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Memeliler 50 milyon y›ldan beri yaflamlar›n›
sürdürüyorlar. Bu kadar uzun yaflamalar›n›n ne-
deni, hava, kara ve su olmak üzere çok çeflitli
habitatlara uyum sa¤lamalar›. 50 milyon y›lda,
büyük depremler, f›rt›nalar gibi birçok do¤al
olaydan baflar›yla ç›km›fllar. Günümüzde de ben-
zer biçimde do¤al olaylar karfl›s›nda yaflamlar›n›
sürdürmeye çal›fl›yorlar. Ancak, bu defa karfl›la-
r›nda insan etkeni oldu¤undan iflleri oldukça
güç. 

Memeliler s›n›f›, Yarasalar, Etçiller, Deniz
Memelileri, Kemiriciler gibi çeflitli tak›mlara ay-
r›l›r. Kemiriciler, memeliler içinde en fazla türe
sahip olan tak›m. Genelde zararl› olarak bilinen
kemiriciler, asl›nda ekosistem içinde en faydal›
gruplardan birini olufltururlar. Ülkemizde yakla-
fl›k 140 memeli türü var ve bunlar›n 65’i kemi-
rici. Kemiriciler geceleri aktif olduklar›ndan ço-
¤unun varl›¤›ndan bile haberimiz yok. Bildi¤imiz
kemiricilerse, insanlarla yaflayan ev fareleri ve
s›çanlar›. ‹nsanlarla beraber yaflayanlar hemen
hemen her fleyi yerken, yabani yaflayanlar otçul.
Böylece bitkisel besinleri ete çevirirler. Y›rt›c›lar
da bu etle beslenirler. ‹flte bu nedenle kemirici-
lerin say›s›nda bir azalma oldu¤unda, y›rt›c› sa-
y›s›nda da azalma olur; sonucunda da ekosistem
bozulur. 

Araptavflan› da ülkemizde yaflayan kemirici

türlerinden biri. 15 cm boylar›nda, göz ve ku-
laklar› vücuduna göre iri, kuyruklar›ysa çok
uzun. Arka ayaklar›, ön ayaklar›n›n yaklafl›k
dört kat› büyüklü¤ünde ve çok güçlü. Bu görü-
nümüyle minyatür bir kanguru sanki. S›çramak
için kulland›¤› arka ayaklar›nda 5, beslenmek
için kulland›¤› ön ayaklar›ndaysa 4 parmak bu-
lunur. Arka ayaklar›yla s›çrayarak ilerler ve ba-
zen 3-4 metre uza¤a s›çrayabilir. Kuyru¤unun
ucundaki siyah püskül, s›çrad›¤›nda, havada dü-
men görevi yapar. S›rt› sar›ms› kahverengi, ka-
r›n alt›ysa beyaz görünür. Bazen s›rtta da beyaz
olabilir.

Bilimsel ad› Allactaga olan araptavflan›n›n ül-
kemizde 3 türü var; Allactaga elater, Allactaga
euphratica ve Allactaga williamsi. Elater türü,
Kars-Rusya s›n›r› yak›nlar›nda, euphratica Har-
ran’da (Urfa) yaflar. Elater ve euphratica türleri-

nin soylar› tehlikede. Di¤er tür olan williamsi’nin
soyu tehlike alt›nda olmay›p, deniz k›y›lar› ve
Trakya d›fl›nda, tüm bölgelerimizde bulunabilir.

