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OKYANUS ÖTESİ

Fly Fishing, Türkçe kullanımıyla yapay sinek balıkçılığı, insanın sabrını sınar ve ustalık 
ister. Uzun çabalar sonunda yakalanan balık, sonrasında yeniden suya bırakılır.

YAZI: GÜLÇİN PEHLİVAN TEZDİKER FOTOĞRAFLAR: JONATHAN OLCH

Belize’de balık avı: 
Fly Fishing

Bu kez Belize’deyiz… Yani Blue 
Hole, Barrier Reef, Placencia gibi 
birbirinden ünlü, dünyanın eko çeşitlilik 
açısından en zengin dalış noktalarına 
sahip ülkelerinden birinde… Buraya 

geliş amacım, tutkunu olduğum dalışı 
sporunu yapmak ve whale shark yani 
balina köpek balıklarıyla heyecan verici 
bir deneyim yaşamaktı. Placencia’da 
tesadüfen bir arkadaşımla karşılaşınca 
çok şaşırdım. Kaptanlığını yaptığı 
Leopard 58 katamarana akşam 
yemeğine davet edilince tekne sahibiyle 
de tanışma fırsatı buldum. 

Sizi Jonathan Olch ile tanıştırayım. 
Kendisi tam anlamıyla bir olta balıkçılığı 
tutkunu ama bu balıkçılık bilinenden 
çok farklı, fly fishing; Türkçe kullanımıyla 
söylersek yapay sinek balıkçılığı.  

Tanık olduğum kadarıyla diyebilirim 
ki fly fishing, insanın sabrını sınayan ve 
ustalık isteyen bir balık avı yöntemi. 
Bundan 100 yıl kadar önce Kuzey 
Amerika’da ve Kanada’da bir grup 
balıkçının nehirlerde Atlantik somonu ve 

alabalık yakalamaya çalışarak fly fishing 
sporunu başlattığı biliniyor. Özellikle tatlı 
sularda yaygın olan bu balık avı, tuzlu 
sularda hiç tercih edilmemiş. Okyanusun 
tuzlu sularında denemek isteyenler 
ilk başlarda hayal kırıklığına uğramış. 
Çünkü tatlı sularda kullanılan yemler ve 
ekipman tuzlu sularda işe yaramamış. 
Çözüm olarak ekipmanı tuzlu sulara 
göre değiştirip, kendi yapay yemlerini 
üretmeye başlamışlar. 

Fly fishing etkinliği bir ‘game fish’ 
yani balıkçılar için bir tür oyun olarak 
tanımlayan Jon, yakalanması zor olan 
balık türlerinden bahsediyor bana. Uzun 
çabalar sonucunda yakalanan balık 
yeniden suya bırakılıyor. Bu sporda 
başarılı olmak için, yakalanması istenilen 
balığın türüne, beslenme şekline, 
yaşadığı bölgelere göre farklı yöntemleri Jonathan Olch
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ve yakalama şekillerini bilmek gerekiyor. 
10 yılı aşkındır sabır ve azimle 

özellikle permit balığının peşinde 
dünyayı dolaşan Jon, bu balığın, 
yakalanması en zor balıklardan 
biri olduğunu belirtiyor. Özellikle 
okyanusta...

Okyanuslarda farklı türlerde karşımıza 
çıkan permit, Akdeniz’de yaşamıyor. O 
yüzden biz onu pek tanımıyoruz. Birçok 
ülkenin sularını bu balığın peşinden 
katamaranı ile arşınlayan Jon, balık 
oyunu için özel tasarlanmış botuyla 
sabahın erken saatlerinde teknesinden 
ayrılıp hava kararana kadar da geri 
dönmüyor. 

Belize’nin fly fishing için en gözde yer 
olduğunu söyleyen Jon, yaklaşık yedi 
yılını bu bölgede geçirmiş. Florida’da 
başladığı permit tutkusuna, Bahamalar 
ve Belize’de devam etme kararı almış. 
Jon, fly fishing ve permit’in o kadar 
sevdalısı olmuş ki bu balığın yemlerini 

kendisi büyük bir özenle tasarladığı 
gibi bir de bu konu hakkında iki ciltlik 
kitap yazmış. Bu sporu merak edenler 
kitapları internet üzerinden satın alabilir. 

Yabancısı olduğumuz permit’i tanımak 
gerekirse; Carangidae ailesinden olan 
sırt ve gövde yüzgeçleri bulunan balığın, 
sırt yüzgecinin şekli bir tırpanı andırır. 
Çatal şeklinde kuyruğu ve yassı bir 
gövdesi olan balık, önden bakınca ince 
ve uzun görünür. Permit’in boyu yaklaşık 
122 santimetreye, kilosu da 36’ya 
ulaşabiliyor. Okyanustaki game fish için 
en gözde balık türleri olan palometa, 
pompano, jack gibi balık türleri ile 
benzerlikler taşır. 

Bu balık tropik denizlerde kumlu, 
çamurlu zeminleri ve sığ suları sever. 
En sevdiği yiyecekler ise küçük balıklar, 
yengeç, karides gibi omurgasız 
küçük deniz hayvanları. Balık avında 
kullanılan tüm balık yemleri, gerçeklerini 
aratmayacak kalitede üretilmiş yapay 
minik deniz canlılarından oluşur. Jon, 
büyük bir özenle kendi ürettiği balık 
yemlerini, permit’in türüne ve bölgesine 
göre belirliyor. 

Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya 
özellikle batı Atlantik kıyıları permit’in 
en çok yaşadığı bölgeler. Hint Okyanusu 
ve Avustralya’nın kuzey kıyılarında 
permit’in farklı türlerini görmek 
mümkün. Tropik bölge balığı olduğu için 
balığın belli bir sezonu yok, bu yüzden 
bu spor, yılın her dönemi yapılabiliyor.  

Bu sporda başarılı olmanın püf 
noktalarına gelirsek...

1) Oltayı atarken sola doğru kavis 
yapmak çok önemli çünkü böylece 
balığın bıraktığı izi takip edebilir, balığın 
hareketini görebilir ve misinayı rahatça 
yürütebilirsiniz. 

2) Birçok olta atma şekli var ama en 
önemlisi balığın en sakin olduğu anı 
belirleyip oltayı sessizce atmak. Hızlı ve 
isabetli atış çok önemli. 

3) Balığın türünü iyi tanıyor olmak 
büyük bir avantaj sağlar. Malzemelerin, 
metotların ve yemlerin ona göre 
hazırlanması gerekir. 

4) En önemli şeylerden biri de 
umudunu yitirmemek. En zor balıkların 
yakalanması hedeflenen bu sporda 
balık avlama, oldukça sabır ve umut 
gerektiren bir durum. 

5) Balığı izlerken gizlilik başta gelen 
esaslarından olmalı. Gizli ve sessiz 
olmak, teknenin skiff gövde olması, 
ekipmanın küçük ve zarifliği hatta 
giysilerin renginin göz almaması 
gerektiğini unutmamak gerek.

6) O bölgeyi tanıyan bir balıkçı ya da 
bu konuda uzman bir rehber bulmak da 
işini çok daha kolaylaştıracaktır. 

Evet her şey öğrenildiğine göre 
pozisyonunu koru! Balığı izle! Hamleni 
yap! Belize’ye veda ederken yeni bir 
şeyler öğrendiğim için mutluyum. 

Belize’den tüm denizseverlere selam 
olsun…

OKYANUS ÖTESİ
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