KAREK‹N DEVEC‹YAN
1868 (veya 1867) tarihinde Harput’ta do¤du. ‹lkö¤renimini kentteki
Frans›z okulunda ald›ktan sonra ‹stanbul’daki Lusavoriçyan Katolik
okulunda okudu. 1891’de Düyun-u Umumiye ‹daresi’nde memuriyete başlad›. Bursa (1903), Band›rma (1904), Selanik (1905), Sivas
(1908) ve Beyrut (1909) Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde
memurluk, muhasebecilik, gümrük resmi başkontrolörlü¤ü, sand›k
amirli¤i gibi görevlerde bulundu. 1910’da ‹stanbul Bal›khanesi
Merkez Müdürlü¤ü’ne, 1917’de bal›k işleri başmüfettişli¤ine, 1922’de
bal›kç›l›k başkontrolörlü¤üne atand›. 31 Mart 1927’de, 36 y›l süreyle
çal›şt›¤› Düyun-u Umumiye’den emekliye ayr›ld›.

1915’te ‹stanbul’da yay›mlad›¤› Bal›k ve Bal›kç›l›k adl› eseriyle alan›nda
bir ilki gerçekleştiren ve büyük övgülere mazhar olan Deveciyan, bu
kitab›n Pêche et Pêcheries en Turquie (Türkiye’de Bal›k ve Bal›kç›l›k, ‹stanbul) ad› alt›nda yap›lan geliştirilmiş Frans›zca bask›s›yla, yurtd›ş›nda
da ilgiyle karş›lanan ölümsüz bir eser vermiş oldu. ‹lki 1893 y›l›nda
olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde “D. Karekin”, “D. Karekin
Kemal”, “K. Kemal” müstear adlar›yla bilimsel konularda pek çok
yaz› yay›mlayan ve çeviriler yapan Deveciyan, bal›kç›l›k terimleriyle ilgili sözlük çal›şmalar› vesilesiyle, Maarif Nezareti bünyesinde 1910’lu
y›llarda kurulan Istilahât-› ‹lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni’ne de
üye seçilmişti. Deveciyan, uzun ve verimli bir çal›şma hayat›n›n sonunda, 1948’de, Türk Bas›n Birli¤i taraf›ndan, gazetecilikte elli y›l›
tamamlam›ş bir emektar yazar olarak ödüllendirildi.
Hayganuş Deveciyan ile evlili¤inden Levon, Şnorhig, Vahram ve
Ke¤am ad›nda dört çocu¤u olan Karekin Deveciyan, emeklilik
y›llar›nda s›k s›k, evinin de bulundu¤u Ortaköy’ün sahilinde, küçük
taburesi üzerinde elinde oltas›yla bal›k avlarken görülüyordu. 8 Ocak
1964’te, k›sa bir rahats›zl›k döneminden sonra hayat›n› kaybetti;
11 Ocak 1964’te Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik
Kilisesi’ndeki cenaze merasiminin ard›ndan, Şişli’deki Ermeni Katolik Mezarl›¤›’na gömüldü.

usul gere¤i

Bu kitap, ‹stanbul Bal›khanesi eski müdürü ve bal›kç›l›k
baﬂmüfettiﬂi Karekin Efendi Deveciyan’›n 1915’te ‹stanbul’da
Osmanl›ca (Bal›k ve Bal›kç›l›k ad›yla), 1926’da geliﬂtirilmiﬂ Frans›zca
bas›m› yap›lan Pêche et Pêcheries en Turquie adl› kitab›n›n Türkçe
çevirisidir. Frans›zcadan yap›lan bu çeviride kitab›n Osmanl›ca
bas›m› da kaynak olarak de¤erlendirilmiﬂ ve
göz önünde bulundurulmuﬂtur.

Kitab›n 6., 10., 16. ve 32. sayfalar›ndaki foto¤raflar
Garo Kürkman’›n kiﬂisel arﬂivinden al›nm›ﬂt›r. Say›n Kürkman’›n
yan› s›ra, kitab›n Osmanl›ca ve Frans›zca nüshalar›n› kullan›m›m›za
sunan Sahaf Turkuaz’a çok teﬂekkür ederiz.
Türkçe yaz›mda, Adam Yay›nlar›’n›n Ana Yaz›m K›lavuzu’na
uyulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitapta kullan›lan k›saltmalar›n aç›l›mlar› ﬂöyledir:
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EROL ÜYEPAZARCI

