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ÖZET
Bu çal›ﬂmada doktor f›kralar›n›n özellikleri incelenerek, bu baﬂl›k alt›nda yer alan f›kralar›n “türsel”
bir özellik taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› irdelendi. Doktor f›kralar›n›n, t›p jargonu yerine günlük konuﬂma diliyle oluﬂturuldu¤u görülür. Bu f›kralarda sa¤l›k kurumlar›n›n eleﬂtirisi, cinsellik, ak›l hastalar› ve doktorlar›n diyaloglar› gibi çeﬂitli konular etraf›nda mizah oluﬂmuﬂtur. Doktor f›kralar›nda belli bir doktor “stereotip”inin
yer ald›¤›n› söylemek zordur; çünkü f›kralarda birçok farkl› doktor portresi yer al›r. Sonuç olarak, doktor f›kralar› özel bir tür olarak de¤erlendirilemez. Bu f›kralar› doktor ve hastane ba¤lam› etraf›nda ﬂekillenmiﬂ
f›kralar olarak de¤erlendirmek gerekir.
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ABSTRACT
This paper, examines the features of the doctor jokes and questiones if the doctor jokes can be considered as a “genre”. It is seen that doctor jokes has been formed in daily language but not in medical jargon.
Subjects like sexuality, the criticism of health institutions and dialogues between doctors and lunatic patients constitute the humorous content of the jokes. It could hardly be said that there is a doctor “stereotype”
in doctor jokes, because there are many different doctor portraits in these jokes. In conclusion, doctor jokes
can not be regarded as a specific genre, but rather they imply the whole context of doctors and hospitals.
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F›kra, halk edebiyat›nda anlat› çekirde¤ini hayattan alan bir olay veya düﬂünceye dayan›r. K›sa ve yo¤un bir anlat›m özelli¤ine sahip olan bu tür, insan kusurlar›n›, günlük hayatta ortaya ç›kan
gülünç olaylar›, çarp›kl›klar›, karﬂ›tl›klar›
ince bir mizah ile ortaya koyan bir yap›ya
sahiptir (Karada¤ 319). F›kralar›n s›n›fland›r›lmas› konusunda bir yarg›ya varmak için Internet’teki f›kra sitelerindeki
s›n›fland›rmalar yard›mc› olacakt›r. Bunlara bak›ld›¤›nda “erotik, spor, kad›n-erkek, okul, sarhoﬂ, deli, sar›ﬂ›n, doktor,
Nasrettin Hoca, Temel, Bektaﬂi, ‹ngilizAlman-Frans›z…” gibi konular›na göre
çeﬂitli f›kra türleri ile karﬂ›laﬂmak mümkündür. Böyle bir s›n›fland›rmada dikkati
çeken olgu, bir meslek grubu hakk›nda
sadece doktor f›kralar›n›n yer almas›d›r.
“www.fikra.net, www.fikra.gen.tr, www.

benimsayfam.com/fikra/, www.herseynet.
com/fikralar/” gibi sitelerde bir meslek
grubu hakk›nda yaln›zca doktor f›kralar›na yer verilmiﬂtir. Bu gözlemden yola ç›karak doktor f›kralar›n›n “türsel” bir özellik taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› sorulabilir. Bu yaz›da, doktor f›kralar› çeﬂitli konular etraf›nda irdelenerek bu soruya bir yan›t aranacakt›r. Bunun için öncelikle doktor f›kralar›n›n nas›l bir yap›ya sahip olduklar› incelenecektir. Doktor f›kralar› konusunda,
Deniz Da¤›t›m’›n haz›rlad›¤› En Güzel
Doktor F›kralar› kitab›, Turgay Ayd›n’›n
Ayd›n ilinde yapt›¤› f›kra derlemelerinden
oluﬂan Ayd›n F›kralar› eseri ve Internet’te yer alan f›kralar kaynak olarak
kullan›lacakt›r.
Doktor f›kralar› söz konusu oldu¤unda, bu f›kralar›n doktorlar›n bak›ﬂ aç›s›n›
yans›tan; t›p terimlerini içeren bir yap›s›-
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n›n olup olmad›¤› merak edilen bir konudur. Doktor f›kralar›na bu aç›dan bak›ld›¤›nda f›kralarda son derece sade bir üslup
oldu¤u ve t›p terimlerine fazla rastlanmad›¤› görülür. Çok az f›krada günlük konuﬂma dilinin d›ﬂ›nda s›n›rl› bir kullan›m› olan t›p diline ait terimlere rastlan›r.
