidroloji üzerine yapılan araştırmalar çok yönlü ve verimli sonuçlar 

doğurmuştur. Bu nedenle hafir, antik çağda bir kalenin eteğinden geçen yarık 

kuşağında bulunduğu bildirilen kehanet ocağının tiyatronun yaklaşık 

güneydoğusunda, birçok kaynağın doğu ve batı kenti ayıran Limyros’un orta kaynağı 

ile birleştiği yerde olduğunu varsaymaktadır. III. Gordianus sikkeleri bu kehanet 

kaynağının geniş bir alan kapladığını gösterir. Hörgüçlü boğalar ve köpekler kaynak 

gölünden su içmektedirler. Sikke yazıtında LIMYREON CHRESMOS sözleri 

vardır. Plinius tarafından aktarıldığı şekilde kehanet ocağının yerinin değişken 

olması, tanımı yapılan jeomorfolojik etkenler ve kaynaklarla açıklanabilir225.  

Ksanthos vadisinin doğusunda Apollon'a ait kehanet merkezlerinin varlığını 

Sura, Myra ve Kyaneae kentleri ispat eder. Bu kentlerde görülen en yaygın kehanette 

bulunma yöntemi balıkların hareketlerinin yorumlamasıdır226.  

Myra’nın 4 km. batı-güneybatısında yer alan Sura kentinde, Akropolis'in 

hemen batısında yer alan bataklığın kenarı yakınında Apollon tapınağı ve kehanet 

merkezi yer almaktadır. İç duvarlarına tapınağın destekçileri tarafından yapılan 

bağışları gösteren bir dizi yazıt kazınmıştır227. Tıpkı Limyra’da olduğu gibi buraya 

gelip kehanet talebinde bulunacak kişiler kurban ettikleri hayvanların etini 

kızartarak, kaynak başında oluşturulmuş havuzun içindeki balıklara atar ve 

yemelerini beklerdi. Et yenirse iyiye, yenmez veya balık tarafından havuz dışına 

atılırsa kötüye alametti. Bununla ilgili olarak antik kaynaklarda yer alan bilgiler şu 

şekildedir:  
                                                
224 Plin., XXXI.18.22. 
225Jürgen Borchhhardt, Limyra Zemuri Taşları: Likya Bölgesi’nde Limyra Antik Kenti’nin 
Gizemli Sularında Yapılan Arkeolojik Araştırmalar, Çev. Gülay Yümer, İstanbul 1999, s. 24. 
226 T.R. Bryce, The Lycians in Literary and Epigraphic Sources, Copenhagen, 1986, s. 196-198. 
227George E. Bean, Eskiçağda Güney Kıyılar, Çev. İnci Delemen, Sedef Çokay, İstanbul,1997, s. 
135 vd. 
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Plinius, Lykia’daki Myra kentinde Curium olarak adlandırılan Apollon’a ait 

bir kaynaktaki balıkların flütle üç kez çağrıldığında kehanetle ilgili cevaplarını 

vermek için geldiklerini, onlara atılan eti yemelerinin iyiye, kuyrukları ile geri 

çevirmelerinin ise felakete işaret ettiğini belirtir228. 

Aelianus, Lykia’da, Myra ve Phellus arasında, Sura adında bir köyün 

bulunduğunu ifade eder. Burada balıklar vasıtasıyla kendilerini kehanete adayan 

insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar balıkların onların davetini kabul etmelerinin 

veya ilgisiz kalmalarının neye işaret ettiğini bilirlerdi. Balıkların suyun üstüne 

sıçramaları, derinliklerden yukarı doğru yüzüp onlara sunulan yiyecekleri kabul 

etmeleri ya da reddetmeleri kahinler tarafından yorumlanırdı229. 

Öte yandan Polykharmos, Lykia’da deniz kıyısına yakın bir yerde yer alan 

Apollon’un kutsal koruluğunda bir havuzun bulunduğunu, rahiplerin bu havuza 

dolan balıkların hareketlerini gözlemleyerek değil, balık çeşitlerine dayanarak 

kehanette bulunduğunu beyan eder. Ona göre tanrıdan cevap isteyen kişi elinde her 

birinde on parça et dizili olan iki tahta şiş ile gelirdi. Rahip, koruluktaki yerini 

sessizce alırken, kişi de şişleri havuza atıp, olacakları izlerdi. Şişler atıldıktan sonra 

havuz deniz suyu ile doldurulurdu. Havuza değişik boyutlarda ve farklı cinste bol 

miktarda balık dolardı. Rahip balıkların cinslerini tespit eder ve bunu temel alarak, 

tanrıya sorulan soruyu cevaplandırırdı. Küçük balıklar görülebildiği gibi, bazen de 

balinalar, testere balıkları ve daha başka garip ve bilinmeyen türlere de rastlanırdı 230. 

Bu tip bir kehanetin örneğine Kyaneai’da da rastlanmaktadır. Pausanias, 

Kyaneai’a yakın bir su kenarında Apollon Thyrkseos kehanet merkezinin 

bulunduğunu ve bu suyun, onun içine bakan kişiye görmek istediği her şeyi 

gösterdiğini belirtmektedir231. 

Plutarkhos'a göre, uygulanan işlem kuşlara bakarak kehanette bulunma 

yöntemine çok benzemektedir. Kahin, balıkların burkulmalarını, dönmelerini, 

                                                
228 Plin., XXXII.8.17. 
229 Ael., VIII. 5; XII.1. 
230 Ath., VIII. 333 d-334 a; Johannes Nollé, “Königliches Gefolge beim Fischorakel von Sura”, III. 
Uluslararası Likya Sempozyumu-AKMED, İstanbul, 2006, s, 515-517; Sura’daki Apollon 
tapınağının cella duvarına kazınmış bir yazıttan yola çıkarak, buradaki balık kehanet merkezine soru 
sormaya gelenler arasında Ptolemaios’un bir maiyetinin de bulunduğuna ilişkin yorum hakkında 
ayrıca bkz., Nollé, a.g.e., s, 518-520. 
231 Paus.,VII.21.13. 



 126 

birbirlerine doğru yaklaşıp uzaklaşmalarını izler ve bu hareketleri belirli kurallara 

dayanarak ya da içgüdüsel olarak yorumlar232.  

Söz konusu değinmeler, sadece bir açıdan çeşitlilik göstermektedir; bu da 

kehanetin niteliğini belirleyen balığın cinsi veya davranışı ile ilgilidir. 

                                                
232 Plu., De Sol Anim., XXIII (976C). 
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3. PAZARLAR VE LONCALAR 

 

3.1. Et ve Balık Pazarları 

“Macellum” kelimesi et ve balık satışının yapıldığı çarşı binasını 

tanımlamaktadır. Macellumlarda en başta taze ve işlem görmüş balık olmak üzere, et, 

et ürünleri, av ve kümes hayvanları, meyveler, sebzeler, ithal şaraplar, soslar ve 

beyaz ekmek gibi lüks gıda maddeleri satılırdı.  

Macellum kelimesinin semitik “mikla” sözcüğünden türediği ve hem 

Yunanca hem de Latince sözcüğün aynı semitik kökenle ilişkili olduğuna 

inanılmaktadır1. Bölgeler arası ticaretin gelişmesi ile birlikte macellum ve bazilika 

gibi yeni ticari yapı öğeleri de kent mimarisinde yerini almaya başlamıştır. 

Macellumlar, her türlü ticari ürünün satıldığı ticaret agoralarından farklı olarak 

yalnızca özel ve pahalı ürünlerin satıldığı ve haftanın her günü açık olan 

dükkanlardan meydana gelmiştir. Bu nedenle, genel olarak bakıldığında bulundukları 

kentlerin refah düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Macellumların arkeolojik 

kalıntılarına İtalya’nın yanı sıra Kıta Yunanistan, Sicilya, Kuzey Afrika ve 

Anadolu’da rastlanılmaktadır. 

Macellumlarda satışı yapılan mallar arasında ilk sırada balığın yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Balıklar ya taze olarak ya da kurutulmuş, tuzlanmış veya 

tütsülenmiş tarzda işlem görmüş şekilde bu pazarlarda satışa sunulmaktaydı. Taze 

olarak satılan balıklar hem deniz hem de tatlısulara ait çeşitli türlerden oluşmaktaydı. 

Bunların yanı sıra bu pazarlarda rağbet gören en önemli ürünlerden birisi de balık 

sosuydu. Deniz balıkları tatlısu balıklarından, taze balıklar ise işlem görmüş 

balıklardan daha pahalıya satılmaktaydı. Macellumlarda bazı balıkların açık artırma 

yöntemi ile satılması oldukça sık rastlanan bir uygulamaydı. Ayrıca balıkçıların 

kendilerinin macellumlarda doğrudan satış yapmaları da mümkündü2.  

                                                
1 Sema Atik 2004, “Anadolu Macellumları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.II, s. 46. 
2Macellumlar için bkz., K. Schneider, “Macellum” RE XIV/1, Stuttgart, 1928, 129-133; Claire De 
Ruyt, Macellum: Marché Alimentaire des Romains, Publications d’histoire de l’art et d’achéologie 
de l’Université Catholique de Louvain XXXV, Louvain-la-Neuve: Institut supérieur d’archéologie et 
d’histoire de l’art collége érasme, 1983; Mükerrem (Umsan) Anabolu, Antik Çağda Et ve Balık 
Pazarları, İstanbul, 2003, Anadolu Macellumları Sema Atik tarafından doktora tezi olarak 
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Macellumlar, dört taraflarını çeviren duvarlara arkalarını yaslamış olan 

dükkan sıraları ve portikolarla çevrili, üzeri açık tesislerdi. Dükkanlar yerine göre 

portikolora, yerine göre de dışarı açılıyordu ve ortada da tholos yer almaktaydı. Hem 

fonksiyonel, hem de dini bir işleve sahip olan tholos, macellemu agora ve diğer pazar 

yapılarından ayırmaktaydı. Macellumlarda çalışanlar macellati olarak 

adlandırılırlardı. Taze balık satıcılarına “piscatores”, işlenmiş balık ürünleri 

satanlara ise “cetarii” denilmekteydi. Bu alanlarda Hermes, Tykhe gibi ticareti 

koruması altına almış olduğuna inanılan tanrı veya tanrıçalara, kent kurucusu veya 

yerel kahramanlara, yerel geniuslara kurban sunulur, yemek yenilir, şölen verilir, 

alışveriş yapılır ve toplantılar düzenlenirdi. Bunların yanı sıra macellumlarda 

imparator veya imparatoriçe kültleri de yer almaktaydı. 

Macellumlar kamu yapıları olup, bunların inşası ya devlet ya da özel şahıslar 

tarafından karşılanmaktaydı. Dükkan sahipleri basit halka mensup kişilerdi. Bunlar 

toptancıların getirdikleri malları satın alarak belli bir kâr yüzdesi ile satış 

yapıyorlardı ve meslek gruplarının oluşturdukları loncalara bağlıydılar.  

Anadolu’da macellum olarak tanımlanan yapılar ilk olarak Hadrianus 

Dönemi’nden itibaren görülerek yaygınlık kazanır. Anadolu’da macellum gibi gıda 

maddelerinin satıldığı çarşı yapılarının erken dönemlerde farklı isimlerle 

adlandırılmış olabileceği düşünülmektedir. Bu tip özel çarşı yapılarının Anadolu’da 

bilinen en erken örneği Priene’de yer alır ve et ve balık pazarı olarak adlandırılan 

dörtgen yapı, M.Ö. dördüncü yüzyıla tarihlenir. Anadolu macellumları diğer 

bölgelerdekinden farklı olarak dışa kapalı tam kare bir avluya sahiptirler. Avlunun 

ortasında dinsel fonksiyona sahip podyumlu bir tholos yer alır ve portikoların 

arkasında ayrıca bir kutsal oda yoktur. Giriş ise bir cephe mimarisi oluşturmaz3. 

Anadolu’da epigrafik kaynaklar ve arkeolojik kalıntılara dayanarak 22 adet 

macellumun varlığı saptanmıştır4. Bunlardan beşinin ise hem epigrafik veriler hem 

de arkeolojik kalıntılar vasıtasıyla lokalizasyonu yapılmıştır. 

 

                                                                                                                                     
çalışılmıştır. Bu çalışma daha sonra bildiri olarak 2003 yılında sunulmuş ve 21. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı, C.2, Ankara, 2004, s.45-53’de yayınlanmıştır. 
3Atik, a.g.e., s. 47-48. 
4 A.e., s. 45. 
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3.1.1. Sagalassos 

Sagalassos macellumunun kalıntıları Yukarı Agora’nın güneydoğu yönünde 

ve birkaç metre aşağısında yer almakta olup, M.S. ikinci yüzyılın sonuna 

tarihlenmektedir. Sagalassos’ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ele geçen balık 

kılçıkları üzerinde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, kentte Akdeniz, 

Karadeniz ve Kuzey Afrika’dan ithal edilmiş balık türlerinin Augustus Dönemi’nden 

Bizans Dönemi’ne kadar uzanan zaman içinde tüketildiğine daha önce değinmiştik. 

İmparator Marcus Aurelius Commodus’un onuru ve zaferi nedeniyle, Sagalassos’ta 

imparator kültü başrahibi olan Publius Aelius Antiochus Neonos Rhodonos 

Dioskonos Acylus tarafından kentteki bir macellumun inşası için 13.000 denariusun 

bağışlanmış olduğunu bir yazıttan öğrenmekteyiz. Vandeput, De Ruyt tarafından bu 

yazıtın yanlışlıkla Antoninus Pius’a adanmış olduğuna dikkat çeker. Yazıt, 

macellumun avlusunu çevreleyen portikoların arşitravları üzerinde üç yönde, üç kez 

tekrarlanmıştır. Kentte macellumun bulunduğu alanda henüz arkeolojik kazı 

çalışmaları yapılmamış olmakla birlikte mevcut boyutları bakımından Anadolu’da 

arkeolojik kalıntıları bilinen macellum örnekleri arasında en küçük plana sahip 

olduğu düşünülmektedir5.  

 

3.1.2. Perge 

Sagalassos kentinin ithalat ve ihracat için Pamphylia Denizi’ne çıkışını 

sağlayan Perge’de de bir macellum bulunmaktaydı. Perge’nin ana tanrıçası Artemis 

Pergaia’nın rahibi olmanın yanı sıra, farklı görevlere de sahip olan Vibianus 

Tertullus, macellumdaki pek çok yapının da kurucusuydu. Perge macellumu, kentin 

decumanus maximus caddesinin güney bitiminde yer alan iki yuvarlak kuleli 

Hellenistik kapının merkez aksının biraz doğusunda ve hamamlarının karşısındadır6. 

                                                
5 K.G. Lanckoronski 1892, Städte Pamphyliens und Pisidiens II, Prag-Wien- Leipzig; Lut 
Vandeput, The Architectural Decoration in Roman Asia Minor, Sagalassos: A Case Study, 
SEMA I, Leuden, 1997, s. 214-215; De Ruyt, a.g.e., s. 188-190; Atik, a.g.e., s. 51.  
6 Arif Müfid Mansel, “1970 Yılı Perge Kazısına Dair Önrapor”, TürkArkDerg XIX/II, 1970, s.171; 
Arif Müfid Mansel, “1971 Perge Kazıları”, TürkArkDerg.XX/II, 1973, s. 143-144; Arif Müfid 
Mansel, “Bericht über Asgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1957-1972”, 
AA 90, 1975, s. 76 vd. ; De Ruyt, a.g.e., s. 129 vd.; Sencer Şahin 1999, Inschriften von Perge, Teil 
I: Vorrömische Zeit, frühe und hohe Kaiserzeit, Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien, 
Band 54, Bonn, s. 206-208, 210-212; Atik, a.g.e., s. 49. 
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Büyüklük bakımından Anadolu’da ikinci sırada yer alır ve M.S. 2. yüzyılın ilk 

yarısına tarihlenir. Kareye yakın planlı avlunun tam merkezinde bir tholos 

bulunmaktadır. Bizans Dönemi’nde ayazma olarak kullanıldığı düşünülen tholosun 

Tykhe kültüne ait olma ihtimali vardır.  

 

3.1.3. Side 

Perge’nin komşusu olan bir başka liman kenti Side’de balıkçılığın, hem 

Pamphylia Denizi’ndeki balık türlerinin çeşitliliği, hem de Melas’ın (Manavgat Çayı) 

ünlü tatlı su balıkları nedeniyle günümüzde olduğu gibi antik dönemde de önemli bir 

gelir kaynağı oluşturduğunu belirtmiştik. Kentte bulunan macellum, Anadolu’daki 

bilinen macellum örnekleri içerisinde en büyük olanıdır. M.S. ikinci yüzyıla 

tarihlenen yapı, tiyatro binasının güneydoğusunda ve günümüzde müze olarak 

kullanılan hamam binasının güneyinde yer alır7. Alanın merkezinden güneybatıya 

kaymış şekilde, merdivenli girişi güneybatıya bakan bir tholosu bulunur. Tholosun 

tasarlanmasında 12 rakamı dikkat çekicidir; dört bloktan oluşan piramidal çatıda her 

blokta üç burç olmak üzere, toplam 12 burç yer alır. Sütun sayısı 12 olarak 

hesaplanmıştır. Cella duvarında yer alan firizde 12 adet betim yer almaktadır.  

 

3.1.4. Aizanoi 

Phrygia Bölgesi’nin önde gelen kentlerinden biri olan Aizanoi’da, K Rheidt 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Çavdarhisar Camii’nin bulunduğu 

alanda, devşirme malzemeler arasında tholosa ait iki adet blok saptanmış ve bu 

tholosun bir macelluma ait olabileceği ileri sürülmüştür8. Yapı, M.S. 2. yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. 

Ayrıca, Koca Çay’ın her iki yakasında kurulmuş olan kenti birbirine bağlayan 

ve M.S. ikinci yüzyıla tarihlenen köprülerden birinin korkulukları üzerinde köprüyü 

                                                
7Arif Müfid Mansel, Jale İnan, George E. Bean, Side Agorası ve Civarındaki Binalar: 1948 Yılı 
Kazılarına Dair Rapor, TTK, Ankara, 1956, s. 2-14; Arif Müfid Mansel 1978, Side: 1947-1966 
Yılları Kazıları ve Araştırmaların Sonuçları, s. 149 vd.; Atik, a.g.e., s. 49.  
8Klaus Rheidt, “Aizanoi. Vorbericht über die Forschungen zur historischen Topographie”, AA 1993, 
s. 493-497; De Ruyt, a.g.e., s.22-25; Atik, a.g.e., s. 50. 



 131 

bağışlayan M. Apuleius Eurykles’in deniz yolculuğunun tasvir edildiği sahnedeki 

balık kabartmaları da dikkat çeker9. 

 

3.1.5. Ephesos 

Ephesos kentinde bir macellumun varlığından bahseden iki yazıt mevcuttur10. 

Yazıtlara dayanarak yapınının stadiumun batısındaki alçak tepenin üzerinde yer alan 

tholos ve etrafındaki dörtgen alan olduğu düşünülmektedir. Burası antik liman ve 

kent kapısına da yakındır11. Daha önce bahsettiğimiz gibi, Ephesos’ta balıkçılar 

loncası tarafından bir gümrük binasının yaptırıldığına dair epigrafik deliller 

mevcuttur. Bu durumda macellumun limana yakın bir konumda olması önemlidir. 

Buradaki tholos, Anadolu’da bilinen macellum thosları içerisinde en büyük olanıdır. 

Ephesos macellumunun M.S. ikinci yüzyıl sonu veya üçüncü yüzyılda yapıldığı 

düşünülmektedir12. 