KAREK‹N DEVEC‹YAN
1868(?), Harput - 1964, ‹stanbul

Karekin Deveciyan ve Eseri Hakk›nda

Erol Üyepazarc›*

Sizlere sunmakla mutlu oldu¤umuz Karekin Deveciyan’›n ünlü eseri Bal›k ve Bal›kç›l›k ile yazar›n kendisi hakk›nda baz› bilgiler vermeyi uygun
bulduk.
Türkiye’de bal›kç›l›k konusunda yaz›lm›ﬂ en önemli eserlerin baﬂ›nda gelen ve konuyla ilgilenen herkesin takdirini kazanan çal›ﬂma, son
y›llarda yay›mlanan ve say›lar› çok h›zla artan bal›k ve bal›kç›l›kla ilgili
kitaplar›n hemen hepsinin baﬂvuru kayna¤› olmuﬂtur. Deveciyan’›n
eserinin kaynak olarak de¤erini söz konusu kitaplar› yazanlar›n baz›lar›
belirtmiﬂlerse de baz›lar› merhum Deveciyan’›n eserinden sayfalarca
al›nt› yapmalar›na karﬂ›n faydaland›klar› bu kayna¤› göstermek gere¤ini
duymam›ﬂlard›r. Ancak konular›nda gerçekten usta iki isimden biri olan
S›tk› Üner 1975’de yay›mlanan Bal›k Avc›l›¤› ve Yemekleri kitab›nda ve
Ali Pasiner de 1998’de yay›mlanan Bal›k ve Olta kitab›nda Karekin Deveciyan’›n eserinin önemini belirtip kaynak olarak yararland›klar›n› ifade etmiﬂlerdir.
Karekin Deveciyan’›n eseri, alan›ndaki ilk çal›ﬂmad›r; yazar›n›n konuya olan hâkimiyeti, verdi¤i ayr›nt›l› bilgiler ve özellikle Frans›zca olarak
yap›lan ikinci bask›s›nda mevcut tablolardaki iktisadi malumat, bugün bile onu emsalsiz bir eser olarak de¤erlendirmemize neden olacak kadar
önemlidir. Avrupa bilim çevrelerinde de takdirle karﬂ›lanan ve ‹talyan
zoolog Ninni taraf›ndan ‹talyancaya da çevrilen bu eser, Türkiye’deki deniz ve tatl›su bal›klar›yla deniz canl›lar›n›; av aletleriyle volileri, dalyanlar› ve avlanma tekniklerini içererek bal›kç›l›k konusuna ilgi duyan herkes
* 1938, ‹stanbul do¤umlu yazar ve çevirmen. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi’nden mezun olduktan (1962) sonra, otuz y›l kadar Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas›’nda üst düzey görevlerde bulundu. Telif ve çeviri on yedi kitap
yay›mlad›. Polisiye kitaplar, II. Abdülhamit dönemi ve ‹stanbul tarihi gibi konularla ilgileniyor.
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için zengin bir kaynak oluﬂturur. Bugün bile Türkiye bal›klar› ve bal›kç›l›¤› konusunda Deveciyan’›n eseri kadar ayr›nt›l› bilgileri içeren bir kitab›n hâlâ yaz›lamad›¤›n› rahatl›kla iddia edebiliriz.
Eser ilk olarak Bal›k ve Bal›kç›l›k ad› alt›nda Rumi 1331 [Miladi 1915] tarihinde Arap harfleriyle Düyun-u Umumiye yönetimi taraf›ndan bu kuruluﬂun matbaas›nda bast›r›lm›ﬂt›r. Büyük boyda 446 sayfal›k bir eserdir
ve sonunda bal›kç›l›kla ilgili 60 sayfal›k Türkçe-Frans›zca bir sözlük bulunmaktad›r.1
Rahmetli hocam›z mümtaz tarihçi Reﬂat Ekrem Koçu ölümsüz eseri ‹stanbul Ansiklopedisi’nde Bal›k ve Bal›kç›l›k’tan ﬂöyle söz etmektedir:2
Bal›k ve Bal›kç›l›k: ‹stanbul Bal›khânesi eski merkez müdürlerinden
Karakin Bey Deveciyan taraf›ndan telif edilmiﬂ milli kütüphanemizin
ölmez büyük eserlerinden biridir; ‹stanbul Ansiklopedisi’nin tam güven ile istifade eyledi¤i zengin bir kaynakt›r. Eser, eski Düyun-u Umumiye ‹dare Meclisi taraf›ndan takdir edilmiﬂ, müellifi ikramiye ile taltif edilmiﬂ ve ad› geçen idare taraf›ndan bast›r›lm›ﬂt›r.
Büyük k›t’ada 440 sahife olan bu muhalled [sonsuza kadar de¤eri eksilmeyecek] eserinde Karakin Bey Deveciyan mesela mevkilerini, hudutlar›n›, devam müddetleri ile her mevsim ne zaman kurulduklar›n›, ne cins
bal›k tutuldu¤unu ve kadimdenberi devam edegelen teamüllerini [eskiden beri süregelen geleneklerini] yazarak ‹stanbul sular›nda 42 dalyan ad›
veriyor ve yaln›z Bo¤aziçi’nde eskiden beri devam edegelen teamül ve
âdetleriyle 59 voli yerinin mevkiini tespit ediyor…
“Bal›k ve Bal›kç›l›k” milli kütüphanemizde benzerine ender rastlanan
muazzam eserlerdendir; kendi mevzuunda ise tek eserdir. Pek az say›da bas›ld›¤› muhakkakt›r. ‹stanbul sahaflar›nda kolay bulunmaz. Elden
düﬂme olarak mesela 1937’de bir nüshas›n›n 15 liraya sat›n al›nd›¤› ve
akabinde ikinci bir nüshas›n›n 50 liraya aran›p da bulunamad›¤› görülmüﬂtür.
Bu eserin yeni bir bask›s›n›n yap›lmas› ve 1915’den bu yana Türk bal›kç›l›¤› üzerine 45 y›ll›k boﬂlu¤un doldurulmas› çok hay›rl› bir iﬂ olur
ancak “Bal›k ve Bal›kç›l›k” kitab› gibi önemli bir eseri basmak için ‹stanbul’un Bâb›-› âli’sinde yay›nc› aramak beyhudedir, vaktiyle Dü-

