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Sunuş
Tecrübe edilen konularda derinliği olan tek bir özlü sözle birden çok 

cümlenin vermek istediği mesaj; kısa, özlü ve etkili bir şekilde sunulabilir. 
“Hekim daima öğrencidir.” özdeyişi, bu mesleğin yaşam biçimini üç 
kelimeyle özetleyen ve yaşam boyu öğrenmeyi anlatan güzel bir özdeyiştir. 
Bu gerçekten yola çıkan acil tıp alanındaki eğitimciler, kendi tecrübelerinden 
faydalanarak alanlarıyla ilgili yeni, didaktik yönü fazla, etkili özlü sözler 
ürettiler.

Bir tarafta insanın beynine nakşeden özlü sözler, diğer tarafta insanın 
estetik yönüne hitap eden seramik eserler… Sözler de görseller de özenle 
seçildi. Sözleri seramik eserlerle sunmayı tercih ettik çünkü insana en çok 
onu benzettik. İkisinin menşei de toprak. Hamlıktan yanmaya giden bir 
sürecin yolcusu her ikisi de. Birisi ateşte kavrularak, diğeri çile ile yoğrularak 
pişiyor ve yanarak güzelliğe ulaşıyor.

Acil tıp alanındaki özlü sözlerin toplandığı bu ilk kitapta, 14 hekimden 40 
özlü söz, 40 seramik sanatçısının 40 eseriyle buluşturuldu. Sözlerin Türkçe 
denetimi Kevser Akın tarafından yapılırken İngilizceye çevirileri Doç. Dr. 
Bilal Genç tarafından gerçekleştirildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneğinin “Acilin Öyküsü”, “Acilin Öyküsü 2015” 
“Acilin Öyküsü 2016” kitaplarından sonra bu dördüncü kitabını da sizlerin 
beğenisine sunuyoruz.

Dr. Cengiz Yakıncı
Dr. Başar Cander
Dr. Hakan Oğuztürk

Ayşe Denizli
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Seramik Sanatı
Seramik, insanoğlunun toprağı şekillendirmesiyle ortaya çıkmış ve yaşamının 

ilk sanatı hâline gelmiştir. İlk örneklerine MÖ 25.000’de rastlanan geleneksel-klasik 
seramik sanatı, insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda sanatların en eskisi olarak 
mütevazı bir kap sanatı niteliğiyle ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlunun yaşamının ayrılmaz parçası hâline gelen seramik, yöresel farklı-
lıklar dışında Endüstri Devrimi’ne kadar aynı şekilde yapılmaya devam etmiş, En-
düstri Devrimi ile beraber seramik, el sanatı-zanaat konumundan endüstriyel sera-
mik sanatı konumuna yönelerek yeni bir alana kavuşmuştur. 20. yüzyılda Bernard 
Leach, yaratıcılığı zorlayan ve uygulayan çağdaş bir sanatçı kimliği ile çalışmalarını 
sürdürmüş, bu devrede modern sanat akımlarının da etkisiyle modern-çağdaş sera-
mik sanatı ortaya çıkmıştır. Picasso, Matisse ve Miro, seramiğin işlevci ve dekoratif 
mantığını dışlayarak seramik malzemenin bireysel, estetik, biçimsel ve düşünsel 
yorumlarını ortaya koymada sanatçıya sağladığı ifade imkânlarını görmüş ve eser-
leriyle seramiğin bu ayrıcalıklı taraflarını göstermişlerdir. Bu tür uygulamalarla sera-
mik, yeni bir anlatım diline kavuşmuş ve sanatsal bir ifade aracı olmuştur.

Seramik sanatı gelişim sürecinde tarih boyunca farklı uygarlıklara ve değişen 
yaşam biçimlerine, farklı teknik ve estetik değerlere göre değişik yönelimlere girerek 
günümüze kadar yaygınlaşıp gelişme göstermiştir. Bugün seramik sanatı çağın ko-
şullarıyla ve düşünce yapısıyla yeniden biçimlenmiş ve plastik-görsel sanatlar içinde 
kendi kimliğini oluşturmuş ve kazanmıştır. 

Türk seramik sanatı, seramik sanatı tarihinin aktif ve en önemli temsilcisi olmuş, 
hem klasik seramik-çömlekçilik hem endüstriyel seramik hem de çağdaş seramik 
sanatında evrensel düzeyde dünyayla eş zamanlı en iyi örnekleriyle tarihe geçmiş-
tir. Elinizdeki kitapta çağdaş seramik sanatında bizlere büyük bir gurur yaşatan ilk 
öncülerin ve günümüz genç sanatçılarının eserleri seçilerek sizlerle paylaşılmıştır.

Kemal Uludağ
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Yaşamla ölüm arasındaki 
ince çizgide acil tıp vardır.

Başar Cander

Emergency medicine exists on the fine line 
between the life and death.
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Beril Anılanmert
Zıtlık-4, 2007, h 66 cm



“Acil Aşkı” da diğer bütün 
aşklar gibidir; bilimle, 

akılla, mantıkla açıklanamaz, 
“şiir”le açıklanabilir belki.

