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günlerindeki savaşları, babası Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşında savaştığı için yaşamış, 
daha sonra babası cepheden dönebilmiş bir askeri doktor kızı olarak eğitimine devam etmiş ve 
1933’deki Üniversite Reformuna yine babası dolayısıyla tanıklık etmiştir. Dört kız kardeşi olan 
Fahire’nin kardeşleri de çok iyi tahsil görürler. Ablası gazeteci olur, bir küçük kardeşi ise ilk 
kadın hakimlerimizden biri olarak adalet sistemine gururla dahil olur. Fahire de Cumhuriyetin 
kız çocuklarına kucak açan politikası sayesinde liseyi bitirip İstanbul üniversitesine girmiştir. Bu 
yıllarda akademisyenliğe adım atan Fahire Akif, Türkiye’ye gelen Alman ve Fransız hocalardan 
dersler alır, derslerde onlara tercümanlık yapar. Onun yaşamı bir bakıma da bir imparatorluktan 
cumhuriyete geçişin tarihidir. Doğayı ve yaşamı sevdiği ve evliliği mutlu sonlanmadığı için, balıklar 
ve nehirler Fahire Hocanımın yegane mutluluğu olmuştur. Fahire Battalgazi’nin yaşamında büyük 
acılar, küçük mutluluklarla yan yana akıp gider. Kısa yaşamı yüzünden akademik hayatı da kısa 
olur ama geride meslektaşları için Anadolu’ya ilişkin değerli bir bilgi birikimi bırakmıştır. Kısacık 
yaşamında ondan kalanlar, makaleler ve adıyla anılan balık türleridir. Genç yaşta öldüğü için Fahire 
Battalgazi’nin adı unutulmuş veya zamanın akışı içinde yeri ve önemi küçülmüş gibi görünense 
de, bir bilim insanı olarak meslektaşları sayesinde çalışmaları, bulguları ve yaşamı gün yüzüne 
çıkarılmaktadır. Özellikle eğitimi, çalışma ortamı, kendine sunulan olanakları iyi değerlendirmesi 
ve çağdaş bir Türk kadını olması tüm gençlere, özellikle de genç kızlar için örnek olacaktır. 

Sonuç: Değerli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Fahire Battalgazi’nin yaşamının öyküsünü dinlemek, 
onu fotoğraflarda görmek, bilim yolundaki mücadelesini izlemek ve onu anlamak, gelecek kuşaklara 
zooloji ve biyoloji bilim dallarının devamını ve derinleşerek katmanlaştığını kanıtlamaktadır. Bunun 
yanı sıra bir Cumhuriyet kadınını tanımak, çağdaş yaşamımızın geleceği açısından da önemlidir. Bu 
çalışmada İstanbul Üniversitesinin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Fahire 
Battalgazi’nin yaşam öyküsü bilim dünyasına yaptığı katkılarla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fahire Battalgazi, Battalgil, Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti, 
ailesi, tatlı su balıkları, İstanbul Üniversitesi

Teşekkür: Fahire Battalgazi’nin yaşam hikayesi içindeki çalışma alanı üzerine önemli bilgilere 
ulaşmamı sağlayan Doç.Dr. Müfit Özuluğ ve çeşitli bilim insanlarına teşekkür ederim.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Staphylinidae familyasına bağlı türlerin faunistik ve zoocoğrafik 
olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye Staphylinidae faunası ile ilgili yapılan tüm çalışmalar taranmış; 
Staphylinidae familyası faunistik ve zoocoğrafik olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Coleoptera takımı içindeki en büyük familya olan staphylinidlerin (Coleoptera: 
Staphylinidae) Türkiye’deki yayılışları ve faunistik durumları ile ilgili yapılan kapsamlı literatür 
çalışmasına göre, bugüne kadar Türkiye’den Staphylinidae familyasına bağlı, 22 altfamilya içinde 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

236

yer alan 276 cinse bağlı toplam 1.810 tür kaydedildiği saptanmıştır. Kaydedilen türlerin 579’u 
yani % 32,1’i Türkiye için endemiktir. Saptanan 22 altfamilyadan, Omaliinae, Aleocharinae ve 
Paederinae altfamilyaları % 50’ye varan endemizm oranları ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, 
Türkiye Staphylinidae faunasının karakteristik endemiklik özelliği, belirli cinslerde ve tür 
gruplarındaki endemizm oranının –bazı cinslerde % 90’a vararak – son derece yüksek oluşudur. 

Sonuç: Türkiye Staphylinidae faunasının gerek yüksek endemizm oranı, gerekse tür sayısının 
çokluğu bakımından çevredeki tüm ülkelere göre zengin olduğu belirlenmiştir. Gelecekteki yapılacak 
kapsamlı araştırmalar ile tür sayısının 3.000’i geçeceği öngörülmektedir. Staphylinidae türlerinin 
yaşamaları için nemli ve sulak habitatlara olan ihtiyaçlarından dolayı, Türkiye’deki sulak alanların 
giderek kaybedilmesi nedeniyle, özellikle son yıllarda yaşam alanları giderek daralmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Staphylinidae, fauna, endemizm, zoocoğrafya, Türkiye
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Amaç: Bu araştırma ördeklerdeki bit türlerini belirlemek amacıyla Eylül 2010 – Şubat 2012 
tarihleri arasında yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu süre içerisinde canlı, yaralı veya ölü olarak bulunan, ya da avlanan 
yedi ördek türüne (Çamurcun, Çıkrıkçın, Kaşıkkaga, Kılkuyruk, Yeşilbaş, Angıt, Suna) ait 54 kuş 
bit yönünden incelenmiştir. Ördekler ektoparazitler yönünden önce çıplak gözle incelenmiş, sonra 
da beyaz bir küvet içerisine alınarak propoxur veya tetrametrin ile ilaçlanmıştır. Gerek ördeklerin 
üzerinden ve gerekse küvetin içinden toplanan bitler içinde % 70 alkol bulunan cam şişelere 
alınmış, %10’luk KOH ile saydamlaştırıldıktan sonra, distile su ve alkol serilerinden geçirililerek 
Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmıştır. Etüvde kurutulan preparatlar ışık mikroskobunda 
incelenerek morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmişlerdir. 

Bulgular: İncelenen 54 ördeğin 30 (% 55,5)’u bitlerle enfeste bulunmuş, Angıt (Tadorna 
ferruginea)’da dört (Anatoecus regina, Anaticola magnificus, Holomenopon tadornae, Trinoton 
querquedulae), Suna (Tadorna tadorna)’da iki (Anaticola crassicornis, Trinoton sp), Çamurcun 
(Anas crecca)’da dört (Anaticola crassicornis, Anatoecus dentatus, Anatoecus icterodes, Trinoton 
querquedulae), Çıkrıkçın (Anas querquedula)’dan bir (Trinoton querquedulae), Kaşıkgaga (Anas 
clypeata)’da üç (Anaticola crassicornis, Trinoton querquedulae ve Holomenopon setigerum) 
ve Kılkuyruk (Anas acuta)’da dört (Anaticola crassicornis, Anatoecus icterodes, Holomenopon 
clypeilargum, Trinoton querquedulae) bit türü tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırmada tespit edilen türlerden Anatoecus regina, Anaticola magnificus, 
Holomenopon clypeilargum ve H. tadornae Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir. Trinoton 
querquedulae ve Trinoton sp. ise dünyada Angıt ve Suna’dan ilk kez kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bit, Phthiraptera, Ördek, Kanatlı hayvan, Türkiye

Teşekkür: Etik Kurul Karar Numarası: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2011/011


