Hiç
Köpekbal›¤›yla
Karﬂ›laﬂt›n›z m›?
Dergimizde, Aral›k (2002) say›s›nda ç›kan köpekbal›¤› yaz›s›ndan sonra
sizlerden gelen öneriler do¤rultusunda, bu efsane canl›larla bir dal›ﬂ yap›p
kafalardaki sorular› biraz da olsa silmek istedik. Bunun için Türkiye denizlerindeki çeﬂitli alternatifleri de¤erlendirdik. En uygununun Marmaris
yak›nlar›ndaki bir koya, May›s-Haziran aylar› aras›nda üreme amac›yla gelen Carcharhinus plumbeus (Kum Köpekbal›¤›) türüyle yap›lacak bir dal›ﬂ
oldu¤una karar verdik.
Köpekbal›¤› Koyu, Marmaris’le Gökova aras›nda küçük bir koy. Sualt›
yap›s› bak›m›ndan çok özel bir durumu yok. Dip, kumlu-çamurlu yap›da,
üzeri seyrek olarak eriﬂtelerle (deniz
çay›r›) örtülü. Koyda, K›z›ldeniz göçmeni olan bal›klar a¤›rl›kl› olmak üzere de¤iﬂik türler görülüyor. Sokar bal›klar› (Siganus sp), papa¤an bal›klar›
(Sparisoma cretense), papaz bal›klar›
(Chromis chromis), kardinal bal›klar›
(Apagon imberbis), karagözler (Diplodus vulgaris), gün bal›klar› (Thalassoma pavo) gibi. Bunlar›n yan›nda ahtapotlar, deniz h›yarlar›, kabuklu hayvanlar gibi çeﬂitli omurgas›zlar, koyun
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faunas›n› oluﬂturuyor.
Köpekbal›¤› dal›ﬂ› için scuba (tüplü
dal›ﬂ) yap›lm›yor. Çünkü dal›ﬂ s›ras›nda, hava kabarc›klar›n›n ç›kard›¤› seslerden dolay› hayvan pek yaklaﬂm›yor.
Dolay›s›yla, foto¤raf çekmek ya da
hayvan›n davran›ﬂlar›n› izlemek pek
mümkün olmuyor. Serbest dal›ﬂ, bu
hayvanlar›n davran›ﬂlar›n› izlemek ve
foto¤raf çekmek için oldukça uygun.
Su s›cakl›¤› 240C civar›nda da olsa,
uzun süre suda kal›naca¤› için dal›ﬂ
elbisesi giyilmesinde yarar var. Ayr›ca
serbest dal›ﬂ tecrübesi bu dal›ﬂ için oldukça önemli. E¤er hayvan›n foto¤raf›n› çekmek istiyorsan›z suyun alt›nda
hareket etmeden bir süre kalman›z gerekli.
Köpekbal›¤›n› izlemek için en uygun saat sabah›n erken saatleri. Bu saatlerde hayvanlar oldukça aktifler ve
koyun bat› k›sm›ndaki 400-500 metrelik bir hatta, sürekli gelip gidiyorlar.
Bu mevsimde sualt› görüﬂü yaklaﬂ›k 78 m. Plankton yo¤unlu¤u oldukça fazla. Bu da görüﬂ mesafesini düﬂürüyor.
Dolay›s›yla foto¤raf çekmek için iyi bir
durum de¤il. Köpekbal›¤›n› görmek
için, kayalara mümkün oldu¤unca ya-

k›n yüzmek ve palet vuruﬂlar›n› da
mümkün oldu¤unca suyun alt›ndan
yapmak gerekiyor. E¤er paleti suyun
üzerine ç›kacak ﬂekilde vurursan›z, ç›kacak olan sesten dolay› köpekbal›¤›
uzaklaﬂabilir.

