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Dünya Deri Kongreleri Tarihçesine
Olimpik Kulaçlarla Devam...

Sevgili meslektaşlarım, değerli okurlar,
Dünya deribilim kongrelerinin kısa tarihçesine göz atmayı
sürdüreceğimiz bu yazıya başlarken, şu aralar tüm dünyayı saran
olimpiyat oyunları heyecanının bir yansıması olsa gerek,
kongrelerimiz ve olimpiyatlar tarihçelerinin kesiştikleri, örtüştükleri
ve farklılaştıkları yönleri vurgulayan bir giriş yapmaya heveslendim.
Ancak önceki yazılarımdaki kadar sabırlı olup soracağım soruların
yanıtları için bir sonraki buluşmamızı bekleyemeyeceğim. Yanıtlar
hemen aşağıda. Haydi bakalım herkes başlangıç çizgisine..
1. Hangisi daha eskidir? Modern olimpiyat oyunları mı? Dünya
deribilim kongreleri mi?
Yanıt: Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce hazırlanan ilk
olimpiyat oyunları 1896’da Atina’da oynandı. Oysa aynı yıl ilki
1889’da Paris’te gerçekleşmiş olan dünya dermatoloji
kongresinin 3.’sü Londra’da yapılmıştı.
2. Hangisinin takvimi daha düzenli işlemiştir? Modern olimpiyat
oyunları mı? Dünya deribilim kongreleri mi?
Yanıt: Burada gümüş madalyayı paylaşıyoruz. Altın madalya yok
çünkü her iki organizasyon da 2. Dünya Savaşı’na kurban
gitmişler. 1935’ten sonraki ilk kongre 1952’de. Olimpiyatlar da
1936’daki Berlin macerasından sonra ancak 1948 Londra
olimpiyat oyunları ile kendine gelebilmiş. Bu dönem dışında ise
her iki organizasyon da uluslararası bir kurulun oylarıyla belirlenen
ev sahibi şehirde 4 yılda bir gerçekleştiğini gözlemliyoruz.
Dermatoloji camiası 5 yılda bir toplanmanın bilimsel ivmenin
gerisinde kaldığı (ve kimbilir belki biraz olimpiyatlara gıpta edildiği
için de olabilir) noktasından hareketle kongrelerin 5 değil 4 yılda
bir yapılması kararını ancak 2002’de (evet yine) Paris’te almış.
3. Katılımcı detayları benzer mi?
Yanıt: Genel anlamda evet. Her iki organizasyon da öncelikle
ağırlıklı olarak Avrupa kentlerinde gerçekleştirilmiş. Ev
sahipliğinde olimpiyat şampiyonu ABD (4 kez), deribilim kongresi
birincisi ise Paris’te 3 buluşma ile Fransa. Kuzey Amerika, Avrupa
ve Asya kıtaları arasında gidip gelen olimpiyatlar Güney
Amerika’ya yalnızca bir kez, deribilim kongresi ise 2 kez
(1977’de Mexico City ve 30 yıl sonrasında Buenos Aires) konuk
olmuş. Her iki organizasyonun bugüne kadar uğramadığı yerler
ise Ortadoğu ve Afrika.
Her iki organizasyonda da başlangıç hayli erkek egemen iken
zamanla cinsiyet eşitliği yolunda en azından katılımcılar

açısından deribilim dünyası daha fazla ilerleme elde etmiş
görünüyor. 1992 yılındaki olimpiyat oyunlarına 35 ülkenin
yalnızca erkek sporcularla katıldığı ibaresi düşülmüş. Doğal
olarak deribilim kongreleri katılımcılarının cinsiyetlerine dair
detaylı kayda sahip değiliz. Ancak en azından bireysel
gözlemim hem ülkemiz hem de dünya deribiliminde kadın
katılımcıların hiç de öyle azımsanmayacak oranda olduğu
yönünde. Tabii kongre oturumlarında “dinleyiciler“ arasında
bazen çoğunlukta olan kadın katılımcıların aynı oranda
“anlatıcılar” arasında podyumda yerlerini alıp almadıkları belki
gelecekte daha detaylı irdelenebilir.
