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ORD. PROF. DR.
AKİF ŞAKİR
ŞAKAR
DERLEYEN
PROF. DR.
ÜNAL KUZGUN

TÜRKİYE’DE
ORTOPEDİNİN KURULUŞU

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK DALININ TÜRKİYE’DE
İLK KURULUŞ YILLARINI VE BU UĞURDA İNANILMAZ BİR
GAYRETLE MÜCADELE VEREN ORD. PROF. DR. AKİF ŞAKİR
ŞAKAR’I HATIRLAMAK, HAYATINI VE MÜCADELESİNİ ANLAMAK
İÇİN BU YAZIYI HAZIRLADIK. BELKİ HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ
FOTOĞRAFLARLA TARİHE IŞIK TUTTUK.
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Akif Şakir Şakar
Kimdir?
Akif Şakir Şakar
(Soldan en başta, gözlüklü).

Askeri Tıbbiye Müzakereci
Tabibi Yüzbaşı Akif Şakir
Bey, 1919 başlarında
askerlikten tamamen
ayrılarak Prof. Mouchet’ye
asistan olmuş ve aynı
yıl sonunda da Müderris
Muavinliği’ne vekalet
etmeye yani ders vermeye
başlamıştır.

Dr. Akif Şakir Şakar, Mekteb-i
Tıbbiye-yi Şahane’nin müderrisi
meşhur Şakir Paşa’nın dört oğlundan
üçüncüsüdür. 21 Şubat 1888
tarihinde İstanbul’da Cerrahpaşa’da
doğmuştur. Akif Şakir Bey, ilk
tahsilini Lema-i Maarif Mektebi’nde,
orta ve lise tahsilini de Numune-i
Terakki İdadisi’nde (Bugünkü İstanbul
Erkek Lisesi) yaptıktan sonra Askeri
Tıbbiye’ye girmiştir. Babasının asker
olmasına karşı olduğu ancak Akif
Şakir Bey’in o zamanki Askeri
Tıbbiyeliler’in süslü elbiselerinin
cazibesine kapılarak Askeri Tıbbiye’yi
seçtiği söylenir. Baba Şakir Paşa
ise oğlunu sivil olarak yetiştirip
tıp tahsilini Avrupa’da yaptırmak
arzusundaydı.
1910 senesinde yüzbaşı rütbesiyle
mezun olan Dr. Arif Şakir Bey bir
yıl süreyle Gülhane Askeri Tatbikat
Okulu’nda staj yaparak hariciye
servisinde çalışmış, 1911 senesi
sonlarında Van Askeri Hastanesi
operatör muavinliğine tayin
edilmiştir. 1912 senesi sonunda ise
Viyana’ya giden Dr. Akif Şakir Bey,
Tıp Fakültesi’nde Prof. Aiselberg’in
Hariciye Kliniği’nde ve İlk Yardım
Servisi’nde yine devrin şöhreti olan
Dr. Brightner’in yanında bir yıl kadar

çalışmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan kısa
bir süre önce yani 1914 başlarında
yurda dönen tabip yüzbaşı Akif
Şakir Bey, ilkin eski görev yeri olan
Van’a gitmiş, bilahare Askeri Tıbbiye
müzakereci tabibi olarak yeniden
İstanbul’a çağrılmıştır. Birinci Dünya
Harbi’nin patlak vermesi üzerine
bu sefer Kudüs’e 4. Ordu Komutanı
Cemal Paşa emrine gönderilmiştir.
Bu sırada Ordu Karargah Tabibi
olarak çalışmakla beraber aynı
zamanda Ordu Hıfzıssıha Müşaviri
Prof. Muhlens’in refakatinde Suriye
ve Filistin’de bulaşıcı hastalıklarla
mücadele etmiştir. Kanal Harekatı
sırasında ise Op. Albay Selahattin
Bey’in ayrılması üzerine Gazze
civarında Vadi-i Sarar’daki
500 yataklı Hilal-i Ahmer Harp
Hastanesi’ne operatör olarak
verilmiştir.
Kendi ifadesine göre Viyana’da
İlkyardım Hastanesi çalışmaları
dolayısıyla bu harp cerrahisinde
asla yabancılık çekmemiştir. Bu
sırada hayata kavuşturduğu bir
çok ağır yaralılar arasında eski
İngiliz Başbakanı Lord Baldvin’in
yeğeni ve Hint Süvarileri Komutanı
yüzbaşı Baldvin de vardır. Suriye’de

