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Editörden Editorial

Ac› kayb›m›z
Prof.Dr. Akif Güney Berki (1929-2005)
May›s 2005’de kaybetti¤imiz de¤erli hocam›z Prof. Dr. Akif
Güney Berki, 1929 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ayn› fakültenin birinci iç hastal›klar› klini¤inde, Prof. Dr. ‹rfan Titiz’in yan›nda iç
hastal›klar› ihtisas› yapt›. Vatani görevini bitirerek k›sa bir süre
klini¤e döndü. Akabinde, dört y›ll›k kardiyoloji üst ihtisas›n› yapmak üzere 1958 y›l›nda Birleflik Devletler Yale Üniversitesine
gitti. Yurda uzman olarak döndükten sonra Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin kurulufl çal›flmalar›na kat›ld›. Klinik kardiyoloji doçentli¤ini 1964 y›l›nda ald›ktan sonra 1968 y›l›nda American Association of Cardiology’ye fellow olarak seçildi. En genç kardiyoloji profesörlü¤ü unvan›n› 1969 y›l›nda ald›. Çok sevdi¤i Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesinden kendi iste¤i ile erken emekli oldu. Daha sonra ‹stanbul’a yerleflerek 1988-2001 y›llar› aras›nda
Amerikan Vehbi Koç Vakf› Hastanesi Kardiyoloji Klini¤i’nde bir
k›sm› direktör olarak çal›flt›.Eylül 1997’de sa¤l›¤› bozuldu ve
“multiple myeloma” tan›s› koyuldu.Bütün çabalara ra¤men,
May›s 2005 y›l›nda ‹stanbul’ da hakk›n rahmetine kavufltu.
Akademik çal›flmalar› s›ras›nda 57 adet yurt içi ve d›fl›
eser verdi. Tüm yaflam›n› ailesi, ö¤rencileri ve çok sevdi¤i Türkiye’ si için adad›. Çok de¤iflik bir özelli¤i, hayat felsefesinde

her zaman uzlaflmac› ve çok kibar olmas›na ra¤men, temel
prensiplerde gerekirse kavga etmek de dahil olmak üzere, hiçbir zaman ödün vermemesi idi. Bu tarz› özellikle altm›fll› y›llarda
üniversitedeki genç bilim elemanlar›n›n yönetimde söz hakk›
kazanmas› ve 1971 ve 1980 ara rejimleri s›ras›nda üniversitenin
özerkli¤i ve temel demokratik haklar›n savunulmas› konusundaki mücadelelerinde görmekteyiz. Kafas›nda her zaman medeni, dinamik ve kültürlü bir Türk toplumu düfllemifltir. Kendi iste¤i ile erken emeklili¤inin alt›nda da bu emele ulaflamayaca¤›n› anlamak yatmaktad›r. Bu tarz› ile mücadeleye girdi¤i pek çok
meslektafl› ile medeni ölçülerdeki iliflkisini vefat›na kadar sürdürmüfltür. Mesleki yaflam›nda yetifltirdi¤i ö¤rencilerinin pek
ço¤u ile akademik yaflant›s›ndan sonraki y›llarda da hep
beraber olmufltur.
Evli ve biri k›z di¤eri erkek iki evlat sahibi idi.
Allah rahmet eylesin. Baflta, o¤lu Kocaeli Üniversitesi T›p
Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Turan Berki olmak üzere tüm aile efrad›, yak›nlar›, dostlar› ve
yetifltirdi¤i ö¤rencileri ile hastalar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Prof. Dr. Bilgin Timuralp, Eskiflehir, Türkiye

Geçmifl zaman olur ki, hayali cihana de¤er. Ankara T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, 1982
En önde soldan ikinci rahmetli Prof. Dr. Akif Güney Berki hocam›z, tam arkas›nda asistan› Prof. Dr.
Dervifl Oral, Hocalar›n hocas› Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan, Prof. Dr.
Turhan Akyol, rahmetli Prof. Dr. Tülay Kural, Prof. Dr. ‹sfendiyar Candan, Prof. Dr. Abidin
Kumbasar, Prof. Dr. Günefl Akgün , Doç. Dr. Emine Kütük, Dr. Dilek (?), Dr. Adalet (?)

