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ABSTRACT: Profesor Yildirim is an important malacologist of Turkey. He 
discovered important new genus and species from fauna of his country. În 
september 2009 he visited Constanța and because the turkish scientist are not 
so known in Romania i decided to write about his vist and his scientific activity. 
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Pe profesorul dr Mehmet Zeki Yildirim am avut şansa de a-l 
cunoaşte cu ocazia unei manifestari internaționale – de înaltă ţinută 
ştiintifică – sub patronajul „Muzeului Olteniei” din Craiova. Lucrările 
sale dar mai ales maniera eleganta de prezentare, calmitatea tonului 
şi competenta profesională mi-au atras imediat atenţia cu toate ca 
specialitatea domniei sale – melcii – nu constituia pe atunci domeniul 
meu de interes! A fost poate pentru prima oară când date ştiintifice 
asupra melcilor tereştri şi lacuştri din zona cercetată de autor mi-au 
atras atenţia. În minte mi-au răsunat involuntar cuvintele regretatului 
profesor de zoologia nevertebratelor dr.-ul Géza Müller pe care cu 
egoism obişnuiesc să il numesc „maestrul meu”: „Raluca! Lumea nu 
se rezumă doar la ciliate!”. 

La cina festivă organizată dupa susţinerea comunicărilor –
ulterior unei îndelungate discuţii pe teme ştiinţifice – i-am adresat 
invitaţia de a vizita oraşul de la malul Mării Negre, Constanţa.

Conştientă de importanţa viitorului eveniment, nu puteam 
prevedea atunci finalizarea pozitivă a acestuia deoarece profesorul Dr. 
Zeki Yildirim dispunea – ca dealtfel majoritatea oamneilor de ştiintă 
– de timp limitat alocat deplasărilor.
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Dorinţa obsesivă de a pătrunde esenţa lucrurilor şi fenomenelor 
m-a determinat să mă informez asupra vieţii şi activităţii acestui 
specialist şi ulterior să împărtaşesc comunităţii ştiintifice din ţară 
rezultatele investigaţiilor; motivaţia constă în faptul că Turcia – ţara 
care surprinde prin creşterea economică cu 8,8% in 2011, în plină 
criză mondială! (14) – dispune nu numai de Universităţi moderne de 
nivel occidental ci şi de specialişti pe masură, din păcate prea puţin 
cunoscuţi în Europa!

Profesorul Mehmet Zeki Yildirim s-a născut la data de 15 aprilie 
1958, în Isparta (Turcia), fiind unicul fiu al ofiţerului Ali Ihsan 
Yildirim. Copilăria şi-a petrecut-o în diverse provincii din sud-estul 
Anatoliei care au devenit mai târziu principalalele zone de interes ale 
cercetărilor sale. 

A urmat cursurile şcolii generale în Yunusemre şi 
Afyonkarahisar apoi liceul în oraşul Eskişehir. Încă din copilarie 
a fosta atras de natură cu ocazia excursiilor lungi la care lua parte, 
astfel incât s-a decis să opteze pentru studiul ştiinţelor naturii. Astfel 
se face că în anul 1980 a obţinut licenţa în Biologie la Universitatea 
Dicle; calităţile sale certe de om de ştiinţă au atras atenţia profeso-
rilor săi, în acelaşi an obţinând un post de asistent de cercetare în 
aceeaşi universitate. În 1982 a finalizat şi studiile de masterat cu o 
lucrare de parazitologia melcilor acvatici din sud-estul Turciei; 
îndrumator i-a fost profesorul Dr. Fikret Hakkı Bilgin. În anul 
1985 a obţinut doctoratul în zoologie la aceeaşi universitate. Din 
1984 a devenit asistent universitar la departamentul de Piscicultură 
al Universităţii Süleyman Demirel ocazie cu care şi-a extins aria 
cercetărilor la fauna de melci dulcicoli şi tereştri din Isparta, 
precum şi la domeniul piscicol. Cercetările intense în domeniile de 
interes menţionate i-au adus confirmarea pe plan ştiinţific dar şi 
pedagogic, parcurgând cu succes toate treptele carierei universitare 
pâna la obţinerea titlului de profesor în anul 2006. Ca orice speci-
alist veritabil a atras şi format tineri malacologi coordonând până 
în prezent 12 lucrări de masterat şi doctorat (trei aflându-se încă în 
derulare). În present, profesorul dr. Mehmet Zeki Yildirim se află 
la Universitatea Mehmet Akif Ersoy (Facultatea de Artă şi Ştiinţa); 
între anii 2006 şi 2011 a deținut şi o funcţie administrativă aceea 
de vice-rector. Activitatea intensă de cercetare (a participat până în 
prezent la 59 de manifestări ştiintifice naţionale şi internaţionale) 
din domeniul malacologiei, ecologiei, ihtiologiei şi limnologiei s-a 
materializat în 115 publicaţii (14 cotate SCI); numele său apare ca 
autor al unor capitole din trei cărţi de specialitate. 



349Profesorul Zeki Mehmet Yildirim – un malacolog în vizită la Constanţa

Personalitatea sa ştiinţifică este însă completată de latura 
artistică, fiind autorul a doua volume de poezii precum şi a unei cărţi 
de poveşti. 

Pe plan ştiinţific a stabilit compoziţia faunistică a melcilor 
dintr-o serie de lacuri ale Turciei: Golbasi (Sereflisan H., Yildirim 
M. Z., Sereflisan M., 2009), lacurile din regiunea Göller Bölgesi 
(Yildirim, M. Z., Kebapçı, Ü., 2004) sau Eğirdir (Yildirim, M. Z., 
2002). 