 

3.1.6. Diğer Kentler 

Priene’de gerçekleşleştirilen kazılar sonucunda, kentin agorasının batısında, 

Batıkapısı Caddesi’nin kuzeyinde et ve balık pazarı olarak adlandırılan ve yaklaşık 

olarak M.Ö. dördüncü yüzyıla tarihlenen dörtgen bir alan ortaya çıkarılmıştır. Burada 

kısmen doğal kayalığın içerisine oyulmuş olan balık yıkama havuzuyla podium 

şeklindeki bir yüksekliğin üzerinde oturan bir bina kalıntısı vardır. Batı galerisinin 

arka duvarı ve caddenin kuzey kenarı boyunca kalıntıları bulunan taş masalardan 

dolayı, bu alan et ve balık pazarı olarak adlandırılmıştır. Zira Tralleis’de bulunmuş 

olan bir yazıtta Priene’deki et ve balık pazarı için taş masaların bağışından 

bahsedilmektedir13. 

Iasos’ta, kent etrafında yükselen mezar biçimli yapılar arasında yer alan ve 

M.S. ikinci yüzyıla tarihlenebilen bir yapı kompleksi yer almaktadır. Yapı, balık 

                                                
9 Bkz., Rheidt, a.g.e., s. 485, res.16. 
10  Yazıtlar için bkz., De Ruyt, a.g.e., s. 71.  
11 Atik, a.g.e., s. 50-51. 
12 A.e. 
13Frank Rumscheid, Priene “Küçük Asya’nın Pompeisi” Rehberi, Çev. Semra Bulgurlu, İstanbul, 
2000, s.85. 
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pazarı olarak adlandırılsa da henüz onu oluşturan öğeler bütünüyle 

çözümlenmediğinden macellum olup olmadığı kesin değildir14. 

Bunlara ek olarak, arkeolojik kalıntıları şu ana kadar saptanamamakla birlikte 

epigrafik kaynaklar aracılığı ile macelluma sahip olduklarını bildiğimiz Anadolu 

kentleri de bulunmaktadır. 

Balıkçılığın önemli bir ticaret malzemesi ve gelir kaynağı olduğu 

Constantinopolis kentinde bir macellumun varlığına işaret eden epigrafik delil 

bulunmaktadır ancak, bu macellumun lokalizasyonu yapılamamıştır 15: 

oπισθεν  της  άγορας  Κωσταντίνου,  και  του  έν  τη  στοα µακέλλου. 

 

Constantinopolis yakınındaki Perinthos-Herakleia’da da bir macellumun var 

olduğunu şu yazıttan anlamaktayız16: 

 

 [ει  δέ τις τολµήση ετερον  βαλειν  πτ]ωµα,  δώσει  προσ- 
 [τίµου  τω  φίσκω (?) ٭ βφ  και  τ]η  τέχνη  των  µακελλαρίων ٭ βφ. 
              [χαιρε  π]αροδειτα.   
 

 Günümüzde Marmara Ereğlisi için balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. 

Tekir, barbunya, kılıç, kolyoz, uskumru, palamut, torik, istavrit, sardalya, sinarit, 

levrek, gibi deniz balıklarını bol miktarda ve her mevsim kentin sularında bulmak 

mümkündür. Diğer yandan, antik dönemde kentteki balıkçılık konusunda antik 

kaynaklar sessiz kalmaktadır.  

Magnesia Ad Meandrum (Ionia) kentinde mermer bir sütun üzerine kazınmış 

olan ve bir pazaryeri sorumlusunu onurlandıran yazıt, kentteki macellumun 

varlığından bizi haberdar eder17: 

 

ελαιον  παραπράσεις  τε  ποιησαντα / έν  τω  µακέλλω  παντος  ειδους  εν  ταις / 
ε(ο)ρταις  εν  τω  της  άγορανοµίας  αυ/ του  καιρω  εν  τε  τω  Αρτεµεισιωνι/  
µηνι… 
 

                                                
14Fede Berti, “Iasos Di Caria”, Arslantepe, Hierapolis, Iasos, Kyme: Scavi archeologici italiani in 
Turchia, Venezia, 1993, s. 123–124. 
15 De Ruyt, a.g.e., 53. 
16 Mustafa Hamdi Sayar, Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) und Umgebung. Geschichte, 
Testimonien, Griechische und Lateinische Inschriften, Wien, 1998, s. 290, n. 117. 
17 Otto Kern, Die Inschriften von Magnesia am Meander, Berlin 1900, s. 128, n. 179; De Ruyt, 
a.g.e., s. 107. 
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Bu macellumun yeri saptanmamış olmakla birlikte kentte ele geçmiş iki adet 

yazıtta τάριχος kelimesine rastlanmış olması, kentteki tuzlanmış balık ticaretine 

işaret etmektedir18. 

Korakesion (Kilikia) kentinde, Aurelia Ingamiane Theodora isimli bir 

kadının babası Ingamis’i onurlandırmak için belediye başkanından aldığı bir destekle 

babasının son isteği olan makellon binasını yaptırdığından haberdar olmaktayız19: 

 

Ινγαµιν  Τροκοάρεως / τον  φιλοτειµησάενον / το  έργον  του µακέλλου /  
Αυρ. Ινγαµιανη  Θεοδωρα / η  θυγατερ  και  Κληρονοµ[ος] / εξ  ων  υφειλεν  του 
ληγάτου / της  πολεως  κατα  την  τελευ / ταίαν  γνωµην  και  σηµίω / σιν  του   
πατρος.   
 

Burada da tıpkı Perge ve Sagalassos’ta olduğu gibi özel şahıslar tarafından 

yaptırılarak kente armağan edilen bir macellum örneğini görmekteyiz. Korakesion’un 

bir liman kenti olduğu düşünülürse geçimini denizden sağlayan bir kent olarak 

balıkçılığın ve balık ürünlerinin kentte dikkate değer bir önemi olduğu düşünülebilir. 

Korykos (Kilikia) kentindeki macellum hakkında bize iki yazıt bilgi 

vermekteyse de yapının yeri kesin olarak saptanmış değildir: 

 

δοξα  συο <θ> (εο)<ς> ο  µόνος  αθά 
νατος. Σοµατοθηκη 
Κόνονος  µακελλαρί[ου] 
και  τις  αυτου  συνβίω 
Φλορέννας20. 
 
θίκι  διαφερον9 
τα Γεοργίον  µα9 
κελαρίου  λογα9ρίτου21. 
 

Korykos kentinde ele geçen yazıtlarda bir ağ balıkçısı ile bir balıkçıdan 

bahsedildiğine daha önce değinmiştik22.  

                                                
18 Kern, a.g.e., s. 104, n. 116, 35. satır (ταρειχοπωλίου) ve s. 108, n.121, 12.satır (τ[άριχος])  
19 Re Ruyt, a.g.e., s. 53.  
20 MAMA  III, s. 177, no: 538. 
21 MAMA III, s. 143, no: 280 
22 Hamdi Şahin, “Geç Roma İmparatorluk ve Erken Bizans Dönemlerinde Dağlık Kilikia (Kilikia 
Trakheia) Bölgesi Yazıtlarında Meslekler”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2003, s. 43, 44; 
MAMA III, s.160, no: 411a; MAMA III, s.176, no: 521. 
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Her ne kadar bir Syria kenti olsa da yapının konumu henüz saptanmamakla 

birlikte, Antiokheia kentindeki bir macellumun varlığına dair Malalas bir takım 

bilgiler içermektededir23: 

 

του  ιερου  του  Αρεως  µετακληθέντος  µακέλλου 

 

Malalas’ın verdiği bilginin ışığında, en azından M.S. dördüncü yüzyıl için 

Antiokheia’da varlığını bildiğimiz macellumun Ares tapınağının yanında yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Antiokheia’nın konumuna bakıldığında, Amik Ovası’ndaki 

nehirlerden ve denizden balık ve diğer deniz ürünlerinin kolayca elde edilip bol 

miktarda tüketilmiş olabileceği düşünülebilir. Bu durumu, Antiokheia kentinde 

yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan balık tasvirli mozaiklerin desteklediğine 

inanılsa da mozaik ustalarının ellerindeki model kitaplarından yararlanarak 

çalıştıkları düşünüldüğünde, bu olasılık zayıf kalmaktadır. Diğer yandan, 

Antiokheia’nın hinterlandından gemilerle kente taşınan mallar arasında balık da 

yerini almıştır. Libanios, Seleukeia limanından yukarı doğru ırmağa ulaşan 

balıklardan bahsetmektedir24. 

Bu kentlerin dışında, Aigeai, Akmonia, Larisa, Thyateira, Sosandra, Sardes 

(dört adet), Rhyndakos Apolloniası ve Aphrodisias’ta da macelleum bulunduğuna 

dair epigrafik kaynaklar mevcuttur25.  

 

3.2. Balıkçı Loncaları 

Antik çağ dünyasında balık ve balıkçılığın hem teknolojik hem de ekonomik 

açıdan oldukça organize olmuş bir endüstri şeklini aldığı görülür. Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde Mısır, İspanya, Sicilya, Kuzey Afrika, Suriye ve Küçük Asya gibi çeşitli 

yerlerde bu endüstirinin mevcut olduğuna dair bilgilere sahibiz26. 

                                                
23 Malalas, s. 216, 219-221; De Ruyt, a.g.e., s. 36. 
24J.H.W. Liebeschuetz, Antioch: City and İmperial Administration in the Later Roman Empire, 
Oxford, 1972, s. 75; Libanios, 258, 262. 
25 Atik, a.g.e., s 45; De Ruyt, a.g.e., Akmonia: s. 17, Rhyndakos Apolloniası. 37, Larisa: s. 97; 
Thyateira: s. 219. 
26 G.H.R.Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity, Volume 5, Macquarie 
University, 1989, s. 99. 
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Özellikle, Karadeniz sahilleri ile Bosporos ve Propontis bol balık barındıran 

bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Karadeniz’in batı sahillerinde, Trakya 

kesiminde yer alan Odessos’ta, Roma İmparatorluk Dönemi’nde bir Θυνειται 

Έρµαντος birliğinin var olduğunu öğrenmekteyiz. Ancak, Hermas isminin bu 

birliğin kurucusuna mı, yoksa belli bir yere mi ait olduğu kesin değildir27. Küçük 

Asya’da, bu tür birliklere işaret eden epigrafik deliller mevcuttur.  

 

3.2.1. Kallipolis 

Kallipolis’te (Gelibolu) bulunan ve M.S.1. yüzyıla tarihlenen bir mermer stel, 

bölgede bir balıkçı birliği olduğuna dair kanıt teşkil eder. Üzerinde, Priapos ve 

balıklı bir sunağın kabartma olarak betimlediği ve Anadolu’da balığın kutsanmasına 

ilişkin bölümde, Priapos’la bağlantılı olarak daha önce de değinmiş olduğumuz 

stelin, Gelibolu’dan İzmirde’ki Evanjelik Okulu’nun Müzesi’ne taşındığı ilk 

editörlerden tarafından belirtilmektedir. Robert, bu stelin olasılıkla İzmir 

Müzesi’ndeki 377 nolu eser olduğunu belirtir. Envanterinde yangında tahrip olmuş 

mahallelerden geldiği için menşei “yangınyeri” olarak verilmiştir28:  

 
 Επιι  ιερέως  Καίσ[αρ]ος . . . .  Λευκίου  Φλαβίου 
 το  δευτερον,  οι  δικτυαρχησαντε[ς]  και  τε[λων]-  
 α[ρχ]ησαντες  έν  τωι Νε[ι[λαίωι,  αρχωνουντος  Πο-,   
4 πλίου  Αουΐου  Λυσιµάχου,  δικ[τ]υαρχούτων  Ποπλίου  Αουΐου 
 Λυσιµάχου,  Ποπλίου  Αουΐου  Ποπλίου  υιου  Ποντικου,  Μάρ- 
 κου  Απικίου  Κουαδράτου,  Επαγαθου  του  Αρτεµιδωρου, 
 Ποπλίου  Αουΐου  Βείθυδος,  σκοπιαζοντων  Επαγάθου 
8 του Αρτεµιδώρου,  Ποπλίου  Αουΐου  Βείθυδος,  κυβερνών- 
 των  Σεκο[ύν]δου  του  Α[ο]υΐου  Λυσιµάχου, Τυβελλίου  Λ. . 
 Λαίτου,  φελ[λο]χαλαστουτος  Τονγιλίου  Κοσµου,  εφη- 
 µερευοντος  Κασσίου  ∆αµασίππου,  αντιγραφοµέ- 
12 νου  Σεκο[ύν]δου  του  Α(ο)υΐου  Λυσιµάχου  λεµβαρχ[ούν]- 
 των  Ασκλη[πί]δου  του  Ασκληπίδου,  Ερµαΐσκου  του  Α- 
 ουΐου  Λυσι[µάρ]ου,  Ευτύχου  του  Αυουίου  Βείθυδος, 
 Μενάνδ[ρου  του]  Λευκίου,  Ιλάρου  του  Ασκληπιάδου, 
16    συνναυται.  
 

                                                
27 A.e., s. 102. 
28 A. Dumont, BCH 1 (1877), 409-410; IGR I, 817; Yazıtla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., Louis 
Robert, “İnscriptions de l’Hellespont et de la Propontide”, Hellenica IX, 1950, s. 80-85; Frisch, a.g.e., 
s. 10-14, no. 5. 
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Robert, bu yazıtta yer alan ve ilk editörlerin hakkında bir yorumda 

bulunmadıkları τελεταρχειν sözcüğünün, daha sonra Mortmann tarafından 

τελωναρχειν şeklinde yeniden okunduğunu ve bundan yola çıkarak balıkçılıktan 

geçimini sağlayan bir topluluğa işaret edildiği şeklinde bir yorumda bulunduğunu 

ifade eder. Robert, her ne kadar Mortmann ile aynı fikirde gibi görünse de aynı 

zamanda τελεταρχήσαντες sözcüğünden yola çıkan Foucart’ın, “Gelibolu’lu dini bir 

topluluktan” bahsedildiği şeklindeki yorumuna da dikkat çeker29. Bu yoruma göre, 

Nilaeum’daki seremoniye katılanların listesi söz konusudur. İsis kültüyle ilişkili 

olarak gösterilen bu kutlamalarda, sembolik olarak yapılan bir balık avı ritüeline de 

yer verilmiş olabileceği ileri sürülmüştür. 

Robert, yazıtta, balığa pusu kuranlar, gözetleyenler (σκοπιάζειν ; 

εφηµερεύων), farklı tip ağların veya balık sepetlerinin hareketlerini kontrol edenler 

(δικτυαρχειν, φελλοχαλαστειν) ve kayık şefleri (λεµβαρχειν) gibi birliğe katılan bir 

grup insanın tanımladığını belirtir30.  

 

3.2.2. Parion 

Mysia’da bir liman kenti olan Parion’da (Kemer) bulunan ve H. Kiepert, H.G. 

Lolling ve J.H. Mortmann tarafından yorumlanan bir yazıt, Gelibolu yazıtı ile 

ilişkilendirilmiştir. M.S.1.yüzyıl başlarına tarihlenen bu stel üzerinde, Poseidon’un 

yanında balıkçıların koruyucusu ve yardımcısı olarak Parion’daki kıyı balıkçıları 

loncası tarafından saygı gören Priapos, kabartma olarak betimlenmiştir31: 

  
Ιερει 

 Φαικηνίω  (?)  Φίρµω  [οι - - αρ]- 
 (χ)ήσαντες  εν  Φρου - - - - - - - - 
4 Σ.  Μάρκιος (?)  Μάγνο[ς - - - -] 
 Φρουκτος  Φουσκο[ς ― ― σκοπ]- 
 Ιαζόντων  Φούσκου - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-  
Robert, yazıtın son kısmını oluşturan ιαζοντων sözcüğünden yola çıkarak 

burada da tıpkı Gelibolu yazıtında olduğu gibi bir balıkçı birliğinin listesinin 

                                                
29 Robert, a.g.e., s. 83. 
30 A.e., s. 97. 
31 H.G. Lolling, AM IX, 1884, s. 63; J.H. Mortmann, AM X, 1885, s. 207; Robert, a.g.e., s. 89; 
Frisch, a.g.e., s. 14-15, no: 6. 
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bulunduğunu ve her iki listenin de aynı birliğe ait olduğunu ileri sürer. Bu nedenle de 

yazıtlardan birini Kallipolis’e, diğerini ise Parion’a atfetmek yersizdir. Her ikisi de 

Parion’a ait olmalıdır. Parion kenti kıyılarında balıkçılık yapılan çok sayıda alanın 

yer almış olduğu ve buradaki balıkçıların hem kıyıda hem de muhtemelen bölgedeki 

bir akarsu ağzında avlanabilmek için kira ödemiş olabilecekleri üzerinde de 

durulmuş, Gelibolu yazıtının bir bölümünde yer alan εν  τωι  Νειλαίω ile, Parion 

yazıtında bulunan έν  Φρου- ifadelerinin balıkçıların avlanma yerlerine işaret eden 

yer isimleri olabileceği iddia edilmiştir 32.  

Diğer yandan εν τωι  Νειλαίω ifadesinin bir yer ismi olmaktan ziyade dinsel 

bir anlam içerdiğine de inanılmaktadır33. F. Dunand, Parion’da, asimile olmuş ve 

yerel Priapos’la yakınlık gösteren Nil tanrısının kutsal alanı veya tapınağı olduğunu, 

Neilaion’un sadece yerel bir kutsal alanın adı değil, aynı zamanda balıkçı loncasının 

toplantı evi ve kült yeri olarak düşünülebileceğini iddia etmekte, Parion’un kıyı 

balıkçıları tarafından saygı gören bereket ve balık tanrısı Priapos’un, Mısırlı Nil 

tanrısının topluma adapte edilmiş şekli olup olmadığı sorusu üzerinde durmaktadır34. 

 Diodoros, Priaposla Osiris’i karşılaştırır, Lapsekili tanrıyla Mısır tanrısı ve 

onun efsanesi arasında bir bağ kurar: İsis, kocası Osiris’in erkeklik uzvunu bulunca 

onu bir tanrı haline sokar, bu tanrı da Priapos’tur. Priapos’un bir Anadolu tanrısı 

olduğu ve böyle olmakla Adonis, Osiris, İsis, giderek Dionysos ve Aphrodite gibi 

Yunan mythosuna sonradan girdiği sonucuna varılabilir. 

 

3.2.3. Kyzikos 

 Propontis’teki balıkçılık loncasına işaret eden başka bir epigrafik bir delil 

(συνεδρίω  τ]ων αλιέων) Kyzikos’tan gelmektedir. Yazıt, Roma İmparatorluk 

Dönemi’ne tarihlendirilmektedir35.  

 

 [- - - - -] ο  κατε- 
 [σκε]υασεν  εα [υτώ - - - -] 
 [και] κλ. ∆ηµοκρ [ιτω - -] 
4 [τω]  υώ·  εί  δε  τολµ[ήσει  έτερον  θέσθαι , ] 
                                                
32 Robert, a.g.e., s. 90. 
33 Robert, a.g.e., s. 90, dipnot 100. 
34 Dittmann-Schöne, a.g.e., s. 98-99. 
35 Horsley, a.g.e., s. 102. 
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 [δώ]σει  τω  ι ερωτ[άτω  συνεδρίω] 
 [τ]ων  αλιέων  Χ  [- -, καί  υπευθυνος] 
 [έστω  τω  τη]ς  τυµβωρυ[χίας  έγκλήµατι]36. 
 

Bu yazıtın yanı sıra başka bir epigrafik delil, Roma İmparatorluk Dönemi 

öncesinde de bir balıkçı loncasının Kyzikos’ta var olduğuna işaret etmektedir37. 

Mordtmann tarafından 1885 yılında yayımlanan ve Hellenistik Dönem’e tarihlenen 

bu yazıt, Kybele ve Apollon’un tasvir edildiği bir stele kazınmıştır38: 

 

 Іππαρχουντος  Μενεσθεως  του  Πολΐδου, 
 Άρχώνης  Σκοπίας Θίβρου (?),  Αγάθαρχος  Νικίο[υ] (?),  
        επι  του  χρηµατισµου  Μειδίας  Απολ[λωνίου?] 