1. Bu sözlük nedeniyle Karekin Deveciyan o günlerde Maarif Nezareti’nce kurulan
Istilahât-› ‹lmiyye (Bilimsel terimler) Encümeni’ne üye seçilmiﬂtir.
2. Reﬂat Ekrem Koçu, “Bal›k ve Bal›kç›l›k,” ‹stanbul Ansiklopedisi içinde, Cilt IV,
‹stanbul, 1960, s. 2037-2040.
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yun-u Umumiye ‹daresi taraf›ndan bas›lm›ﬂ olan bu eserin yeni bask›s› ancak ‹stanbul Belediyesi’nin himmeti ile tahakkuk edebilir.

Yazar›m›z›n bu eserinin yay›mland›¤› günlerde Türk ayd›nlar› kat›nda
da olumlu yank›lar uyand›rd›¤›n› görüyoruz. Örne¤in Âyan Meclisi Reisi
Ahmet R›za Bey, kitab› al›p okuduktan sonra yazar›n›, aﬂa¤›da sunaca¤›m›z 24 Mart 1332 [8 Nisan 1916] tarihli mektubuyla kutlam›ﬂt›r:
Dersaadet Bal›khane Merkez Müdürü Deveciyan Karekin Efendi’ye
Bal›¤a ve bal›kç›l›¤a ait yazm›ﬂ oldu¤unuz kitab› sat›n ald›m ve baz› fas›llar›n› kemâl-› merakla okudum.
Maatteessüf memleketimizde bu gibi kitaplar nadiren yaz›l›yor. Memleketim nam›na sizi tebrik ederim.
Meclis-ii Âyan Reisi
Ahmet R›za

Karekin Deveciyan Efendi, eserini 1923 y›l›nda, son Osmanl› padiﬂah› Vahidettin’in yurt d›ﬂ›na kaçmas›ndan sonra TBMM taraf›ndan halifeli¤e seçilen Abdülmecid’e de takdim etmiﬂ ve ondan da 3 Eylül 1339
[1923] tarihinde baﬂmabeyincisi Ahmet Hikmet Bey vas›tas›yla ﬂu mektubu alm›ﬂt›r:
Bal›khane Merkez Müdürü Karekin Deveciyan Efendi’ye;
Zât-› Hazret-i Hilafetpenahi Serkurenal›¤›
No: 50

Huzur-u âliy-i Hilafetpenahi’ye takdim edilen (Bal›k ve Bal›kç›l›k)
nam eseriniz led’elmütalaa mahzuziyet-i seniyeyi mucib oldu¤u ve eserin telifinde sarfetmiﬂ oldu¤unuz mesai ve tetebbuat›n›z›n ﬂâyân-› takdir-i âli görüldü¤ü tebli¤ ve bilvesile beyan-› ihtiram olunur efendim.
Ahmet Hikmet
Serkârin-ii Hazret-ii Hilafetpenahi

Karekin Deveciyan, bu önemli eserini 1925 y›l›nda yine Düyun-u
Umumiye ‹daresi yard›m›yla bu kez Frans›zca olarak Pêche et Pêcherie en
Turquie ad›yla yeniden yay›mlam›ﬂt›r. Yukar›daki iki al›nt›y› yapt›¤›m›z
Rahip Yervant Gomidas Çark’›n Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler adl›
kitab› için kendi k›sa yaﬂamöyküsünü kaleme alan Deveciyan eserinin
bu yeni bask›s›ndan ﬂöyle söz eder:3
3. Y. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, ‹stanbul, 1953, s. 175-179.
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Karekin Deveciyan gençlik y›llar›nda.