Nerelerde Yaflarlar?
Yaflam alan› olarak step, bozk›r ve yar› çöllefl-

mifl arazileri tercih eden araptavflan›, yuva yap-
mak için genellikle bitki örtüsünün az oldu¤u
yerleri tercih eder. Yaz yuvas›, k›fl yuvas›, üreme
yuvas› ve geçici yuva olmak üzere dört çeflit yuva
yap›s› bulunur. Yaz yuvas›n›n iki tipi vard›r. Biri-
nin, tek girifl deli¤i olur ve bu deli¤i içerden yu-
muflak toprakla kapat›labilir. Bu özellik sayesin-
de yuvas›n› gizleyebilir. Di¤er tip yaz yuvas›n›nsa
iki deli¤i bulunur. Bunlardan biri normal girifl de-
li¤i, di¤eri kaç›fl deli¤idir. Girifl deli¤i, bu yuvada
da içeriden toprakla kapat›l›r. Kaç›fl deli¤i her za-
man aç›k ve çap› girifl deli¤inden biraz daha bü-
yük olur. Araptavflan›, tehlike an›nda bu deli¤i
kaçmak için kullan›r. K›fl yuvas›n›n girifli aç›k
olan tek bir deli¤i bulunur. Yuvadaki odan›n de-
rinli¤iyse yaklafl›k 60 cm kadar olur. Üreme yu-
vas›n›n da kapal› olan tek girifli vard›r. Di¤er yu-
valardan farkl› olarak bu yuvan›n çevresinde bit-
ki örtüsü daha fazla olur. Yuvadaki oda, 25 cm
derinde bulunur. Geçici yuva, yuvadan ayr›lan
gençler taraf›ndan kullan›l›r. Bu yuvalar, genel-
likle büyük toprak çatlaklar›n›n bulundu¤u yar›k-
larda olur ve bu yar›klar›n geniflletilmesiyle olufl-

Ankara muhabirimiz Yekta Sakman TED Ankara Koleji’nde okuyor. Zoolojiye ilgi
duyuyor. Özellikle memeli hayvanlar›n yaflam alanlar›, beslenmeleri, üremeleri ve
yaflam biçimleriyle ilgileniyor. Bizlere de araptavflan›n› tan›tan bir yaz› haz›rlad›.
Hemen belirtelim araptavflan› bildi¤imiz tavflanlardan de¤il; o bir kemirgen, yani

farelerin akrabalar›. Tavflana çok benzeyen kullaklar› ve bozk›rda yani kurak
yerlerde yaflamas› nedeniyle ona araptavflan› deniyor. Yekta bu konuda bir de

söylefli yapt›. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden,
araptavflanlar›yla ilgili araflt›rmalar yapm›fl, Prof. Dr. Ercüment Çolak ile,

Türkiye’deki araptavflanlar›n›n durumu konusunda sohbet etti.

Türkiye’nin Araptavflanlar›
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turulur. Girifl deli¤i daima aç›k olur. Odas› olma-
yan bu yuvalar›n 6 cm derinli¤inde galerileri olur.

Araptavflan› çok iyi s›çrar. Bu becerisini, step-
lerde ve s›k çal›l›klarda çok kullan›r. Oldukça yük-
se¤e s›çrayabildi¤inden çal›lar›n üzerinden atlaya-
rak kolayca yol alabilir. Böylece düflmanlar›n›
hem flafl›rt›r, hem de kolayl›kla ellerinden kurtu-
lur. 

Gececi oldu¤undan, gündüzleri yuvas›nda, ot-
lardan yapt›¤› bir yumak içinde uyur. Geceleri ye-
mek bulmak için yuvas›ndan ç›kar. Genelde bitki-
ler, kökler, meyveler ve bazen de böceklerle bes-
lenir. Besinlerle yeterince su ald›¤›ndan su içme
gereksinimi duymaz. K›fl uykusuna yatmayan
araptavflan›, yaz›n çok s›cak dönemlerinde uyu-
fluk duruma geçebilir. Bu uyuflukluk süresince
vücudu so¤ur ve kalp at›fllar› dakikada 1-2’ye ka-
dar düflebilir. Y›lda iki kez kürk de¤ifltirir. Ekim-
ocak aras› k›fll›k kürk, mart-haziran aras› yazl›k
kürkü oluflur. Diflleri di¤er kemiriciler gibi de-
vaml› uzama e¤ilimindedir. Bundan dolay›, de-
vaml› olarak a¤aç parças› gibi sert maddeleri ke-
mirmek zorundad›r. Kemirmezse çene kilitlenme-
leri gibi ölümle sonuçlanacak durumlar ortaya ç›-
kabilir. 

Üreme, genellikle mart-a¤ustos aylar› aras›n-
da gerçekleflir. Y›lda 2-3 defa do¤um yapar ve
her defas›nda 5 yavru do¤urur. Yavrular derileri
k›ls›z, gözleri ve kulaklar› kapal› do¤ar. Gözler ve
kulaklar yaklafl›k 2 haftada aç›l›r. 30-35 gün an-
nenin yan›nda kal›rlar. Sonra yuvadan ayr›l›rlar.
3,5 ayda erginleflen araptavflan› yaklafl›k 4 y›l ka-
dar yaflar.