giderek artan İngiliz baskısı
karşısında 3. Ordu geri çekilirken
o sırada Şam Hastanesi cerrahı
olan Akif Şakir Bey, tüm hastane
görevlileriyle birlikte esir düşmüştür.
Ancak yüzbaşı Baldvin’in evvelce
kendisine Halep’ten gönderdiği bir
teşekkür mektubu dolayısıyla Akif
Şakir Bey’le birlikte bütün hastane
çalışanları da esaretten kurtulmuş
ve hastane bu kez de yaralı Türk
esirlerine bakmak üzere İngilizler’in
emrinde faaliyete geçmiştir. Ancak
bu da uzun sürmemiş, Dr. Akif
Şakir Bey, 1919’da yeniden Askeri
Tıbbiye Müzakereciliği’ne dönmüştür.
Toplamda 3,5 yıl süren bu cephe
hayatı genç hekimde acı tatlı bir çok
unutulmaz anı bırakmıştır.
Mütareke yıllarına kadar tıp
fakültesinde "cerrahi etfal ve
ortopedi" yani çocuk cerrahisi
ve ortopedi”, Dr. Rıza Nur Bey
tarafından ara sıra konferanslar
şeklinde verilen bir konu iken daha
sonra o sırada Fransız işgal ordusu
subaylarından Dr. Mouchet’ye bir
iş bulabilmek için böyle bir kürsü
kurulmuştur.
Askeri Tıbbiye Müzakereci Tabibi
Yüzbaşı Akif Şakir Bey, 1919
başlarında askerlikten tamamen
ayrılarak Prof. Mouchet’ye asistan
olmuş ve aynı yıl sonunda da
Müderris Muavinliği’ne vekalet etmeye
yani ders vermeye başlamıştır.
1922 başlarında ise imtihan
vererek umumi cerrahiden müderris
muavini yani doçentlik unvanını
almıştır.
1927’de 1. Dünya Harbi’nde
Suriye’de yanında çalıştığı Prof.
Muhlens’in aracılığı ile Almanya’ya
gitmiş ve Hamburg Üniversitesi’nde
hariciye servisinde Prof. Sudeck’in
yanında iki yıl kadar kalmıştır. Bu
esnada Alman doktorlarının yetkisine
sahip olarak ve maaşlı asistan
olarak çalışan Dr. Akif Şakir Bey’in
çalışmaları takdir edildiğinden kısa
bir süre sonra kendine 50 yataklı
ayrı bir servis verilmiştir. Prof.
Sudeck’in kemik ve eklem ameliyatları
bu genç müderris muavini için çok
yararlı çalışmalar olmuştur.
1929 sonlarında yurda dönen
Dr. Akif Şakir Bey, çocuk cerrahisi ve
ortopedi dersi kaldırılmış olduğu için
fakülte kurulunun ekseriyetle verdiği

Akif Şakir Şakar'ın Haydarpaşa
Numune hastanesindeki ilk kliniği.

bir kararla tedrise memur müderris
muavini sıfatıyla evvela ortopedi
polikliniği yapmaya başladı. 1930’da
da fakültenin eskiden karantinahane
olarak kullandığı ve bilahare
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde
yemekhane olarak restore edilen
ahşap bir baraka kendisine verildi
ve böylece Akif Şakir Bey, kısmen
de kendi cebinden harcayarak küçük
fakat temiz bir servise kavuşmuş
oldu. Ancak sinema ve fotoğraﬂarla
verdiği dersler ve ortopedik vakalar
dışında da yapılan müdahaleler,
bilhassa Hamburg’da öğrendiği
göğüs cerrahisi sayesinde yaptığı
torakoplasti gibi nadir ameliyatlar,
yaşlı cerrahi hocalarının hiç hoşuna
gitmiyor ve ortopedinin müstakil bir
şube olması iyi karşılanmıyordu.
Bu nedenle 1930’da Müderrisler
Meclisi’nde Rasim Bey’in ﬁzyoloji
kitabı ile sorun halledilirken hiç de
umulmadığı halde ortaya bir de
ortopedi meselesi atılmış ve bu küçük
klinik lağvedilmiştir. Ancak zamanın
Maarif Vekili Esat Bey’in gösterdiği
anlayış ve himayeyle bu genç kliniğin
genç şeﬁ ümitsizlikten kurtulmuş ve
hatta 1932’de muallimliğe yani
profesörlüğe yükseltildiği gibi kısa
bir süre sonra da eski baraka yine
emrine verilmiştir.
1933 Üniversite Reformu’yla
Haydarpaşa’da bulunan Tıp
Fakültesi’nin İstanbul’a nakli sırasında
diğer klinikler Çapa, Cerrahpaşa ve
Haseki hastanelerine nakledilirken
çocuk klinikleri ve çocuk cerrahisi
ve ortopedi kliniğinin Şişli Etfal
Hastanesi’ne taşınması uygun
görülmüştür. Şişli Etfal’de 10 yataklı
bir pavyonda çalışmalarına başlayan

