ORD. PROF. DR.
OSMAN CEVDET
ÇUBUKÇU
(1895-1965)

Derleyen: Prof. Dr. Ender Berker
psikiyatri ihtisasından sonra nöropsikiyatride müderris muavini (doçent) olarak tıp fakültesi kadrosuna
girdi.

Ömrü boyunca çalışmış, ülkede ağrılı hastalıklar
ve felçlerin tedavisi için yeni bir dalı, Fizik Tedaviyi kurmuştur. 47 yıllık bir zaman diliminde
on binlerce hastayı muayene ve tedavi etmiş, yeni
geliştirilen tedavileri ülkeye getirmiştir.

1927 Fakülte tarafından Paris’te Fizik Tedavi ihtisası
yapmaya gönderildi ve buradaki öğrenimi sırasında
gördüğü ‘Reedükasyon motrice’ veya yeni ismi ile ‘rehabilitasyon’ uygulamalarını Türkiye’de çeşitli felçlerin tedavisinde kullandı.

1895 Ankara’da doğdu.
1918 Tıbbiyeden mezun oldu ve beş yıl süren nöro-
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1928 Darülfünun Tıp Fakültesinde Fizikoterapi Enstitüsünü kurdu. Ülkemizdeki ilk ve tek fizikoterapi
kurumu olan bu enstitüde Galvani-Faradi Cihazı (düz
ve kesikli düz akım veren alçak frekanslı elektrik akımı aleti), diatermi cihazı (biri 4 hastayı aynı anda tedaviye alabilecek kapasitedeydi), Oudin uzun dalga
diatermi cihazı, tüm vücut ultraviyole cihazı, ultraviyole lambası, infraruj lambası, beyaz ışık banyosu,
sıcak hava duşu, vibrasyonlu masaj aleti ile donattığı
Fizikoterapi laboratuvarında hergün hasta tedavi etti.
Aynı yıl bir Türk hekimi tarafından yazılmış ilk fizik
tedavi kitabını yayınladı.
1937 Profesör ünvanı aldı.
1945 Yıllardır süren yataklı servis kurma çabası
başarıya ulaştı ve ülkemizin ilk yataklı fizik tedavi
kliniği kuruldu.

1930 yılında Doç Dr. O. Cevdet Çubukçu’nun Fizikoterapi Laboratuvarından bir görünüm

1954 Romatoloji ve Fizikoterapi Mecmuası’nı yayınlamaya başladı.
1955 Ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi.
1958 Meslektaşları ile Türkiye’nin ilk Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon derneğini kurdu.
1965 Osman Cevdet Çubukçu’nun öğrenmeye
ve öğretmeye adanmış olan yaşamı 70 yaşında
poliklinikte 14 hastaya baktıktan sonra bir makaleye
bakarken üzerinde beyaz önlüğü ile sona ermiştir.
1937 yılında Profesör olan Dr. Osman Cevdet Çubukçu hasta başında

Bir yandan hasta bakıp bir yandan asistanlarını eğitirken Türk Milli Tıp Kongrelerinde de güncel konuların, yeniliklerin işlenmesi ve fizik tedavi camiası dışındaki hekimlere duyurulması için çabalamıştır. Rehabilitasyon kavramını Türk tıp camiasına tanıtmak
için yayınladığı derginin bir sayısını Rehabilitasyon
özel sayısı olarak çıkarmıştır. 40 yıl süreyle tıp fakültesi öğrencilerine ders anlatmış, her yönü ile örnek
olmuş, 24 kitap, 87 bilimsel makale kaleme almıştır.
Başlıca eserleri:
Sur Quelques Actualitâs de la Physiothârapie (Fizyoterapinin Güncel Birkaç Konusu Üzerine; 1928)
Fizyoterapi (Elektrik ve Ziya Tedavisi)
Masaj ve Hareket Tedavileri (1933)
Su ile Tedavi (Hydrotherapie)
Diyatermi ve Kısa Ondlarla Tedavi (1935)
Kronik Romatizmalar ve Fizik Tedavileri (1937)
Kısa Dalgalarla Tedavi (1949)
Tedavide Fizik Vasıtaları ve Tatbikatı (1954)
Pratikte Romatizmalar, Teşhis ve Tedavileri (1962)

Profesör olan Dr. Osman Cevdet Çubukçu hastasıyla birlikte öğrenci dersinde

Ölümünden sonra Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
camiası ihtisas dalının kurucusu olan değerli hocalarını anmak ve onun bilimsel mirasını yeni kuşaklara
aktarmak amacıyla her yıl Çubukçu Sempozyumu
düzenlemektedir.

Yayınladığı Romatoloji ve Fizikoterapi Mecmuası ve bazı kitapları
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