‹lk Karﬂ›laﬂma...
Mümkün oldu¤unca sessiz bir biçimde, biraz heyecan biraz da korkuyla 25-30 dk. kadar yüzüyoruz. Zaman
geçtikçe kalp at›ﬂlar›m yükseliyor. Her
ne kadar bu hayvan›n tahrik edilmedikçe sald›rmad›¤›n›, ﬂimdiye kadar
Akdeniz’de herhangi bir sald›r› kayd›n›n bulunmad›¤›n› bilmek kalp at›ﬂlar›n›n düﬂmesini sa¤lam›yor. Nedeniyse "Jaws" filmleri ve köpekbal›klar›yla
ilgili çeﬂitli korku romanlar›yla büyümek olsa gerek. Biraz daha yüzdükten
sonra uzaktan da olsa bir tanesi beliriyor ve 7-8 m yaklaﬂ›p h›zla geri dönüyor. Biraz sonra dörtlü bir grubu daha
görüyoruz. Bu arada heyecan ve korku, yerini hayranl›¤a b›rak›yor. Bunlar da az önceki gibi oldukça ürkekler
ve yaklaﬂman›za izin vermiyorlar. Hayvanlar sürekli hareket halinde ve izle-

© Bülent Gözcelio¤lu

Köpekbal›klar› filmlerde, korku romanlar›nda
anlat›ld›¤› gibi gerçekten birer canavar m›?
Suyun alt›nda karﬂ›laﬂt›¤› her insan› ya da
büyük canl›lar› mutlaka parçalar m›?
yoksa sadece tahrik edildiklerinde
mi sald›r›rlar? Onlar›
görüntülemek için kafesle mi
dalmak gerekir? Ülkemizde bu tip
bir dal›ﬂ yaparak foto¤raf çekip
belgelemek mümkün mü?
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nilmekten hoﬂlanm›yorlar. E¤er davran›ﬂlar›n› iyi izlemek istiyorsan›z kendinizi kayalara iyice saklaman›z ya da
mümkünse vücudunuzu suyun d›ﬂ›na
ç›kararak sadece baﬂ›n›z› suya sokman›z gerekiyor. Biraz aç›ktan yüzüldü¤ünde hayvan sizi uzaktan fark edip
geri kaçabiliyor. Nitekim bu bir kaç
kez oldu. Ne kadar saklansan›z da,
hayvanlar orada oldu¤unuzu biliyorlar. Bilindi¤i gibi köpekbal›klar›nda
görme duyusu çok iyi de¤il. Bunlar
"Loranzini ampulleri" denen ve sudaki tüm elektriksel de¤iﬂimleri alg›layabilen organlar› sayesinde, içinde bulunduklar› alan› kontrol edebiliyorlar.
E¤er hareket etmeden beklerseniz bu
defa da onlar sizi merak edip yaklaﬂmaya baﬂl›yorlar. Bu durumda, oldukça rahat bir ﬂekilde video çekimi yap›labilir. Ama hayvanlar yine de oldukça
tedbirliler ve burnunuzun dibine kadar asla girmiyorlar. Foto¤raflar›n›
çekmek içinse hayvanlara yaklaﬂmak
gerekiyor. Geçiﬂ yollar›n› iyice belirleyip beklemeyi gerektiriyor. Hayvan
uzaktan göründü¤ünde yap›lmas› gereken ürkütmeden suyun alt›na inip
beklemek. Yavaﬂ hareket etti¤iniz sürece hayvan belirli bir mesafeye kadar
yaklaﬂman›za izin veriyor (her defas›nda olmasa da). Ayr›ca kendinizi aç›k
k›sma al›p, hayvan› kayalarla kendiniz
aras›na al›rsan›z da k›sa bir süre için
foto¤raf çekebilirsiniz. Ama bu pek
tavsiye edilecek bir ﬂey de¤il. Hayvan›
s›k›ﬂt›rmamak gerekiyor. Zaten böyle
bir durumda köpekbal›¤›, o bölgeden
h›zla uzaklaﬂ›yor. 3-4 saat süren çekimlerden sonra dal›ﬂ› bitirip karaya
ç›k›yoruz.
Köpekbal›¤› koyunda, geçen y›la
kadar tüplü dal›ﬂ yasa¤› uygulan›yordu. Dal›ﬂa yasak bölgelerin bir ço¤unda dal›ﬂ yasa¤›n›n kalkmas›yla birlikte, bu bölgede de yasak kalkm›ﬂ oldu.
Bölgede trol, g›rg›r gibi büyük bal›kç›
teknelerine avlanma yasa¤› var. Ancak, k›y› bal›kç›s› için herhangi bir yasak uygulanm›yor. Koyda bal›kç›l›k faaliyetleri yo¤un olmasa da var. Her ne
kadar k›y› bal›kç›s›n›n kulland›¤› a¤,
yetiﬂkin köpekbal›klar› için bir sorun
oluﬂturmasa da yavrular için bu sorun
olabilir. Uluslararas› Do¤a Koruma
Birli¤i (IUCN) taraf›ndan bu hayvan
için henüz bir tehlikenin olmad›¤› bildirilmesine karﬂ›n, son 10 y›lda bu
hayvan›n hem sportif hem de ticari