Akif Şakir Şakar
Suriye ve Filistin cephesinde
ordu karargah tabibi olarak
çalışırken.
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Prof. Dr. Fethiye Ayral anlatıyor:
Mezun olduğum zaman o kadar güzel notlarım vardı ki, Münir Bey yakaladı beni ve hocanın
karşısına çıkarttı. Biz de orada asistan olduk. Hem çocuk cerrahisi yapıyoruz hem ortopedi.
Bir de ameliyathanemiz var. Orada hem ameliyatları yapıyoruz hem de talebelere ve stajyerlere
ders veriyoruz, öyle bir yerdi. Başka yer yoktu yani, iki hoca odası ve bir de ameliyathane.
O da hocanın odasına bitişik. Küçük ameliyatları da stajyerlere bile yaptırırdı hoca. O ameliyathane
dediğimiz yerde ders yapardık. Stajyerlere ders, talebelere ufak pratikler, alçılar… Hem ameliyat
hem hastaların alçılarını yapardık, her şey oradaydı. İşte bir küçük koğuşumuz vardı, iki tane de
odamız. Her şeyi orada halletmeye çalışırdık. Bizi kimse tanımıyordu çocuk cerrahisi ve ortopedi
neymiş hekimler tarafından bile bilinmezdi.

Akif Şakir Şakar Hoca yanına bir
eleman almak ister ve o zamanlar
Tekirdağ Memleket Hastanesi
operatörlerinden Dr. Münir Ahmet
Sarpyener’e İstanbul’a gelerek doçent
olarak çalışması teklif edilir. Bu
dönemde hocanın yanına giren ilk
asistan Dr. Fethiye Ayral’dır.

Şakir Şakar’ın
kültesinde Akif
İstanbul Tıp Fa
iniği.
ern ortopedi kl
yaptırdığı mod

Akif Şakir Şakar Hoca’nın Şişli Etfal
Hastanesi’ndeki çalışma yıllarını Münir
Ahmet Hoca "Rahmetli hocamız Prof.
Dr. Akif Şakir Şakar’la ortopediyi
memlekette tanıtmak ve kurmak için
yaptığı çabalar" başlıklı yazısında
şöyle dile getirir:
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Akif Şakir Şa
kar
meslektaşlar
ıyla.

Akif Şakir Şakar
ameliyathanede.

"Klinik olarak bizi kimse
tanımıyordu. Çocuk cerrahisi ve
ortopedi neymiş hekimler tarafından
bile bilinmezdi. Hele cerrahlar bizi
hiç beğenmezlerdi. Bazıları bizi
diplomasız ve ehliyetsiz çalışan kırık
ve çıkıkçılardan aşağı görürlerdi.
Polikliniğimize hiç kimse uğramazdı.
Bizimle birlikte çalışan iki hastabakıcı
ile bir hademeden başka kimse
yoktu. Ameliyathane küçücük bir
odadan ibaretti ve rahmetli hocanın
tabiriyle küçücük bir kümesten
başka bir şey değildi. Polikliniğe
çıkmadan evvel bizimle beraber
çalışan hademe ve hasta bakıcılardan
birini hastanenin cerrahi polikliniğine
göndererek muayene için bekleyen
sakat, kırık çıkıklı hastaları ayartıp
polikliniğimize ustalıkla getirtirdik.
Yakın ilgi ve şefkat gördüklerinden
yavaş yavaş bize ısınmaya başladılar.
6 ay geçmemişti ki bizim poliklinik
cerrahi polikliniğine nazaran daha
kalabalıklaşmaya başladı. 10
yatak bile yetmediğinden mecburen
bir çok hastayı ayakta tedavi
ediyorduk. O zaman ayda bir defa
yapılan hastanenin ilmi toplantısına
katılıyorduk. Orada kendimizi oldukça
tanıtmıştık."

