
Avrupa K›k›rdakl› Bal›klar›
Araflt›rma Toplulu¤u
taraf›ndan, 2002 y›l›nda
Galler’in baflkenti Cardiff’de
alt›nc›s› düzenlenen
uluslararas› toplant›da,
kat›l›mc›lar ‹talyan
araflt›rmac›lar›n haz›rlad›klar›
bir belgeseli nefeslerini
tutarak izliyorlard›. Mekik
fleklindeki güçlü vücudu, bafla

yak›n yüksek s›rt yüzgeci ve
kurflun grisi rengiyle türünün en
güzel örneklerinden bir
köpekbal›¤›, türkuaz rengi sularda
yüzüyordu bu filmde. ‹talyan
araflt›rmac›lar buran›n
köpekbal›klar› için bir vaha
oldu¤unu söylüyor ve ekliyorlard›
“-Türkiye’nin güneybat›s›ndaki bu
koy, Carcharhinus plumbeus’un
Akdeniz’de bugüne kadar tespit
edilmifl yegâne üreme ve geliflme
bölgesidir…” Cardiff’deki

toplant›da afla¤› yukar› bunlar
olmufltu. ‹talyanlar kürsüden
zaferle, Türkiye k›y›s›nda
yapt›klar› önemli bir keflfin
zaferiyle indiler.

Peki, neresiydi bu koy? Buray› bu
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Boncuk koyuna 
sahip ç›kmak…

Yaz›: Hakan Kabasakal

Foto¤raflar: Tahsin Ceylan

Gri camgözle yüz yüze gelinen bu
“karfl›laflma” an›, bir sualt› foto¤rafç›s›
için flüphesiz çok özel bir zaman dilimini
ifade ediyor. Evrim takviminde
insano¤luna neredeyse 400 milyon y›l
fark atan köpekbal›klar›, günümüzde bu
sinsi avc›n›n bask›s›n› her an yafl›yor.
Dünya Koruma Birli¤inin haz›rlad›¤›
K›rm›z› Listede ad› geçen Carcharhinus
plumbeus, yasal koruma kapsam›na
al›nmamas› halinde tamamen yok olabilir.



kadar özel yapan neydi? ‹talyanlar
ülkelerinden uzaktaki bu koyla ve burada
yaflayan köpekbal›klar›yla neden bu
kadar ilgileniyorlard›? Alt›n› biraz
efleleyince bu sorular›n cevaplar› birer
birer ortaya ç›kt›. Boncuk Koyu, türkuaz
rengi sular›yla, Akdeniz’e k›y› veren
alelade bir koy gibi görünüyor ilk bak›flta.
Fakat o berrak sular›n içinde, her May›s
ay›nda ortaya ç›kan Carcharhinus
plumbeus türü köpekbal›klar›, Boncuk
Koyunu Akdeniz’deki tüm koylar aras›nda
çok özel bir konuma getiriyor…

Dilerseniz, Boncuk Koyunu ‹talyan
araflt›rmac›lar›n çekim merkezi yapan
nedenlere geçmeden önce, bu köpekbal›¤›
türünü gelin biraz yak›ndan tan›yal›m.
Carcharhinus plumbeus Türkçede gri
camgöz ya da kum köpekbal›¤› olarak
adland›r›l›yor. Ancak çetrefilli isimlerden
hofllanmayanlar, k›saca camgöz veya
köpekbal›¤› diyerek geçifltiriyorlar. Bilim
dünyas› bu türü ilk kez 1827 y›l›nda
tan›d›. Dönemin ünlü hayvan
bilimcilerinden Nardo, Adriyatik
Denizinde yakalanm›fl olan bir
köpekbal›¤›n› inceledikten sonra, bunun
yeni bir tür oldu¤unu anlam›fl ve ona
Squalus plumbeus ad›n› vermiflti. Tüm
morfolojik ayr›nt›lar›, o tarihlerde
yay›mlanan Isis dergisinin 20. say›s›nda
anlat›lmakta olan bu ilk birey, yani tip
örne¤i (holotip), günümüzde ne yaz›k ki