“Bal›k ve Bal›kç›l›k”›n neﬂrinden on sene sonra, bu eserim Frans›zca olarak
“Pêche et Pêcherie en Turquie” ad›yla
›slah ve tâdil edilerek yeniden neﬂredilmiﬂtir. Frans›zca bu bask›da, bilumum
su hayvanlar›n›n Latince isimleri konuldu¤u gibi, birtak›m mühim ilaveler dahi
yap›lm›ﬂt›r. Mesela, Türkiye hududu
dahilinde avlanan bütün tuzlu ve tatl›su
bal›klar›n›n cins, fiyat ve miktar›n› y›ldan y›la gösterir 15 y›ll›k bir cetvel, bu
cetvele konulan hayvanlar›n 4 y›ll›k av
miktar›yla fiyat ve k›ymetlerini ayl›k
olarak gösteren bir baﬂka tablo; Türkiye
sahillerinde yakalanan av mahsullerinin
yakaland›klar› yer ile cins, miktar ve
k›ymetini gösterir bir tablo, Türkiye’deki göllerde yaﬂayan hayvanlar›n cinsleriyle bunlardan her y›l avlan›lanlar›n
miktar ve k›ymetini gösterir bir tablo kitab›n sonuna konulmuﬂtur ki bu tablolar 168 büyük sayfa tutmaktad›r.

Gerçekten de Bal›k ve Bal›kç›l›k’›n Frans›zca bask›s›, ilk Türkçe bask›s›ndan daha kapsaml›d›r ve yazar›n belirtti¤i gibi daha bilimsel bir görünüm kazanm›ﬂ ve arkas›na eklenen Türkiye’deki bal›kç›l›¤›n ekonomik boyutunu saptayacak önemli bilgiler içeren tablolarla da çok zenginleﬂmiﬂtir.
Siz okuyucular›m›za sundu¤umuz bu yap›t, esas olarak söz konusu Frans›zca kitaptan yap›lan çeviridir; ancak yazar›n daha önce ç›kan Arap harfli
Türkçe yap›t› da çeviri yap›l›rken bir kaynak olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Kitab›n yazar› Karekin Deveciyan Efendi’nin yaﬂam›yla ilgili bilgiler
ise maalesef çok k›s›tl›d›r. Reﬂat Ekrem Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’ndeki “Deveciyan Karakin” maddesi4 ve Tarih Vakf› ile Kültür Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi’nde Ali Pasiner’in
kaleme ald›¤› “Deveciyan, Karekin” maddesi5 ile 50 y›l yazarl›k hayat›
4. Koçu, “Deveciyan (Karakin),” a.g.e., Cilt VIII, ‹stanbul, 1966, s. 4531
5. Ali Pasiner, “Deveciyan Karekin,” Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi içinde,
Cilt III, ‹stanbul, 1994, s. 43-44.
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olan kiﬂiler için Türk Bas›n Birli¤i taraf›ndan 1948 y›l›nda yap›lan jübile
hakk›nda bilgi veren ve bu arada jübilesi yap›lan yazarlardan biri olan Karekin Deveciyan hakk›nda da malumat veren 1 Ekim 1948 tarihli Vakit
gazetesi eki ve ölümünü müteakip ‹stanbul’da Ermenice yay›mlanan Marmara ve Jamanak (Vakit) gazetelerindeki yaz›lar bulabildi¤imiz kaynaklard›r. Bu dört kaynak ve yukar›da sözünü etti¤imiz Türk Devleti Hizmetinde
Ermeniler kitab›ndaki Karekin Deveciyan’›n kendi kaleminden ç›kma
metin ›ﬂ›¤›nda yazar›m›z›n yaﬂam›n› ﬂöyle özetleyebiliriz.
Karekin Deveciyan’›n do¤um tarihi ihtilafl›d›r; Reﬂat Ekrem Koçu’nun
makalesinde ve Deveciyan’›n k›sa özyaﬂamöyküsünde do¤um tarihi olarak
1868 verilmektedir. Yukar›da söz konusu etti¤imiz Vakit gazetesinin “Bas›n Hayat›nda 50 Y›l” isimli ekinde de do¤um tarihi 1 Ocak 1283 [1868]
olarak gösterilmektedir. Ölüm haberini veren Ermenice Marmara ve
Jamanak gazeteleri ise öldü¤ünde 103 yaﬂ›nda oldu¤unu yazarak do¤um tarihini 1861 olarak göstermektedir. Ali Pasiner ise do¤um tarihini 28 ﬁubat
1867 olarak vermektedir. Pasiner’in gün belirterek verdi¤i tarihi hangi
kaynaktan ö¤rendi¤ini bilemiyoruz. Say›n Ali Pasiner de Hakk’›n rahmetine kavuﬂtu¤undan sorma imkân› da bulamad›k. Ancak merhum Pasiner’in Deveciyan’›n memuriyet yaﬂam› ile ilgili olarak verdi¤i ayr›nt›l›
bilgiler kendisinin kayna¤› hakk›nda olumlu düﬂünmemize neden olmaktad›r. Bütün kaynaklar yazar›m›z›n Harput do¤umlu oldu¤unda hemfikirdir.
Deveciyan Harput’taki Frans›z okulunda baﬂlad›¤› ö¤renimini ‹stanbul’da Katolik Ermenilerin okulu olan Lusavoriç ‹dadisi’nde tamamlam›ﬂt›r. 1 Mart 1891’de Düyun-u Umumiye ‹daresi’ne girmiﬂtir. Bilindi¤i gibi
Düyun-u Umumiye sözcü¤ü “Genel Borçlar” anlam›nda olup Osmanl›
‹mparatorlu¤u ile ona borç veren devlet ve kurumlar›n, ödenemeyen bu
borçlar›n tasfiyesi için anlaﬂmalar›yla 1881’de kurulan bir mali örgütlenmedir. Borçlar›n bir bölümünün ödenmemesinin kabulü karﬂ›l›¤› bu örgüte devletin baz› gelirleri güvence olarak verilmiﬂtir. Örne¤in Karekin
Deveciyan’›n ileride müdürlü¤ünü yapaca¤› ‹stanbul Bal›khanesi’nin gelirleri bu ba¤lamda Düyun-u Umumiye’ye terk edilmiﬂtir. Yazar›m›z, Bursa (1903), Band›rma (1904), Selanik (1905), Sivas (1908) ve Beyrut (1909)
Düyun-u Umumiye bölge müdürlüklerinde memurluk, muhasebecilik,
gümrük resmi baﬂkontrolörlü¤ü, sand›k amirli¤i gibi görevlerde bulunmuﬂtur. 1 Kas›m 1910’da ‹stanbul Bal›khanesi Merkez Müdürlü¤ü’ne, 19
Kas›m 1917’de bal›k iﬂleri baﬂmüfettiﬂli¤ine, 1 A¤ustos 1922’de bal›kç›l›k
baﬂkontrolörlü¤üne atanm›ﬂt›r. Lozan Antlaﬂmas› ve onu izleyen di¤er ge11