1942 yılında Haseki
Hastanesi’ndeki 2. Cerrahi
Kliniği’nin Çapa’ya nakledilmesiyle
çocuk cerrahisi ortopedi kliniğinin
buraya taşınmasına karar verilir.
Bu 40 yataklı klinik harap bir
durumdaydı. Hoca bu durumdan
memnun değildi. Bunu şu cümleleri
ile ifade etmektedir: "Ortopedi için
çok gerekli olan rehabilitasyon ve
protez bölümleri yoktu. Bir aralığa
yaptırdığım banyoda sertleşmiş
mafzalları yumuşatmaya çalışıyorduk.
Tahta perdeyle ayırdığımız bir koridor
köşesinde jimnastik ve masajla iş
görmeye çalışıyorduk."
Akif Şakir Hoca profesör olmuş
ve 40 yataklı bir kliniği de kurmuştu
ancak çocuk cerrahisi ve ortopedi
bağımsız bir uzmanlık alanı değildi.
Çünkü çocuk cerrahisi ve ortopediyi
genel cerrahlar da yapıyor, neden
ayrı bir uzmanlık alanı olsun diye
karşı çıkılıyordu. Ancak Akif Şakir
Hoca’nın bitmek tükenmek bilmeyen
çabaları, Ankara’da sürdürdüğü
temaslar ve kendisi gibi düşünen
diğer fakülte hocalarının desteğiyle
9 Ağustos 1947’de Çocuk Şirurjisi
ve Ortopedi ayrı bir ihtisas dalı
haline gelmiş oldu. Tüzük değişikliği
ile Dr. Neriman Ölçer, Dr. Rıfkı
Bilge, Dr. Merih Eroğlu, Dr. Cevdet
Alptekin, ertesi yıl da Esat Kılıçhan
ve Hüsamettin Altav kısa aralıklarla
ortopedi asistanı olmuşlardır.
Akif Şakar Hoca’nın bundan
sonraki çabaları ortopedi için yeni
bir hastane yaptırmaktı. 1952’de
rektörlük sırası tıp fakültesine gelmiştir.
Yeni rektör seçilen genel cerrahi
hocası Kazım İsmail Gürkan ve tıp
fakültesi dekanı Ekrem Şerif Egeli ile
mutabakata varan Akif Şakir Şakar
hoca üniversitede temel bilimlerin
yapılabilmesi için tahsis edilen
40 milyon liranın o zamanki parayla
4,5 milyon doların ortopedi kliniğinin
yapımına ayrılmasını sağlar. 1952
yılında temeli atılan bina, 1955

yılında biter ve Haseki’deki klinik
15 Mayıs 1955’te Çapa’ya taşınır.
Akif Şakar Hoca’nın bu çabaları
ve eserleri yanında çok değerli bir
diğer eseri de 1939 yılında kurduğu
Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Derneği’dir. Haseki’de süregelen
çalışmaları sırasında bir yandan
milli tıp kongrelerine katılıyor, diğer
yandan yeni yeni kurumlaşmaya
başlayan SICOT Kongreleri’ne katılıyor
dostluklar kuruyordu. SICOT’da daha
etkin olabilmek için Türk Ortopedi
ve Travmatoloji Derneği’ni kurmuştur.
Bundan 60-70 yıl önce bir branşı
Türkiye’de kurmak isteyen Akif
Şakir Şakar hocamızın o branş
mensuplarının örgütlenmesi ve seslerini
yurt dışında da duyurabilmesi için
gerekli doğru yolları arayıp bulması
ve hayata geçirmesi takdire şayandır.