kay›p.
Huzursuz ve kuflkucu sistematikçilerin

aral›ks›z olarak sürdürdükleri düzeltme
çal›flmalar›ndan, zaman içinde bu tür de
nasibini ald›. Nardo’nun ilk
isimlendirmesini takiben bal›kbilimciler
Carcharias milberti’den, Carcharias
ceruleus’a; Lamna caudata’dan,
Galeolamna dorsalis’e kadar neredeyse
bir düzine farkl› isim verdiler. Hatta türü
ilk kez tan›mlayan Nardo bile koydu¤u
isimden s›k›lm›fl olacak ki 20 y›l sonra,
Squalus caecchia olarak türü yeniden
isimlendirdi. 1980’lere kadar Eulamia
milberti tür ad›yla tan›nan gri camgöz (ya
da kum köpekbal›¤›) için, güncel
kitaplarda ve tür listelerinde
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) ad›
kullan›l›yor. Fakat gri camgözün bugüne
kadar keflfedilmemifl bir özelli¤ini bulacak
ya da bu isimden de s›k›lacak olan bir
baflka bal›kbilimci her an ortaya yeni bir
isimle ç›kabilir…

Carcharhinus plumbeus tam olarak
olgulaflt›¤›nda 3 m’ye kadar

büyüyebiliyor. Onun yaflam alan› çok s›¤
sulardan, k›ta sahanl›¤›n›n derinliklerine;
kapal› koylardan, aç›k denize kadar
uzan›yor. Gri camgöz çok uzun göçler
yapabiliyor. Akdeniz’den Atlas
Okyanusuna ve Pasifik sular›na kadar,
s›cak ve ›l›man denizlerde yayg›n olarak
bulunmas›n›n alt›nda iflte bu göç yetene¤i
yat›yor…

Köpekbal›klar› üzerine yapt›¤›
araflt›rmalarla tüm Akdeniz havzas›nda
ad›ndan söz edilen Frans›z araflt›rmac›
Christian Capapé’nin, Tunus sular›nda
yapt›¤› çal›flmalar, Carcharhinus
plumbeus’la ilgili en kapsaml› incelemeler
aras›nda yer al›yor. Sonuçlar› 1984
y›l›nda yay›mlanan bu çal›flmalarda, difli
gri camgözlerin 170 cm ve erkeklerin 166
cm uzunluktayken ilk kez cinsel olarak
olgunlaflt›klar›; diflilerin yaklafl›k  bir y›l
süren bir hamileli¤in ard›ndan, do¤urmak
için yaz aylar›nda k›y› sular›na girdikleri
ortaya ç›kt›. Capapé’ye göre difli gri
camgözlerin bir bat›nda do¤urduklar›
yavru say›s› 3 ile 14 aras›nda de¤ifliyor
ve bu yeni do¤anlar›n uzunlu¤unun 58 ile
65 cm aras›nda oldu¤u belirtiliyor.
Capapé’nin araflt›rmas› uzun y›llar
boyunca gri camgöz üzerine Akdeniz’de
yap›lan en kapsaml›, hatta tek çal›flma
olarak varl›¤›n› korudu. Ancak,
köpekbal›klar› konusunda araflt›rma
yapan uzmanlar›n say›s› artt›kça,
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Di¤er birçok köpekbal›¤› türünde oldu¤u
gibi, gri camgözün yavrular›n› do¤urmak
için korunakl› s›¤ koylar› tercih etmesi
onu bir baflka tehlikeyle karfl› karfl›ya
b›rak›yor. Hedef tür olmamalar›na 
ra¤men köpekbal›klar›n›n yaflam›, zaman
zaman k›y› a¤lar›nda son bulabiliyor. 
Gri camgözlerin Boncuk Koyuna 
girdikleri May›s ve Haziran aylar›nda,
koyda her türlü insan faaliyetinin yasal
olarak durdurulmas›, özellikle k›y›
bal›kç›l›¤›n›n tür üzerindeki bask›s›n›
büyük ölçüde azaltacak.



Akdeniz’in dört bir yan›ndan gri camgöze
iliflkin ç›¤ gibi bilgi ya¤maya bafllad›.