Köpekbal›¤›n›n yaﬂama ortam›nda rastlanan
çeﬂitli türler.

amaçl› avlanmas› say›lar›n› h›zla azaltt› (özellikle Atlantik populasyonunu).
Ayr›ca hayvan›n çok geç eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂmesi (13 yaﬂ›nda), yavaﬂ
büyümesi, çok az miktarda yavru meydana getirmesi, uzun süren hamilelik
dönemi gibi etkenlerden dolay›, bu
canl›n›n soyu için tehlike çanlar› çalmaya baﬂlad› denilebilir. Kum köpekbal›¤›n›n Akdeniz populasyonunun ne
durumda oldu¤u henüz bilinmiyor.
Türkiye populasyonu için de henüz
bir çal›ﬂma yok. Ama bu koyda dalan
köpekbal›¤› merakl›lar› her geçen y›l
daha az köpekbal›¤› gördüklerini söy-

lüyorlar.
Kum köpekbal›¤›n›n her y›l bu koya düzenli olarak gelmesinin nedeni
tam olarak bilinmiyor. Ancak koyun
kumlu-çamurlu dip yap›s›, hemen yak›n›nda bir ›rma¤›n bulunmas›, dolay›s›yla besin fazlal›¤›, do¤al bir avc›s›n›n
Türkiye’de bulunmamas› (Carcharhinus leucas -Bo¤a Köpekbal›¤›) gibi genel faktörler, buray› üreme amaçl› kullanmalar›n›n nedenleri. Hayvanlar 2 –
2,5 ay kadar kald›ktan sonra, daha derin sulara do¤ru göçüyorlar (erkekleri
daha önce). Yeni do¤an yavrular biraz
daha uzun kal›yorlar ve iyice geliﬂtikten sonra onlarda göç ediyorlar. Akdeniz’de nereye gittikleri henüz bilinmiyor, bilinen sadece derin sulara gittikleri.
Kum köpekbal›klar›n›n göç etmelerinde ana etken s›cakl›k. Ama bunun
yan›nda okyanus ak›nt›lar› da göç etmelerinde etkili. Bu ak›nt›lar›, hem hareket etmede hem de ak›nt›y› kullanarak göç eden çeﬂitli bal›klar› avlama
da kullan›rlar. Atlantik'in kuzey bat›s›ndaki yetiﬂkin bireyler s›cak yaz aylar›nda kuzeye do¤ru göçerler ve havalar so¤uyunca güneye dönerler. Erkek kum köpekbal›klar› göç s›ras›nda
bir araya toplanarak büyük sürüler
halinde hareket ederler. Diﬂilerse genelde yaln›z göçerler. Afrika'n›n güney sahilleri boyunca baz› bölümlerde
mevsimsel göç görülür. Hawaii Adalar›’nda göç olmaz; hayvanlar kal›c›d›r.
Bu türün dünya da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, oldukça geniﬂ bir alanda yay›l›m gösterdi¤i biliniyor. Bu durum ayn› zamanda populasyonlar›n uzun mesafelere göç edebildi¤ini göstermekte.
Ama uzun göçler çok ender olarak
gerçekleﬂir. Bu göçler düzensiz göç
olarak biliniyor. Düzenli olanlarsa daha k›sa mesafelerde ve daha çok mevsimsel s›caklara ba¤l› olarak gerçekleﬂmekte.
Kum köpekbal›klar›, yaﬂama alan›
olarak ›l›man ve tropik sular› tercih
ederler. En çok bulundu¤u yerlerse
Atlantik Okyanusu'nun bat› k›y›lar›.
Bunun yan›nda do¤u k›y›lar›nda, ‹ndopasifik'te, K›z›ldeniz'de, Pasifik'in
do¤usunda, Galapagos Adalar›'nda,
Hawaii Adalar›'nda ve Akdeniz'de bulunurlar. Akdeniz’de daha çok Tunus,
Libya, M›s›r k›y›lar›nda görülür. Bunlar›n yan›nda ‹spanya, Fransa (Lyon
Körfezi), ‹talya, Malta Adas›, Adriyatik
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Denizi ve Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’e olan k›y›lar›nda bulunurlar.