4 του  Μειδίου,  Μενανδρος  Μενάνδρου, 
        και  µέτοιχοι  ∆ηµήτριος  Θεογένου, 
  Αριστίων  Αριστίωνος, 
  ∆ιονύσιος  Αριστίωνος, 

8 Αρτεµίδωρος  Κλειµανδρου,  
  Μενεσθευς  Ηρακλείτου, 
  Μηνοδωρος  Μητροφάνου, 
  Θεοκριτος  Θεοκρίτου, 
12 Αρχέβιος  Αρχεβίου του  ∆ιοκλείους, 
  Αρτέµων  Αρτέµωνος 
  Αγίας  ∆ηµητρίου, 
  ∆ιονύσιος  ∆ιονυσίου, 
16        και έπαγωγοι  ∆ιονύσιος  Σωτηρος, 

      ∆ιονύσιος  Σωκράτου, 
 Ποσειδωνι  και  Αφροδειτη  Ποντία, 

19 χαριστηριον 
 

Poseidon ve Aphrodite Pontia’ya adanan bu adak yazıtında yer alan αρχώνης 

ve µέτοιχοι terimlerine dayanarak, adakta bulunanların vergi veren bir işletmeden 

olduğu düşünülmektedir. Robert, bu verginin olasılıkla bazı balık avı ve denizcilik 

hakları ile ilgili olduğunu belirtmekte ve dolayısıyla yazıtın, Gelibolu ve Parion 

yazıtlarıyla karşılaştırılabileceğini vurgulamaktadır.  

Robert, yazıtın ikinci satırında yer alan Σκοπίας Θίβρου ve Αγάθαρχος 

terimleri üzerinde durur. Buna göre, σκοπίας’ın antik kaynaklardaki balık avı ile 

                                                
36

F.W., Hasluck, “Unpublished Inscriptions from the Cyzicus Neighbourhood” JHS 24, 1904, s. 32, 
n. 43; Elmar Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung, Teil 1, Inschriften 
griechischer Städte aus Kleinasien. Bd.18, Bonn, 1980, s. 109, no: 260.  
37 T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, Vol. IV, Baltimore 1938, s. 567, dipnot 228; 
Robert, a.g.e., 1950, 94-96. 
38 J.H. Mordtmann, “Zur Epigraphik von Kyzikos”, AM X, 1885, s. 204–207, no: 30; Robert, a.g.e., s. 
94-97. 
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ilgili tekstlerde, “pusu kurup beklemek” anlamında kullanılan σκοπία teriminin 

genetif hali olduğu ve burada da, tıpkı yukarıda bahsedilen Gelibolu ve Parion 

yazıtlarında da görüldüğü gibi, balıkçıların avlandıkları alanlarla ilgili olarak bir yer 

isminin söz konusu olabileceğini ileri sürmektedir39. Yine yazıttın 16. satırında yer 

alan, επαγωγός deyiminin etimolojik olarak “balıkları ağlara çekenler” olarak 

tanımlanabileceğini ileri sürer40. 

Diğer yandan erken dönemlerden itibaren ton balığı tasvirinin Kyzikos 

sikkeleri üzerinde vazgeçilmez bir tip olarak kullanılmış olması da ton balığının 

kentin yaşamındaki önemini vurgular niteliktedir. 

 

3.2.4. Byzantion 

Byzantion yakınında yaşayan ve bir Dionysiak birliğinin üyesi olan 

balıkçıların (thiasitai) Dionysos Parabolos’a ithaf ettikleri, Hadrianus Dönemi’ne ( 

M.S. 117–138) ait bir yazıt bulunmaktadır41. Özellikle, Hellenistik Dönem’de 

Boğaz’dan sağlanan büyük miktardaki ton balığının kentin ekonomisindeki önemi 

dikkate alındığında, özel donanımlara sahip profesyonel balıkçıkların böyle bir 

adakta bulunduklarını duymak pek de şaşırtıcı değildir. Yazıtın üst kısmında yer alan 

üç sıra yazıt şu şekildedir42:  

 
Έπι  ιεροµνάµονος  Αδ[ριαν]ου  Καίσαρ[ος] 
το  α  οι  θιασιται  ∆ιονύσω  Παραβόλω 
υπερ  του  γυµνασιάρχου  Ποτάµονος  Μηνοδότου. 

 

Robert, bu yazıtla ilintili diğer bir adak yazıtından, Dionysos Parabolos’a 

adakta bulunan bu balıkçı birliğinin, kendilerini Dionysoboleitai olarak 

adlandırdıklarının anlaşıldığını belirtir43. Eski Yunanca sözlüklerde “ağ tutmak, ağ 

parçası ya da ağın kendisi veya bir ağ atımıyla toplanan balık” olarak tanımlanan 

Bolos terimi modern yunancada da “ağ atılan yer” anlamına gelmektedir. Balık adları 

ve denizcilik alanındaki devamlılık göz önüne alındığında bu terimin Bosporos 

                                                
39 Robert, a.g.e., s. 96. 
40 A.e., s. 97. 
41 Louis Robert, “Du Bosphore à l’Eubée Avec Une Inscription Errante”, BCH 102, 532–35; Horsley, 
a.g.e., s. 102. 
42 Robert, “Du Bosphore à l’Eubée Avec Une Inscription Errante”, s. 523. 
43 A.e., s. 531-35. 
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kıyısında balık avı için elverişli yerlere işaret eden bir “toponym” (yer ismi) 

olabileceği Robert tarafında ileri sürülmüştür44. 

 

3.2.5. Ephesos 

Balıkçı birliğinin bulunduğu diğer yerlerden birinin de Ephesos olduğunu 

öğrenmekteyiz. Ephesos liman alanının güneydoğu köşesinde in situ bulunmuş ve 

Nero Dönemi’ne (M.S. 54–59) tarihlenen bir stel, Ephesos limanı yakınına balıkçılar 

loncası tarafından bir gümrük binasının inşa ettirildiğini kaydeder45: 

 

5 και Όκταονία τη γυναικι του αύτοκράτορος 
 και τωι δήµωι τωι CΡωµαίων και τωι δηµω[ι] 
 Εφεσίων οι αλιεις και όψαριοπωλαι τον 
 τόπον λαβόντες ψηφίσµατι άπο της πολεως 
 το τελωνιον της ίχθυϊκης κατασκευάσαν – 
10 τες έκ των ίδίων ανέθηκαν. 
 

Ephesos yazıtı, bir yandan balık avı ile uğraşan, diğer yandan da bu malı 

satan üyeleri içeren bir birliğe işaret etmesi açısından tipik bir örnektir. Bu tür bir 

birliğin, politik konularda da etkili olabileceğine dair belirtiler bulunmaktadır. 

Pompei’de bulunan ve M.Ö. 79 yılından öncesine tarihlenen kısa, boyalı bir yazıttan, 

piscicapi’nin bir aedile’nin seçilmesinde zorlayıcı bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Bundan yola çıkarak, yerel balıkçılık endüstrisini temsil eden bu tür yüksek profilli 

ve geniş çaplı bir birliğin, üyelerinin çıkarları söz konusu olduğunda politik alanda 

da etkili olmuş olabilecekleri üzerinde durulmuştur. Hatta Kaystros Irmağı’nın 

taşıdığı alüvyonlar yüzünden dolan Ephosos limanın, 61 yılında proconsul Barea 

Soranus tarafından temizletilmesini garanti altına almak için, buraya bir yazıt dikmiş 

olan balıkçı loncasının etkili bir lobi oluşturmuş olabileceği bile düşünülmektedir46.  

Horsley, balık avcılarını ve satıcılarını içeren bu tür bir birliğin kendi gelirleri 

ile neden bir gümrük binası inşa ettirdikleri sorusu üzerinde durmuştur. Ona göre, 

limandaki konumu göz önüne alındığında, gümrük binasının inşa edilmesindeki esas 

amaç, yalnızca birliğin adını yüceltmekten kaynaklanmıyordu. Amacı, kente 

                                                
44 A.e. 
45 G.H.R. Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity, V. 5, Macquarie University, 
1989, s. 95vd. 
46 A.e., s. 101. 
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gemilerle ithal ya da ihraç edilen mallardan olduğu gibi, balıkçılık endüstrisi 

üzerinden de vergi toplamak olan bu tür bir binanın inşa edilmesi ile Ephesos’taki 

balıkçı birliğinin üyesi olmayan şahısların, avlarını kentte sokup satmaktan men 

edilmelerinin garanti altına alınmak istenmesiydi. Horsley, konuyla bağlantılı 

olabilecek bir örnek de sunar: Buluntu yeri bilinmeyen parça halindeki bir papürüs, 

balıkçıların ve balık satıcılarının görünüşe göre yasal olmayan yöntemlerle mallarını 

bir Mısır kent pazarında satma yoluna başvurduklarına işaret etmektedir47. Bu 

durumda Ephesos yazıtının, kentte faaliyette olan bir kartele dair belirtiler içerdiği 

söylenebilir. Horsley, bu binanın aynı zamanda, şehrin ihtiyacını karşılayan bir balık 

pazarını içermiş olabileceğini ileri sürerek neden balıkçı birliğinin gümrük binasının 

yapımı için para harcadığı sorusuna açıklık getirmeye çalışmıştır48. 

Ephesos’taki balık tüccarları birliği hakkında diğer bir bilgi, aynı binaya 

işaret eden epigrafik bir delilden sağlanmaktadır. Antoninus Pius Dönemi’ne 

(M.S.138–161) tarihlenen bu yazıt da liman alanında bulunmuştur49. Bu yazıtta, 

Artemis Ephesia, İmparator Antoninus Pius, Ephesosluların şehri ve gümrük 

dairesinde balıkçılık işi ile uğraşan tüccarlar (επι το τελωνιον της ιχθυϊκης) adına, 

Cominia Junia adlı bir kadının altarlı bir İsis heykeli adadığı belirtilmektedir. 

Nero Dönemi’ne tarihlenen bir önceki yazıttan bir yüzyıl sonra, Ephesos’taki 

balıkçılık loncası ile bazı bağlantıları olduğu anlaşılan bu kadının ismi, Ephesos’taki 

başka bir yazıttan da bilinmektdir. Birliğe bağışta bulunan ve onun hamilerinden biri 

olan bu kadının, birliğin üyelerinden birisi ile akrabalık ilişkisinin olması da 

mümkündür. 

Her ne kadar genel kanı, başlangıçtan beri süregeldiği şekilde Hellenistik 

Dönem’de de Yunan ve Mısırlı balıkçıların, toplumun alt tabakalarından geldiği 

yönünde olsa da Ephesos yazıtı bize bunun tersi bir durmu göstermektedir. Elbette 

birliğin üyesi olan her şahsın kendi balıkçı teknesine ve balık ağlarına sahip olduğu 

düşünülemez. Birliğe en büyük bağışta bulunan sahısların teknelerinde ya da 

dükkanlarında çalışan ücretli uşaklar ya da köleler asıl emektarlardı. Ayrıca, varlıklı 

                                                
47 A.e., s. 103. 
48 Horsley, a.g.e., s. 104. Söz konusu bina ve balık kalıntıları için bkz., Charles K. Williams, “Corinth, 
1978: Forum Southwest”, Hesperia 48, 1979, s. 107-24. 
49 Horsley, a.g.e., s. 105-106; Dittmann-Schöne, a.g.e., s. 99. 
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kimselerin kendilerini balıkçı ya da balık satıcı olarak tanımlamaktan mutluluk 

duydukları anlaşılmaktadır.  

 

3.2.6. Smyrna 

Küçük Asya’daki balıkçı birliklerine ait bir diğer yazıt da Smyrna’dan 

gelmektedir. Söz konusu yazıt M.S. 3. yüzyıla tarihlenir50:  

 
Συνεργασία │κυρτοβό│λων, κατα│το  φήφισµα│της  βουλης│ 
ταµιευόντω│ν  Σεβήου  κ│αι  Ονησίυ. 
 

3.2.7. Karain Mağarası 

 Balıkçılık loncaları ile ilgili bir başka örneğimizi, Antalya’nın yaklaşık 25km. 

kadar kuzeybatısında bulunan Karain Mağarası’nın giriş yerindeki kaya duvarlarının 

üzerine özensiz bir şekilde yazılmış ve hepsi Roma İmparatorluk Çağı’na ait çok 

sayıdaki kült yazısından birisi oluşturmaktadır. Meter Oreia “Dağ Anası”na adanmış 

olan bu yazıt şu şekildedir51:  

 

 .........ΩΝΙΣΣΥΡΟΥΑΤΕΟΥΝΕΙΟΕ[ 
2 µυσ[τη]ριάρχης  ο  υιος  αύτου  εφιλο- 
 τειµήσαντο  τω  κυνω  των  αλιέων 
4 των  εν  ελικοις AII…..κεφαλέου  A[ 
 Π ΟΥΛΟΚII    vac.?   ΤΟΙΧΕΣΘΑΙ 
6  v                       ΧΕΣ…….ΥΤ 
  a                           ΘΟΣ  ------ 
8  c                               ---------- 
  a                        ΛΙ  ΙΟ….Ρ… 
10  t                             .  .ΟΝΑ----- 
                                                           -------ΑΛΛΟΙ 
12                                              ------ΟΑΠΟΛ 

                                               ----------------                                         
“[Filanca] ve oğlu tarikat başkanı[filanca] suyun girdap yaptığı ( ya da kaynadığı) 
yerin balıkçı derneğine saygılarını sundular”. 

 

Bu yazıt, söz konusu havalide girdaplı sulara sahip bir mevkide balıkçılık 

yapanlar tarafından oluşturulan bir lonca olduğundan haberdar olmamızı 

                                                
50Jean-Pierre Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains, 
Vol. III, New York, 1979, s. 53, no: 150. 
51 Sencer Şahin, “Meter Oreia von Karain/Antalya: Eine  Grottengöttin in Südkleinasien”, 
“Bemerkungen zu den lykischen und pamphylischen Inschriften”, EA 17, 1991, s. 132, 138, no: 8. 
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sağlamaktadır. Anılan balıkçı mevkiinin, Düden Suyu (Katarrhaktes)’nun Karain’in 

1km. kadar kuzeyindeki kaynak bölgesi (Kırkgöz Kaynakları) olabileceğini 

düşünülmüştür52.  

Bu loncanın balık avı için kullandığı alan, yani av alanı, suyun girdap yaptığı 

yerdeydi ve bu girdap belki balıkçı tekneleri için özellikle tehlike oluşturmaktaydı. 

Anlaşıldığı kadarı ile Karain mağarasında balıkçı derneği ve mysterler arasında 

alışılmadık bir ilişki söz konusuydu. Bu ilişkide Dağ Anası’nın fonksiyonunun 

önemli bir rol oynadığı kesindir. Dağ anası bereket tanrıçası olduğu gibi, aynı 

zamanda balıkçıların koruyucusuydu ve avın bereketli geçmesini sağlıyordu53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Şahin, a.e.,; Çelgin, “Termessos Egemenlik Alanında Artemis Kültleri II: Keldağ/Göldağ 
(Neapolis) Antik Yerleşmesindeki “Aspalos-Artemis Akraia” Kültü. Epigrafik ve Arkeolojik Veriler 
Işığında Bir Değerlendirme”, Adalya VI, 2003, s. 151. 
53 Dittmann-Schöne, a.g.e., s. 98 
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SONUÇ 

 

Eskiçağ toplumlarının beslenmesi ve ekonomisi üzerine son yıllarda yoğun 

olarak gerçekleştirilen araştırmalar, bu dönemde, balık ve balıkçılığın tahmin 

edilenden daha önemli bir yere sahip olduğu ortaya koymuştur. Bu durum, antik 

kaynakların yanı sıra arkeolojik kanıtlarla da desteklenmektedir. 

Eskiçağ toplulukları, ilk zamanlardan itibaren insanların ana besin 

kaynaklarından birisi olan balığı avlamak amacıyla farklı yöntemler kullanmışlardır. 

Günlük besin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapılan balık avcılığında 

genellikle, olta, zıpkın ya da balık sepetleri kullanılırken, daha büyük boyutlu balık 

avcılığında ağların tercih edildiği anlaşılmaktadır. Özellikle, göçmen balıklarının ne 

zaman ve nereden geçtiklerini gözlemleyen eskiçağ insanları, balıkların göç rotaları 

üzerinde yer alan bölgelere yerleşerek balıkçılığın bir endüstri haline gelmesini 

sağlamışlardır. 

 Çabuk bozulan bir besin maddesi olması nedeniyle hemen pazarlarda satışa 

sunularak tüketilmesi gereken balığı daha uzun muhafaza etmek amacıyla da farklı 

yöntemlerin geliştirildiği anlaşılmaktadır. Balığın kurutulması ya da islenmesi 

yöntemlerinin erken dönemlerden beri özellikle, Yakındoğu toplumları tarafından 

uygulandığı görülür. Ancak, balığın salamura ya da sos olarak işlenmesi, antikçağ 

Yunan ve Roma ekonomisinde buğday, şarap ve zeytinyağından sonra en önemli 

ticari unsuru oluşturmuştur. Fabrikalarda işlenmek üzere daha çok miktarda balığa 

gereksinin duyulması balıkçılığın organize bir meslek haline gelmesine neden olmuş, 

ayrıca, taze balığa nazaran daha ucuz olan işlenmiş balığın da fakir insanlar 

tarafından bolca tüketilmesine olanak sağlamıştır. 

 Şimdiye kadar saptanan arkeolojik veriler özellikle, sularında bol balık içeren 

ayrıca, göçmen balıkların geçiş noktalarında yer alan Batı Akdeniz ve Kuzey 

Karadeniz kıyılarında, Roma İmparatorluk Dönemi’nde büyük boyutlu bir işlenmiş 

balık endüstrisi oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu bölgelerde arkeologlar tarafından 

gün ışığına çıkarılan ve bir seri havuzdan oluşan balık işleme fabrikalarında üretilen 

işlenmiş balık ürünleri amphoralara doldurularak çok geniş bir alana ihraç edilmiştir. 
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Bu bölgelerde yer alan kentlerin sikkeleri üzerinde görülen balık tasvirleri adeta bu 

zenginliğe işaret eder niteliktedir. 

 Antikçağ’da Anadolu’da da balıkçılığın küçümsenmeyecek bir yere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır Karadeniz’e dökülen ırmaklarda bol miktarda balık 

bulunması, ayrıca, bahar geldiğinde göçmen balıkların Boğazları geçerek yazı 

geçirmek üzere bu sulara göç etmesi, balıkçılığın bölge ihracatının temel 

unsurlarından birisi olmasına olanak sağlamıştır. Taze olarak tüketilen balıkların en 

lezzetlisinin bu sularda avlananlar olduğuna inanılmış ve bu sularda avlanan palamut 

ve ton balıklarının Doğu Yunanistan pazarlarında sevilerek tüketilen salamurası 

büyük bir üne sahip olmuştur. Sinope başta olmak üzere, Herakleia Pontike, Tieion 

ve Amastris gibi kentler, sezonluk balık avcılığından büyük gelir elde etmişlerdir. 

 Karadeniz’den sonra Anadolu’daki en önemli balıkçılık merkezi Propontis 

olmuştur. Özellikle, boğaz üzerinde kurulmuş olan Byzantion’da avlanan ton ve 

palamut balıkları, sikkelerin de işaret ettiği gibi, kentin sembolü haline gelmiştir. 

Karadeniz’e göçleri sırasında akıntıya kapılarak Haliç’e sürüklenen palamut balıkları 

Bizanslılar ve Roma halkı için hatırı sayılı bir gelir sağlamıştır. Palamutun yanı sıra, 

sonbaharda Karadeniz’i terk edip boğaza giren uskumru en çok Byzantion sularında 

avlanmıştır. Hububattan sonra kentin ikinci ekonomik faaliyeti, ton balığı ihracatı 

olmuş, burada üretilen salamura balık özellikle Yunanlar tarafından çok talep 

görmüştür. Kentin yaşamında balıkçılık her zaman önemini korumuş, Bizans 

Dönemi’nde aynı zamanda nüfusun ana besin maddelerinden olan balığın sürekli 

temin edilmesini sağlamak amacıyla devlet tarafından bir takım düzenlemelere 

gidilmiştir. Propontis kıyısında yer alan Kyzikos ve Parion gibi kentlerde de 

balıkçılığın önemli br geçim kaynağını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Epigrafik 

kaynaklar heri üç kentte de balıkçılar tarafından oluşturulan bir birliğinin 

bulunduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan ton balığı Kyzikos kent sikkeleri 

üzerinde uzun bir süre aralıksız olarak tasvir edilmiştir. 