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Su Ürünleri Fakültesinden Nuri Baflusta
ve arkadafllar›n›n, ‹skenderun Körfezinde
yaflayan köpekbal›klar› üzerine 1998
y›l›nda yay›mlad›klar› makalede,
Yumurtal›k k›y›lar›nda 57 cm
uzunlu¤unda iki tane gri camgöz
yakaland›¤› kaydediliyor. Carcharhinus
plumbeus’un yeni do¤an büyüklü¤ünü göz
önüne ald›¤›m›zda, Baflusta ve
arkadafllar›n›n makalesi, türün burada da
üredi¤ini akla getiren çok önemli bir kan›t
sunuyor. Konuyla ilgili olarak Baflusta,
her iki bireyin de 15 ile 20 m aras›nda
kalan derinliklerde paraketa ile
yakaland›klar›n› söylüyor. Akdeniz
Köpekbal›¤› Araflt›rma Grubunun
kurucular›ndan Lovrenc Lipej
liderli¤indeki bir grup Sloven araflt›rmac›,
2000’lerin bafl›nda Adriyatik k›y›lar›nda
bal›kç›lar taraf›ndan yakalanan iki yavru
gri camgöze iliflkin ayr›nt›lar›, ANNALES
dergisinin Do¤a Tarihi Ekinde
yay›mlad›lar. “-Yakalanan gri camgözlerin
uzunluklar› 71 cm ve 81.5 cm’ydi…”
diyen Lipej, her iki bireyin de k›y›
yak›n›na yerlefltirilen a¤lara tak›lm›fl
olduklar›n› sözlerine ekliyor... 

Son y›llarda kaydedilen bu
geliflmelere ra¤men araflt›rmac›lar tatmin
olmam›fllard›. Çünkü gri camgöz
Akdeniz’de do¤al üreme ortam›nda,
yavrular›n› do¤ururken ya da çiftleflirken
hala görüntülenememiflti. E¤er bu
yap›labilirse, Carcharhinus plumbeus’un
Akdeniz popülasyonuna iliflkin bilgi
da¤arc›¤›m›za flüphesiz çok önemli

katk›lar sa¤lanacakt›. Gri camgözlerin her
yaz bafl› düzenli olarak görüldükleri
Boncuk Koyu, bu bak›mdan
araflt›rmac›lar için büyük umutlar
vaadediyor. ‹talyan araflt›rmac›lar her y›l
bu umudun, büyük keflifler yapma
umudunun cazibesine kap›larak bu koyun
çevresinde bir ay geçiriyorlar…

Boncuk Koyunda yaflayan, daha
do¤rusu buray› mevsimsel olarak ziyaret
eden gri camgözlerden, 2001 y›l›nda
Fehmi fienok’un “Türkiye Dal›fl Rehberi”
isimli kitab›n› okuduktan sonra haberdar
oldum. Ne yaz›k ki hala oraya gidip bu
muhteflem canl›lar› kendi gözlerimle
göremedim. (Bu ziyaret yap›lacaklar
listemin en bafl›nda yer al›yor.) Ancak,
bölgede ‹talyan araflt›rmac›lar›n düzenli
olarak inceleme yapt›klar›n›, yine bir
baflka ‹talyandan, Akdeniz Köpekbal›¤›
Araflt›rma Grubu üyesi Alessandro De
Maddalena’dan ö¤rendi¤im zaman
tüylerim diken diken olmufltu. Peki, beni
bu kadar k›zd›ran sebep acaba neydi?

“-Eleonora de Sabata’n›n bafl› çekti¤i
‹talyan araflt›rma grubunun sular›n›zda
yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda
www.medsharks.org sitesinden bilgi
edinebilirsin…” diye bafll›yordu
Alessandro’nun birkaç hafta önce
gönderdi¤i e-posta. Hemen ard›ndan
ekliyordu “-O koyda çektikleri videolar›
her yerde gösteriyorlar. Hatta bu
filmlerden birinde gri camgözün do¤um
an›n› bile görüntülemifller…” Ayn›
araflt›rma grubunun üyesi olarak birlikte
çal›flmaktan daima keyif ald›¤›m bu
dostumun uyar›s›yla, sözü edilen siteye
vakit geçirmeden bakt›m. ‹talyanlar bu
koya ilk geldikleri günden beri
yapt›klar›n› ve gelecekte yapmay›
planlad›klar› araflt›rmalar›, bu sitede tüm
ayr›nt›lar› ile anlat›yorlar. Fakat
anlatmad›klar› ise, koyu nas›l bir panay›r