Türkiye’nin
Köpekbal›klar›
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Türkiye'den ﬂimdiye kadar yap›lan
çal›ﬂmalar sonucunda aralar›nda Büyük Beyaz (Carcharodon carcharias),
Dikburun Harhasyas (Lamna nasus)
gibi türlerin de bulundu¤u 29 tane
köpekbal›¤› türü kay›t olarak verilmiﬂ.
En çok bulunan›ysa, aç›k sularda bulunan ve pelajik olarak avlanan (yüzeye yak›n yerlerde), Mavi Köpekbal›¤›
(Prionace glauca), Camgöz (Squalus
sp.) ve Kum Köpekbal›¤› (Carcharhinus plumbeus).
C. plumbeus türü köpekbal›¤› ilk
olarak 1827'de G. D. Nardo taraf›ndan
bilim dünyas›na Squalus plumbeus
olarak tan›t›ld›. ‹ngilizce "sandbar
shark-kum köpekbal›¤›" olarak bilinen
bu tür Türkiye'de Büyük Camgöz olarak biliniyor. Bu hayvan genel olarak
dipte, s›¤ sahillerde, nehir a¤›zlar›nda,
ve yüzeye yak›n yerlerde görülürler.
Ayr›ca k›ta sahanl›klar›, okyanus k›y›lar›, ada çevresinde de bulunurlar.
Ama as›l bulunduklar› yerler,
liman içleri, nehir a¤›zlar›,
koylar›n giriﬂleri ve s›¤
bulan›k sular. Her ne
kadar nehir a¤›zlar›nda çok bulunsalar da, tamamen
bir deniz türü olup
ve tatl› sulara hiç
girmezler. Zamanlar›n›n ço¤unu 2065 m aras›nda geçirirler. Ama göç zaman› daha derin yerlere giderler. En fazla indikleri
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derinlik 300 m (baz› kaynaklarda
1800 m).
Vücut yap›lar›na bakt›¤›m›zda en
belirgin özellikleri, birinci s›rt yüzgecinin çok büyük olmas›. ‹kinci s›rt yüzgeciyse birinciye göre oldukça küçük.
Burun k›sm› küt ve yuvarlak. S›rt rengi mavimsiden kahverengimsi griye
kadar de¤iﬂir. Kar›n bölgesi s›rt k›sm›na göre daha aç›k ve beyaz›ms›. Bu ﬂekilde renklenmenin amac› hayvan›n
kamuflaj›. Böylece hayvan hem düﬂman›ndan, hem de avlayaca¤› hayvanlardan kolayca saklan›r. Bazen yüzgeçlerinin ucu ve kenarlar› koyu renkli olabilir. Üst diﬂler geniﬂ, üçgen ve
testere biçimli. Alt diﬂlerse, üsttekilere
göre daha dar ve ayr›k durumda. Bu
ﬂekildeki yap›yla avlar›n› daha kolay
parçalayabiliyorlar. Köpekbal›klar›nda
diﬂler alt ve üst çenede arka arkaya
gelecek ﬂekilde dizilir. Bu diﬂlerin hemen arkas›ndaysa "yedek diﬂler" diyebilece¤imiz diﬂler bulunur. Beslenme
s›ras›nda hayvan›n diﬂleri k›r›ld›¤›nda
yerini bu diﬂler al›r. Bu h›zl› de¤iﬂim
birkaç günle birkaç haftada olabilir.
Kum Köpekbal›¤›n›n boyu 248
cm'ye (baz› kaynaklarda 300 cm) kadar ulaﬂabilir. Genelde 200 cm kadar
büyüyen bu hayvanlar›n 220
cm'yi geçen bireylerine az
rastlan›l›r. Eﬂeysel olgunlu¤a t›pk› bizler gibi 12-13 yaﬂlar›nda
ulaﬂ›yorlar. Bu durumda boy, erkeklerde 130-180 cm,
diﬂilerdeyse 145180 cm. Yine bu durumda a¤›rl›k, erkeklerde 50 kg, diﬂiler de
68 kg olur. Genel a¤›rl›ksa 45-90 kg aras›nda
de¤iﬂir. Kum köpekbal›klar›