 Diğer yandan Ege Bölgesi’nde yer alan kentlerden bazılarının balık ticareti ile 

ön plana çıktıkları görülmektedir. Klazomenai kentinde üretilen balık sosunun ünü 

hakkında antik kayaklarda bilgilere rastlanılmaktadır. Yine Strabon, Azak Denizi 

kıyısında Klazomenaililere ait ve ton balığı avcılığında kullanılan gözetleme kuleleri 

olduğundan bahseder. Tüm bunların yanı sıra, balık işleme fabrikalarına ait 
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arkeolojik kalıntıların yoğun olarak saptandığı Batı Akdeniz’de yaşayan 

Kartacalıların balık sosu yapımını, buraya Küçük Asya’dan gelen ve M.Ö yedinci 

yüzyıldan beri balığı işleyen Phokaialılardan öğrenmiş oldukları olasılığı 

bulunmaktadır. 

 Ephesos yakındaki göllerde yapılan balıkçılıktan elde edilen ve Artemis 

tapınağına ait olan gelire sahip olmak için Bergama Kralları’nın girişimde 

bulunduklarına dair antik kaynaklarda bilgiler yer almaktadır. Yine kentteki balıkçı 

birliğine işaret eden epigrafik deliler mevcuttur. Hem balıkçılar hem de balık ticareti 

ile uğraşanların üyesi olduğu bu birliğin, kentte hatırı sayılı bir güce sahip olduğu 

hatta zaman zaman politikayı yönlendirdikleri anlaşılmaktadır.  

 Miletos kentinde yapılan arkeolojik kazılarda saptanan balık kemikleri 

üzerine yapılan araştırmalar kente Nil Nehri’ne ait bir balık türünün ithal edilmiş 

olduğunu ortaya koymuştur. Yine kent yakınında saptanan epigrafik bir delil 

bölgedeki balık ticaretine dikkat çekmektedir. Diğer yandan, Miletos’un kendi 

ürettiği tuzlama balığın yanı sıra, Karadeniz, Klazomenai gibi başka bölgelerden 

gelen işlenmiş balık ürünlerinin diğer bölgelere dağıtımının yapıldığı bir merkez 

olduğu düşünülmektedir. 

 Ortaçağ kaynaklarından dalyan balıkçılığın önemli bir gelir kaynağı 

oluşturduğunu öğrendiğimiz Kaunos’ta bu faaliyetin daha erken dönemlere kadar 

uzandığı düşünülmektedir. Kentte gelen geçen bir yazıt, Kaunos yakınında yapılan 

balık avı ile ilgilidir. Ayrıca, kenttin tuzlaları ile ünlü olması, burada avlanan balığın 

tuzlanarak diğer bölgelere ihraç edilmiş olabileceğini akla getirmektedir.  

 Antikçağ’da Akdeniz Bölgesi’nde deniz balıklarının yanı sıra tatlısu 

balıklarının da bolca tüketildiği anlaşılmaktadır. Aksu Nehri’nin antik ismi olan 

Kestros ile iki farklı balık türü arasında ilişki kurulmuştur. Bunlardan biri turna 

balığı, bir diğeri ise kefal balığıdır. Önemli bir liman kenti olan Side’nin hem deniz 

hem de yakınındaki Melas Çayı’ndan elde edilen balıklar vasıtasıyla antik dönemden 

itibaren önemli bir gelire sahip olduğu sikkeler üzerinde de vurgulanmıştır. Ancak, 

bir Lykia kenti olan Theimiussa hem bölge hem de Anadolu için ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bu kentte saptanan balık işleme havuzları şimdiye kadar bilinenin 

aksine, işlenmiş balık endüstrisinin Akdeniz’in yalnızca batı kıyılarıyla sınırlı kaldığı 

görüşünü ortadan kaldırmıştır. 
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 Deniz kıyılarının yanı sıra, Anadolu’nun iç kesimlerinde de balığın tüketildiği 

görülmektedir. Özellikle sazan, yayın ve turna balığı başlıca tüketilen tatlısu balıkları 

olmuştur. Ancak, Sagalassos kentinde yapılan araştırmalar, kentte hem tatlı hem de 

tuzlu su balıklarının tüketildiğini, deniz balıklarının büyük olasılıkla Akdeniz 

kıyılarından ithal edilmiş olabileceğini, yine Mısır’dan ithal edilmiş balıkların kentte 

tüketildiğini ortaya koymuştur.  

 Tüm bunların yanı sıra, Antikçağ’da Anadolu’da sürdürülen balıkçılığa dair 

bilgilerimizin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Karadeniz’in kuzeyinde balıkların 

işlem gördüğü balık havuzları bulunmakla birlikte, güney kıyılarında gerçekleştirilen 

arkeolojik çalışmaların yetersiz olması, bölgenin bu kısmına olan bilgilerimizin 

yalnızca antik kaynaklarla sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Byzanition’daki balık 

pazarının ya da balıkların işlendiği fabrikaların kentin hangi kısmında yer aldığı şu 

ana kadar saptanamamıştır. 

 Diğer yandan, balıkçılık ve işlenmiş balık ürünlerinden elde edilen gelir 

üzerinde devletin nasıl bir yaptırımı olduğu, büyük çaplı balıkçılık işi ile uğraşan 

patronlar ve işçiler arasında organizasyonun ne şekilde geliştiği ve balık ürünlerinin 

hangi rotalar üzerinden ne şekilde ticaretinin yapıldığı konularında da bilgilerimiz 

neredeyse yok denecek kadar azdır. 
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M.Ö. yak. 390–360: SNG v. Aulock, Lykien 4241. 
 
Perikle 
 
S91. Öy: Dynast başı, boşlukta yunus.      Res. 89 
M.Ö. yak. 390–360: SNG v. Aulock, Lykien 4249. 
 
Phaselis 
 
S92. Öy: Gemi pruvası, altta yunus       Res. 90 
        Ay. Gemi pruvası, altta yunus. 
M.Ö. 4. yüzyıl: SNG v. Aulock, Lykien 4397. 
 
S93. Öy: Gemi pruvası, altta yunus.       Res. 91 
 M.Ö. 3. yüzyıl: SNG v. Aulock, Lykien 4416, 4417. 
 
S94. Ay: Gemi pruvası ve altta yunus.      Res. 92 
M.Ö. 3. yüzyıl: SNG v. Aulock, Lykien 4429. 
 
Thap 
 
S95. Öy: Üstte yunus, altta balık.       Res. 93 
M.Ö. yak. 460–420: SNG v. Aulock, Lykien 4112.  
 
S96. Öy: Yunus.         Res. 94 
M.Ö. yak. 460–420: SNG v. Aulock, Lykien 4113. 
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Zag 
 
S97. Öy: İki yunus.         Res. 95 
M.Ö. yak. 460–420: SNG v. Aulock, Lykien 4114. 

 
MYSIA 

  
Apollonia Ad Rhyndacum 
 
S98. Ay: Yunus taşıyan Poseidon.       Res. 96 
II. Faustina:  SNG v. Aulock Nachträge II 7201. 

 
Atarneus (?) 
 
S99. Ay: At protomu, altta yunus.       Res. 97 
M.Ö. 3. yüzyıl (?): SNG Cop., Mysia 28, 29. 
 

Harpagon 
 
S100. Ay: Balık, altta buğday başağı.      Res. 98 
M.Ö. yak. 400: SNG v. Aulock Nachträge II 7251. 
 
Kısthene 
 
S101. Ay: Süvari, altta yunus.       Res. 99 
M.Ö. 4. yüzyıl: SNG v. Aulock Nachträge II 7254. 
 
Kyzikos 
 
S102. Öy: Boğa protomu ve ton balığı.      Res. 100 
M.Ö. 5. yüzyıl: SNG Turkey I 54–60. 
 

S103. Öy: Boğa ve altta ton balığı.       Res. 101 
M.Ö. 5. yüzyıl: SNG v. Aulock, Mysien 1189. 
 
S104. Ay: Ayakta boğa ve altta ton balığı.      Res. 102 
M.Ö. 3. yüzyıl: SNG v. Aulock, Mysien 1230. 
 
S105. Öy: Ton balığı.         Res. 103 
M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock, Mysien 1168; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7265, 7328. 
 
S106. Ay: Ton balığı.         Res. 104 
M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7338. 
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S107. Öy: Aynı yönde yüzen iki ton balığı.      Res. 105 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock, Mysien 1167; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7264, 7327. 
 
S108. Ay: İki ton balığı       . Res. 106 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7329. 
b) M.S. 2–3. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7358. 
 
S109. Öy: Ortada ton balığı, üstte balık kafası, altta balık kuyruğu.  Res. 107 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock, Mysien 1170; 

SNG Cop., Mysia 35 
 
S110. Öy: Ton balığı kafası.        Res. 108 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II, 

7255–7260, 7323–7324. 
 
S111. Öy: Ton balığı kafası.        Res. 109 
          Ay: Yukarıya doğru ton balığı. 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock, Mysien 1165. 
 
S112. Öy: Ton balığı kuyruğu.       Res. 110 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock, Mysien 1169. 
 
S113. Öy: Ton balığı kafası ve daha küçük bir ton balığı.    Res. 111 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II 

7261–7262, 7325–7326; 
SNG France, Mysie 2513. 

 
S114. Öy: Ton balığı kafasından sarkan daha küçük bir ton balığı.   Res. 112 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock, Mysien 1166. 
 
S115. Öy: Ton balığı kafasının altında ve üstünde yüzen balıklar.   Res. 113 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II 7263. 
 
S116. Ay: Ters yönde iki ton balığı.       Res. 114 
M.S. 1.ve 2. yüzyıl:  BMC Mysia 189. 
 
S117. Teke protomu ve ton balığı.       Res. 115 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7270, 7271.  
b) M.Ö. yak. 550–500: SNG v. Aulock, Mysien, 1175. 
c) M.Ö. 550-480:  SNG Cop., Mysia 36. 
 
S118. Öy: Keçi ve ton balığı.        Res. 116 
a) M.Ö. yak. 550–480: SNG Cop., Mysia 38. 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock, Mysien 1190, 1191. 
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S119. Öy: Aslan başı ve ton balığı.       Res. 117 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v.  Aulock Nachträge II 7272–7274. 
b) M.Ö. yak. 550–500: SNG v. Aulock, Mysien 1179. 
c) M.Ö. 4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7339–7349.  
 
S120. Ay: Aslan başı ve ton balığı.       Res. 118 
M.Ö. 4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1217–1223; 

SNG Cop., Mysia 53–55; 
SNG France, Mysie 2517, 2518. 
 

S121. Öy: Aslan ve ton balığı.       Res. 119 
a) M.Ö. yak. 550–480: SNG Cop., Mysia 37. 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock, Mysien 1187, 1188; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7296–7298. 
 
S122. Öy: Yaban domuzu protomu ve ton balığı.     Res. 120 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7330–7335. 
b) M.Ö. 5. yüzyıl : SNG v. Aulock, Mysien 1213–1215; 

SNG Cop., Mysia 45-52; 
SNG France, Mysie 2514–2516. 

 
S123. Öy: Yaban domuzu ve ton balığı.      Res. 121 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7275 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock Nachträge II 7285. 
 
S124. Ay: Yunus ve trident.        Res. 122 
Commodus Dönemi:  SNG v. Aulock, Mysien 1256. 
 
S125. Öy: İnek ve ton balığı.        Res. 123 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 

7286, 7287, 7301, 7302. 
 
S126. Öy: Sfenks ve ton balığı.       Res. 124 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7276, 7277. 
b) M.Ö. yak.550–500: SNG v. Aulock, Mysien 1177, 1178. 
c) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock, Mysien 1200; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7306; 
SNG Cop.,Mysia 42. 

 
S127. Öy: Grifon protomu ve ton balığı.      Res. 125 
b) M.Ö. yak. 550–500:  SNG v. Aulock, Mysien 1181. 
a) M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock, Mysien 1195; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7303. 
 
S128. Öy: Gorgo ve ton balığı.       Res. 126 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7295. 
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S129. Öy: Khimaira ve ton balığı.       Res. 127 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7299. 
 
S130. Öy: Kerberos ve ton balığı.  
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7300. 
 
S131. Öy: Kanatlı geyik protomu ve ton balığı.     Res. 128 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v.  Aulock Nachträge II 7281. 
b) M.Ö. yak. 550–500: SNG v. Aulock, Mysien 1180. 
c) M.Ö. yak. 510–475: SNG Turkey 1 53. 
 
S132. Öy: Kanatlı köpek (?) ve ton balığı.      Res. 129 
a) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock Nachträge II 7304. 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock, Mysien 1196.  
 
S133. Öy: Köpek başı ve ton balığı.       Res. 130  
M.Ö. yak. 550–500:  SNG v. Aulock, Mysien 1176. 
 
S134. Öy: Köpek ve ton balığı.       Res. 131 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock, Mysien 1192–1194; 

SNG Cop.,Mysia 39. 
 
S135. Öy: Kanatlı yaratık ve her iki elinde      Res. 132 

aşağı doğru sarkıttığı ton balığı. 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II 7268. 
 
S136. Öy: Harpyie, yanda ve altta ton balığı.     Res. 133 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II 7267. 
 
S137. Öy: Silenos ve ton balığı.       Res. 134 
a) M.Ö. yak. 600–550: SNG v. Aulock Nachträge II 7269; 

SNG France, Mysie 511. 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock Nachträge II 7289; 

SNG France, Mysie 2511. 
 
S138. Öy: Ton balığı üzerine oturan flütlü silenos.     Res. 135 
M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1210. 
 
S139. Öy: Siren ve elinde baş aşağı tuttuğu ton balığı.    Res. 136 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v.  Aulock Nachträge II 7278–7280. 
 
S140. Öy: Triton ve ton balığı.       Res. 137 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7305; 

SNG France, Mysie 2509. 
 
S141. Öy: Europa ve altta ton balığı.       Res. 138 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock, Mysien 1201. 
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S142. Öy: Ağzında kemik taşıyan aslan ve ton balığı.    Res. 139 
M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1211. 
 
S143. Öy: Karışık yaratık (?) ve ton balığı kuyruğu.    Res. 140 
M.Ö. yak. 550–500:  SNG v. Aulock, Mysien 1172. 
 
S144. Öy: Hayvan başı ( keçi?) ve ton balığı.     Res. 141 
M.Ö. yak. 550–500:  SNG Aulock 1171, 1174. 
 
S145. Öy: Yengeç ve ton balığı.       Res. 142 
M.Ö. yak. 600–550:  SNG v. Aulock Nachträge II 7266. 
 
S146. Öy: Tilki (?) ve ton balığı.       Res. 143 
M.Ö. 550–500:  SNG v. Aulock, Mysien 1173. 
 
S147. Öy: Baş ve ton balığı.        Res. 144 
a) M.Ö. yak. 550–500: SNG v. Aulock Nachträge II 7283; 

SNG France, Mysie 2510. 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock Nachträge II 7293, 7294. 
 
S148. Öy: Epheb başı ve ton balığı.       Res. 145 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7284. 
 
S149. Öy: Çıplak, oturur vaziyette ve elinde baş aşağı tuttuğu   Res. 146 

ton balığı bulunan erkek figürü. 
a) M.Ö. yak. 550–450: SNG v. Aulock, Mysien 1202, 1203; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7288. 
b) M.Ö yak. 550–480: SNG Cop., Mysia 40, 41.  
c) M.Ö. yak. 510–475: SNG Turkey 1 52. 
d) M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl: SNG v. Aulock, Mysien 1209; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7314, 7315;  
 
S150. Öy: Korint başlıklı diz çökmüş asker ve ton balığı.    Res. 147 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock, Mysien 1204–1206.  
 
S151. Ay: Yere uzanmış, başı geriye dönük genç erkek, altta üç balık.  Res. 148 
Caesar Commodus (166–177): SNG v. Aulock, Mysien 1267. 
 
S152. Öy: Kanatlı, diz çökmüş ve elinde baş aşağı tutuğu ton balığı  Res. 149 

bulunan karışık yaratık. 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock, Mysien 1197–1199. 
 
S153. Öy: Çift baş (Satyr ve Nymphe) ve ton balığı.    Res. 150 
M.Ö. yak. 550–500:  SNG v. Aulock, Mysien 1182. 
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S154. Öy: Attis başı ve ton balığı.       Res. 151 
M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1207; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7336, 7337. 
 
S155. Öy: Soteria başı ve altta ton balığı.      Res. 152 
M.Ö. 3. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7352. 
 
S156. Ay: Triton, gemi dümeni ve balık.      Res. 153 
Commodus Dönemi:  SNG v. Aulock, Mysien 1254. 
 
S157. Öy: Athena başı ve ton balığı.       Res. 154 
a) M.Ö. yak. 550–500: SNG v. Aulock Nachträge II 7282. 
 
b) M.Ö. yak. 500–450: SNG v. Aulock, Mysien 1184,1185; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7292;  
 
S158. Öy: Apollon başı ve altta ton balığı.      Res. 155 
M.Ö. 5. yüzyılın sonu: SNG Cop., Mysia 43. 
 
S159. Ay: Omphalos üzerine oturmuş kitharalı Apollon ve ton balığı.  Res. 156 
M.Ö. 300:   SNG v. Aulock, Mysien 1226; 

SNG France, Mysie 2519. 
 
S160. Nike ve elinde baş aşağı tuttuğu ton balığı.     Res. 157  
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7290. 
 
S161. Öy: Boğa üzerinde Nike ve ton balığı.     Res. 158 
M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1212. 
 
S162. Öy: Herakles başı ve ton balığı.      Res. 159 
M.Ö. yak. 500–450:  SNG v. Aulock Nachträge II 7291. 
 
S163. Öy: Aslanla güreşen Herakles ve ton balığı.     Res. 160 
M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Mysien 1208. 
 
S164. Öy: Herakles ile İphikles (?) ve altta ton balığı.    Res. 161 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl: SNG v. Aulock Nachträge II 7321, 7322. 
 
S165. Öy: Dionysos ve altta ton balığı.      Res. 162 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl: SNG v. Aulock Nachträge II 7307, 7317. 
 
S166. Öy: Perseus ve altta ton balığı.      Res. 163 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl: SNG v. Aulock Nachträge II 7308, 7309. 
 
S167. Öy: Poseidon ve altta ton balığı.      Res. 164 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl: SNG v. Aulock Nachträge II 7310. 
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S168. Öy: Helios ve ton balığı.       Res. 165 
 M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7311, 7312. 
 
S169. Öy: Aphrodite ve ton balığı.       Res. 166 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7316. 
 
S170. Öy: Artemis başı ve ton balığı.      Res. 167 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7318. 
 
S171. Öy: Pan başı ve ton balığı.       Res. 168 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7319; 

SNG France, Mysie 2512. 
 
S172. Öy: Demeter ve ton balığı.       Res. 169 
M.Ö. yak. 450–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge II 7320. 
S173. Ay: Üç ayaklı kazan ve ton balığı.      Res. 170 
a) M.Ö. 4. yüzyıl:   SNG v. Aulock Nachträge II 7350; 

SNG Cop., Mysia 56,58-62. 
b) M.Ö. 3. yüzyıl:   SNG v. Aulock, Mysien 1227-1229; 

SNG Cop., Mysia 65.  
 
S174. Öy: Omphalos ve ton balığı       Res. 171 
M.Ö. yak. 410:   SNG Cop., Mysia 44. 
 
S175. Ay: Amphora ve ton balığı.       Res. 172 
M.Ö. 4. yüzyıl:   SNG v. Aulock Nachträge II 7351. 
 
