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OMURGA CERRAH‹S‹N‹N ÖNCÜLER‹ / FRONTIERS OF SPINAL SURGERY
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ÖZET:

SUMMARY:

Güngör Sami Çak›rgil, 1931’de Ankara’da
do¤muﬂ, 1954 y›l›nda Ankara T›p Fakültesini
bitirmiﬂtir. 1966 y›l›ndan sonra bir çok yurt d›ﬂ›
temasta bulunmuﬂ, esas olarak konjenital
kalça ç›k›¤› tedavisinde radikal redüksiyon ile
Dünya çap›nda tan›nm›ﬂ olsa da, Türkiye’de
omurga cerrahisi konusunda bir çok giriﬂim
yap›lmas›na öncülük etmiﬂtir.

Güngör Sami Çak›rgil was born in Ankara
in 1931. He finished Ankara Medical School in
1954. After 1966, he visited a lot of country for
education and scientific courses. He was a
worldwide famous Orthopaedic surgeon
because of his radical reduction procedure for
congenital hip dislocation. But, he was a real
frontiers of spinal surgery in Turkey.
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G‹R‹ﬁ:

1966’dan ölümüne kadar, her y›l en az birer
ay süre ile Londra, Liverpool, New York, Los
Angeles, Houstan, Memphis ve Mexico
City’de kurslara ve e¤itim faaliyetlerine
kat›lm›ﬂt›r. Avrupa, Amerika ve Avustralya’da
bir çok uluslar aras› kongrede bildiriler
sunmuﬂtur (4).

Güngör Sami Çak›rgil, 1931’de Ankara’da
do¤muﬂtur. ‹lk, orta ve lise e¤itimini Ankara’da
tamamlam›ﬂ ve 1954 y›l›nda Ankara T›p
Fakültesini bitirmiﬂtir. 1954 y›l›nda Gülhane
Askeri T›p Akademisinde bir y›ll›k Fahri Genel
Cerrahi asistanl›¤›n› takiben Amerika’ya
giderek ihtisas›n› burada tamamlam›ﬂ ve 1958
y›l›nda Genel Cerrahi uzman› olmuﬂtur (4).

Watson-Jones’un iki ciltlik 1956 bask›l›
"Fractures and Joint Injuries" kitab›n›, 1969’da
"K›r›klar ve Mafsal Yaralanmalar›" ad›yla
tercüme ederek yay›nlam›ﬂt›r. 1971’de Avni
Duraman’›n editörlü¤ünde bas›lan "Ortopedi
Ders Kitab›"n›n baz› bölümlerini yazm›ﬂ, 1976
y›l›nda "Ortopedi ve Travmatoloji" ders kitab›n›
kendisi haz›rlayarak yay›nlam›ﬂt›r. 10 kadar
yabanc› ve 100’e yak›n Türkçe makaleye
sahiptir (4).

1958-1960
y›llar›
aras›nda
Cumhurbaﬂkanl›¤› doktorlu¤u yan› s›ra
Gülhane’de fahri Genel Cerrahi uzmanl›¤› ve
sonra da Ankara Hastanesi’nde Baﬂasistan
olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Genel cerrahisi üzerine 2
y›ll›k Ortopedi asistanl›¤›n› Ankara T›p
Fakültesinde 1962 y›l›nda tamamlam›ﬂ ve
Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi unvan›n› da
alm›ﬂt›r. 1964 y›l›nda Genel Cerrahi doçenti
olmuﬂ,
1970
y›l›nda
ayn›
kürsüde
(2,4)
. 1982’de Ankara
Profesörlü¤e atanm›ﬂt›r
Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal› Baﬂkan› olmuﬂtur
(4)
.

Güngör Sami Çak›rgil’e tüm Dünya’da
büyük ün getiren çal›ﬂmas›, "Do¤uﬂtan Kalça
Ç›k›¤›nda Radikal Redüksiyon" tekni¤idir.
Tekni¤i ait geniﬂ serileri majör uluslar aras›
dergilerde yay›mlam›ﬂ, son olarak "Campbell’s
Operative Orthopaedics" referans kitab›nda ilk
kez bir Türk Ortopedistin tekni¤i yay›nlanmas›
ona büyük ﬂöhret getirmiﬂtir (4).
Güngör Sami Çak›rgil, Türkiye’de bir çok
ilke imza atm›ﬂt›r. Bilindi¤i kadar› ile
Türkiye’de ilk diz protezini yapan kendisidir (1,3).
Omurga cerrahisi aç›s›ndan da çok önemli
cerrahi giriﬂimleri ilk yapan odur. Skolyozun
Harrington Enstrümantasyonu ile tedavisi,
vertebra
k›r›klar›nda
enstrümantasyon
kullan›m› ve skolyozda korse tedavisi
konusunda çok önemli çal›ﬂmalar› vard›r.
Hong Kong’daki e¤itimini takiben, Pott
hastal›¤›nda, anterior radikal debridman
(Hong Kong Prosedürü)’› da ilk uygulayan kiﬂi
Güngör Sami Çak›rgil’dir (4).
Tüm asistanlar› ve ö¤rencileri taraf›ndan
çok sevilen Güngör Sami Çak›rgil, zor geçiren