Zararl› Bir Tür mü?
Step alanlarda yaflamalar›, dolay›s›yla tar›m

alanlar›ndan uzak olufllar›, tar›m zararl›s› olma-
d›klar›n›n göstergesidir. Ancak insanlar onun ya-
flam alanlar›n›, tar›m alan›na çevirirse, yaflam
alanlar› daral›r; dolay›s›yla tar›m alanlar›na zarar
verebilir. fiu ana kadar belirlenmifl hastal›klar› ol-
masa da insanlara karfl› etkili olan baz› virüs ve
bakterileri tafl›yabilir. Nisan-may›s aylar›nda, özel-
likle ekinlerin filizlendi¤i bir dönemde daha çok
t›rt›l ve böcek larvalar›yla beslenmesi, ayr›ca top-
ra¤› kazarak havaland›rmas› onun tar›ma ne ka-
dar faydal› oldu¤unun gösterir. Bozk›r da yaflad›-
¤›n› söylemifltik. Yaln›zca bu özelli¤i bile araptav-

flan›n› korumam›z için bir neden. Bozk›rlar, Tür-
kiye’de özellikle çölleflmeyi önleyen, önemli bir
bitki örtüsü yap›s›. Araptavflanlar›n› koruyunca,
do¤al olarak, bozk›rlar›m›z› da korumufl oluruz.
Ülkemizde birçok hayvan gibi, ne yaz›k ki arap-
tavflan›n›n da soyu tehlikede. Step alanlar›n›n çift-
çiler taraf›ndan bilinçsizce sürülmesi ya da böcek-
leri yok etmek maksad›yla bu alanlar›n ilaçlanma-
s›, çeflitli yörelerde etinin yenmesi dolay›s›yla öl-
dürülmesi, Türkiye araptavflanlar›n›n soyunu h›zl›
bir flekilde azalt›yor.

Kaynaklar: 
Çolak E., Türkiye’deki Allactaga Cuvier 1836 cinsinin taksonomik

durumu ve yay›l›fl›. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi 1995. 

Uzman›na Sorduk
BBTTKK::  AArraappttaavvflflaannllaarr››yyllaa  iillggiillii  nnee  ggiibbii  ççaall››flflmmaa--

llaarr  yyaapptt››nn››zz??
EEÇÇ:: Türkiye’de kaç türün yaflad›¤›n›, evrimi-

ni, ekolojisini ve biyolojisini araflt›rd›m. Bu arafl-
t›rman›n sonucunda araptavflanlar›n›n yuva yap›-
s›n›, nelerle beslendi¤ini, nas›l üredi¤ini, ne gibi
yaflam alanlar›nda ve nerelerde bulundu¤unu be-
lirledim.

BBTTKK::  NNeerreelleerrddee  bbuulluunnuuyyoorr??
EEÇÇ:: Trakya, sahil bölgeler ve ormanl›k alan-

lar hariç bütün bölgelerde yay›l›fl gösteriyor. Ba-
t› Anadolu, Marmara, Karadeniz bölgelerinin iç
kesimleriyle Do¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu,
‹ç Anadolu bölgelerinde de bulunur.

BBTTKK::  YYuuvvaa  yyaapp››llaarr››  ddeeddiinniizz......  
EEÇÇ: Yuva yap›lar› çok farkl›l›k gösterir. Etkin-

liklerini gece yapt›klar›ndan gündüzleri yuvala-
r›nda dinlenirler. Yuva, topra¤›n içine do¤ru ön-
ce hafif bir e¤imle sonra da dik olarak 1 metre
kadar iner. Tek odal› yuvalar›nda otlardan yu-
mak yaparlar ve gündüzleri uyurlar. Yuva yap›la-
r›yla ilgili olarak bir fley daha söylemek istiyo-
rum. Bunlar arazide bir y›rt›c› taraf›ndan kova-
land›¤›nda kendi yuvalar›na girmezler. Kendi yu-
valar› çok kolay kaz›ld›¤›ndan, yuvalar›n›n da ye-
rini belli etmek istemediklerinden baflka bir ke-
mirici yuvas›na girerler. Böylece hem kendini
hem de, varsa, yavrular›n› korurlar.

