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ı933 yılında İstanbul Yük-
sek Veteriner Okulunun kapatıl-
ması ile öğrenime açılan Ankara
Y. Z. Enstitüleri Veteriner
Fakültesinde görevalarak uzun
süreli çalışmalarından sonra
yaş haddi dolayısiyle değişik
tarihlerde emekliye ayrılmış
bulunan değerli hocalanmız
Ord. Prof. Şevki Akçay, Samuel
Aysoy, Fazlı Faik Yegül ve
Hilmi Dilgimen'den sonra Şi-
rürji kürsüsünün kurucusu ve en
kıdemli öğretim üyesi S. Zeki
Berker de ı Nisan ı970 günü
İstanbul'daki evinde bu fani
dünyaya gözlerini kapadı ve ha-
zin bir törenle ebedi dinlenme
yerine terkedildi. Bu acı kayıp-
tan ötürü geride kalan sayın
Berker ailesi efradı, yakın dostlan kadar büyük çoğunluğun öğrenicisi
bulunduğu bütün Veteriner Hekimler ve bilhassa kendisinden büyük
feyiz aldığımız biz Şirurjiyenler büyük bir üzüntü içerisindeyiz.
Sayın hocamıza tanrıdan bol rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarına
başsağlığı dilerim.

ı302 yılında Trabzon'da doğmuş olan Ord. Prof. S.Zeki Berker
ilk ve orta öğretimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1320 yılında
İstanbul Yüksek Baytar mektebine (Veteriner okuluna) girmiş, 1324
yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre Kosova ilinİn İştip sıhhiye bay-
tarlığına (Hükümet Veteriner Hekimliği) yaptıktan sonra Yüksek
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Veteriner okulu operasyon bilgisi öğretmen yardımcılığına tayin edil.
miş ve sıra ile buna Doğum bilgisi öğrctmenliği, Şirurjj kliniği öğret-
men yerdımcılığı ve öğretmenliği eklenmiş, i924- i928 tarihlerinde
de 4 yıl süre ile Yüksek Veteriner Okulunun Rektörlüğünü yapmıştır.

30/10 / i933 tarihinde öğretime açılan Ankara Y.Z.Enstitüleri
Veteriner Fakültesine 2. sınıf cerrahi (Şirurji) doçenti olarak atanan
S.Zeki Berker i935 de i. sınıf doçentliğe, 1936/2. sınıf profesörlüğü-
ğe, 1939 da i. sınıf profesörlüğe, 1944 yılında da ordinaryüs profe-
sörlüğe yükselmiştir. -

Fakültemizin 1948 yılında Ankara Üniversitesine katılmasından
sonra aynı ünvanla Şirurji Kürsüsünün Kürsü Profesörlüğünü yü-
rütmüş, i95 i yılında kürsünün üçe bölünmesiyle i. Şirurji Kürsüsü
Profesörlüği.İnü üzerine almış, 1956 yılı temmuzunda da yaş haddi
dolayısıyle emekliye ayrılmıştır. Bu suretle değerli hocamız Veteriner
Hekimliği alanında 48 yıl hizmet görmüş, bunun lıükumet Veteriner-
liği, Fransada bilgi ve görgüsünü artırma gezisi ve askerlik görevleri
dışında kalan 40 yılı aşlın kısmını İstanbul Yüksek Veteriner Okulu
ve Ankara Veteriner Fakültelerinde öğrenci, asistan, doktoran,
uzman yetiştirme yolunda öğretim üyeliği ile geçirmiştir.

Merhum hocamla 1933 yılı başından emekliye ayrıldığı 1956
yılı Temmuzuna kadar aynı branş ve Kürsüde beraber çalıştık. Bu
uzunsüre içinde kendisıriden daima teveccüh, sevgi, yakın destek
görduin. Bilhassa i95 i yılında"Şirurji kürsüsü üçe bolündüğü zaman
i. Şirurji Kürsüsünde gene birlikte çalışmak üzere yanına alıp ken-
dis-ine halef seçmiş ol~ası bana olan güven ve itimadının en belirgin
birörneğinı vermiş'dr-. Ord. Prof. S. Seki Berker yalnız beni değil,