liﬂmelerle Düyun-u Umumiye merkez idaresi kadrolar›n›n tedricen kald›r›lmas›ndan dolay› 31 Mart 1927’de 36 y›ld›r çal›ﬂt›¤› bu kurumdan ayr›lmak zorunda kalm›ﬂt›r; zaten art›k 60 yaﬂ›ndad›r.
Kaynaklar ve kendi ifadesine göre Karekin Deveciyan baz› müstear
adlarla “Tesadüf” ve “Gül Fidan›” ad›yla iki Frans›zca öyküyü dilimize çevirmiﬂtir. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmada “Tesadüf” adl› öykünün 1311’de [1893]
dönemin ünlü yazarlar›ndan Alexandre Dumas Père’den çevrildi¤ini ve
Ermeni yay›nc› Artin Kantarc›yan taraf›ndan yay›mland›¤›n› saptam›ﬂ bulunuyoruz. Kitap 60 sayfal›k bir uzun hikâyedir.6 “Gül Fidan›” ise 1312
(1894) y›l›nda S. Schmidt isimli bir yazardan çevrilmiﬂ 59 sayfal›k bir öyküdür.7 Karekin Deveciyan ilk çevirisinde “D. Karekin”, ikinci çevirisinde “D. Karekin Kemal” adlar›n› kullanm›ﬂt›r.
Yazar›m›z ayr›ca, kendi ifadesine göre, “K. Kemal” ad›yla, ‹stanbul’da
ç›kan baz› gazete ve dergilerde fenni makaleler yazm›ﬂt›r. 50. yazarl›k y›l›n›n kutlanmas› dolay›s›yla,Vakit gazetesi ekinde Karekin Deveciyan’›n
ilk yaz›s›n›n 17 Kas›m 1309’da [29 Kas›m 1893] yay›mland›¤› belirtilmiﬂtir.
Karekin Deveciyan, özellikle kitab›n›n yay›mlanmas›ndan sonra konuyla ilgilenen uluslararas› bilim çevrelerinde hakk› olan ilgiyi görmüﬂ ve
kendisine bilimsel konularda baﬂvurulmuﬂtur. Bu baﬂvurulardan birini,
yaﬂamöyküsünde kendisi ﬂöyle anlatmaktad›r:
Ak›c› ve geçici bal›klar›n en büyü¤ü ve mühimmi bulunan ve bizde orkinos denilen ton bal›klar›n›n Adriyatik Denizi’nden Karadeniz’e kadar her y›l gelip gittiklerini milattan evvel yaz›lm›ﬂ birtak›m tarih-i
tabii kitaplar› da yazm›ﬂ olmas›na karﬂ›n bunun ne derece gerçek oldu¤unu anlamak için zooloji bilginlerinden baz› tan›nm›ﬂ kiﬂiler araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂlard›. ‹talya, Fransa ve ‹spanya sular›nda avlanan
tonbal›klar›n›n kar›nlar›ndan bazan ç›kan olta i¤nesi, zoka, iskandil gibi maddelerin, ortaya ç›kar›ld›¤› tarihle di¤er ayr›nt›lar›n› kay›t etmek
ve saklamak yerel bal›kç›lar›n her zaman yapt›¤› iﬂlerden oldu¤undan;
M. Seller gibi birkaç bilim adam› birleﬂip yukar›da söz konusu edilen
memleketlerin sahillerinde avlanan tonlar›n karn›ndan tesadüfen ç›kan av araçlar›n› toplay›p tetkik ettiklerinde bir k›sm›n›n hangi memleket sular›na ait oldu¤unu saptayamad›klar›ndan eserimi ‹talyancaya
çeviren Ninni’nin arac›l›¤› ile söz konusu araçlar›n foto¤raflar›n› ayr›nt›l› bir mektupla bendenize gönderdiler.