Resim-1. Güngör Sami Çak›rgil (1931-1989).
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hoca olarak bilinirdi, ancak yine de çok
sevilirdi. 1989 y›l›nda geçirdi¤i amans›z
hastal›¤a yenik düﬂerek genç yaﬂta hayata
veda etmiﬂtir.

Güngör Sami Çak›rgil’in ameliyat›n›
seyretmek cerrahi bir zevkti. Ama asiste
etmek biraz zordu. Kendine özgü dikiﬂ at›ﬂ›
vard›. ‹pliklerin bile ayn› boyda kesilmesini
isterdi.

BANA GÖRE GÜNGÖR SAM‹ ÇAKIRG‹L:

Güngör hocam›z›n üçüncü ve belki de en
önemli özelli¤i ise yarat›c›l›¤› ve Türk Ortopedi
ve Travmatolojisi’ne yapt›¤› katk›lard›r. Ben,
buluﬂlar›n gereksinimler sonucu oluﬂtu¤una
inan›r›m. O y›llarda (1960’›n ikinci yar›s›)
Türkiye’de tedavi edilmemiﬂ çok say›da
Do¤uﬂtan Kalça Ç›k›¤› olgusu vard›. Hocam›z,
bu nedenle Radikal Redüksiyon ad›n› verdi¤i
bir ameliyat geliﬂtirdi. Bu ameliyat ile
Campbell’›n kitab›na girdi.

Ben, Op. Dr. Güngör Sami Çak›rgil’e,
Doçent olduktan sonra, a¤abey yerine
HOCAM diyen ilk asistan›y›m. Bununla gurur
duyuyorum. Sizlere Güngör Sami Çak›rgil’in
üç özelli¤inden bahsetmek isterim. Birincisi,
onun kendisine gösterdi¤i özendir. Güngör
Hocam›z, son derece ﬂ›k giyinen, son derece
centilmen bir insand›. Ço¤unlukla lacivert
ceket ve gri pantolon giyerdi. Gömlek renkleri,
beyaz ve mavi olurdu. Çok güzel ve uygun
desenli,
k›ymetli
kravatlar
takard›.
Ayakkab›lar›, hep ﬂ›k p›r›l p›r›ld›. Yavaﬂ, fakat
düzgün cümlelerle konuﬂurdu. Hepimize "Bey"
diye hitap ederdi. Doktor gömlekleri, her
zaman temiz ve ütülü idi. Biz asistanlar›, onun
bu özelliklerini, kendimize hep örnek
alm›ﬂ›zd›r.

Vertebra sorunlar›na olan ilgisi nedeni ile
de kendisine yeni ufuklar açt›. ‹ngiltere’ye ve
Uzak Do¤u’ya gitti. Tüm bu gidiﬂler, hep kendi
mali olanaklar› ile idi. Güncel tedavi
yöntemlerini Türkiye’de de¤iﬂtirmeye baﬂlad›.
Önce Harrington çubuklar›n› kulland›. Sonra
anterior füzyon ameliyatlar› yapmaya baﬂlad›
(Belki de Türkiye’de ilk kez). Bu cesur
giriﬂimleri meslektaﬂlar›n›n kongrelerde onu
kalabal›k izlemesine neden oldu.

Hocam›z›n ikinci özelli¤i, üstün cerrahi
yetene¤idir. Güngör hoca, çok yetenekli ve el
becerisi üst düzeyde oldu¤u için çok güzel
ameliyat yapard›. Bistüri ve penset tutuﬂu,
san›r›m kendisine özeldi. Bir türlü taklit
edemezdik. Ameliyat süresince konuﬂmazd›.
Her ﬂeyin düzgün ve istedi¤i gibi olmas›na
dikkat ederdi.

Watson-Jones’a hayrand›. Onun çok güzel
olan bir kitab›n› "K›r›klar ve Mafsal
Yaralanmalar›" ad›yla tercüme etti. Yazmay›,
konuﬂmaktan daha çok severdi. Çok erken
aram›zdan ayr›ld›. Türk Ortopedi ve
Travmatolojisi’ne daha pek çok katk›lar
yapabilirdi. Bizler de, ondan daha çok ﬂey
ö¤renebilirdik. Nur içinde yats›n.
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