35 y›l kadar yaﬂ›yorlar. Baz› durumlarda bu biraz daha fazla olabilir.
Tipik bir dip beslenicisi olan bu tür,
öncelikli olarak küçük bal›klar, yumuﬂakçalar ve kabuklularla beslenirler.
Bunlar›n yan›nda demarsal (dip) ve
pelajik (dibe ba¤l› olmadan hareket
edenler) bal›klar, mürenler ve y›lan
bal›klar›, ton bal›¤›, uskumru ve sardalye gibi sürü bal›klar›, küçük köpekbal›klar›, kedi bal›klar›, manta ve vatozlar›; ayr›ca da mürekkep bal›klar›,
kalamarlar, ahtapotlar, yengeçler ve
karidesler gibi omurgas›zlar› yerler.
Geceleri daha aktif olmak üzere beslenme tüm gün boyunca sürer. Üreme
zamanlar› kuzey yar›m kürede ilkbahar›n sonuyla yaz baﬂ›na rastlar. Güney yar›m küredeyse s›cakl›¤a ba¤l›
olarak Ekim ay›ndan Ocak'a kadar devam eder. Üreme zamanlar›nda erkekler diﬂileri takip eder. Diﬂiler çeﬂitli
kur yapma davran›ﬂ› sergiler. Önce bir
süre erkekten kaçar. Sonra s›rt yüzgeci aﬂa¤›ya gelecek ﬂekilde döner ve erke¤in yaklaﬂmas›n› sa¤lar. Erkekler
de diﬂilere h›zla yaklaﬂ›r ve spermlerini diﬂinin kloak›na (üreme organ›) b›rak›r. Çiftleﬂme s›ras›nda diﬂiler yaralanabilir. Çiftleﬂmeden sonra 8-12 ayl›k bir gebelik dönemi geçiren diﬂiler
yavrular›n› canl› olarak do¤ururlar (vivipar üreme). Atlantik ve Akdeniz'de
yavrulama Haziran'dan A¤ustos'a kadar, Afrika'n›n güneyindeyse, aral›ktan ﬂubata kadar sürer. Gebelik, Atlantik ve Akdeniz'de genellikle 9 ay,
Güneydo¤u Afrika'da 12 ay kadar sürer. Diﬂiler bir defada, 55-70 cm boylar›nda 5-6 tane (baz› kaynaklarda 6-14
tane) yavru do¤ururlar. Yeni do¤an
yavrular, predatörlerinden (do¤al düﬂmanlar›ndan) korunmak için sonbahara kadar s›¤ sularda kal›rlar ve daha
sonra sürü oluﬂturarak göç ederler.
S›cak yaz aylar›nda yeniden dönerler.
Köpekbal›¤› koyuna bugün,
kum köpekbal›klar›n›n hala geliyor olmas›, Türkiye denizlerinin hala temiz
ve soyu tehlikede olan hayvanlar›n rahatça üreyebilecekleri bir alan oldu¤unun göstergesi. T›pk› Akdeniz Foku,
yunus ve balina gibi soylar› tehlikede
olan di¤er canl› türleri gibi.
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