6. Seyfi Özege, Eski Harflerle Bas›lm›ﬂ Türkçe Eserler Katalo¤u, Cilt IV, ‹stanbul, 1977,
s. 1832.
7. Özege, a.g.e., Cilt II, ‹stanbul, 1973, s. 461.
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Foto¤raflardakilerin baz›lar›n›n bizim Türk bal›kç›lar› taraf›ndan kullan›lan av araçlar›na ait oldu¤unu yazmam üzerine, tereddüt ettikleri av
araçlar›n›n hepsini bir sand›k içerisinde gümrük vas›tas›yla gönderdiler.
Uzun uzad›ya tetkik ettikten sonra, gönderilen araçlar›n beﬂ alt› tanesinin bizim bal›kç›lar›n yapt›¤› ve kulland›¤› av araçlar› oldu¤unu kan›tlar›yla ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde yazmam üzerine bilimsel bir konunun
araﬂt›r›lmas›na katk›lar›mdan dolay› gerek bendenize ve gerek eski
Düyun-u Umumiye yönetim kuruluna tebrik ve teﬂekkür mektuplar›
göndermenin yan›nda, Profesör Sella Massimo taraf›ndan yay›mlanan
Les Migrations des Thons adl› eserde bendenizin düﬂüncelerini kabul ve
hizmetimi sitayiﬂle takdir ve tebrik ettiler.

Karekin Deveciyan, uzun bir emeklilik yaﬂam›ndan sonra neredeyse
bir yüzy›l süren ömrünü 8 Ocak 1964 tarihinde noktalad›. Kentimizde Ermenice yay›mlanan Marmara gazetesinin 11 Ocak 1964 tarihli nüshas›nda
yazar›m›z›n vefat›yla ilgili ﬂu haber ç›kt›:

Ermeni cemaati çok de¤erli evlatlar›ndan birini, “Bal›khane” ve “Düyun-u Umumiye ‹daresi Bal›kç›l›k Bölümü” eski müdürü merhum Karekin Efendi Deveciyan’› yitirdi. Cenaze töreni dün Ortaköy Ermeni
Katolik Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yap›ld›. Törene seçkin bir
cemaat kat›ld›. Rahip Bedros Kavukyan’›n yönetti¤i ayininden sonra,
cenaze merasimi Baﬂpiskopos Bo¤os Kireçyan baﬂkanl›¤›nda, rahipler
Krikor Çar›kl›yan ve Bo¤os Basmac›yan’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
Merhumun naaﬂ› kilisenin ön k›sm›nda güzel bir kaide üzerine yerleﬂtirilmiﬂti. Rahipler Bedros Kavukyan, Kaspar Beyleryan ve Rum bir papaz sayg› duruﬂunda naaﬂ› çevrelemiﬂlerdi. Tabutun üzerinde ve etraf›nda ailesinin haç ﬂeklindeki çelengi ile evlatlar›n›n ve yak›nlar›n›n
gönderdikleri çelenkler bulunuyordu. Ayr›ca “‹stanbul Bal›kç›lar Cemiyeti”nden de bir çelenk gönderilmiﬂti. ‹lahiler muganni heyeti taraf›ndan okundu.
Daha sonra Deveciyan Efendi’nin tabutu güzel bir cenaze arabas›na
yerleﬂtirilerek ﬁiﬂli Ermeni Katolik Mezarl›¤›’na götürüldü. Emektar
ve sad›k devlet memurunun yorgun bedeni burada topra¤a verildi.
Rahmetli Karekin Efendi Deveciyan, muhteﬂem, de¤erli ve eﬂsiz Bal›k
ve Bal›kç›l›k adl› eseriyle ard›nda büyük bir isim b›rakt›. Kendisi ömrünün sonuna kadar ‹stanbul Ansiklopedisi’nde, Avrupa ve Ortado¤u dilbilim akademilerinde bilgisi tart›ﬂ›lmaz bir bal›kbilimci ve su ürünleri
uzman› olarak çal›ﬂm›ﬂt›. Rahmetli 103 yaﬂ›nda, ard›nda dev bir eser,
bir baﬂyap›t b›rakarak hayata gözlerini yumdu.
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Karekin Deveciyan’›n ölüm ilan› (Jamanak, 9 Ocak 1964)
Eﬂi Hayganuﬂ Deveciyan (Paris), kuzeni Baﬂrahip
Isdepan Isdepanyan [Philadelphia], Deveciyan çiftinin
çocuklar› Levon, ﬁnorhig, Vahram ve Ke¤am (Paris),
Karekin Deveciyan’›n ölümünü ve 11 Ocak 1964
Cumartesi günü saat 11’de Ortaköy Surp Krikor
Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi’nde yap›lacak
cenaze merasimini duyuruyorlar.