Akif Şakir Şakar’ın yaşamı
önce hayal eden ve sonra
bunu gerçekleştirmek
için olağanüstü gayret
sarf eden gerçek bir
savaşçıyı anlatır. Askeri
Tıbbiye, Haydarpaşa’da
tıp fakültesinin bulunduğu
yıllar, bilahare Şişli
Etfal’e oradan Haseki’ye
ve nihayet şu anda bile
modern olarak kabul
ettiğimiz İstanbul Tıp
Fakültesi Ortopedi
Kliniği’nin kuruluşu
ve orada kısa bir süre
çalıştıktan sonra gelen
emeklilik yılları insanların
inandıkları dava uğrunda
gösterdikleri çabaların
boşa gitmeyeceğinin somut
bir örneğidir.

Yeni kliniğe taşındıktan 3 yıl
sonra 1958 yılında Akif Şakir
Şakar Hoca emekli olmuştur. Ekrem
Şerif Egeli’nin 3 Nisan 1958
tarihli hocanın emekliliğini bildiren
yazısından: "Kanuni yaş haddinin
tevlid ettiği bir formalitenin ikbali
münasebetiyle tekayütlük muamelenizin
neticesini bildiren rektörlük yazısını
derin bir üzüntü içinde Profesörler
Kurulu’nun 29 Mart 1958 tarihli
toplantısında arkadaşlarıma arz
ettim. Fakülteye gelişinizden bu
yana ortopedi branşının ülkemizde
bir bilim dalı olarak tanınmasına
ve kuruluşunda sarf etmiş olduğunuz
büyük çalışmayı tıp tarihimizde
ortopedi şubesinin kuruluş ve
yürüyüşünün isminizle beraber
belirtileceğini, son defa yapılan
modern klinikteki büyük emeğinizi
ve halen her türlü donanımıyla en
iyi şartlarda çalışan bu klinikteki
büyük yardımlarınızı belirterek
kanuni bir ayrılış formalitesinin bizi
bundan sonra da sizden yoksun
bırakmayacağı düşüncemi bir defa
daha tekrarlayarak fakülteye olan
hizmetlerinize şahsımın ve

Prof. Dr. Ayhan Arıtamur anlatıyor:
Hocanın disiplinli bir çalışması vardı. Bunu bize de aşılamaya çalıştı. Nezaketten vazgeçmeden
disiplinli çalışmayı devam ettirirdi. En tahammül edemediği şey bir işin tam yapılmaması, bazı
aksaklıkların olmasıydı. Bunu en iyi hasta ziyaretleri esnasında görebilirdik. Hastanın başında
özellikle dikkat ederdi. Herhangi bir aksaklık gördüğü zaman karşısındaki kişiye Fransızca veya
Almanca söyleşisi devam ederdi. Bu söyleşileri çok dinledim ama bu bir gün sürerdi. Ertesi sabah
geldiği zaman bir gün evvel konuştuğu kimsenin koluna girer, onun gönlünü almaya çalışırdı.

kapak
Prof. Dr. Rıdvan Ege anlatıyor:
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1939’da SICOT üyesi oluyor hoca. Çünkü Avrupa ülkeleri buna çok önem veriyor. Hoca çok sevecen
bir insandı, dostları çoktu. Güleç, paylaşmayı seven, çok terbiyeli adamdı. Tam İstanbul efendisiydi.
Hocanın o zaman çok sevdiği 2 kişi vardı. Rektör Kazım İsmail Gürkan ve Dekan Ekrem Şerif Egeli.
Bunlara anlatır, sözünü dinletirdi. Zaten hoca bu işleri yıllardan beri herkese ağlayıp anlattığı için
hayalini projelerini yapabildi. Bu dostları tamam derler ve Çapa kliniği yapılmaya başlanır ki Çapa
kliniği açıldığında hoca “Ben Avrupa’da böyle mükemmel bir klinik görmedim” diyor. Çok ama çok
güzel yapılmış bir binadır.
Akif Şakir Hoca’nın bir büstünü yaptırmak istedim. Hocaya, “üstüne ne yazalım?” diye sordum.
Dedi ki, “bir üniversite hocasının başlıca görevi kendisini geçmiş öğrenciler yetiştirmektir”