BBTTKK::  KKeemmiirriicciilleerr  ggeenneellddee  zzaarraarrll››  oollaarraakk  bbiillii--
nniirr......

EEÇÇ:: Do¤ada zararl› hayvan yoktur. Do¤a,

kendi sistemi içinde düzenli iflleyen bir mekaniz-
ma. T›pk› bir motor gibi. Motorun çal›flmas› tüm
parçalara gereksinim vard›r. Bu durum do¤ada
da ayn› biçimde devam eder. Do¤adaki tüm can-
l›lar›n ekosistem içinde de bir görevi vard›r. An-
cak, bu duruma insan müdahalesi oldu¤unda sis-
tem bozulur ve zararl› (kemirici populasyonlar›n-
da çok fazla art›fl) hale gelebilir. Ayr›ca, bunlar›n
yaflam alanlar›na arpa, bu¤day ekildi¤inde hay-
vanlar›n bu¤day tarlalar› d›fl›na yuva yapamaya-
cak olmalar› ve zorunlu olarak tarlalar›n içine yu-
valanmalar› kemiricilerin zararl› görünmelerinin
nedeni. Ancak, zararl› olarak bilinen bu canl›lar
do¤an›n et deposudur ve ekolojik zincirde çok
önemli bir yer tutarlar. Otla beslenirler, böylece
günefl enerjisini ete (proteine) çevirirler. Y›rt›c›-
lar için gerekli besini sa¤larlar. 

BBTTKK::  NNeeddeenn  ss››ççrraarrllaarr??  
EEÇÇ: Step alanlarda çal›lar oldu¤u için kofla-

rak ilerlemeleri zor. Biraz da iri yap›l› hayvanlar-
d›r. O alanda z›play›p ç›plak alana düflebilirler.
Böylece (kovalan›rken) düflmanlar› geldi¤i zaman
otlara, çal›lara tak›lmaktan kurtulur.

BBTTKK::  AArraappttaavvflflaannllaarr››nn››nn  üüllkkeemmiizzddeekkii  dduurruummuu??
EEÇÇ: Ülkemizde do¤al ekosistem h›zl› bir bi-

çimde bozuluyor. Türkiye’de bütün hayvanlar›n
soyunda bir tehlike durumu var. Hayvanlar›n so-
yu ya tehlike alt›nda ya da tehlike kategorisine
girmeye aday. Yok olma tehlikesinde olanlar var,
bir de tehdit edilenler var. Araptavflanlar› da teh-
dit edilenler grubundan. Bunun nedeni step alan-
lar›n›n h›zl› bir flekilde bozulmas› ve tar›ma aç›l-
mas›. Oysa verimi yüksek bitkilerle tar›m yap›l›r-
sa, çiftçilerin yeni alanlar› tar›ma açmas›na gerek
kalmaz.

BBTTKK::  KKoorruummaa  iiççiinn  nneelleerr  yyaapp››ll››yyoorr??
EEÇÇ: Ülkemizde koruma için yap›lan pek bir

fley yok. Türkiye’de avlanma yasa¤› var. Ancak,
as›l önemli olan bunlar›n yaflad›¤› habitatlar›n
korunmas›. Mesela bir tane kemirici bahçenize
girmifl, onu öldürmekten bir zarar gelmez diye
düflünülebilir. Bunun bahçenizde ne ifli var? Nor-
malde bahçenize gelmez. Ancak yay›l›fl alanlar›n›
daralt›rsan›z gelebilir. Bu tür bir koruma var.
Ama as›l önemlisi halk›n bilinçli olmas›. Her fleyi
ilgili kurumlardan beklemek yanl›fl. Herkes çev-
resindeki hayvanlar› korumay› bilmeli, ö¤renme-
li. Nas›l denizlerimizi, ormanlar›m›z› korumam›z
gerekiyorsa hayvanlar›m›z› da korumal›y›z. Bu
de¤erlerimizi gelecek nesillere zarar vermeden
b›rakmak insanl›k görevlerimizden biri.