Bulabildi¤imiz kaynaklardan yaﬂam›n› vermeye çal›ﬂt›¤›m›z merhum
Karekin Deveciyan’›n bu ilginç ve ayr›nt›l› eserini ilgiyle okuyaca¤›n›z›
umuyoruz. Bir taraftan Türkiye denizlerindeki ve tatl›sular›ndaki bal›klar
hakk›nda bilimsel verileri incelerken, bir taraftan da bal›k yemekleri hakk›nda bilgi sahibi olacak, bir yandan özellikle ‹stanbul denizlerinde yüzy›l önceki bal›k çeﬂitlili¤i ve bereketini ö¤reneceksiniz; bir yandan da çevirmeniniz
gibi, Arnavutköy’de z›pk›nla tonbal›¤› avland›¤›na ﬂaﬂ›r›p kalacaks›n›z.
Bilimsel oldu¤u kadar ekonomik veriler içeren, hatta bal›kç›lar aras›ndaki gelenek ve göreneklerin anlat›m›yla folklorik bir çal›ﬂma da olan bu
önemli yap›t›n yeniden yay›mlanmas›na önayak olan Aras Yay›nc›l›k ilgililerine teﬂekkür borcumu ifade etmek isterim. Bu arada iki kiﬂiye daha teﬂekkür borcum var. Birincisi Osmanl›ca deyimiyle bir “heveskâr” iﬂi olan
çevirimi, meslekten bir usta çevirmen olarak denetleyip düzelten Sosi Dolano¤lu Han›mefendi’ye, di¤eri de Karekin Efendi Deveciyan’›n bu ilginç
eserini ilk kez bana tan›tan arkadaﬂ›m, can dostum Orhan Kaya Çak›r’ad›r.

Etiler, ﬁubat 2006
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Mukaddeme

Memleketin tabii servetlerinden bulunan bal›klar ile sair su hayvanlar›
hakk›nda ecnebi memleketlerde tetkik ve mükemmel incelemeler icra ve
mezkur hayvanlar›n cinsleri ve ﬂekilleriyle hayat ve avlanma suretleri ve ticareti hakk›nda çeﬂitli lisanlarda çeﬂitli eserler yaz›l›p yay›mland›¤› ve Osmanl› ülkesi sular›nda ve bilhassa Dersaadet [‹stanbul] civar›ndaki bo¤az ve
denizlerde avlanan bal›klar lezzet ve nefaset itibariyle müstesna bir ﬂöhrete sahip olduklar› halde; bunlar hakk›nda ﬂimdiye kadar hiçbir inceleme yap›lmamas› ve buna dair bir eser vücuda getirilmemesi bizde bal›kç›l›k fen
ve ticaretinin zaman›n terakkisinden nasipsiz ve avc›l›¤›n yaln›zca sahil bal›kç›l›¤›na münhas›r kald›¤›na delil telakki olunabilir. Bu arada göçmen bal›klar›n göç zaman› ve göç yollar› hakk›nda da bizim bal›kç›lar›n malumat›
pek mahduttur. Mesela geçen 1327, 1328 ve 1329 [1911, 1912, 1913] senelerinin avlanma mevsiminde Dersaadet ve civar›nda uskumru ve çiroz bal›klar› avlan›lamamas› sebebi hakk›nda mahalli avc›lardan verilen izahat›n
muhtelif ve farkl› olmas›, daha do¤rusu esasl› hiçbir sebep gösterilememesi buna örnek olarak verilebilir. ﬁöyle ki, söz konusu mevsimde uskumru
bal›klar›n›n ne olduklar› en tecrübeli bal›kç›larla dalyan sahiplerinden sual
olundu¤unda baz›lar› “Karadeniz Bo¤az› ile Marmara Denizi’nde yatm›ﬂ
olan torik bal›klar›n›n uskumrular› yeyip mahveyledi¤ini”; bir k›sm› da “torik bal›klar›n›n korkusundan uskumru bal›klar›n›n sahile yaklaﬂmaks›z›n
derinlerden geçip Akdeniz’e gittiklerini” ve di¤erleri ise “uskumru bal›klar›n›n toriklerin korkusundan Karadeniz’de yat›p Bo¤az’dan içeriye girmediklerini” beyan ettiler; ne gibi tedbirlerin bu hali önleyebilece¤i sualine de
“Allah torikleri k›rmad›kça uskumrunun yüzünü göremeyece¤iz” cevab›
verilmekte idi. Torik bal›klar›n›n toplam parasal de¤erinin uskumrunun
1. Bu önsöz yap›t›n Frans›zca bask›s›nda Frans›zcaya çevrilmiﬂ olarak verilmiﬂtir; ancak bu metin, 1915 bask›s›ndaki önsözün tamam› de¤il, k›salt›lm›ﬂ bir ﬂeklidir. Biz
bu k›salt›lm›ﬂ önsözü çevirmektense, Arap harfli Türkçe ilk bask›daki önsözün tamam›n›, yazar›n ifade tarz›na dokunmadan, mümkün oldu¤u kadar az sadeleﬂtirerek buraya almay› ye¤ledik. (ç. n.)
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Kitab›n 1915 tarihli Osmanl›ca bask›s›n›n kapa¤›
“Bal›k ve Bal›kç›l›k / Eser: Deveciyan Karekin /
Dersaadet [‹stanbul] Bal›khane Merkez Müdürü”

