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ÖZET:
Prof. Dr. Adil Surat, 11 Aralık 1940

tarihinde, Artvin ili Arhavi ilçesine bağlı
Yemişlik köyünde 3 çocuklu bir ailenin ikinci
çocuğu olarak dünyaya geldi. 1965 yılında
doktor oldu. 1971 yılında Hacettepe
Üniversitesi Ortopedi kliniğinin kapısından
asistan olarak girdi. 1975 yılında ihtisasını
bitirdi. 1989 yılında profesörlük kadrosu aldı.
1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalıʼnın başkanı
oldu. Türk Ortopedisi ve Omurga Cerrahisine
çok büyük katkıları olan omurga cerrahisinin
önemli öncülerindendir.

Anahtar Kelimeler: Adil Surat, Omurga
Cerrahisi.

Kanıt Düzeyi: Biyografi, Düzey V

SUMMARY:
Adil Surat (Professor of Orthopedics) was

born in Arhavi district of the city of Artvin which
is located at North-East coast of Turkiye at
11th December 1941. He graduated School of
Medicine at 1965. He joined with Department
of Orhopedics of Hacettepe Medical Faculty at
1971. Awarded with the title of “Professor” at
1989. He became a Chairman of above-
mentioned Department at 1994. It is well kown
that he added a lots of things to Turkish
Orthopedics and to spinal surgery. He is one
of the most significant frontier of Turkish spinal
surgery.
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GİRİŞ:
Prof. Dr. Adil Suratʼın benim üzerimde,

benim neslimden Hacettepe Ortopedi uzmanı
arkadaş ve meslekdaşlarım üzerinde ve
bence genel olarak Türk Ortopedisi ve
Omurga Cerrahisi üzerinde ödenemez
emekleri ve katkıları vardır.

İzninizle önce kısaca özgeçmişini
özetlemek, sonra da bu katkılardan
bahsetmek istiyorum.

Prof. Dr. ADİL SURAT:

Prof. Dr. Adil Surat, 11 Aralık 1940
tarihinde, Artvin ili Arhavi ilçesine bağlı
Yemişlik köyünde 3 çocuklu bir ailenin ikinci
çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu
köyünde okudu, sonra ne köyde ne de

Arhaviʼde ortaokul olmadığından ortaokul için
bir günlük mesafeye Artvine yollandı. Lise çağı
geldiğinde, en yakın lise olan Trabzon lisesine
kaydoldu, yatılı hayatı devam etti.

1958 yılında liseden mezun oldu, Ankara
Hukuk Fakültesine kaydoldu. Çok mutlu
olmadı, kısa zamanda kaydını Tıp Fakültesine
aldırdı. 1965 yılında doktor oldu. Önce Cildiye
ihtisasına başladı, sevmedi. İstifa etti, mecburi
hizmet için Ardeşenʼe yollandı. 1968ʼde
mecburi hizmet bitti, askerlik görevi başladı.
Önce İzmir yedeksubay okuluna sonra Siirtʼe
yollandı, 2 yılın sonunda artık sonraki ömrünü
geçireceği Ankaraʼya geri dönerek önce kısa
bir süre Sitelerʼde bir sağlık ocağında çalıştı,
sonra 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi
Ortopedi kliniğinin kapısından asistan olarak
girdi.

1975 yılında ihtisasını bitirdi, o dönemin
rekabetçi ortamına rağmen, öğretim üyesi
olarak aynı klinikte göreve başladı. Hepimizin
bildiği gibi, ihtisas yıllarından itibaren
gönlünde yatan aslan omurga cerrahisi idi,
yerinde ve doğrusunu öğrenmek için dilini çat
pat konuşabildiği İngiltereʼye gitti. Bir buçuk yıl
Londraʼda yaşadı, yeni bilgiler ile geri döndü.

1980 yılında, femur başı osteonekrozunda
prostaglandinlerin rolünü araştıran
çalışmasına dayalı tezi ile Doçent oldu.
Profesör olmak için 9 yıl bekledi, 1989 yılında
profesörlük kadrosu aldı. 1994 yılında
Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalıʼnın başkanı oldu.
Başkanlığı sırasında bir süre oldukça
çalkantılı bir dönem geçiren bölümünü birlikte
ve ayakta tuttu, ortopedinin tüm alanlarında
tekrar önder konuma getirdi. Bu görevini
emekliye ayrılana kadar devam ettirdi, 2007
yılında emekli oldu. 1983 yılından 2006 yılına
kadar Pubmedʼde refere edilen 36 yazıda
imzası, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sözlü ve
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Şekil-1. Prof. Dr. Adil Surat



poster sunumunda emeği ve katkısı oldu.
Halen Ankaraʼda özel hekim olarak
çalışmaktadır.