4. Hedef benzerliği var mı?
Yanıt: Var. Mottosu “Citius, Altius, Fortius” (daha hızlı, daha
yükseğe, daha güçlü) olan olimpiyat oyunlarının temel felsefesi
de “Asıl hedef kazanmak değil katılmaktır. Nasıl ki yaşamda en
önemli olan başarmak değil mücade etmiş olmak ise
olimpiyatlarda da esas zafer katılmış olmaktır.” cümleleriyle
özetlenir1. New York’ta 1992’de gerçekleşen 18. Dünya
Deribilim Kongresi’nde bu kongrelerin 100 yıllık geçmişini
değerlendiren karı koca Dr. Shelleyler de bir kez daha biraraya
gelmenin önemine vurgu yaparak dünya kongresi hedeflerini
şöyle sıramışlardır2: “Bugünkü klinik dermatoloji birikimimizi
gözden geçirmek; sıradışı olgular sunarak sıradışı sorular
sormak; temel bilimcilerin deri ve hastalıklarını anlamasına
zemin hazırlamak ve araştırma laboratuvarlarının kapılarını
klinisyenlere açık tutmak; deri hastalıklarının tanı ve
sağaltımında yeni fikirler ve kavramlar oluşmasını sağlamak;
bir taraftan geçmişi sorgulayıp bugünü değerlendirirken diğer
taraftan geleceği planlamak; basılı sayfalarda yer alan isimleri
sahnede görmek ve dinlemek; gençlerin deribilim ustalarını
tanımalarını sağlayarak hem öğretici hem de ilham verici
ortam yaratmak; deribilim dünyası, önemli deribilim merkezleri
ve kentleri ile ilgili farkındalığı arttırmak; evrensel dostluk
kumaşını dokumak ve iyi vakit geçirmek.” Kısaca hem
olimpiyatlar hem de kongreler ortak bir payda etrafında
biraraya gelen bireylerin yoğun zihinsel, ruhsal, bedensel,
teknolojik efor sergiledikleri, rekabetçi ancak bir o kadar da
dostlukların kurulmasını kolaylaştırıcı ortamlardır.
5. Ortak sorunlar/tehlikeler?
Yanıt: Ekonomik boyutun belirginleşmesi ile amatör
sporcu/bilim insanı profilinden profesyonel sporcu/iş adamı
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yönüne dönüşüm; teknolojik ilerlemenin sporcu /hekim kimliğini tehdit
edecek düzeyde hızlı olması.
6. Peki ya en temel farklılıklar?
Yanıt: Doping, rüşvet, boykot, ırk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, reklam
ve aşırı markalaşma, ev sahibi şehirde karmaşa ve ekonomik kriz (Bknz.
Atina 2004 Olimpiyatları sonrası Yunanistan), terör ve şiddet. Bu
sayılanlar yalnızca olimpiyatlar ile ilişkilendirilen kavramlar. Sonuçta
olimpiyat oyunları, adı üzerinde, olimpik de olsa, zaman zaman hayli sert
esen politik ve ticari rüzgarların etkisi altında da kalsa “oyun”. Oysa
deribilim kongrelerimizin çekirdeğini yine adı üzerinde “bilim” oluşturuyor
ve böyle devam etmesini sağlamak da hepimizin görevi.
7. Dermatologlaştırabildiklerimizden misiniz?
Yanıt: Bu soruya evet yanıtı verecek en az bir olimpik sporcu var.
Henüz uzmanlık eğitimine geçen yıl başlayan Dr. Jacqueline Frank De
Luca 2004 yılında Amerikan kadın sutopu takımının kaleciliğini
üstlenerek bir bronz madalyanın da sahibi olmuştur. Bu
meslektaşımızın olimpiyat sporcularında sık izlenen dermatozlar ile
ilgili yazdığı makaleye başta uzmanlık öğrencilerimiz olmak üzere
hepimizin bir göz atması ilginç olabilir3.
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Sevgili okurlar, araya olimpiyatlar girdi, girizgah uzadı, yerim bitti. Artık
kongrelerimiz tarihçesine gelecek yazıda devam ederiz. Dermatoveneroloji
tarihinden çıkartılacak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak
çok ders var. Yazacaklarım önerileriniz doğrultusunda şekillenecektir.
Yazışmak üzere, esenlikler dilerim.
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