Muhabirimiz Yekta Sakman, araptavflanlar› üzerinde araflt›rmalar›n
yap›ld›¤› Dr. Çolak’a ait laboratuvarda incelemeler de yapt›.
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“Yeni Fikirler
Yeni ‹fller” 
“Yeni Fikirler Yeni ‹fller
- YFY‹” Teknoloji Taban-

l› ‹fl Fikri Yar›flmas› sonuçlar› 12  Kas›m’da belli ol-
du. Jüri, 4 finalist ekip aras›ndan, Bahad›r Özdemir
(ODTÜ ‹flletme Bölümü 2. s›n›f), Ercan Mutlu (OD-
TÜ Makine Müh. 2. s›n›f) ve Denizcan Erday›’dan
(ODTÜ Makine Müh. 3. s›n›f) oluflan Nymphetamine
grubunu birinci seçti; böylece grup 50,000YTL ödü-
le ve 3 y›l boyunca ODTÜ Teknokent’te ofis sahibi
olma hakk›n› kazand›. Grup “her arabaya bir kara-
kutu” slogan›yla gerçeklefltirdikleri projeleriyle ilgi-
li flu aç›klamay› yapt›: “Proje fikrimiz Türkiye’ye her
y›l binlerce can kayb›na, katrilyonlarca maliyete ne-
den olan trafik kazalar›n› azaltabilecek bir sistemin
gelifltirilmesi ve üretilmesidir. Ülkemizde her y›l tra-
fik kazalar›nda ortalama dört bin kifli ölmekte, yüz
bininin üzerinde kifli yaralanmaktad›r. Yaln›zca
2001’de, trafik kazalar›n›n sosyo-ekonomik maliye-
ti 13 katrilyon 279 trilyondur. Projemizi gelifltirir-
ken amac›m›z, hem trafik kazalar›n› büyük oranlar-
da azaltmak, hem de kazalar›n oluflturdu¤u maliye-
ti minimum düzeye indirgemekti. Projemizde kulla-
n›lan kamera sistemi özel bir tetiklenme mekaniz-
mas›yla çal›flmakta ve yaln›zca önemli olaylar› kay-
detmektedir. Bu ürünle birlikte gelifltirdi¤imiz yaz›-
l›m bir bilgisayara ba¤lad›¤›m›z ç›kar›labilir bellek-
ten aktar›lacak görüntü dosyalar›n› düzenlememize
yard›mc› olacakt›r. Bu yaz›l›m sayesinde görüntüler
analiz edilebilecek, geribildirim sistemi oluflturula-
rak, her türlü veriye uçaklardaki sistemden farkl›
olarak çok kolay bir flekilde ulafl›labilecektir. Emni-
yet Genel Müdürlü¤ü Trafik Araflt›rma Genel Müdür-
lü¤ü’nün projemizle ilgilenece¤ini ümit ediyoruz.”

Final töreninde jüri taraf›ndan bir karar daha
aç›kland›. Kaan Kayabal› (Elektrik Elektronik Müh.

Yeni mezun) ve Demirhan Büyüközcü’den (Elektrik
Elektronik Müh.  Yeni mezun) oluflan KADE grubu-
na da 10,000YTL’lik “Özel Jüri Ödülü” verilece¤i
aç›kland›. 

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut yapt›¤› ka-
pan›fl konuflmas›nda: “Asl›nda böyle bir yar›flmada
finale kalmak, kazanmak anlam›na geliyor. ODTÜ
olarak bu ekiplerin baflar›lar›yla gurur duyuyoruz.
Hepsinin ileride de çok baflar›l› olaca¤›ndan flüphe-
miz yok. 10 y›l sonra flirketlerini kurmufl  ve çok ba-
flar›l› ifl adamlar› olmalar›n›, YFY‹’ye yar›flmac› ola-
rak de¤il, sponsor olarak kat›lmalar›n› diliyorum. O
zaman ben rektör olmayaca¤›m; ama umar›m o gün
beni de buraya ça¤›rmay› unutmazs›n›z. Çünkü o
gün benim en mutlu günüm olacak…” dedi. 