Zeynep Çakır

Emergency love is like all other loves, it can not explained 
by science, mind or logic. It could be explained by poetry.

8
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Bingül Başarır
Kromozom 2-3, 2002, h 40 cm
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Acilde biri sizden yardım 
isterken “Gelseniz iyi 
olur.” diyorsa koşun.

Mehmet Gül

When someone looking for help in emergency 
room saying "I hope you come" , you should run 

toward him. 
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Candeğer Furtun
Alkış, 2010, h 31 cm
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Aciller hastanelerin 
süvari birlikleridir, cephe 

savaşına sürerseniz 
savaşı kaybedersiniz.

Cemil Kavalcı

Emergency services are the cavalry of hospitals; if 
you engage them in frontline combat, you will lose.
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Erdinç Bakla
Efes Artemisi, 1998, h 93 cm
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Doktor, acilde doktordur.
Sami Zan

A physician is really physician in emergency ward.



15

Güngör Güner 
Dün –Bugün – Yarın, 1982, h 30 cm
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Acil tıpta yüzde yüz 
tanı, acil değildir.

Hakan Oğuztürk

A hundred percent diagnosis is not urgent in 
emergency ward.
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İlgi Adalan
Form, 2000, h 60 cm



18

Acil tıp uzmanları 
nefes alamayanların 

nefesi, hayata tutunmak 
isteyenlerin tutunacak 

dallarıdır.
Başar Cander

Specialists of the emergency ward are the breath for 
those who can not inhale and are strongholds for those 

who try to hold on to life.
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Mehmet Tüzüm Kızılcan
Lirik Yansımalar, 2012, h 40 cm
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İlk yardım son yardım 
olmamalıdır.

First aid should not be last aid.
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Sevim Çizer
Lüsterli Tabak, 2015, Ø 40 cm
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Canlandırmada tükenmiş 
mumu yakmaya çalışma; 

ancak sönmüş mumu 
yakmakta da geç kalma!

Şinasi Özsoylu

In resuscitation do not try to spark off burnt 
candle, but do not delay in burning up extinct 

candle too. 
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Zehra Çobanlı 
Her Derde Deva, 2009, h 40 cm
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Kaydetmediğiniz işler 
yapılmamış sayılır.

What is unrecorded is not performed.
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Halil Yoleri
Simurg, 2016, h 36 cm
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Hastalığı tedavi etmeden 
önce zihni tedavi 

etmelisiniz.
Chen Jen

When you treat a disease first treat the mind.
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Kemal Uludağ 
Töre 32, 2016, Ø 42 cm
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Ultrasonografi ileri 
stetoskoptur. 

Başar Cander

Ultrasonography is an advanced stethoscope.
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Reyhan Gürses 
Gözyaşı, 2003, h 16 cm



30

Acil tıp soğuk bir 
havuzdur; ancak girdikten 
sonra zamanla alışırsın.

Hakan Oğuztürk

Emergency medicine is a cold pool; you only get 
accustomed to it only after you dive into it. 



31

Bilgehan Uzuner
Türk Bayrağı Kahve Fincanı, 2006, h 7 cm
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Acile geliş iki şekildedir: 
yürüyen ölüler ve yürüyen 

gerçekten ölecek ölüler.
Feride Çalışkan

There are two types of arrival to emergency 
department; as a walking dead and as walking deads 

who are really about to die. 
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Sibel Sevim
Frida’ya Sevgilerimle, 2015, h 40 cm



Havayoluna tüp takarken 
ne zaman çıkaracağınızı 

düşünün.

When you insert an airway tube think about when 
to pull it out.

34
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Sadettin Aygün 
Nuh’un Gemisi, 2010, h 80 cm
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Acil, 7/24’tür.
Başar Cander

Emergency ward is 24 hours a day 
7 days a week service. 
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Soner Genç 
Kristal Sırlı Porselen Tabak, 2011, Ø 33 cm
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Acil, hastanenin 
vitrinidir.

Emergency ward is the showcase of a hospital.
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Candan Güngör 
İnsana Dair, 2016, h 18 cm
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Elindeki hasta evdeki 
hastadan; entübe hasta ise 
ikisinden de güvendedir.

A patient under medical observation is more secure 
than a patient at home; the intubated patient is 

more secure than both. 
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Cemalettin Sevim
Yükseliş, 2015, h 85 cm



Resüsitasyon, kapkaranlık 
bir odadaki potaya sürekli 
top atıp basket olduğunda 
lambanın yanması gibidir. 

Mehmet Gül

Resuscitation is like throwing the ball into a basket 
in the utterly dark room and when you score the 

lamp is switched on.
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Lale Dilbaş
İnatçı, 2016, h 25 cm
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Köprüden önceki son 
çıkış: Acil servis. 

Cemil Kavalcı

Emergency ward: the last exit 
before the bridge.
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Meltem Kaya Ertl
Soytarı,2012, h 45 cm
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Acil tıp yok, 
komplikasyon yok. 