Importante sunt şi semnalările de specii sau genuri noi de 
melci (acvatici şi tereştri) pentru fauna Turciei: Arion (Mesarion) 
subfucus (Yildirim, M. Z., Kebapçı, Ü., 2004), patru noi specii de 
melci dulcicoli (Yildirim, M. Z., Karaşahin, B., Akman, M.N, 2004), 
Andronakia catenulata (Lindholm) (Gastropoda: Pulmonata) (Şeşen, 
R., Yildirim, M.Z, 1994), două specii noi de Metafruticicola din 
munţii Taurus (Hausdorf, B., Gümüs, B.A. & Yildirim, M. Z., 2004), 
identificarea altor specii de melci dulcicoli (Schütt, H., Yildirim, 
M. Z., 2003) (Schütt, H., Yildirim, M. Z.,1999). 

Poate mult mai interesante sunt descoperirile de specii noi 
pentru ştiinţă, rodul sutelor de ore de muncă asiduă pe teren şi în 
laborator. Printre acestea se numără Stagnicola tekecus n.sp. şi 
S.  kayseris n.sp. Gastropoda: Lymnaeidae)? (Glöer, P., Yildirim, 
M. Z., 2006), Bithynia pesicii n.sp. (Gastropoda: Bithyniidae)? (Glöer, 
P., Yildirim, M.Z, 2006), dar poate cel mai interesant dintre toti 
este Burlumastus (Gastropoda: Pulmonata: Enidae)? (Örstan, A.  & 
Yildirim, M. Z., 2004), descoperirea cea mai dragă a profesorului dr. 
Yildirim – dovada constă în emoția din glas atunci când aminteşte de 
micuţul şi fragilul melc. 

Sosirea la Constanţa a profesorului dr. Yildirim s-a petrecut 
într-o zi placută de septembrie a anului 2009 când abia am avut 
vreme să anunţ câţiva dintre foştii dascăli de la Universitatea 
„Ovidius” cu care am păstrat legătura şi care continuă să îmi ofere cu 
generozitate din timpul lor pentru a descâlci firele – adesea încurcate 
– ale ştiinţei. Abia ajuns pe plaiuri dobrogene, profesorul mi-a adresat 
precipitat câteva întrebări referitoare la Lacul Techirghiol şi fauna de 
melci a Dobrogei; la rândul meu i-am oferit explicaţiile necesare şi 
i-am înmânat câteva fotocopii ale unor cărţi de specialitate care i-ar 
fi putut fi de folos. A fost entuziasmat în timp ce eu îmi imaginam 
discuţia agreabilă pe care ar fi putut-o avea cu regretatul profesor dr. 
Géza Müller. 

Programul încărcat şi timpul scurt alocat vizitei la Constanţa 
au determinat – din nefericire! – schimbarea ordinii de abordare a 
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obiectivelor: o vizită la Clubul Elevilor la inistenţele unui cadru 
didcatic, apoi la Unievrsitatea „Ovidius” unde a încheiat un acord 
de colaborare şi a discutat cu un alt om de ştiinţă eminent, cu vaste 
preocupări în domeniul entomologiei, ecologiei şi malacologiei. Este 
vorba de profesorul dr. Marius Skolka aflat la început de carieră pe 
vremea studenţiei mele dar în prezenţa căruia mă simt în aceeaşi stare 
sufletească de student. 

Participarea tacută la această discuţie între oameni de ştiinţă 
mi-a luminat existenţa mult timp de la acel eveniment.

În dimineaţa zilei următoare am pornit spre adevăratul ţel 
al acestei vizite – lacul Techirghiol. Pe drum i-am oferit profeso-
rului Yildirim informaţii referitoare la acest lac făcând referire la 
monografia doctorului Ţuculescu (Ţuculescu, I., 1965). La vederea 
sutelor de exemplare fragile de melci ancorate de vegetaţia de pe 
maluri privirea profesorului s-a însufleţit brusc, tonul vocii s-a 
schimbat şi un gen de agitatie ciudată a pus stăpânire pe întreaga sa 
fiinţă. Mi-am dat seama din atitudinea sa că startul pentru colec-
tarea melcilor sosise; a fost momentul „contaminării” şi luării 
deciziei de a începe temeinic aprofundarea domeniului malacologic. 
După câtva timp – zeci de exemplare stăteau cuminţi în flacoanele 
pregătite pentru marea călătorie spre Istanbul, aveam senzaţia că pe 
malurile lacului unde odinioară bătrânul turc bolnav –Techir – se 
oprise pentru a–şi unge trupul cu nămol, în acel apus de soare superb 
vedeam cetele de spahii şi ieniceri odihnindu-se, nu bănuiam atunci 
că după numai un an aveam sa fac aceeaşi călătorie istovitoare spre 
îndepartaul şi misteriosul Orient.

Fig. nr. 1. Profesorul Dr. Zeki Mehmet Yildirim în laboratorul Universității 
din Denizli cu ocazia participării la Congres (iunie 2010) (foto original)
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Întâia lecţie de malaologie de la Constanţa a fost urmată de câteva 
ore în laboratorul Universităţii Denizli cu ocazia participării mele la 
Congresul de Biologie, alături de alţi proaspeţi „discipoli”. Consider 
că este important să povestim adesea despre oamenii a căror calitate 
morală şi pregatire profesională îi împiedică să se autodescrie aşa cum 
este şi cazul profesorului dr. Mehmet Zeki Yildirim.

Fig. nr. 2. Profesorul Dr. Mehmet Zeki Yildirim în timpul 
liber (foto din arhiva personală Profesor Dr. Yıldırım)
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