yerine çevirdikleri. Birbirinden güzel
foto¤raflar›yla bu makaleye renk katan
sevgili Tahsin Ceylan, bu durumu en yal›n
haliyle “-‹talyanlar Boncuk Koyunu bir
tatil kamp›na, bir e¤lence park›na
çeviriyorlar…” diye özetliyordu k›sa süre
önce yapt›¤›m›z telefon konuflmas›nda.
Dünyan›n di¤er ülkelerinde türlerin üreme
alan› oldu¤u kan›tlanm›fl olan benzeri
bölgelerde, insanlar›n gelifligüzel hareket
etmelerine asla izin verilmiyor. Özellikle
üreme dönemlerinde bu bölgelerdeki
insan faaliyetleri olabildi¤ince
k›s›tlan›yor. Türkiye’de bunun örne¤i yok
de¤il. Bak›n Dalyan’daki ‹stuzu
Kumsal›na. Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i
(DHKD) burada yumurtlayan Caretta
caretta türü deniz kaplumba¤alar›n› gözü
gibi koruyor. E¤er DHKD’nin çabalar›
olmasayd›, deniz kaplumba¤alar›n›n
k›y›lar›m›zdaki varl›¤› flüphesiz sert bir
darbe alacakt›. Yoksa, Boncuk Koyu ve
buraya gelen gri camgözler ayn› koruyucu
ilgiyi haketmiyorlar m›?

Gri camgözlere uydudan izlenebilen
etiketler tak›lmas› ve DNA örnekleri
toplayarak, koya gelen gri camgözlerin
genetik profilinin ortaya ç›kar›lmas›,
‹talyanlar›n öncelik verdikleri çal›flmalar.
2004 y›l›n›n Mart ay›nda yay›mlanan
Medsharks bülteninde, Boncuk Koyunda
yürütülen araflt›rman›n Bologna
Üniversitesi taraf›ndan idare edildi¤i,
ayr›ca Türk hükümetinden izin, ‹stanbul
Üniversitesi ve Sualt› Araflt›rmalar›
Derne¤inden de (SAD) destek al›nd›¤›
belirtiliyor. Türkiye’deki iki bilimsel
kurumdan araflt›rma deste¤i ald›larsa, o
zaman konuyla ilgili uluslararas›
yay›nlarda neden Türk araflt›rmac›lar›n
ad› geçmiyor? E¤er ortada bir iflbirli¤i
varsa, makalelerin ya da di¤er her türlü
yay›n›n da ortak isimler ad›na yap›lmas›
bilim ahlak›n›n gere¤idir. Aksi takdirde
iflbirli¤inden söz edilemez.

Nesli tükenme tehlikesi alt›nda olan
türler için, Dünya Koruma Birli¤i
taraf›ndan haz›rlanan k›rm›z› listede
Carcharhinus plumbeus “zarar görebilir”
olarak s›n›fland›r›l›yor. Bu nedenle
Boncuk Koyu, gri camgöz neslinin devam›
aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Bölgenin
zaman kaybetmeden koruma alt›na
al›nmas›, özellikle May›s ve Haziran
aylar›nda her türlü insan faaliyetine ve
k›y› bal›kç›l›¤›na kesin s›n›rlamalar
getirilmesi flart. Ancak, bölgede yap›lacak
bilimsel araflt›rmalarda karar verme
yetkisini ele almam›z, Boncuk Koyunun
koruma alan› ilan edilmesi kadar önemli
olan bir baflka konu. Uluslararas› bilim
çevrelerinde bize sayg›nl›k kazand›racak
çok de¤erli bilgileri elimizden kaç›rmamak
için, elimizi çabuk tutmam›z gerekiyor.
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Gri camgöz Boncuk Koyunun berrak
sular›nda devriye geziyor. Her y›l May›s
ay›nda gri camgözlerin ak›n›na u¤rayan bu
koy, türün Akdeniz’deki varl›¤› aç›s›ndan
büyük önem tafl›yor.