S176. Öy: Prora (?), altta ton balığı.       Res. 173 
M.Ö. yak. 550–500:   SNG v. Aulock, Mysien 1183. 
 
S177. Ay: Gemi protomu, yunus ve ton balığı.     Res. 174 
M.Ö. 410?:    SNG v. Aulock, Mysien 1216. 
 
S178. Ay: Savaş gemisi, altta ton balığı ve yunus.     Res. 175 
Caesar Commodus (166–177): SNG v. Aulock, Mysien 1266. 
 
S179. Ay: Yarımay, kerykeion ve altta ton balığı.     Res. 176 
a) M.S. 1. yüzyıl:   SNG v. Aulock Nachträge II 7356. 
b) M.S. 1. yüzyıl ve 2. yüzyıl başı: SNG v. Aulock, Mysien 1245; 

SNG Cop., Mysia 86. 
 
Lampsakos 
 
S180. Öy: Kadın başı ve altta yunus. 

SNG Fitzwilliam: 4177–4178, 4183. 
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S181. Ay: Pegasos protomu, altta yunus.      Res. 177 
M.Ö. 5. yüzyılın ortası:  SNG v. Aulock, Mysien 1301; 

SNG v. Aulock Nachträge II 7402; 
SNG Cop., Mysia 204, 210, 213.  

 
S182. Ay: Yunus üzerinde Eros.       Res. 178 
Caracalla (198–217):   SNG v. Aulock, Mysien 1308. 
 
S183. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon     Res. 179 
Severus Aleksander (222–235): SNG Cop., Mysia 241. 
 
Pergamon 
 
S184. Ay: Birbirine dolanmış iki yılan ve yanda yunus.    Res. 180 
M.Ö. 133:    SNG v. Aulock Nachträge II 7460. 

 
PAMPHYLIA 

 
Attaleia 
 
S185. Öy: Yunus.         Res. 181 
M.Ö. 2.-1. yüzyıl:   SNG v. Aulock, Pamphylien 4613; 

SNG France 3, Pamphylie 241–243. 
 
S186. Ay: Poseidon ve altta yunus.       Res. 182 
a) M.Ö. yak. 160–1. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Pamphylien 4611. 
b) M.Ö. yak.159-İmp. Dönemi: SNG Cop., 278. 
 
S187. Ay: Deniz çapasına veya tridente sarılmış yunus.    Res. 183 
M.Ö. yak. 2–1. yüzyıl:  SNG France 3, Pmphylie 223, 224. 
 
S188. Öy: Poseidon başı ve tridente sarılmış yunus.     Res. 184 
İmparatorluk Dönemi:   SNG Cop., 282, 283. 
 
Perge 
 
S189. Ay: Aphrodit, yanda yunus.       Res. 185 
Commodus (166-177):  SNG v. Aulock, Pamphylien 4673; 

SNG France  3, Pamphylie 418. 
 
Side 
 
S190. Öy: Yunus ve nar.        Res. 186 
M.Ö. 5. yüzyıl başı:   SNG v. Aulock, Pamphylien 4760; 

SNG Cop., 368; 
SNG France 3, Pamphylie 625. 
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S191. Ay: Ters istikamette yüzen iki yunus.      Res. 187 
M.Ö. yak. 325–300:  SNG France 3, Pamphylie 659. 
 
S192. Öy: Poseidon ve yanda yunus.       Res. 188 
Orbiana:   SNG v. Aulock, Pamphylien 4824. 
 
S193. Ay: Etrafı revaklı galerilerle çevreli Side limanı;    Res. 189 

içinde yunuslar ve dőrt adet yelkenli gemi; 
liman girişinde ise bir adet yelkenli gemi; 
altta kayığının içinde, yakalamış olduğu balığı 
oltası ile yukarıya çeken bir balıkçı. 

Maksiminus (235–238): SNG France 3, Pamphylie 846. 
 

PAPHLAGONIA 
 
Abonoteikhos-Ionopolis 
 
S194. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 190 
Antoninus Pius (138–161): SNG v. Aulock Nachträge I 6796. 
 
Amastris 
 
S195. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 191 
Lucius Verus (161–169): SNG v. Aulock, Pontus 168. 
 
Kromna 
 
S196. Ay: Amphora ve altta yunus.       Res. 192 
M.Ö. 4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Pontus 189. 
 
Sinope 
 
S197. Öy: Kartal başı ve yunus.       Res. 193 
a) M.Ö. 6–5. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge I 6831, 6832, 6834–6839;  

SNG France 3, Pamphylie 2481–2489. 
b) M.Ö. yak. 490–425: SNG BM Black Sea 1359–1366. 
c) M.Ö. yak. 425–410: SNG BM Black Sea 1367–1372. 
 
S198. Ay: Kartal ve pençesinde yunus.      Res. 194 
a) M.Ö. 5–4. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Pontus 198–205–215, 219;  

SNG v. Aulock Nachträge I 6842–6855. 
SNG BM Black Sea 1374–1445. 

b) Datames (370–360) SNG BM Black Sea1446–1447. 
c) M.Ö. yak. 350–300: SNG BM 1448–1458. 
d) Ariathes:   SNG BM Black Sea 1459.  
e) M.Ö. yak. 330–300: SNG BM Black Sea 1460–1491;  
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S199. Ay: Yunus. 
M.Ö. 6. yüzyıl:  SNG v. Aulock, Pontus 197. 
 
S200. Ay: Gemi pruvası ve yunus.       Res. 195 
M.Ö. 3. yüzyıl:  SNG Cop., 297; SNG Fitzwilliam, 4080.   
 

S201. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 196 
a) M.Ö. 3. yüzyıl:  SNG v. Aulock Nachträge I 6858, 6859. 
b) Philippus (244–249): SNG Cop., 320. 
 
S202. Ay: Sola doğru yüzen balık.       Res. 197 
a) Caracalla (198–217): Stolba 2005 s.124, no, 4.1.  
b) Geta (198–212):  Stolba 2005, s.124, no,4.2. 
c) Alexander Severus: Stolba 2005, s.124, no,4.4. 
d) Maximus (235–238): Stolba 2005, s.124, no, 4.5. 
 
S203. Ay: Sağa doğru yüzen balık.       Res. 198 
Geta (198–212):  Stolba 2005, s. 124, no, 4.3. 
 

PHRYGIA 
 

Aizanoi 
 
S204. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 199 
a) İmparatorluk Dönemi: SNG Cop.,Phyrgia 69. 
b) Yak. 2. ve 3. yüzyıl: SNG v. Aulock, Phrygien 3340. 
 
Apameia 
 
S205. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.    Res. 200 
Diadumenian (217–218): SNG Cop., Phrygia 219. 
 
Dorylaion 
 
S206. Ay: Tridentli ve yunuslu Poseidon’un bir ayağı    Res. 201 

nehir tanrısı Tembris’in üzerinde. 
Tarianus (98–117):  SNG München, Phyrigien 187. 
 
Eukarpeia 
 
S207. Ay: Poseidon ve tridente sarılı yunus.      Res. 202  
I. Maksiminus ve Maksimus: SNG Cop., Phrygia 373. 
 
Hierapolis 
 
S208. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 203 
İmparatorluk Dönemi:  SNG Cop., Phrygia 477. 
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PISIDIA 
 
Adada 
 
S209. Öy: Bukranion ve iki yanda yunus (?).    Res. 204 
M.Ö. 1. yüzyıl:   SNG France 3, Pamphylie 1019; 

SNG v. Aulock, Pisidien 4895. 
 
Isinda 
 
S210. Ay: Aphrodit, yanda yunus.       Res. 205 
İmparatorluk Dönemi:  SNG France 3, Pamphylie 1598. 
 
Sagalassos 
 
S211. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 206 
Maesa:     SNG v. Aulock, Pisidien 5181. 
 
Timbrada 
 
S212. Ay: Nehir tanrısı Eurymedon ve balıklar. 
a) Septimus Severus (193–211): SNG France 3, Pamphylie 2219. 
b) Iulia Donma:   SNG France 3, Pamphylie 2223, 2224. 
 

PONTOS 
 

Amisos 
 
S213. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 207 
II.Philip (244-248):   SNG Cop., 197 
 
Kerasos 
 
S214. Ay: Trident ve (?) taşıyan Poseidon.      Res. 208 
Iulia Maesa:    SNG v. Aulock, Pontus 122. 
 
Trapezos 
 
S215. Ay: Yunus.         Res. 209 
M.Ö. 2. yüzyıl:   SNG BM Black Sea 1296. 
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THRAKIA 
Byzantion 
 
S216. Öy: Sığır, altta yunus.        Res. 210 
a) M.Ö. yak. 411–387/86:  Schönert-Geiss, Autonome 1- 642. 
b) M.Ö. yak. 387/66–340/39:  Schönert-Geiss, Autonome 650–749. 
 
S217. Öy: Sığır protomu ve altta yunus.      Res. 211 
a) M.Ö. yak. 387/86–340/39:  Schönert-Geiss, Autonome 750–855. 
 
S218. Ay: Sığır, altta yunus.        Res. 212 
a) M.Ö. yak. 394–387/86:  Schönert-Geiss, Autonome 856. 
b) M.Ö. 5–4. yüzyıllar:  Schönert-Geiss, Autonome 951–978. 
 
S219. Öy: Sığır, altta yunus.        Res. 213 
          Ay: Trident ve iki yanda yunus. 
M.Ö. 5–4. yüzyıllar:   Schönert-Geiss, Autonome 871–913. 
 
S220. Ay: Daire şeklinde yüzen üç yunus.      Res. 214 
M.Ö. 5–4. yüzyıllar:   Schönert-Geiss, Autonome 923–950. 
 
S221. Ay: Trident ve iki yanda yunus.      Res. 215 
M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome 1044–1102. 
 
S222. Ay: Tridente sarılmış yunus.       Res. 216 
a) M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısı: Schönert-Geiss, Autonome 1891–1894. 
b) 2. yüzyıl:    Schönert-Geiss, Autonome 1979–1991. 
 
S223. Ay: Thyrsos ve yunus kontermarkı. 
M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome 1132–1133, 1141 
 
S224. Ay: Yunus kontermarkı. 
M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome 1134, 

1142–1143, 1147, 1150–1153,1160, 
1162–1169, 1193–1199, 1212–1213. 

 
S225. Ay: Trident ve yunus kontermarkı.      Res. 217 
M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome 1144–1146. 
 
S226. Öy: Yunus ve trident kontermarkı.      Res. 218 
M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısı: Schönert-Geiss, Autonome 1890. 
 
S227. Ay: Yunus ve yıldız kontermarkı.      Res. 219 
M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome, 1157–1159, 

1161. 
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S228. Ay: Prora, altta yunus.        Res. 220 
a) M.Ö. 3. yüzyıl:   Schönert-Geiss, Autonome 1290–1295. 
b) 2–3. yüzyıllar:   Schönert-Geiss, Autonome 2069. 
 
S229. Ay: Yunus.         Res. 221 
2. yüzyıl:    Schönert-Geiss, Autonome 1977–1978. 
 
S230. Ay: Oturan Poseidon sağda yunus.      Res. 222  
a) Tiberius (yak. 14–37):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1307–1308. 
b) Iulia Maesa (yak. 221–222): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1677. 
 
S231. Ay: Yan yana sağa doğru yüzen iki ton balığı.    Res. 223 
a) Caligula (yak. 37–41):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1309–1312. 
b) Faustina (yak. 147–161):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1414. 
 
S232. Ay: Baş aşağı yan yana yüzen iki ton balığı.     Res. 224 
Traianus ( yak. 102–116):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1347–1352. 
 
S233. Ay: Sola doğru yüzen iki ton balığı ve ortada sağa doğru yunus.  Res. 225 
a) Plotina ( yak. 102–116):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1361–1365. 
b) Faustina (yak. 147–161):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1412–1413. 
c) Caracalla (yak. 198):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1511–1513. 
d) Iulia Mamaea (yak. 222–235): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1774–1778. 
e) Volusianus (yak. 252–253): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1808–1810. 
 
S234. Ay: Yan yana sola doğru yüzen iki ton balığı.    Res. 226 
Sabina (yak. 128–136):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1374–1381. 
 
S235. Ay: Ters istikametlerde yüzen iki ton balığı.     Res. 227 
Faustina (yak. 147–161):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1415. 
 
S236. Ay: Ters istikametlerde yüzen iki ton balığı ve     Res. 228 

ortada sağa doğru yunus. 
a) Faustina (yak. 164–169):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1418–1422. 
b) Lucilla (yak.175–178):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1424–1428, 

1431–1432. 
c) Crispina (yak. 178):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1456–1461. 
d) Geta (yak.198–212):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1603–1614, 

1625–1627. 
e) Diadumenianus (yak. 217–218): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1639–1640. 
f) Iulia Maesa (yak. 221–222): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1678–1680. 
g) Iulia Mamaea (yak. 222–235): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1770–1773. 
h) Gallienus (yak. 253–259):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1872–1876. 
ı) Salonina (yak. 253–268):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1831–1835. 
 
 
 



 172 

S237. Ay: Ters istikametlerde yüzen iki ton balığı ve    Res. 229 
ortada sola doğru yunus. 

a) Iulia Donma (yak.212–217):  Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1503–1505.  
b) Caracalla (yak.212–217):   Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1569–1573. 
 
S238. Ay: Ayakta, yunus ve trident taşıyan Poseidon.    Res. 230 
a) Lucilla (176–178):   Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1429–1430. 
b) Iulia Mamaea (yak. 222–235): Schönert-Geiss, Kaiserzeit 1779–1784. 
 
Byzantium ve Nicae 
 
S239. Ay: İki ton balığı arasında yunus.      Res. 231 
Gallienus (253-268):   SNG Cop., 531. 
 

TROAS 
 

Abydos 
 
S240. Öy: Kartal, yanda yunus.       Res. 232 
M.Ö. yak. 500:   SNG München, Troas 1. 
 
S241. Ay: Kartal ve yunus.        Res. 233 
M.Ö. yak. 4. yüzyıl:   SNG v. Aulock, Troas 1440; 

SNG v. Aulock Nachtrage II 7537; 
SNG München, Troas 5,10.  

 
S242. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.  
Septimus Severus (193-211):  SNG Fitzwilliam 4252. 
 
Aleksandreia 
 
S243. Ay: Trident ve yunus taşıyan Poseidon.     Res. 234 
Maksiminus I (235-238):  SNG Cop., Troas 171. 
 
Pionia 
 
S244. Ay: Irmak tanrısı ve altta dört yunus.      Res. 235 
Marcus Aurelius (161–180):  SNG v. Aulock, Troas 1563. 
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Mozaikler 
 
İstanbul 

 
M1. İstanbul Vilayet Konağı ile Defterdarlık binasının güneyindeki terasta saptanan 
bir döşeme mozaiğinin üzerindeki geometrik şekillerin iç kısımlarında balık motifleri 
yer almaktadır.  
M.S. 4-5. yüzyıllar: Rüstem Duyuran, “İstanbul Vilayet Konağı Karşısındaki 
Mozayikler”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı No. 9, 1960, s. 20, res, 1, 3, 4, 6, 
7; R.M. Harrison, G.R.J. Lawson, “İstanbul Vilayet Binasının Karşısındaki 
Mozaikler”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı No. 13-14, 1967, s. 76-78, lev. 
LV-LX.         Res.236a-c 
 
M2. Sultanahmet Eresin Hotel İnşaatı sırasında açığa çıkarılan ve bugün otelin 
holünde, orijinal yerinde korunan mozaik parçası üzerinde balık motifi 
bulunmaktadır.   
M.S. 5-6. yüzyıl: Yayımlanmamıştır.     Res. 237 
 
Bergama 
İzmir Sanat Müzesi: 
 
M3. Tek başına bir yunusun betimlendiği mozaik parçası.   Res. 238 
 
Kyme 
 
M4. Antik Kent’in güney tepesi yakınlarında yer alan bir ev döşemesi üzerinde 
yunuslar tasvir edilmiştir. 
Sebastiana Lagona, “Kyme Eolica”, Arslantepe, Hierapolis, Iasos, Kyme: Scavi 
archeologici italiani in Turchia, Venezia, 1993, s. 258.   Res. 239 
 
Iasos 
 
M5. Antik Kent’in Güney Kapısı Propylaion’una bitişik yapılardan birinin taban 
mozaiği üzerinde bir yunus ve denizatı tasvir edilmiştir. 
Fede Berti, “Iasos Di Caria”, Arslantepe, Hierapolis, Iasos, Kyme: Scavi 
archeologici italiani in Turchia, Venezia, 1993, s. 215.   Res. 240 
 
Olympos 
 
M6. Olympos Kenti’nde yapılan temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında, 
daha önce yayımlanan gezi ve rehber kitaplarında “hamam” olarak adlandırılan 
yapıda, B Odası olarak tanımlanan kısımda bir taban mozaiği açığa çıkarılmıştır. 
Mozaiğinin kuzeydoğu köşesinde bir barbunya balığı motifi yer almaktadır. Bu 
balığın batı çapraz simetriğinde de yamuk bir çerçeve içerisinde diğer bir balık motifi 
bulunur. Sahnenin güneyinde merkezde yer alan ve meanderla çevrilmiş olan gül 
motifinin doğu ve batısında birer balık tasviri yer almaktadır. 
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M.S. 6. yüzyıl: Orhan Atvur, “Olympos Antik Kenti (1991-1992 Çalışmaları)”, 
Arkeoloji ve Sanat 88, 1999, s. 22, res. 14-15, 23-25.   Res.241a-d 
 
Perge 
 
M7. Perge Antik Kenti’nde 2003 yılında ortaya çıkarılan M9 mezar yapısı alt kat 
kuzey odasındaki Okeanos betimli mozaik üzerinde yunus ve balık figürleri yer 
almaktadır. 
M.S. 2. yüzyıl: Haluk Abbasoğlu, “Pamphylia’nın Yüce Kenti: Perge”, Toplumsal 
Tarih 125, 2004, s. 91.       Res. 242 
 
Isparta 
 
M8. Isparta İli, Aksu İlçesi’nin 2 km. doğusunda bulunan Aksu Zindan Mağarası 
Kutsal Alanı’nda, mağara girişinde mozaik bir taban açığa çıkarılmıştır. Mozaik 
üzerinde Eurymedon başının her iki yanında yer yunus tasvirleri bulunmaktadır. 
Jale Dedeoğlu, “Aksu Zindan Mağarası Kutsal Alanı”, XIV. Müze Çalışmaları ve 
Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Ankara, 2005, s. 154-155, 162, res. 1.  
 