gelirlerinden daha fazla ve ehemmiyetli olmas› hasebiyle, uskumru bal›¤›
avlayabilmek için toriklerin k›r›lmas›n› temenni eylemek felaketin daha büyü¤ünü arzu ve talep eylemek olaca¤›ndan, zaman›n son terakkilerinden
habersiz olan bal›kç›lar›n cehaletin tesiriyle arzu ve temennilerinde bile kötü örnek oldu¤u kemâl-i teessür ve teessüfle görülmüﬂtür.
E¤er bizde bal›kç›l›k fenni hakikaten terakki ve av aletleri tekamül etmiﬂ olsayd›, söz konusu senelerde toriklerden korkarak sahile yanaﬂmayan
ve derin sulardan geçti¤i muhakkak olan uskumru bal›klar›n›n muntazam
ﬂekilde avlanmas› temin edilir ve bunun neticesinde senede 100.000 liradan fazla bir servetin kayb›na imkan b›rak›lmam›ﬂ olurdu.
Bir de Avrupa’n›n zevk ve ihtiyac›na göre bal›k konserveleri üretecek
fabrikalar bizde mevcut olmad›¤›ndan; mevsiminde oldukça nefis ve leziz
olan torik bal›klar›, çok avland›klar› günlerde pek ucuz fiyatla sat›ld›¤›ndan,
bu yüzden de milli ticaret ve servet çok zarar görmektedir. Mesela geçen
1327 senesi [1911] zarf›nda Dersaadet Bal›khanesi’ne gelen 3.115.000 çift
torik bal›¤› on iki buçuk milyon kuruﬂa sat›lm›ﬂt›r. Bu torik bal›klar›n›n beher çifti beﬂer kilodan hesap edilirse on beﬂ buçuk milyon kiloya bali¤ olmakta ve ortalama hesap ile kilosu otuz iki paraya2 sat›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r ki çeﬂitli yiyecek fiyatlar›n›n günden güne artt›¤› ve zam gördü¤ü ﬂu
günlerde kilosu hiç olmazsa beﬂ, alt› kuruﬂtan aﬂa¤› sat›lmamas› laz›m gelen ve Avrupa’dan kutular içinde gelen tonbal›klar›na kat kat üstün ve nefis bulunan yerli torik bal›klar›n›n böyle düﬂük fiyatla sat›lmas› yukar›da arz
olundu¤u üzere sanayiin eksikli¤inden gelen üzülecek bir vak›ad›r.
Anlat›lan mahzurlar›n ortadan kald›r›lmas›na hizmet edecek gerekli
ilerlemeye bir ç›¤›r açmak maksad›yla iﬂbu kitab›n yaz›l›p düzenlenmesine
teﬂebbüs ettim. Gerçi bu teﬂebbüsümün gerçekleﬂmesinin, birtak›m müﬂküllerin hâl edilmesine ve baz› fedakârl›klar›n yap›lmas›na ba¤l› oldu¤unu
ve çok eski zamanlardan beri ﬁark’ta yap›lagelen bal›kç›l›¤›n yap›l›ﬂ tarz›yla alet, edevat ve av mahsülleri hakk›nda çeﬂitli malumat› içinde bulunduran bir eserin ilk defa olarak vücuda getirilmesinin çok zahmet ve külfete
sebep olaca¤›n› bildi¤im için; iﬂe baﬂlamadan evvel hayli tereddüt edilmiﬂse de, Dersaadet Bal›khanesi’nde merkez müdürü olmam, bal›k ve bal›kç›l›k hakk›nda teferrüatl› araﬂt›rma yaparken en mahir ve meﬂhur bal›kç›lar
ve dalyan sahipleriyle istiﬂare yahut av sahalar›na bizzat giderek gerekli
aç›klama ve malumat› toplamaya müsait oldu¤undan; maddi ve manevi her
türlü müﬂküllere ve külfete katlanarak iﬂe baﬂlanm›ﬂ ve beﬂ senelik bir sü2. Bir kuruﬂ k›rk para etti¤ine göre, torik bal›¤›n›n fiyat› bir kuruﬂtan azd›r. (ç. n.)
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