Başar Cander

No complication no emergency medicine.
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Ayşegül Türedi Özen
Halkalı Kuş, 2009, Ø 33 cm
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Yaşam dünyadaki en 
kıymetli şeydir. ABC’yi 

bilmezsen elinden 
kaçırırsın.

Sema Uğuralp

Life is the most precious thing in the world: if you 
do not know ABC, it slips through your fingers.
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Oya Uzuner
Birkaç Ağaç Meselesi 1, 2014, h 35 cm
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Triajın anahtar soruları: 
Hasta nasıl? Ne kadar 

hızlı olunmalı?

Triage key questions are: How sick? How quick?
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Pınar Genç 
İsimsiz, 2014, h 72 cm
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Depremde amaç, göçük 
altındaki kişiyi çıkarmak 

değil kurtarmaktır.

After an earthquake our aim is not to 
pull the person who is under wreckage

 but we should save him/her. 



Burcu Öztürk Karabey
Tohum, 2009, h 150 cm
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Göz dibine bakmasını 
öğretmediğiniz kişiye lomber 

ponksiyon yapmasını da 
öğretmeyiniz. 

Faik Sarıalioğlu

Do not teach how to perform lumbar puncture 
to those whom you have not taught how to

 examine the fundus of the eye.



55

Hasan Başkırkan
Taş, 2011, h 15 cm
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Hastalanmamış kişi 
iyi hekim olamaz.

No man is a good physician 
who has never been sick.
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Kaan Canduran
Çocuksu hayaller, 2013,25x16x21 cm
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Kazalar kazara olmaz.

Accidents do not happen accidentally.
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Kamuran Ak
Simurg, 2014, h 40 cm
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Düşünmezseniz 
aramazsınız; aramazsanız 

bulamazsınız; bulamazsanız 
tedavi edemezsiniz.

If you don’t think, you will not search;
 if you do not search, you will not find;
 if you do not find you will not treat.
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Serdar Tekebaşoğlu
2005, h 40 cm
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Sıkı sar ama 
kangren etme!

Wrap up tightly but do 
not cause gangrene.
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İsmail Yardımcı
Doğaya Dair, 2016, h 52 cm



Hekim bazen hastayı 
iyileştirir, çok kez teskin 
eder; fakat daima teselli 

edebilir.
Trousseau

Physician sometimes heals the patient, often 
soothe but can always console him/her.
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Nurdan Yılmaz Arslan
Bir zamanlar kuşlar konardı .., 2016, h 25 cm



Hastalık randevuyla 
gelmiyor ki sen hastaya 

randevu veresin.
Sami Zan

Sickness does not ask for appointment; that is 
why you should not arrange an appointment for 

the patient.
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Emel Şölenay
Yusyuvarlak- Baykuş, 2015, Ø 30 cm
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Akrep öldürür, yılan 
süründürür.

Scorpions kills but the snake make you ruin.
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Hasan Şahbaz
Yüz-Yüze, 2015, h 40.4 cm
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Sedasyonla anestezi 
arasındaki farkı ilacın 

dozu belirler.
Cengiz Yakıncı

It is the dosage of medicine that 
differentiate sedation and anesthesia.
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Elif Aydoğdu Ağatekin
Troleybüs, 2016, Ø 16 cm
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Acilde psikiyatrik neden 
en son tanı olmalıdır. 

Başar Cander

Psychiatric reason should be the 
last diagnosis in emergency.
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Deniz Onur Erman
Tutsak, 2015, h 76 cm
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Acil sorunları ya triaj 
eksikliğinden ya da 
düzensizliğinden  

kaynaklanır.

Problems in emergency ward stems from 
either lack of triage or incorrect triage.
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Serdar Mutlu
Selamlama, Ø 90 cm
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Herhangi bir ilaç, 
herhangi bir zamanda, 
herhangi bir şekilde, 
anafilaksiye neden 

olabilir.

Administering any medication at any time in 
any way may lead to anaphylaxis.
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Ayşe Denizli
Uzak Limanlar, 2015,63x40 cm
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Kabızlık zaman çalar, 
ishal ise bekletmez.

Constipation steals time on the other hand 
diarrhea does not wait for you.
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Duygu Kahraman
Bulutları Beklerken, 2014, h 35 cm



Acilde triaj renkleri torpil 
konusu edilemez.

The triage colors can not be a topic for preferential 
work in emergency ward.
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Fikret Aydoğdu
Laleler, 2014, Ø 127cm h 90cm
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Yürek nabızla konuşur.
Mısır atasözü

Heart speak on the pulse.
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Candan Dizdar Terwiel
Harfler, 2016, h 60 cm
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Önemli görünen şey çoğu 
zaman önemsizdir, acil 
görünen şey çoğu zaman 

acil değildir. 
Eisenhower

What is considered important is often not important; 
what is considered emergency is often not urgent.
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Mutlu Başkaya
Herkes Prens, Herkes Prenses, 2016