Syedra 
Alanya Müzesi 
 
M9. Syedra Antik Kenti’nin antik limanına doğru uzanan bölümünde, Adataş mevkii 
olarak bilinen yerde 3.50X2.80 metre ölçülerinde ve hamama ait olduğu düşünülen 
bir taban mozaiği saptanmıştır. Mozaiğin orta kısmında sandalda yer alan kanatlı iki 
Eros betimlenmiştir. Bunlardan birisi olta ile balık avlarken bir diğer kürek çeker. 
Bunun dışında yunus, yılan balığı, kılıç balığı, mürekkep balığı, ve ahtopot gibi deniz 
canlıları kompozisyonda yer almaktadır. 
İsmail Karamut, “1994 Yılı Syedra Antik Kenti Çevre Düzenleme Çalışmaları”, VI. 
Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara, 1996, s. 82, 89, res. 8 ve 9.  Res. 243 
 
Elaiussa Sebaste 
 
M10. Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nin, Agora Alanı’ndaki kilisenin güney yan 
nefinde yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir taban mozaiğine ait büyük bir parça 
açığa çıkarılmıştır. Geometrik bantlarla çevrili mozaik üzerinde farklı türdeki 
balıkların yer aldığı bir deniz sahnesi yer almaktadır. Bu mozaiğin orijinalinin 
yaklaşık 16x16m. boyutlarında ve muhtemelen M.S. 1. yüzyıla tarihlenen büyük 
yapıya ait olduğu sanılmaktadır. Bu yapı, agoranın İmparatorluk Dönemi yapısı inşa 
edilirken kısmen yıkılmış ve tesviye edilmiştir. Mozaiğin açığa çıkarılan kısmında 
bir yunus ve çeşitli balıklar deniz suyuna işaret eden herhangi bir belirti olmamakla 
birlikte yüzer şekilde tasvir edilmişlerdir.  
M.S. 1. yüzyıl: E.E. Schneider, “Excavation and Research at Elaiussa Sebaste: The 
2003 Campaign” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.II, 2005, Ankara, s. 182; E.E. 
Schneider, “Archaeological Research at Elaiussa Sebaste: The 2004 Campaign” 27. 
Kazı Sonuçları Toplantısı, C.II, 2006, Ankara, s. 197.   Res. 244 
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Anazarbos 
 
M11. Anazarbos Kenti’nin dış surlarının hemen batı kenarında, yüksekliği yarım ile 
bir metre arasında değişen 10.75X3.55m. boyutlardaki dikdörtgen bir havuzun 
tabanını süsleyen mozaik üzerinde birbirinden farklı 18 adet deniz canlısı tasvir 
edilmiştir. Tasvir edilen balıklar arasından, yayın, yunus, tatlı su levreği, mürekkep, 
lahoz, köpek balığı, malta palamudu, ıskarmoz, dülger, çipura gibi balık türleri 
seçilebilmektedir.  
M.S. 4. yüzyıl sonları: M. Hâdi Altay, “Anavarza Mozayikları Hakkında Ön Rapor”, 
TürkArkDerg. XV/II, 1966, s. 49, 51-52, foto 1-5; Ludwig Budde, Antike 
Mosaiken in Kilikien. Band I: Früchchristliche Mosaiken in Misis-Mopsuhestia, 
Recklinghausen, 1969, s. 95; Ludwig Budde, Antike Mosaiken in Kilikien Band 
II: Die heidnischen Mosaiken, Recklinghausen, 1972, s. 83.  Res. 245 
 
M12. Bir önceki mozaiğin 80 metre kadar kuzeydoğusunda saptanan mozaik 
üzerinde deniz ilahı merkezli su dünyası yansıtılmıştır. Uslüp ve teknik açıdan bir 
önceki ile aynı kaliteye sahip olan 3.40x2.60 metrelik bu eserin ortasında çeşitli 
geometrik motiflerle süslü geniş çift bordürün çevrelediği Thetis tasviri yer 
almaktadır. Kompozisyonun iki kenarında yunus sırtında birer Eros bulunmaktadır. 
Sağdaki Eros, başlıklı ve giyimli olarak tasvir edilmiştir ve elinde bir olta 
tutmaktadır.  
M.S. 4. yüzyıl: M. Hâdi Altay, a.g.e., s. 49-50, 53-54, foto 6-9; Budde, Antike 
Mosaiken in Kilikien. Band I: s. 95; Budde, Antike Mosaiken in Kilikien Band 
II, s. 84vd.         Res. 246 
 
Antiokheia 
 
M13. Zenci Balıkçı 
Hatay Müzesi, env. no:859 
Sağa doğru ilerleyen, başını geriye çevirmiş, her iki ucunda birer file şeklinde sepetin 
yer aldığı bir sopayı taşıyan balıkçı tasvir edilmiştir.  
M.S. 2. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, Ed.. Fatih Cimok, 2000, s.45; D. Levi, 
Antioch Mosaic Pavements II, Princeton, 1947, Pl. VII.a.   Res. 247 
 
M14. Okeanos ve Tethys 
Hatay Müzesi, env. no: 850 
Deniz ilahları Okeanos ve Tethys, çeşitli balık türleri ve kabuklularından oluşan 
deniz canlıları ile birlikte tasvir edilmiştir. 
M.S. 2. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s.46-4; Levi, a.g.e., Pl.VI.a.b. Res. 248 
 
M15. Tethys 
Baltimore, Maryland 
Tethys’in merkezde yer alan büstünün etrafında farklı renklerde, boyutlarda ve türde 
balıklar tasvir edilmiştir. Sahnenin alt kısmında ise bir yunusun sırtında, elindeki olta 
ile balık avlayan Eros bulunmaktadır. 
A Corpus Antioch Mosaics, s.169; Levi, a.g.e., Pl.XXXIX.b.  Res. 249 
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M16. Eroslar 
Yunusların üzerinde olta ile balık avlayan Erosların etrafı çeşitli balık türleri ile 
bezenmiştir.  
Levi, a.g.e., Pl. XXXI.c.       Res. 250 
 
M17. Eroslar 
Psykheler Evi’ndeki havuzu süsleyen paneller üzerinde yunus sırtında olta ile balık 
avlayan Eroslar tasvir edilmiştir. Eroslardan birisi aynı zamanda bir balık sepeti 
taşımaktadır. 
Levi, a.g.e., Pl. XLI.a-e.        Res.251a-e 
 
M18. Eroslar 
Baltimore, Maryland 
Mozaiğin sol kısmında, ayakta, sağ elinde yer alan oltanın ucundaki balığı çeken bir 
Eros tasvir edilmiştir. 
M.S. 3. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s.173; Levi, a.g.e., Pl.XLIII.a. 

Res. 252 
 
M19. Okeanos ve Tethys 
Hatay Müzesi, env. no: 1013 
Tethys ve Okeanos’un levrek, uskumru ve gümüşbalığının seçilebildiği deniz 
canlıları ile birlikte tasvir edildiği mozaik üzerinde yer alan  Eroslardan biri olta ile 
avlanırken, bir diğeri balıklarla dolu bir ağı karaya çekmektedir.  
M.S. 4. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s.187; Levi, a.g.e., Pl. XLVII.c, 
CLIX.b.          Res. 253 
 
M20. Eroslar 
Washington D.C.  
Üç Eros balık avlarken tasvir edilmiştir. Bunlardan ortada yer alanı küçük bir kayık 
içinde kürek çekerken betimlenmiştir. Diğer iki Eros karşılıklı olarak bir kayanın 
üzerinde ayakta betimlenir. Biri elindeki ip vasıtasıyla balık avlarken, bir diğeri 
ucunda balık bulunan bir olta kullanmaktadır ve sol elinde bir balık sepeti 
tutmaktadır. Su içinde yer alan deniz canlıları arasından yunus ve mürekkep balığı 
ayırt edilebilmektedir. 
A Corpus Antioch Mosaics, s.188; Levi, a.g.e., Pl.XLIV.a.   Res. 254 
 
M21. Okeanos 
Okeanos ve Thetis Evi’ne ait panelin üst kısmında sağına doğru uzanmış Okeanos ve 
onun altında küçük bir teknenin içinde çıplak iki balıkçı putti figürü bulumaktadır. 
Çevrede balıklar ve altta yunus yer alır. 
Levi, a.g.e., Pl. L.b-c.         Res. 255 
 
22. Balıkçı     
Sarhoş Dionysos Evi’ne ait panellerden birinde su kenarındaki bir kayanın üzerine 
oturmuş, elindeki olta ile avlanan bir figür betimlenmiştir. 
Levi, a.g.e., Pl. LI.c        Res. 256 
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M23. Thetis 
Merkezdeki Thetis büstünün etrafında balıklar ve diğer deniz canlıları tasvir 
edilmiştir. 
Levi, a.g.e., Pl. LXII.a, CLXIII.a.      Res. 257 
 
M24. Balıklar  
Merkezdeki ileri doğru ilerleyen bir aslan motifinin çevresi çeşitli kuş ve balık 
motifleri ile bezelidir.  
Levi, a.g.e., Pl.LXXIV.a       Res. 258 
 
M25. Balık 
Bir tepsinin içinde akşam yemeği olarak sunulmaya hazır balık tasvir edilmiştir 
Levi, a.g.e., Pl. CLII.a.       Res.259 
 
M26. Balıklar 
Paris 
Farklı yönlerde yüzen balıklar çoğunlukla ağızları açık tarzda tasvir edilmiştir.  
A Corpus Antioch Mosaics, s.190; Levi, a.g.e., Pl. CLXXXIII.a.  Res. 260 
 
M27. Tethys 
Hatay Müzesi, env. no: 9097 
Tethys’in denizler aleminde oturur tarzda betimlendiği sahneyi sınırlayan Eroslardan 
biri yunus üzerinde olta ile balık avlarken tasvir edilmiştir. Altta her iki köşede farklı 
türde balıklar yer almaktadır. 
M.S. 5. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s.195.    Res. 261 
 
M28. Balıklar 
Hatay Müzesi, env. no: 837 
Bu küçük mozaik üzerinde, mürekkep balığı, nautilus, üstte büyük boyutlu bir balık, 
daha küçük balıklar ve karidesten oluşan deniz canlıları tasvir edilmiştir. 
M.S. 3. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s. 200; Levi, a.g.e., 
Pl.CLXXXIII.b.        Res. 262 
 
M29. Thalassa 
Hatay Müzesi, env. no: 1017/851 
Sağ elinde bir dümen ve sol elinde küçük bir yunus taşıyan Thalassa, denizin içinden 
yükselirken tasvir edilmiştir. Etrafı balık, yunus ve çıplak putti’lerle 
sınırlandırılmıştır. Sağında ve solundaki putti figürleri yunus sırtında betimlenmiştir. 
Diğer ikisi çeşitli balıklarla dolu bir ağı çekmekteyken, bir diğer ikisi de teknenin 
içinde yer almaktadır. Teknede yer alan figürlerden biri kürek çekerken bir diğeri 
suyun içindeki bir ağın iplerine asılmaktadır. Yine köşede, kıyıda oturmuş, balıkçı 
kıyafetleri içinde, elinde tuttuğu oltanın çengeline balık takılı bir figür 
görülebilmektedir. 
M.S. 5. yüzyıl: A Corpus Antioch Mosaics, s. 248-249; Levi, a.g.e., Pl.LXXV.a-c, 
LXXVI.a.         Res. 263 
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M30. Balıklı paneller 
Hatay Müzesi, env. no:898-901 
Bir zemin mozaiğinin parçalarını oluşturan panellerden bazılarında lotus çiçeklerinin 
her iki yanında birer balık betimi yer almaktadır  
M.S. 5. yüzyıl:A Corpus Antioch Mosaics, s. 284-285; Levi, a.g.e., Pl. LXXXIV.b, 
CLXXXIII.c.         Res.264a-b 
 
M31. Balıklar 
Polyphemus Evi’nin tabanını süsleyen mozaiklerden birisinin merkezindeki 
dikdörtgen bölümün içinde karşılıklı iki balık motifi bulunmaktadır. Balıklardan 
birinin gövdesinin üst kısmı tahrip olmuştur. 
Levi, a.g.e., Pl. III.c.        Res. 265 
 
M32. Balıklar 
Sahnenin merkezindeki yunusun etrafında çeşitli balık türleri ve deniz böcekleri 
betimlenmiştir. 
Levi, a.g.e., Pl.XIV.a, CLXXXII.b.      Res. 266 
 
M33. Yunuslar 
Mozaiğin merkezinde yer alan kare bölümün her bir köşesi merkezden uçlara doğru 
uzanan yunus motifi ile bezenmiştir. Yunusların arasındaki boşluklar ise balık 
motifleri ile doldurulmuştur.  
Levi, a.g.e., Pl. CLXXXII.c.       Res. 267 
 
Zeugma 
Gaziantep Müzesi 
 
M34. Poseidon 
Poseidon evine adını veren Poseidon mozaiği peristilin sığ havuzunun taban 
mozaiğidir. Merkezde, Poseidon bir araba içinde betimlenmiştir. Arabanın altında 
Okeanos ve eşi Tethis’in büstü vardır. Figürlerin çevresi çeşitli balık türlerinin yanı 
sıra karides, istakoz gibi diğer deniz canlıları ile bezenmiştir.  
M.S. 2-3. yüzyılın ikinci yarısı: R. Amedick, “Heitere Mythologie/Bilder verliebter 
Götter und Helden bei Lukian von Samosata und die Mosailken von Zeugma”, 60. 
Yaşında Fahri Işık’a Armağan: Anadolu’da Doğdu. Festschrift für Fahri Işık 
zum 60. Geburtstag, Ed., Taner Korkut, İstanbul, 2004, s. 30, Abb. 7.  Res. 268 
 
M35. Okeanos ve Tethys 
Okeanos evinin peristilindeki sığ havuzun taban mozaiğidir. Okeanos ve eşi 
Tethys’in büstlerinin etrafında balıklar yer alır. Sol üst köşede sivri külahlı figür 
kayalar üstüne oturmuş oltayla balık avlamaktadır. 
 
M36. Aphrodite’nin Taçlandırılması 
Aphrodite’nin doğuşunun konu edildiği sahnenin alt rafında yunus yer alır. 
Amedick, a.g.e., s. 31, Abb. 9.      Res.269
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Taş Eserler 
 
Balıkçı Tasvirleri 
 
T1. Balıkçı heykelciği 
Afyonkarahisar Müzesi, env. no: 1874 
Yük: 35cm. 
Afyon İli, İscehisar İlçesi, Kahya Tepesi Mevkii’nde bulunmuş olan mermer 
heykelcik, çıplak, sakallı ve elinde sepet taşıyan bir erkek figürüne aittir.  
Süleyman Göncer, Afyon İli Tarihi, 1971, s.143, res.55; Eva Bayer, Fischilbilder in 
der Hellenistischen Plastik, Bonn, 1983, s. 255, no: G 22, Abb. 4.  Res. 270 
 
T2. Balıkçı başı 
Aphrodisias Müzesi, env. no: 5388 
Yük: 24cm. 
Aphrodisias Antik Kenti’nde yapılan kazılar sırasında 1989 yılında Tiberius Portikos’unda 
açığa çıkarılmıştır. Bu başın, 1904 yılında kentteki Hadrian Hamamları’nda saptanan 
ve şu anda Berlin Müzesi’nde bulunan torsoya ait olduğu anlaşılmıştır.  
Hellenistik heykelin Roma İmparatorluk Dönemi kopyası: R.R.R. Smith, 
“Archaeological research at Aphrodisias 1989-1992”, APHRODISIAS PAPERS 3. 
The setting and quarries, mythological and other sculptural decoration, 
architectural development, Portico of Tiberius, and Tetrapylon (yayımlayan C. 
Rouché, R.R.R. Smith) JRA SUPPL. 20, ANN ARBOR, MI, 1996, s. 57-58, fig.54.
          Res. 271 
 
T3. Balıkçı başı 
Yalvaç Müzesi, env. no: 2425 
Yük: 24cm. 
Bıyıklı, sakallı ve alın kısmı açık, yaşlı balıkçıya ait baş. 
D.M. Robinson, “Roman Sculptures from Colonia Caesarea (Pisidian Antioch)”, Art 
Bulletin 9/1,1926, s.69, Abb. 126/27; H. P. Laubscher, Fischer und Landleute: 
Studien zur Hellenistischen Genreplastik, Mainz am Rhein, 1982, s. 102, no: I n; 
Bayer, a.g.e., s. 254, no: G 17.      Res. 272 
 
T4. Balıkçı heykeline ait torso  
Berlin, Staatliche Museen, env. no: 1630 
Yük: 66cm. 
T2 numaralı yaşlı balıkçı başının ait olduğu gövdedir. 1904 yılında Aphrodisias’ta 
Hadrian Hamamları’nda bulunmuştur. Bugün Berlin’de bulunan torsonun kalıbı 
alınmış ve Aphrodisias Müzesi’nde yer alan başın kalıbı ile birleştirilmiştir. Daha 
sonra sonra bu heykele ait olduğu anlaşılan başka parçalar da saptanmıştır. 
Hellenistik heykelin Roma İmparatorluk Dönemi kopyası: T. Wiegand, Torso eines 
Fischers aus Aphrodisias. Jahrbuch der königlich preußischen 
Kunstsammlungen 37, 1916, s. 1 vd., Abb. 4; Laubscher, a.g.e., s.100, no: 1c; 
Bayer, a.g.e s. 251, no: G 9; Smith, a.g.e., s. 57 vd., fig. 57-58.  Res. 273 
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T5. Balıkçı heykeline ait torso 
Berlin Staaliche Museen, env. no: 1742 
Yük: 78.5 cm.  
Smyrna’dan satın alınan ve Aphrodisias yaşlı balıkçı heykeli ile aynı atölyede 
işlenmiş olduğu anlaşılan küçük boyutlu balıkçı torsosunun Aphrodisias’ta yapıldığı 
düşünülmektedir.  
Laubscher, a.g.e., s. 101, no: I f; Bayer, a.ge., s. 252, no: G 10; Smith, a.g.e., 1996, s. 
58, 60-61, fig. 59.        Res. 274 
 
T6. Balıkçı heykelciğine ait torso 
Aphrodisias Müzesi, env. no: 961 
Yük: 45cm.  
Aphrodisias’ta Sebasteion’un kuzeyindeki bir evde açığa çıkarılmış olan eser, diğer 
büyük boyutlu torsoların daha küçük ölçülerdeki versiyonudur. 
Smith, a.g.e., s. 61-63, fig. 60.      Res. 275 
 
Balık Tasvirleri 
 
T7. Eurymedon Heykeli 
Isparta Müzesi, env. no: 3.1.85 
1977 yılında yapılan Aksu Tüneli çalışmaları sırasında, Zindan Deresi kenarında yer 
alan Zindan Mağarası’nın 20 m. batısında bulunmuştur. Eurymedon heykelinin sol 
ayağının sol tarafında yer alan taş kitlesinin önünde bir balık tasviri yer almaktadır.  
M.S. yak. 150: Durmuş Kaya, Stephen Mitchell, “The sanctuary at the Eurymedon at 
Tymbriada in Pisidia”, Anatolian Studies XXXV, 1985, s.39-55.  Res.276a-b 
 
T8. Yerel tipte atlı Poseidon Heykelciği 
Afyonkarahisar Müzesi 
Yük: 38cm. 
Afyon İli, Merkez, Anıtkaya Kasabası’nda 2000 yılında yapılan kanalizasyon 
çalışmaları sırasında açığa çıkarılmıştır. Yerel tipteki Poseidon heykelciğinin 
kaidesinin ön tarafında alçak kabartma ve kazıma tekniğinde yapılmış iki balık 
tasviri yer almaktadır. 
Ahmet İlaslı, Mevlüt Üyümez, “Anıtkaya Adak Kabartmaları ve Heykelcikleri”, 12. 
Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Ankara, 2002, s. 89, 96, 
res. 11.          Res. 277 
 
T9. Balık kabartması 
İzmir Sanat Müzesi.        Res. 278 
 
T10. Balık Kabartması 
Bodrum Müzesi 
Bargylia antik kentinde bulunan basilikaya ait arşitrav blokları üzerinde deniz 
sahnesi ile ile birlikte balık tasvirleri kabartma olarak işlenmiştir. 
Alexander Zäh, “Die Stiftungsinschrift der Oberen Basilika von Bargylia”, EA 34, 
2002, 117-118.         Res.279a-c 
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T11. Balık kabartması 
Trysa Heroon kabartmaları üzerinde balık kabartmaları yer almaktadır. 
Wolfgang Oberleitner, “Das Heroon von Trysa. Ein lykisches Fürstengrab des 4. 
Jahrhunderts v. Chr.” Antike Welt 25, 1994, s. 47-48, Abb. 104.  Res. 280 
 
T12. Balık kabartması 
Penkalas (Kocaçay) üzerinde Aizonoi kentinin her iki yakasını birbirine bağlamak 
amacıyla inşa edilmiş köprülerden dördüncüsünde yer alan korkuluk taşlarından 
birinde iki balık arasında karışık bir yaratık kabartma şeklinde işlenmiştir. 
M.S. 2. yüzyıl: Klaus Rheidt, “Aizanoi: Vorbericht über die Forschungen zur 
Historischen Topographie” AA 1993, s. 483 vd., Abb. 11, 16; Michael Wörrle, “Zur 
Weihinschrift der Brücke 4”, AA 1993, s. 488.    Res. 281 
 