Akif Şakir Şakar
bir kutlamada
meslektaşlarıyla.
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kar klinikte
Akif Şakir Şa
ıyla
meslektaşlar

kurumumuzun borçlu olduğu şükran
duygularını size de bildireceğimi
söyledim. Arkadaşlarım duygularıma
en içten ve samimi düşünceleri ile
katıldılar. Size bundan sonra da
memleket ve üniversite hizmetinde
başarılar, sağlık ve saadetlerle uzun
ve rahat bir ömür dileyerek bütün
arkadaşların en iyi duygularıyla
hürmet ve sevgilerimi sunuyorum pek
aziz hocam. Tıp Fakültesi Dekanı
Ordinaryüs Prof.Dr. Ekrem Şerif Egeli”
Bundan sonra kendini daha çok
okumaya, özellikle felseﬁ eserlerle
ilgilenmeye veren hocanın son günlerini
ise 25 yılını beraber geçiren Dr. Hayri
Tanaçan şöyle anlatmaktadır:
“31 Ağustos 1961. Hoca hasta.

Bir haftadır yanında 5 kişi var, Prof.
Nihat Sayar, yüksek mimar Zeki
Sayar, Dr. Müﬁt Erkul ve diğer iki kişi
de doktor. Yatakta ani bir hareket
yapıyor, fenalaşıyor. Bir kalp krizi. İlk
tedavisi yapılıyor. Ertesi sabah aynı
kadro odada. Kontroller yapılmış yine
hastaneye nakli mevzusu konuşuluyor.
Hoca neşeli, hatta “Ölüm o kadar
korkulacak bir şey değilmiş, insan
bembeyaz bir alemde uçuyormuş
gibi oluyor. Hele okumuş, elit bir
çevre yanındaysa” diye konuşuyor.
Bir sütlü kahve birkaç bisküvi istiyor.
Onu içerken yatağının yanında rafta
yeni okuduğu kitaptaki bir pasajı
nakletmek için kitaba uzanıyor saat
10.15 civarı. Kitabı alamıyor, kimse
bir şey yapamıyor".
Akif Şakir Şakar’ın yaşamı
önce hayal eden ve sonra bunu
gerçekleştirmek için olağanüstü gayret
sarf eden gerçek bir savaşçıyı anlatır.
Askeri Tıbbiye, Haydarpaşa’da tıp
fakültesinin bulunduğu yıllar, bilahare
Şişli Etfal’e oradan Haseki’ye ve
nihayet şu anda bile modern olarak
kabul ettiğimiz İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi Kliniği’nin kuruluşu ve orada
kısa bir süre çalıştıktan sonra gelen
emeklilik yılları insanların inandıkları
dava uğrunda gösterdikleri çabaların
boşa gitmeyeceğinin somut bir
örneğidir.

Akif Şakir Şakar
"Mazhar Osman"
an

fisinde derste.

Akif Şakir Şakar'ın
cenaze töreninden.

Türk Ortopedi Ailesi sana
minnettardır. Ruhun şad olsun…

Akif Şakir Şakar'ın kızı Ayten Hanım anlatıyor:
Ben babamı şöyle tanıdım. Bir ömür bütün dokümanları toplar Ankara’ya gider, gelirdi.
Annem derdi ki, “seni vuracaklar Akif Bey”. Babam, “vursunlar, ben kendimi bu uğura adadım”
derdi. Ben de bazen derdim ki, “klinik kızından daha önemli ki sadece klinik konuşuluyor.”
Ama sonunda muvaffak oldu. Çok hastayken nefesi çıkmıyordu, çağırdı yanına. Ben girmedim odaya.
Odadakilere, “Hep mesleğim önde gelir diye herkes düşündü bunu, kızım dahil ama öyle değil.
Bir tanecik kızım var, onu size emanet ediyorum.” Dedi. Ben geri çekilmiştim, çok etkilenmiştim.
Yani gerçekten çok idealist adamdı.
Hep bir yere yetişemez, geç kalır, özür dilerdi. Nişanda da nişan takılacak, moda kulübü çok kalabalık herkes gelmiş ama babam yok. Çok geç geldi özür dileyerek. Ben artık gözümden akan yaşları
siliyorum. Hani tek evladı nişanlanıyor ne olursa olsun bugün ertelesin hastasını.
“Bir kaza oldu kızım, koşulması lazım sen olsan ne yapardın?”dedi.