Ben, Prof. Dr. Adil Surat ile önce 1985
yılına Tıp öğrencisi olarak karşılaştım. Ancak
yerini ve asıl önemini 1986 yılında ihtisasa
başladıktan sonra zaman içinde kavradım.
Adil abimiz 1980 yıllarda Hacettepe
Ortopedide ihtisas yapan herkesin –bu arada
tabi benim de- abisi, babası, büyüğü ve daha
da önemlisi modeli oldu. Asistanlığımız
sırasında başımız sıkıştığında koştuğumuz,
hatta gözyaşlarımızı karşısında dökmekten
utanmadığımız abimizdi. Eğer 1980-1990
yılları arasında Hacettepe Ortopedi mezunları
zaman zaman % 70ʼlere ulaşan akademik
hayata katılım oranı tutturabilmişler ise, bunda
kendilerini harcatmayan ve her zaman
arkasına saklanmalarına izin veren Prof. Dr.
Adil Suratʼın çok çok büyük bir payı vardır.
İtiraf etmeliyim ki, ben de bu imkanı onyıllarca
fazlaca da utanmadan kullandım, eğer çok
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Şekil-2. Prof. Dr. Adil Surat, TOTBİD yönetim kurulu üyeleri ile

Şekil-3. Prof. Dr. Adil Surat, TOTBİD yönetim
kuruluna seçildiği gün cübbesiyle



fazla hırpalanmadan omurga cerrahisinde bir
yere gelebildi isem bunu tümüyle kendisine
boçluyum. 1980-2000 yılları arasında beraber
çalıştığımız birçok arkadaşımın da bu
görüşüme katılacağını tahmin ediyorum.

Prof. Dr. Adil Surat neden bu sayıda ve bir
Türk Omurga Cerrahisi olarak hatırlanıyor?
İzninizle çok kısaca anlatmak isterim:

1. Adil Surat, zamanının normlarının çok
ötesinde bir ileri görüş sahibidir. Hacettepe
Ortopediʼnin “omurga cerrahı” olmanın tek
başına yeterli ve büyük bir şan ve şöhret
kapısı sayılabileceği günlerde, yalnızca bu
payenin kendisini iyi bir omurga cerrahı
yapmaya yetmeyeceğini görmüş, ilim
öğrenmek için çok ciddi zorluklar ve
yoksunluklar ile karşılaşacağını bile bile
eğitimin merkezi olan İngiltereʼye gitmiştir.
Dönüşünde getirdiği bilgi, görgü ve tecrübeler
o yılların dünya çapında altın standardı
ayarında olmuştur.

2. Bu görüşü, kendisi ile çalışacak
herkese aşılamış, hatta olmaz ise olmaz bir
şart olarak önlerine koymuştur. Onun
dönemlerinde çok görülen kerameti kendinden
menkul “süper” omurga cerrahlarının tersine,
çevresindekileri kendilerini geliştirmeleri için
sonuna kadar teşvik eden, kendisinin
verdiklerinin yeterli olmayacağını
düşündüğünde, onlara da yurtdışında eğitim
almayı zorunlu kılan bir yaklaşım
benimsemiştir. Bu yaklaşım 1980-1990-2000ʼli
yıllarda ülke ortopedi ve travmatolojisine
önemli katkıları olacak bir nesil, özellikle de bir
omurga cerrahı neslinin doğmasına neden
olmuştur.

3. Adil Surat, yine zamanının normlarının
aksine, kendi cerrah egosunu tümüyle
öğrencileri lehine baskılayabilmiş (utanarak
itiraf edeyim ki onun öğrencileri olarak bizler
bu konuda onun kadar başarılı değiliz), bu
durum bir süre sonra neredeyse kendisinin

294

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi

Şekil-4. Prof. Dr. Adil Surat, ünlü vertebra cerrahı Transfeldt ile bir toplantıda oturum başkanlığı yaparken
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“omurga cerrahlığının” sorgulanmasına neden
olsa bile, öğrencilerinin kendi ekol ve
kişiliklerini geliştirebilmeleri için, bundan hiç
vazgeçmemiştir.

4. Adil Surat, omurga cerrahisi
konusunda cehaleti hiç bir zaman
hoşgörmemiştir. Tüm akademik hayatı
boyunca pozitif düşünceyi ve ilerlemeyi birinci
prensip olarak benimsemiş, uygulamış ve
uygulatmıştır. Türk omurga cerrahisinin
standartlarının oluşmasında ve evrilmesinde
büyük katkıları olmuştur.

5. Adil Surat, kendisi için makam peşinde
olmamıştır. Döneminde Türk Omurga Derneği
Başkanlığı yapmadı ise, bu başkanlığı daha
az hakettiği yada layıkı ile yerine
getiremeyeceğini düşündüğü için değil, biraz
altından gelenlere yol açmak, biraz da
başkanlığı bir ego sorunu haline getirenlerle
ortak bir zemin bulamamaktan
kaynaklanmıştır.

SON SÖZ:
Son söz olarak; bence Prof. Dr. Adil Surat

kendi döneminde düşünce olarak hepimizin
ilerisinde olan bizlere idol olan bir önder
olmuş, bir model oluşturmuştur. Yalnızca bu
Türk omurga cerrahisine büyük katkıları olan
ve bizleri bu günlere getiren Sayın Prof. Dr.
Adil Suratʼa en derin saygı ve teşekkürlerimi
sunmayı bir borç addediyorum. Üzerinde
emeklerinin olduğu bizlerin de sonraki
nesillere onun sağladığı kadar katkı ve destek
sunabileceğimizi ve onun kadar saygı ve
sevgiyle hatırlanabileceğimizi umud ediyorum.
Sayın Surat hala Ankaraʼda mesleğini icra
etmekte ve başı sıkışan herkezin yardımına
koşmaktan çekinmemektedir. Kendisine hem
meslek hem de emeklilik hayatında sonsuz
mutluluklar ve esenlikler dilerim.

* Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden
yaralandığım sayın Prof. Dr. Muharrem
Yazıcıʼya teşekkür ederim.

Şekil-5. Prof. Dr. Adil Surat, yetiştirdiği uzmanlarla
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