T13. Stel parçası üzerindeki balık kabartması 
Uşak Müzesi, env. no: 91.99 
Yük: 50.5cm. 
Satın alma yolu ile müze envanterine alınmış olan stel parçasının her iki yüzünde 
balık kabatması yer alır. Balık kabartmalarından birisi üzerinde üç çatallı yaba motifi 
bulunmaktadır.        Res. 282 
 
T14. Mezar steli üzerindeki balık kabartması 
Eskişehir Müzesi, env. no: A.89-80 
Satın alma yoluyla müze envanterine alınmış olan stel üzerinde bulunan kapı 
tasvirinin solunda altta balık kabartması görülmektedir. 
Yayımlanmamıştır.        Res. 283 
 
T15. Sunak taşı üzerinde yer alan balık kabartmaları    
Eskişehir Müzesi, env.no: A.241.67 
Yük: 80 cm.  
Müzeye hediye edilen edilen eser dikdörtgen pirzma şeklinde olup, üstte nehir tanrısı 
yer almaktadır. Onun altındaki yan yüzlerden birinde bir büstün altında balık 
kabartması; diğer bir yan yüzde ise gagası ile pençesindeki bir balığı parçalayan kuş 
tasvirinin yanında diğer bir balık kabartması yer almaktadır. 
Yayımlanmamıştır.        Res.284a-b 
 
T16. Mezar steli üzerindeki balık kabartmaları 
Konya Arkeoloji Müzesi, env.no: 253 
Yük: 69 cm. 
Buluntu yeri Ikonium (Konya) olan stelin ana yüzünde kabartma halinde üç panelden 
oluşan bir sahne yer almaktadır. Ortadaki alınlığın her iki köşesinde farklı türde birer 
balık betimi mevcuttur. Bu balıkların hristiyan bir lokalizasyona işaret edebileceği 
düşünülmektedir. 
İmparatorluk Dönemi: B.H. McLean, Greek and Latin Inscriptions in the Konya 
Archaeological Museum, RECAM 4, BIAA Monograph 29, London, 2002, s. 37, 
cat.100, fig.102.        Res. 285 
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T17. Mezar steli üzerindeki balık kabartması 
Konya Arkeoloji Müzesi, env. no: 1970.30.162 
Yük: 45cm.  
Buluntu yeri Apa olan eserin orta kısmına derin bir şekilde oyulmuş nişin içerisinde 
balık tasviri yer almaktadır. 
M.S.3.-4. yüzyıl: McLean, a.g.e., s. 49, cat.141, fig.155.   Res. 286 
 
T18. Mezar steli üzerindeki balık kabartması 
Konya Arkeoloji Müzesi, env. no: 1986.1.1 
Yük: 95 cm. 
Buluntu yeri Misteia (Beyşehir, Çukurkent) olan stelin ortasında defne çelengi ile 
çevrili bir çapa yer alır. Bu çapanın her iki yanında, alt kısmında, aşağı doğru yüzen 
birer balık tasviri bulunur. Çelengin altında bir erkeğin (Jonah) başını yutan büyük 
boyutlu bir balık tasvir edilmiştir. 
M.S.3.-4. yüzyıl: B.H. Mclean, a.g.e., s. 74-75, cat.212, fig.251.  Res. 287 
 
Yunus Tasvirleri 
 
Y1. Heykel parçası 
Kırklareli Müzesi, env.no: 844 
Bir kaide üzerine profilden betimlenmiş yunus heykelinin göz, ağız ve yüzgeci 
belirtilmiş.  
Yayımlanmamıştır.        Res. 288 
 
Y2. Eroslu yunus heykelleri  
Aphrodisias Müzesi.        Res.289a-b 
 
Y3. Yunus heykelciği 
Amasra Müzesi, env.no: 511.7.1.A 77. 
Yunusun gözleri ve ağzı belirtilmiş olup arkada bir zıvana deliği bulunmaktadır. 
Roma İmparatorluk Dönemi: Yayımlanmamıştır.    Res. 290 
 
Y4. Yunus kabartmalı kaide  
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, env. no: 76.17. 
Yük: 58 cm. 
Kaide üzerinde, yüzer biçimde başını yukarı kaldırmış yunus ve onun üzerinde çıplak 
bir erkek tasviri (Hermias?) bulunmaktadır.     Res. 291 
 
Y5. Yunus biçimli masa ayağı   
Çanakkale Müzesi, env. no: 1582 
Ezine-Üvecik’ten bulunan yunus biçimli masa ayağı. 
Roma İmparatorluk Dönemi: Yayımlanmamıştır.     Res. 292 
 
Y6. Sfenks biçimli masa ayağı 
Çanakkale Müzesi, env. no: 1787 
Lampsakos’tan bulunan eserin dikdörtgen şeklindeki kaidesinin dört köşesinde birer 
stilize işlenmiş küçük yunus bulunmaktadır. 
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Roma İmparatorluk Dönemi: Yayımlanmamıştır.    Res. 293 
 
Y7. Yunus biçimli masa ayağı 
Bergama Müzesi, env. no: 204(1845) 
Yukarı doğru kıvrılan yunusun kıvrım yaptığı yerde bir diğer yunusun baş kısmı 
işlenmiştir.          Res. 294 
 
Y8. Yunus biçimli masa ayağı 
Bergama Müzesi, env. no: 131 (1772) A. 
Bergama Asklepion’dan bulunmuş olan eser, çizgisel olarak belirtilmiş dalgaların 
üzerinde duran, ağzında bir nesne tutan ve gövdesi yukarı kıvrık bir yunusu 
canlandırmaktadır. 
 
Y9. Yunus kabartması 
Yalvaç Müzesi, env. no: 2206  
Pisidia Antiokheia’sında bulunmuş, propylea firizi parçasının üç yüzünde kabartma 
yer alır. Bu kabartmalardan biri oldukça realist işlenmiş, yukarı doğru uzanan 
kuyruğu ve aşağıya doğru uzanan burnu ile sahneyi oldukça orantılı bir şekilde 
doldurmuş olan yunus tasvirine, bir diğeri ise yalnızca baş kısmı işlenmiş yunusa 
aittir. Üçüncü yüzde tridenti ile Poseidon yer almaktadır. 
Robinson, a.g.e., s. 26.        Res.295a-b 
 
Y10. Firiz üzerindeki yunus kabartması 
İzmir Sanat Müzesi 
Miletos tiyatrosunun sahne binasının cephesine ait olan firiz parçalarından birinde bir 
yunus ve ağzında deniz kabuğu üfleyen deniz kentauru canlandırılmıştır.  
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 2. yüzyıl: Jale (Öz) Dedeoğlu, İzmir Arkeoloji 
Müzesi, İstanbul, 1993, s. 76-77.      Res. 296 
 
Y11. Adak kabartması     
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, env. no: 1504 
Yük: 105cm. 
Herakles ve Poseidon’un betimlendiği kabartma üzerinde Poseidon elinde yunus 
tutmaktadır. 
M.Ö. 4. yy.: Gustave Mendel, Catalogue des Sculptures grecques, romaines et 
byzantines, Constantinople, 1912-1914, Vol. 3, s. 69, Kat no: 857.  Res. 297 
 
Y12. Poseidon heykeli 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, env. no: 1435 
Yük: 210cm. 
Poseidon heykelinin sağ tarafında yunus yer almaktadır. 
Erken Roma: Gustave Mendel, Catalogue des Sculptures grecques, romaines et 
byzantines, Constantinople, 1912-1914, Vol. 2, s. 360, Kat no: 618 Res. 298 
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Y13. Poseidon heykeli 
Burdur Müzesi, env. no: 2004/60 
Sagalassos’tan bulunmuş olan Poseidon heykelinin sağ tarafında, kalça ile ayak 
arasında yer alan ve aynı zamanda heykeli destekleyen bir yunus yer almakta olup, 
tanrının sağ elinde daha küçük bir yunus bulunmaktadır.    Res. 299 
 
Y14. Artemis-Poseidon-Demeter Steli 
İzmir Sanat Müzesi 
İzmir (Smyrna) Agorası’nda bulunan bu geniş stelin ortasında tahtta oturan Poseidon 
görülmektedir. Tanrı sol elinde ufak bir yunus tutmaktadır. Öteki tarafında daha 
büyük bir yunus bulunur. 
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 2. yüzyıl:Dedeoğlu, a.g.e., s. 74.  Res. 300 
 
Y15. Aktarla Lahti 
Amasya Müzesi, env. no: 94.6.1 
Yük: kapak ile beraber 140cm., Uz: 2.15cm. 
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Aktarla (Nureni) Köyü, Bahçealtı (Mezaraltı) mevkiinde 
temel hafriyat çalışmaları sırasında 1994 yılında saptanan lahtin uzun yüzünde 
yunuslar yer almaktadır. 
M.S. 2. yüzyılın sonu ile M.S. 3. yüzyılın ilk çeyreği: Ahmet Yüce, “Merzifon 
Aktarla (Nureni) Lahiti Kurtarma Kazısı”, VIII. Müze Kurtarma Kazıları 
Semineri, Ankara, 1998, s. 517-528; Ahmet Yüce, Amasya Müzesi, Amasya 
Valiliği Kültür Yayınları No. 6, s. 130-131.      Res. 301
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Pişmiş Toprak Eserler 
 
PT1. Balıkçı heykelciği   
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, env. no: LKA 946 
Yük: 9.6cm. 
1887 yılında Smyrna’dan alınmıştır. 
Bayer, a.g.e., s. 263, no: KP 42. 
 
PT2. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, env. no: LKA 557 
Yük: 4.5cm. 
1887 yılında Smyrna’dan alınmıştır. 
Bayer, a.g.e., s. 263, no: KP 44. 
 
PT3. Balıkçı heykelciği 
Berlin, Staatliche Museen, env. no: 8761 
Yük: 17.5cm. 
Thyatira’dan alınmış heykelcik, bir kaya üzerine oturmuş, sol bileğine taktığı balık 
sepetini taşıyan bir erkek figürünü tasvir etmektedir. 
Alan J.B. Wace, “Grotesques and the Evil Eye”, The Annual of the British School 
of Athens X, 1903-1904, s.113vd., fig.5; Bayer, a.g.e., s. 265, no: KP 4. Res. 302 
 
PT4. Balıkçı heykelciği 
Paris, Louvre, env. no: MYR 330 
Yük: 17.5cm. 
Myrina’da bulunmuştur. 
Simone Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonne des 
figurines et reliefs en terre-cuite grecs et romains, II, Myrina, Paris, 1963, s. 143, 
Taff.175, b; Bayer, a.g.e., s. 269-70, no: KP 62.    Res. 303 
 
PT5. Balıkçı heykelciğine ait torso 
Paris, Louvre, env. no: CA 5196 
Yük: 7.2 cm. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Simone Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des 
figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques 
hellénistique et romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 171, Taff.238, a; 
Bayer, a.g.e., s. 270, no: KP 63, Abb. 27.     Res. 304 
 
PT6. Balıkçı heykelciğine ait torso 
Paris, Louvre, env. no: CA 5195 
Yük: 6.6 cm. 
Smyrna’da bulunmuştur 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 171, Taff.238, b; Bayer, a.g.e., s. 
270, no: KP 65, Abb. 25-26.       Res. 305 
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PT7. Balıkçı heykelciğine ait torso. 
Paris, Louvre, env. no: CA 5607 
Yük: 6.5 cm. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 180, Taff.252, f; Bayer, a.g.e., s. 
271, no: KP 66.        Res. 306 
 
PT8. Balıkçı heykelciğine ait torso 
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 
Yük: 4.4cm. 
Smyrna’dan alınmıştır. 
Bayer, a.g.e., s. 271, no: KP 67. 
 
PT9. Balıkçı heykelciği 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, env. no: 1624 
Yük: 12.5cm. 
Priene’de bulunmuştur. 
G. Mendel, Catalogue des figurines grecques de terre cuite, Constantinople, 1908, 
s. 256, nr.2151, Taff.7, 10; Bayer, a.g.e., s. 271, no: KP 68.   Res. 307 
 
PT10. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Paris, Louvre, env. no: MNB 1023 
Yük: 3.1 cm. 
Ephesos’ta bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s.180, Taff.154, e; Bayer, a.g.e., s. 
275, no: KP 80, Abb. 31.       Res. 308 
 
PT11. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Paris, Louvre, env. no: MNB 2012 
Yük: 0, 0.5m. 
Troia’da bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 94, Taff.120, a; Bayer, a.g.e., s. 
275, no: KP 81.        Res. 309 
 
PT12. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Paris, Louvre, env. no: CA 5276 
Yük: 0, 04m. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
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romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 226, Taff.306, k; Bayer, a.g.e., s. 
276, no: KP 83.        Res. 310 
 
PT13. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Brüksel, Musee Royaux d’Art et d’Historie, env. no: M 516 
Yük: 0,25-0,04m. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Bayer, a.g.e., s. 276, no: KP 85. 
 
PT14. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 
Yük: 3.3cm. 
Smyrna’dan alınmıştır. 
Bayer, a.g.e., s. 276, no: KP 86. 
 
PT15. Balıkçı heykelciğine ait baş 
Paris, Louvre, env. no: CA 5275 
Yük: 3.3cm. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 226, Taff.306, o; Bayer, a.g.e., s. 
277, no: KP 88.        Res. 311 
 
PT16. Balıkçı heykelciğine ait baş  
Paris, Louvre, env. no: CA 5646 
Yük: 3.3cm. 
Smyrna’da bulunmuştur. 
Mollard-Besques, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III: Epoques hellénistique et 
romaine Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, s. 226, Taff.306, i; Bayer, a.g.e., s. 
277, no: KP 89.        Res. 312 
 
PT17. Pergamon 
Bergama Müzesi’nde yer alan Hellenistik Dönem’e ait seramik parçası üzerine 
boyanmış balıkçı figürü.  
AA 1966, s.425, Abb.7; Bayer, a.g.e., s. 277, no: KP 90   Res. 313 
 
PT18. Balıkçı figürü 
Burdur Müzesi, env.no: 752.124.87 
Uz: 10.1 cm 
Dis Ç: 5cm 
Kibyra antik kentinde 1987 yılında yapılan kurtarma kazıları sonucunda açığa 
çıkarılan  bir kandilin diskusunda balık avlayan sağa dönük, elinde ucunda balık 
bulunan bir olta tutan figür yer alır.      Res. 314 
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Değerlendirme 

 

Balık ve yunus tasvirli sikkeleri Anadolu’nun tüm bölgelerinde görmek 

mümkündür. Ancak, sikkelerin hem ön hem de arka yüzlerinde, bazen birlikte 

bazende ayrı olarak tasvir edilen bu tiplerin, birkaç kentin sikkeleri dışında, genel 

olarak basıldıkları kent tarafından kutsanan tanrı-tanrıça, kentin mitolojisinde ya da 

tarihinde yeri olan bir figür ya da doğal zenginliğini gösteren yöresel bir unsurun 

yanında ikinci ya da tamamlayıcı tip olarak kullanıldıkları görülmektedir.  

Balıkçılığın önemli bir gelir oluşturduğu Sinope, Kyzikos ve Byzantion 

kentlerinin sikkeleri üzerindeki balık tasviri, M.Ö. 6-5. yüzyıllardan başlayıp M.S. 2. 

yüzyılın sonu ve 3. yüzyılın başlarına kadar devamlı olarak kullanılmıştır. Bithynia, 

Karia, Kilikia, Lykaonia, Lydia, Pisidia, Mysia ve Pamphylia Bölgeleri’nin kent 

sikkelerinde yer alan balık tasvirinin, özellikle iç bölgelerde, nehir tanrıları ile 

birlikte tasvir edildiği anlaşılmaktdır. Diğer yandan, sikkesinde balık tasviri bulunan 

her kentte, balıkçılığın ana geçim kaynağı olduğunu ya da balıkçılıkla ünlü kentlerin 

sikkelerindeki balık tasvirinin her zaman bu zenginliğe işaret ettiğini söylemek 

zordur.  

Balık tasviri ile kıyaslandığında, Anadolu sikkeleri üzerinde daha sık 

betimlenmiş olan yunusun, Lykia Bölgesi’nin M.Ö. 5–4. yüzyıllara tarihlenen 

sikkelerinin ön yüzünde bazen tek başına bazen de balık figürü ile betimlendiği 

görülmekle birlikte genellikle, başta Poseidon olmak üzere, tanrı-tanrıça, mitolojik 

figür ya da basıldığı kente özgü sembollerin yanında yer aldığı görülmektedir. 

Posedion’un ayakta, trident ve yunus tutarken betimlendiği en erken sikke tipi, 

Attaleia kentinin M.Ö. 2–1. yüzyıllara tarihlenen sikkeleri üzerinde yer alır. Bu tipin 

yanı sıra Poseidon’un bir ayağının altında ya da yanındaki yunusla betimlenmesi 

özellikle, M.S. 1. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkar ve M.S. 2–3. yüzyıllarda da 

yoğun olarak Anadolu kent sikkeleri üzerinde görülür.  

Balık ve yunus tasvirinin yanı sıra nadir olmakla birlikte, balıkçıların da sikke 

tasviri olarak betimlendiği görülmektedir. Kilikia Bölgesi’nde yer alan Tarsos ve 

Anazarbos kentlerine ait sikkeler üzerinde ve Pamphylia Bölgesi’ndeki Side kentinin 

bir sikkesi üzerinde balıkçı tasvirleri yer alır. Tarsos sikkesi üzerinde olta, sepet ve 



 189 

balık taşıyan, Anazarbos sikkesi üzerinde ise elinde oltası ile bir kayanın üzerinde 

oturan erkek figürleri görülürken, Side sikkesinde kayığında yakalamış olduğu balığı 

yukarı çeken bir figür bulunmaktadır. Her üç sikke de M.S. 3. yüzyıla 

tarihlenmektedir.  

Mozaikler üzerinde yer alan balık tasvirlerine baktığımızda genellikle deniz 

dünyası ile birlikte Okeanos, Thetis ve Poseidon gibi su dünyası ile ilgili tanrı ve 

tanrıçaların yanı sıra tamamlayıcı bezeme olarak kullanıldıkları görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, mozaikler üzerinde görülen balıkçıların balıkçı tekneleri üzerinden 

ağlarla, zıpkınla ya da olta ile gerçekleştirdikleri balık avı, ya da karadan yapılan 

balık avcılığına dair sahneler, antik dönem balıkçılığında kullanılan yöntemler 

hakkında önemli ipuçları içerirler. Roma İmparartoluk Dönemi’nde, bu tür 

mozaiklerin ilk olarak kullanılmaya başlandığı Geç Helenistik Dönem’e tarihlenen 

ilk örnekleri taklit eden balıklı mozaiklerin İtalya’nın yanı sıra, Batı ve Doğu Roma 

eyaletlerinde, genellikle banyoların tabanlarında olmak üzere, çeşme ve havuzlarda 

sevilerek kulllanıldığı görülür. Böylece suların altında canlı bir görüntü yaratılmak 

istenmiştir. Diğer yandan,  mozaikler üzerinde görülen balıklı sahnelerin, desen 

kitaplarında yer alan örneklerden oluşturulduğu ve böylece çok geniş bir alanda 

tekrarlanarak kullanıldığı düşünülmektedir. Zira çoğu zaman bu desenlerle 

mozaiklerin bulunduğu ülkelerin faunası arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. 

M.S. ikinci yüzyılın birinci yarısına tarihlenen erken örneklerde balıkların oldukça 

özenli ve naturalist bir şekilde resmedildiği gözlemlenirken üçüncü, dördüncü ve 

daha sonraki yüzyıllarda kademe kademe şematikleşmeye doğru gidildiği, taslakların 

basitleştiği ve artan bir şekilde gözler, kuyruk ve yüzgeçlerde olduğu gibi 

kalıplaşmaya yönelindiği görülür. Bundan dolayı daha sonraki dönemlerde 

İtalya’daki ve eyaletlerdeki çalışmalar üzerinde betimlenen balıkların tanımlanması 

güçleşir.  

