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ESHDV-2013 Toplantısı
Bin dokuz yüz doksan dokuz yılında, 
Amsterdam’da, VIII. EADV Kongresi 
sırasında kurulmuş olan “Avrupa 
Dermatoloji ve Venereoloji Tarihi 
Derneği”nin (“European Society 
for the History of Dermatology 
and Venereology”: ESHDV) 2013 
yılı toplantısı, 2 Ekim 2013 günü 
İstanbul’da gerçekleşti. Yaklaşık 
dört ay süren bir çalışmanın 
ardından program hazırlandı ve 
Türk Dermatoloji Derneği’nin ağ 
sayfasından üyelerimize duyuruldu. 
ESHDV Başkanı Dr.Michael Geiges 
de Avrupa’daki meslektaşlarımızı toplantı 
konusunda bilgilendirdi. 

Toplantı günü saat 10:00’da (Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden gelen) katılımcılar, Marmara 
Üniversitesi, Haydarpaşa Kampüsü, Ali 
Ertuğrul Salonu’nda yerlerini almışlardı. 1903 
yılında “Tıp Fakültesi” olarak hizmet vermeye 
başlayan bu görkemli, tarihsel yapıda, 
dermatoloji tarihine meraklı hekimlerle bir 
araya gelmek, oldukça hoş bir deneyimdi. 
Bu arada, ülkemizde dermatoloji tarihi 
konusunda en bilgili ve en yetkin hocamız, 
Doç. Dr. Adem Köşlü de aramıza katıldı. 
ESHDV Başkanı Dr. Michael Geiges ve Prof. Dr. 
Oktay Taşkapan’ın kısa açılış konuşmalarının 
ardından, Marmara Üniversitesi, Tıp Tarihi 
ve Deontoloji Anabilim Dalı’ndan, Prof. 
Dr. Şefik Görkey, içinde bulunduğumuz 
mekanın tarihini, ilginç ve hemen hemen hiç 
görmediğimiz fotoğraflar eşliğinde, oldukça 
ayrıntılı ve güzel anlattı. Daha sonra, Prof. Dr. 
Oktay Taşkapan tarafından, XIX. yüzyıldan 
günümüze dek uzanan dönemde -ülkemiz 
için önem taşıyan tarihsel olayların da kısaca 
vurgulandığı- “Türk Dermatoloji Tarihi” 
başlıklı bir sunum yapıldı. Özellikle ülkemizde 
dermatovenereolojinin gelişimi, üniversite 
reformu ve II. Dünya Savaşı sırasında ülkemize 
sığınan bilim insanlarının İstanbul ve Ankara 
Üniversitelerindeki katkıları konukların 
çok dikkatini çekti ve (deyim yerindeyse) 
şaşkınlık yarattı. Bir sonraki konu ise, ESHDV 
toplantılarında gelenekselleşmiş olan ve 
“Alibert Lecture” adıyla bilinen konuşmaydı. 
“History of Shame in Dermatology” adını 
taşıyan ve Dr.Jacques Chevallier tarafından 
yapılan bu sunum bizler için, ilkçağlardan 
günümüze, deri hastalıklarının insanlar 

üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri; 
utanç, dışlanma-dışlama, ve korku gibi temel 
duygulanımların izini sürerek ortaya koyan, 
son derece sıra dışı ve öğretici bir deneyim 
oldu.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra, ESHDV 
Genel Kurul Toplantısı’na geçildi. Yaklaşık 
15 dakika süren bu toplantı öncesinde 2013 
yılında aramızdan ayrılan ESHDV üyesi iki 
meslektaşımızın anısına saygı duruşunda 
bulunuldu. Bunlardan birisi, ESHDV’nin 
kurucu üyesi ve ilk başkanı olan Prof.Dr.Karl 
Holubar, diğeri ise Dresden’deki Tıp Tarihi 
Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Albrecht 
Scholz’du.

Bir sonraki durağımız, GATA Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi’ndeki, Askeri Tıp Tarihi 
Müzesi’ydi. Burada bizleri -müze gezisinin 
organizasyonunda büyük desteğini 
gördüğümüz- meslektaşımız Prof. Dr. Bilal 
Doğan ve diğer yöneticiler karşıladı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemleriyle, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında askeri 
tıp eğitimine ve hizmetlerine ilişkin çok 
sayıda yazılı ve görsel materyalin ve eski 
tıbbi cihazların sergilendiği müze büyük bir 
ilgiyle dolaşıldı. Üsküdar’da yenilen yemeğin 
ardından “ESHDV-2013” sonlandı. 

Katılımcı sayısının düşüklüğüne karşın, 
dermatoloji tarihine gönül vermiş ve çoğu 
bu konuda yetkin olan insanlarla birlikte 
başarıyla gerçekleştirilen bu toplantı, 
Türk Dermatolojisi’nin tanıtımı açısından 
güzel bir fırsat oldu. Önümüzdeki yıllarda 
ESHDV toplantılarında daha çok sayıda Türk 
meslektaşımızı görmeyi diliyorum.

Prof. Dr. Oktay Taşkapan

Hazırlayan: Kıymet Baz
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