YFY‹ 2005’in  final günü YFY‹ 2006 için bir
bafllang›çt›. Yeni baflvurular›n Ocak ay›ndan itibaren
al›naca¤›n› belirten ODTÜ Teknokent Genel Müdürü
U¤ur Yüksel, 2006 y›l›ndaki yar›flmaya Elginkan
Vakf›’n›n ‘teknoloji ödülü’ sponsoru olarak
50,000YTL ba¤›fllayaca¤›n› belirtti.

Biyolog Adaylar› Biyoloji Ö¤renci
Kongresinde Bulufltu

Her y›l farkl› üniversitelerin üstlendi¤i Ulusal Bi-
yoloji Ö¤renci Kongresi’nin 12.’si, 5-8 Ekim tarihle-
ri aras›nda, Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversi-
tesi’nde gerçeklefltirildi. Kat›l›mc› ö¤rencilerin ge-
rek teorik, gerekse deneysel çal›flmalar›n›n bilimsel
bir platformda paylafl›l›p tart›fl›ld›¤› bu kongrede
birçok farkl› üniversitenin ö¤rencisi bir araya geldi.
Ça¤r›l› bildiri olarak Prof. Dr. Mustafa Kuru, Prof.
Dr. ‹brahim Baran, Prof. Dr. ‹rfan Albayrak gibi seç-
kin bilim insanlar›n›n ö¤rencilere ›fl›k tuttu¤u, ö¤-
renciler aras› iletiflimin oldukça verimli geçti¤i bu
günlerde bilim penceresine bakan gözler bir araday-
d›. ‹lginç konu bafll›klar›yla ve güncel biyoloji konu-

lar›yla bilim dünyas›n› yak›ndan takip edilmesine
olanak sa¤layan bu kongrede 31 sözlü bildiri, 8
poster sunumu yer ald›.

Bütünüyle ö¤rencilerin katk›lar›yla gerçekleflen
bu tür organizasyonlar genç beyinlerin gelece¤e da-
ha umutla bakmas›na, projelerinin daha bilimsel bir
ortamda paylafl›lmas›na ve tart›fl›lmas›na olanak
sa¤l›yor. Ö¤rencilik yaflam›nda bafllayan bu yar›fl
küçük etaplarla büyük koflu kulvarlar›na yelken aç-
maya zemin haz›rl›yor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümü
ö¤rencileri bu organizasyonu üstlenmekle gurur duy-
duklar›n› belirtiyorlar. Kongrede sunulan ilginç baz›
bildirilerin içeriklerini önümüzdeki say›lar›m›zda Is-
parta Muhabirimiz Yasemin Öztürk anlatacak.

Teknoparklar Zirvesi

IEEE - ODTÜ ve  Do¤u Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) kollar›n›n ortaklafla düzenledikleri ve bu y›l
6-7 Ekim tarihlerinde yap›lan,”Teknopark Liderleri
Bu Zirvede Bulufluyor” slogan›yla gerçeklefltirilen
2.Teknoparklar Zirvesi, Do¤u Akdeniz Üniversite-
si’nde düzenlendi. Zirveye yurtd›fl›ndan ve Türki-
ye’den  akademisyenler, sanayiciler, teknopark yö-
neticileri ve ö¤renciler kat›ld›. Zirveyi TÜB‹TAK da
sponsor kurulufllardan biri olarak destekledi. Bu zir-
venin ayr›nt›lar›n› ve “teknoparklar ve teknoloji ge-
lifltirme bölgeleri ülkelerin bilimsel-teknolojik gelifl-
meleri ve ekonomileri için ne ifade ediyor?” sorusu-
nun yan›t›n› önümüzdeki say›larda Kuzey K›br›s Mu-
habirimiz Hüseyin Çilo¤lu anlatacak. 
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Nermin Ar›k’› Kaybettik
(1928-2005)

TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› ve Bilim ve Tek-
nik dergisi çevirmenlerinden Nermin Ar›k’›, 1 Ka-
s›m’da kaybettik. Bilim ve Teknik Dergisi ekibi olarak
üzüntümüz çok büyük. 