Hellenistik Dönem’e ait gerçekçi günlük hayat heykelleri arasında 

balıkçıların da yer aldığı görülür. Genel olarak yaşlı, çalışma ve yaşlılığın etkisiyle 

yıpranmış olarak günlük çalışma kıyafetleri içinde betimlenmişlerdir. Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde ise Hellenistik Dönem örneklerinin kopyaları yapılmıştır. 

Terrekota balıkçı heykelllerinin ise kaba bir tarzda ve normal olmayan bir şekilde 

tasvir edilip karikatürüze edilerek etkilerinin artırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  
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Diğer yandan bazı mezar stelleri ya da adak heykecikleri üzerinde oldukça 

realist bir şekilde balıkların kabartma şeklinde işlendiği görülmektedir. Katalogda 

yer alan Poseidon adak heykelciğinin kaidesindeki ve Eurymedon heykelinin 

ayağının yanındaki balık kabartmalarının yanı sıra, Eskişehir ve Konya Müzeleri’nde 

bulunan bazı steller üzerinde görülen balık motifleri, karasal sularda yapılan 

balıkçılığın bölge halkı hayatında, deniz kıyısında yaşayanlara nazaran daha farklı bir 

yere sahip olmuş olabileceğini ve bu farkın sanata yansıtıldığı akla getirmektedir.  

 Balığın yanı sıra yunusun da sevilerek kullanılan betimlerden biri olduğu 

anlaşılmaktadır. Poseidon ile ya da tek başına plastik olarak işlenen örrneklerin yanı 

sıra, mimari parçalar ve lahitler üzerinde de betimlendiği görülmektedir. Bunun 

dışında masa ayağı şeklinde işlenmiş örneklerde bulunmaktadır.  

Özellikle, paganizmde ölümün sembolü olarak kabul edilen ve cenaze 

sahnelerinde sık sık betimlenmiş olan balığın ölümsüzlük ile arasındaki bu 

geleneksel bağlantının erken hristiyanlık düşüncesinde, sanat ve epigrafide 

ίχΘυς’un, Ίησους Χριστος, Θεου υιος σωτήρ (Kutsal İsa, Tanrı’nın oğlu, 

Kurtarıcı) olarak kabul edilmesi sonucunda Bizans Dönemi’nde balığın sanatta daha 

yoğun bir şekilde yer aldığı görülmektedir. 
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EK 1 - Antikçağ Balık ve Balıkçılığına Dair Seçme Terimler Sözlüğü∗ 

 

αγκιστρεία  : Olta ile balık avlamak, Opp.H.3.73. 

αγκιστρον  : Balık avında kullanılan çengel, Od.4.369. 

άγρεύω  : Balık avı, Hdt.2.95. 

αλιεία   : Balıkçılık, Arist.Pol.1256a36, Str.II.2.4 (pl). 

αλιεύς   : Balıkçı, Od. 12.251, 22.384, Hdt.3.42. 

αλιεύω   : Balık, Eu.Jo.21.3; balıkçı olarak, Plu.Ant.29. 

αλίευτικος  : Balıkçılık üzerine, balıkçılıkla ilgili, balıkçılığa dair. 

άµφίβληστρον  : Balık ağı, serme ağ, Hdt. I.141, 2.95, Opp.H.3.80. 

αµφιβολεύς  : Balıkçı, Lxx Is.19.8. 

ασπαλία, ασπαλιευτική: Olta ile balık avlamak, Pl. Sph.219d, 221a, Gal.Thras.30 

ασπαλιεύς  : Olta, Opp.H.3.29, al. 

ασπαλιευτής : Olta ile balık avlayan kimse, Pl.Sph.218e. 

ασπαλος  : Balık, Hsch.a.7753.1. 

άψίς   : Balık ağı. 

βόλος : Balık ağı, ağ atımı, ağ atımı ile toplanan balık, 

Orac.ap.Hdt.I.62; ağ: Herod.7.75, Ael.NA.8.3. 

βρόχος   : Bir ağın gözü, X.Cyn.2.5. 

γαγγάµη  : Balık ağı, tarama ağ, Poll.X.132, Str.307, Opp.H.3.81 

γαροπωλης  : γάρος satıcısı, PBaden 42.9. 

γάρος, liquamen : Balıktan yapılan bir çeşit sos; balık sosu yapımında  

kullanılan bir tür küçük balık, Ath.II.67c,  

Plin.NH.XXXI.93,Str.3.4.6 

γριπος   : Balıkçı, AP.7.504.12 (Leon). 

γριφος=γριπος : Balık ağı, çekme ağ; balık sepeti, balıkçı sepeti, Plu.2.471d, 

Opp.H.3.80. 

                                                
∗ Ek 1 ve Ek 2’nin hazırlanması sırasında, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English 
Lexicon: with a Revised Supplement, 9.bs., Oxford, 1996; D’arcy Wentworth Thompson, A 
Glossary of Greek Fishes, London, 1947; Karekin Deveciyan, Türkiye’de Balık ve Balıkçılık, Çev. 
Erol Üyepazarcı, İstanbul, 2006; Bilim ve Teknik, “Türkiye Tür Listeleri”, (Çevirimiçi) 
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/TR_tur_listesi/liste_index.htm,isimli kaynaklardan 
yararlanılmıştır. 
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δικτυαρχέω : Isis kültünde bir birim ya da balıkçı birliği, IGR. 817 

(Kallipolis)  

δικτυβολος  : Balıkçı, Opp.H.4.578. 

δικτυεία  : Ağ balıkçılığı, Ael.NA.12.43. 

δικτυεύς  : Ağlarla balık avlayan kimse, Str. 8.7.9, Ael.NA.1.12. 

δίκτυον  :  Balık ağı, Od.22.386, Arist.HA.533b19, 602b8. 

ειδαρ   : Balık yemi, Od. 12.252 

Hamus   : Çengel, olta çengeli. 

ηµιτάριχος : Yarı tuzlanmış, salamura edilmiş, Archestr.Fr.38.7; 

Ael.NA.13.2. 

ιχθυάω   : Balık, Od.4.368; Opp.H.1.26. 

ιχθυβολος  : Balığın zıpkınla vurulması, balık avı, Opp.H.3.73. 

ιχθυειον, ιχθυοπώλιον: Balık pazarı, IG12 (2).646a.49 (Nesos); IPE I².32B4 (Olbia). 

ιχθυοπώλης  : Balık satıcısı, balıkçı, Antiph.68.7. 

ιχθύς   : Balık. 

καθετος  : Balıkçıların kullandığı kurşunlu olta ipi, Opp.H.3.77, 138. 

κάλυµµα  : Balık ağı, Opp.H.3.82. 

κυβιον   : Balığın salamura yapılan belli bir bölümü, Ath.3.1.18b, 

Gal.12.893. 

κυρτοβολός  : Balıkçı, 1873/5.65 (smyrna). 

Κυρτος, nassa  : Balık ağı, Opp. H.3.85, Theoc.21.11, Poll.1.132 

λεµβευτικός  : Balıkçı teknesi, Theoc.21.12. 

λίνον : Ketenden yapılmış herhangi bir şey, balık avlama ipi, sicim, 

Il.16.408; balık ağı, Il.5.487, Opp.H.3.98. 

µολύβδαινα : Olta ipinin ucunda ağırlık olarak kullanılan kurşun parçası, 

Il.24.80. 

πεζα : Balık ağı, Opp.H.3.83. 

πολυάγκιστρος : Çok çengelli olta ipi, Opp.H.3.78. 

πυρευτικός, πυρευτική: Geceleyin bir ateşin, meşalenin yardımı ile yapılan balık  

avcılığı, Pl.Sph.220d. 

ράβδος   : Olta kamışı, Od.12.251. 
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σαγήνη  : Büyük boyutlu balık ağı, Opp.H.3.81, Plut.Mor.977f,  

Alciphr.I.13,20,21. 

σαγηνοβόλος  : Sagene isimli büyük boyutlu balık avını serpen kimse,  

balıkçı. AP6.167 (Agath.), 10.10. (Arc.Jun.). 

σκοπιά   : Gözetleme kulesi; ton balığı avcılığında kullanılan gözetleme  

kulesi, Od.10.97, 4.524, 14.261, Il.4.275, Il.5.771. 

σφαιρών  : Yuvarlak biçimli balık ağı, Opp.H.3.83. 

ταριχηγός  : Tuzlanmış balık seyyar satıcısı, Alex. 218. 

τάριχος, salsamentum: Tuzlanmış, konserve balık, Hp.VC.19, Id.Ra.558. 

τριόδους, τριόδοντος : Üç dişli, üç dişli, trident, Pind.O.9.30, I.8(7).37, Pae.4.43. 

υποχή   : Balık ağı, Plut.Mor.977e, Opp.H.3.81, Ael. NA.13.17,  

Opp.H.3.103. 

φελλός   : Bir ağ üzerindeki mantar, Pi.P.2.80. 

χαλκός   : Olta çengeli, Il.16.408. 

χηλευτός  : Örgülü, ağ ile örtülü, Hdt. 7.89, cf. Poll. 7.83. 

χήλεύω  : Örgü, kıvırmak, ağ örmek, hasır örmek, Eup.388  
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EK 2 - Antikçağ’da Anadolu’da Bilinen Seçme Balık İsimleri Sözlüğü 

 

ακκιπήσιος, άντακαιος, attilus : Mersin balığı, Acipenseridae ailesi, Lat.  

Acipenser; acipenser gueldenstaedti (Rus mersin 

balığı), Aciperser nudiventris (Mersin balığı), 

Acipenser stellatus (Mersin balığı), Acipenser 

sturio (Kolan balığı), Huso huso (mersin 

morinası), İng. Sturgeon, Alm. Stor. ακκιπήσιος, 

Ath.VII.294f; άντακαιος, Hdt. .4.53, 

Ael.NA.14.23. 

ανθιας : Bir çeşit deniz balığı, berber balığı(?), 

Seranidae ailesi, Lat. Anthias anthias, İng. 

Swallowtail seaperch, Alm.Rötling. Arist. 

HA.570b.  

βαλαγρος    : Sazan balığı, Cyprinidae ailesi, Lat. Cyprinus  

carpio, İng. Carp, Alm. Karphen. Arist. 

HA.538a15. 

γλανις, γλάνεως : Yayın balığı, Siluridae ailesi, Lat. Siluris 

glanis, İng. Catfish, Alm.Wels. 

Arist.HA.568b22, 602b24,568a25, Paus.4.34.2. 

δελφίν :Yunus, Lat. Delphinus delphis, İng. Dolphin, 

Alm. Gemeiner Delphin, Il.21.22, Opp.H.2.543-

53, Arist.HA.566b2, etc.  

εγκρασιχολος    : Hamsi, Engraulidae ailesi, Lat. Engraulis  

encrasicolus, İng. Anchovy, Alm. Anschovis. 

Arist.HA.569b27, Ael.NA.8.18. 

έλλοψ, helops    : Bir çeşit mersin balığı.Opp.H.2.658, 3.55.89,  

Arist. HA.505a15, Ael.NA.8.28. 

ζαιος     : Dülger balığı, Zeidae ailesi, Lat. Zeus faber,  

İng. John Droy, Alm. Heringskönig. 

Plin.NH.9.68. 
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θυννος     : Ton balığı, Scombriade ailesi, Lat. thynnus  

thunnus, İng. Blue-fin tunny, Alm. Roter Thun; 

yazılı orkinoz, Lat. Euthynnus aletteratus, İng. 

Little tunny, Alm. Kleiner Thun. Hdt. 1.62, 

Arist.HA. 571a12, Ath. VII.301e. 

κεστρευς, κεφαλος   : Kefal, Has kefal, Mugilidae ailesi, Lat. Mugil  

cephalus, İng. Grey mullet, Alm. Gewöhnliche 

Meeräsche. κεφαλος, Arist.HA.543b16, 

Gal.6.708, Opp.H.III, Ael.NA.I.3.12, 13.19; 

Κεστρευς. Arist.HA.591a22. 

κολιας     : Kolyoz, Scombridae ailesi, Lat. Scomber  

japonicus, İng. Chub mackerel, Alm. makrele. 

Arist.HA.598a24, Opp.H.I.184. 

κορδυλη, σκορδύλη   : Yavru ton balığı ya da palamut balığı.  

κορδυλη, Mart. 3.2.4; σκορδύλη, Arist. 

HA.571a16. 

κωβιος     : Kayabalıkları, Gobiidae ailesi,  

Arist.HA.598a11, 601b22, 610b4, etc., 

Opp.H.1.173. 

λαβραξ    : Levrek, Moronidae ailesi, Lat. Dicentrarhus  

labrax, İng. Seabass, Alm. Wolfbarsch. 

Arist.HA.567a19, 591a11, Opp.H.3.121. 

Lucius     : Turna balığı, Esocidae ailesi, Lat. Esox lucius,  

İng. Pike, Alm. Hecht, Ael.NA.14.23. 

ξιφιας     : Kılıç balığı, Xiphiidae ailesi, Lat. Xiphias  

gladius, İng. Swordfish, Alm. Schwertfisch.  

Arist.HA.505a18, 506b16.Ath.314e,  

Opp.H.I.182.  

ορκυνος    : Orkinos, Scombriade ailesi, Lat. Thunnus  

alalunga, İng. Albacore, Alm. Weißer Thun. 

Ath.7.315, c, d, Ael.NA.I.40, Opp.H.3.132. 

ορφώς, ορκυς    : Orfoz, Serranidae ailesi, Lat. Epinephelus  
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guaza, İng. Grouper, Alm. Brauner 

Zackenbarsch. Arist.HA.543b1, 591a11, 

Ath.7.315b. 

πηλαµύς : Palamut, Scombridae ailesi, Lat. Sarda sarda, 

İng. Bonito, Alm. Bonito. Arist.HA.5771a11, 

Opp.H.1.113, 4.504. 

σαρδίνη, σαρδινος   : Sardalya, Clupeidae ailesi, Lat. Sardina  

pilchardus, İng. Pilchard, Alm. Sardine. 

σαρδίνη, Gal.6.646; σαρδινος, Ath.7.329a. 

σκαρος : Iskaroz, papağan balığı, Scaridae ailesi, Lat. 

Sparisoma cretense, İng. Scarus, parrotfish, Alm. 

Papageifisch. Arist.HA.508.b11. 

σκοµβρος    : Uskumru, Scombridae ailesi, Lat. Scomber  

scombrus, İng. Mackerel, Alm. Makrele. 

Arist.HA.571a12, 597a22, 610b7. 

τρίγλη     : Barbunya, Mullidae ailesi, Lat. Mullus  

barbatus, İng. Red mullet, Alm. Rothe-

Meerbarbe. Gal. 6.715, Arist. HA.543a5, 

591b19. 

χρύσοφρυς    : Çipura, Sparidae ailesi, Lat. Sparus aurata,  

İng. Gilthead seabream, Alm. Goldbrasse. 

Arist.HA.598a10. 
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EK 3 - Anadolu Balıkçılığına İşaret Eden Yazıtların Listesi 
 
Balıkçı Loncaları 
 
Kallipolis  
M.S. 1. yüzyıl 
BCH 1 (1877), 409-410;  
IGR I. 817;  
Robert, Hellenica IX (1950), 80-85; 
Frisch 1983, 10-14, no:5. 
 
Parion  
M.S. 1. yüzyıl 
Lolling, AM IX (1884), 63; 
Mortmann, AM X (1885), 207;  
Robert, Hellenica IX (1950), 89; 
Frisch 1983, 14-15, no: 6. 
 
Kyzikos  
1) İmparatorluk Dönemi 
Hasluck, JHS XXIV (1904), 32, no: 43; 
Schwertheim 1980, 109, no: 260. 
2) Hellenistik Dönem 
Mordtmann, AM X (1885), 204-207, no: 30; 
Robert, Hellenica IX (1950), 94-97. 
 
Byzantion 
Hadrianus Dönemi (M.S. 117-138) 
Robert, BCH 102 (1978), 522-535. 
 
Ephesos 
1) Nero Dönemi (M.S. 54-59) 
Keil, JÖAI 26 (1930), Beiblatt cols.48-57; 
Horsley 1989, 95vd. 
2) Antoninus Pius (M.S.138-161)  
Horsley 1989, 105-107. 
 
Smyrna 
M.S. 3. yüzyıl 
Waltzing 1979, 3. cilt, 53, no: 150. 
 
Miletos 
M.S. 2. yüzyıl (?) 
OGI 756.5. 
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Karain Mağarası 
Roma İmparatorluk Dönemi 
Şahin, EA 17, 132, 138, no: 8. 
 
Balığın Kutsanması Ve Tanrılar Dünyası İle İlişkilendirilmesi 
 
Smyrna 
M.Ö. 1. yüzyıl 
SIG³ 997; 
Horsley 1987, 105, no: 25 
 
Neapolis 
M.S. 3. yüzyıl 
Çelgin 2003, 145 
 
Balıkçı, Balıkçılık Ve İşlenmiş Balık Ürünleri 
 
Balıkçı: 
Elaiussa-Sebaste 
M.S. 3. yüzyıl(?) 
Balıkçı: Heberdey, Wilhelm 1896, 64, no: 140; 
Borgia, Sayar 1999, 66, no: 4. 
 
Korykos 
MAMA III, 176, no: 521. 
 
Balıkçılık: 
Eğirdir Gölü 
M.S. 2. yüzyıl sonu- M.S.3.yüzyıl başı 
Pace 1921, 53, no: 42. 
 
Hierapolis 
M.S. 131 
D’andria 2003, 150. 
 
Kaunos 
M.Ö. 1. yüzyıl 
Bean JHS 74 (1954), 85, no:20. 
 
Balık ağları: 
Anazarbos 
M.S. 5-6. yüzyıllar 
Sagene: Dagron, Feissel 1987, 170-185, no: 108 (pl.XLV). 
 
Korykos 
Sagene: MAMA III, 160, no: 411a; 
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Kurtos: MAMA III, 279, CIG 9180. 
 
Tarikhos: 
Magnesia ad Meandrum 
Kern 1900, 104, no: 116 (35.satır), 108, no: 121, (12-13 satır). 
 
Miletos  
Roma İmparatorluk Dönemi 
Akat, EA 38 (2005), 53, no: 2. 
 
Alabanda 
Bean, Anadolu Araştırmaları I (1955), 53. 
 
Kaunos 
P.Cair.Zen 4 59680 (24.satır). 
 

Garos:  
Anazarbos 
M.S. 5-6. yüzyıl 
Dagron, Feissel 1987, 170-185, no: 108 (pl.XLV). 
 
Anadolu Macellumları 
 
Sagalassos : Lanckoronski 1892, 228-229, no: 210; De Ruyt 1983, 

 190. 
Perge    : De Ruyt 1983, 129; Şahin 1999, 210 vd. 
Side    : AJA 57 (1953), 301 
Aizanoi    : De Ruyt 1983, 22-25. 
Ephesos    : De Ruyt 1983, 71. 
Konstantinopolis  : De Ruyt 1983, 53. 
Perinthos-Herakleia  : Sayar 1998, 290, no:117. 
Magnesia ad Meandrum : Kern 1900, 128, no: 179; De Ruyt 1983, 107. 
Korakesion   : De Ruyt 1983, 53. 
Korykos    : MAMA III, 177, no: 538; MAMA III, 143, no: 280. 
Akmonia    : De Ruyt 1983, 17. 
Larissa    : De Ruyt 1983, 97. 
Thyateira    : De Ruyt 1983, 219. 
Rhyndakos Apolloniası : De Ruyt 193, 37. 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

  1976 yılında Ayaş’ta doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ayaş’ta tamamladıktan 

sonra 1993 yılında İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun oldum. Aynı yıl Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda 

başladığım lisans eğitimimi, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda tamamladım. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan 

“Anastasius ve Sikkeleri” adlı çalışmamla mezun oldum. 1999 yılında Kültür 

Bakanlığı’nda Müze Araştırmacısı olarak başladığım görevimi Kayseri ve İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri’nde sürdürdüm. Halen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev yapmaktayım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