. ......,.
bir ferdi olmaklaiftihar: ettiği meslek ve branşını, bütün meslektaş
ve öğrenCilerıni de severdi. -Ayrıca görev ve yetkilerinin tam hakkını
veren, mahiyetini koruyan, ciddi, ağırbaşlı, cesur ve vakur bilgili bir
ilim adamı, merhametli ve iyi kalpli bir insandı. Her zaman aramızda
aziz varlığıyla yaşayacak olan değerli hocamıza ait kabarık sayıda
anılarım var. Bunları ilerde elime geçecek bir fırsatta dile getirmek
arzusundayım. i4 yıllık emeklilik süresinin daha başında yerleşmiş
olduğu İstanbul'dan bir daha Ankara'ya gelmemiş olmasına rağmen
vefatından kısa bir süre öncesine kadar bağlantı ve ilişkilerimiz de-
vam etmiştir. Bu müddetin ilk devresinde atlattığı prostat ameliye-
sinden sonra uzun bir zaman sağlık durumundan bir şikayeti olma-
mış, çok bağlı olduğu ailesi efradıyle bir arada iyi ve mesut günler
geçirmiştir. Ancak sayın eşinin vefatından sonra durumu büyük öl-
çüde sarsılmış, son 3-4 yıl içerisinde de birkaç önemli hastalık ve İngil-
terede kanser ameliyatı geçirmiştir. Acı kayıbından i5 gün kadar
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önce geceleyin evinde düşmesinden sonra pelviste şekillenen kontüz-
yon kırığı ve bunun operatif tedavisini izleyen süre retensiyonu da
müessif kaybının nedeni olmuştur.

Ord. Prof. S.Zeki Berker 1923-1952- yılları arasında Baytari
mecmua ve Veteriner Hekimleri Derneği Dergisinde çeşitli konularda
26 makale yayınlamış, 1926-1968 yıllarında da üçü müşterek olmak
üzere 13 kitap ve broşürü basılmıştır. Bunların açıklaması aşağıdadır.

1- Emrazı mevaşi (Ziraat Vekaleti Küııiyatından) ı. cilt, 354 sayfa,
Hilal matbaas!., İstanbul, 1342 (1926)

2- Emrazi Mevaşi (Ziraat Vekaleti Külliyatından), 2. cilt, 354
sayfa, Hilal matbaası, İstanbul, 1342 (1926).

3- Fenni veladei baytari (ders kitabı), 375 sayfa, Hilal maL, İst.,
1928.

4- Gebe hayvanlara, henüz doğurmuş olanlara ve doğan yavrulara
yapılması lazım gelen tedbirler (İktisat vekaleti neşriyatı), 32
sayfa, Sanayii Nefise Matbaası, İstanbul, 1928.

:i- Ehl i hayvanların cerrahi hastalıkları (çeviri), ı. cilt, 712 sayfa,
Sanayii Nefise maL, İstanbul, 193!.

6- Ehli hayvanların cerrahi hastalıkları (çeviri), II. cilt, 877 sayfa,
Necmi İstiklal maL, İstanbul, 1932.

7- Nalbantlık (Ziraat Vekaleti Külliyatından), 209 sayfa, Maarif
basımevi İstanbul, 1939.

8- Ehli hayvanların cerrahi hastalıkları (ders kitabı), ı. cilt, 24.5
sayfa, Y.Z.Enstitüsü matbaası, Ankara, 1939.

9- Ehli hayvanların cerrahi hastalıkları (ders kitabı), 2. eilt, 211
sayfa, iY.Z. Enstitüsü matbaası, Ankara, 1940.

10- Ehli hayvanların doğum bilgisi (ders kitabı), 265 sayfa, Y.Z.
Ens. Basımevi, Ankara, 1943.

11- Ehli hayvanların dış hastalıkları klinik teşhisi (Doç. Dr. B.Sıtkı
Artup. ile birlikte), "ders kitabı" 91 sayfa, Y.Z.E. Bas., Ankara,
1945.

12- Evcil hayvanların gÖ;ı hastalıkları "Doç. Dr. Burhanettin Öktem
ile birlikte", (ders kitabı), 117 sayfa, Y.Z.E. Basımevi, Ankara,
1946.

13:- Genel Şirurji "Prof. Dr. Burhanettin Öktem ile birlikte", (ders
kitabı) ı. baskı 376 sayfa, Yeni Desen Matbaası, Ankara, 1956;

II. baskı, 429 sayfa, A.O. Basımevi, Ankara, 1968.
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