Nermin Han›m, varl›¤›n paylafl›ld›kça artaca¤›n›
düflünürdü. Sevgisinden hem insanlar hem hayvanlar,
bilgisinden ö¤rencileri ve makalelerini, çevirdi¤i ki-
taplar› okuyanlar, heyecan› ve düflüncelerindense onu
tan›m›fl olan herkes nasiplendi.

Nermin Han›m, 1954’te, burslu olarak gitti¤i ‹n-
giltere’de Glasgow Üniversitesi, Elektrik Mühendisli¤i
Bölümü’nü bitirdi. 1963’te, ABD George Washington
Üniversitesi, Matematik Bölümü’nde yüksek lisans›n›
tamamlad›. 1966’da ABD’de Maryland Üniversite-
si’nde sürdürdü¤ü doktoras›n› Türkiye’ye dönüfl ne-
deniyle yar›da kesmek zorunda kald›. 1959 y›l›ndan,
emekli oldu¤u 1981 y›l›na kadar ODTÜ Matematik
Bölümü’nde ö¤retim görevlisi olarak çal›flmalar›n›
sürdürdü. 1991-1992 y›llar› aras›ndaysa Do¤u Akde-
niz Üniversitesi Matematik Bölümü’nde dersler verdi. 

Bundan 12 y›l öncesine kadar ülkemizde, bilim-
sel konulara ilgi duyan pek çok kiflinin en büyük der-
di kaynak bulma güçlü¤üydü. TÜB‹TAK, bu sorunun
çözümüne, 1967 y›l›nda Bilim ve Teknik dergisini ya-
y›na sokarak ilk ad›m› atm›flt›. 1993’teyse büyük bir
ad›m daha atarak popüler bilim kitaplar›n› Türkçe’ye

kazand›rma çal›flmalar›n› bafllatt›. Nermin Han›m da,
bu bilgi açl›¤›n› giderme kervan›na ilk kat›lan bilim
yazarlar›ndan biri oldu. Dilimize ilk kazand›rd›¤› ki-
tap, “yarat›c›l›k dönemini geride b›rakt›¤›n› ve art›k
matematik ‘yapmak’ yerine onun hakk›nda yazmak-
tan baflka çaresi olmad›¤›n› alçakgönüllülük ve hü-
zünle ifade eden” ‹ngiliz matematikçi G. H.

Hardy’nin, “Bir Matematikçinin Savunmas›” kitab›y-
d›. Ard›ndan, Medawar’›n “Genç Bilimadam›na Ö¤üt-
ler”; Richard Feynman’›n, “Fizik Yasalar› Üzerine”;
Bertrand Russell’›n, “Sorgulayan Denemeler” kitapla-
r›n›n çevirilerini yapt›. Matemati¤in güzelli¤i ve gücü-
ne olan inanc›n› hiç yitirmeden sürdüren Nermin Ha-
n›m, Türkçe’ye kazand›rd›¤› “Matematik Sanat›”
(Jerry King) kitab›nda belki de kendi düflüncelerini
bulmufltu.  

Malcolm E. Lines’in, “Bir Say› Tut”; Alan Moore-
head’in “Darwin ve Beagle Serüveni”; William
Bixby’nin, “Galileo ve Newton’un Evreni”; Edmund
Blair Bolles’in “Galileo’nun Buyru¤u”; Billy Aron-
son’un “Bilimsel Gaflar”; David Blatner’in, “Pi Cofl-
kusu” kitaplar› da Nermin Ar›k taraf›ndan çevrilerek
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar› aras›na girdi. Çocuk
Serisi için çevirdi¤i kitaplarsa Karen Bryant-Mole’un,
“Toplama ve Ç›karma”, “Kesirler ve Ondal›k Say›-
lar”, “Tablolar ve Grafikler”, “Çarpma ve Bölme” ki-
taplar›; Rebecca Treays’›n “Çarp›m Tablosu” kitab›.  

Nermin Ar›k’›n bilim heyecan›, bilimsel ve ak›lc›
düflünceye duydu¤u inanç ve bunu yaymak için gös-
terdi¤i çaba yaflam›n›n son günlerine kadar sürdü.
fiimdi bedenen aram›zda de¤il; ama bizlere verdikle-
riyle hep aram›zda, yan›bafl›m›zda. 

G ü l g û n  A k b a b a
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