Bunlara örnek olarak ﬂu f›kra verilebilir:
Hastanede Vizite
Yaﬂl›ca bir han›ma bir türlü teﬂhis
konulam›yor. Kad›nca¤›z yirmi sekiz gündür üniversite hastanesinde yatmakta ve
hiç bir sonuç yok. Belki dikkatinizi çekmiﬂtir, üniversite hastanelerinde garip bir
hiyerarﬂi vard›r. Prof. baﬂta, arkas›nda
Doç.lar, sonras›nda baﬂasistanlar ve bir
iki parlak ö¤renci üçgen düzende, vizitlere nerdeyse uçarak giderler. Yine böyle bir
gün ve tüm kadro hastan›n baﬂ›nda. Prof
sorar: - Radyolojik tetkikler? Hemen filmler ›ﬂ›kl› panoya yerleﬂtirilir. Sert ve kararl› bir ses: - EKG? Derhal hocan›n önüne serilir, - Eforlusu? O da hemen aç›l›r
hocan›n önüne. - Laboratuvar tetkikleri?
Her ﬂey önceden haz›rlanm›ﬂt›r. Elektroansefalografi? - Buyrun hocam. - Emar?
D›ﬂar›da çektirilmiﬂ(!) emar da konulur
büyük patronun önüne. - Sintigrafi? - Anjiyo?... derken büyük ﬂef sorar: - Sken oldu mu? Kad›ndan gelen c›l›z bir ses: - Bi
onu
yapmad›lar!
(http://www.fikra.net/F_kategori.asp?F_Kategori_id=Doktor)
Bu f›krada t›p terimleri yer alsa da,
bunlar f›kran›n anlaﬂ›lmas› için gerekli
de¤ildir, yani f›kran›n oda¤›nda yer almazlar. F›kran›n mizahî boyutu cinsellik
temas› çevresinde ﬂekillenmiﬂtir.
Argiris Archakis ve Villy Tsakona “A
New Approach to the Issue of Identity
Construction via Humor” (Kimlik Oluﬂumu Konusuna Mizah Yoluyla Yeni Bir Bak›ﬂ) baﬂl›kl› makalelerinde, mizah›n agresif e¤ilimlerin bir d›ﬂa vurumu olarak de¤erlendirilebilece¤ini belirtirler. Mizah
konusunda oluﬂturulmuﬂ “üstünlük teorisi”ne göre, insan›n ben ve öteki aras›nda
yapt›¤› karﬂ›laﬂt›rmadan mizah ortaya ç›kar. Mizah, anlat›c›n›n bir ﬂekilde “öteki”ne karﬂ› bir üstünlük sa¤lad›¤› durum-
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larda geçerlidir (47). Bu aç›dan doktor f›kralar›na bak›ld›¤›nda f›kralarda “üstün”
olan›n, bir bak›ma olay›n kendi bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nan›n ve “aﬂa¤›” konumda olan›n; yani gülme ö¤esinin üzerinde odakland›¤› kiﬂilerin kimler oldu¤u sorulabilir.
Doktor-hasta ikili karﬂ›tl›¤› aç›s›ndan konuya bak›ld›¤›nda, f›kralarda doktorlar›n
beceriksizlikleri, fazla ücret talep etmeleri gibi aç›lardan eleﬂtirildikleri görülür.
Bu tür f›kralar için ﬂöyle bir örnek verilebilir:
Kafaya Koymuﬂ
Adam son derece tehlikeli bir ameliyat geçirecekmiﬂ. Kurbanl›k koyun gibi
uzanm›ﬂ ameliyat masas›na. “Ne dersiniz
doktor? Kazas›z belas›z atlatabilecek miyim bu ameliyat›?” Doktor: “Valla kardeﬂim, bu ameliyat› doksan ikinci kez yap›yorum. Kafaya koydum evelallah bu kez
ne yap›p yap›p baﬂaraca¤›m!” demiﬂ (En
Güzel Doktor F›kralar› 72).
Bu f›krada doktor, beceriksizli¤i ve
hastalar›n hayat›na de¤er vermemesi yönünden eleﬂtirilmiﬂtir. Di¤er taraftan, birçok f›krada hastalar›n “komik” durumlar›n›n anlat›ld›¤› görülür. Bu konuda Turgay Ayd›n’›n derledi¤i bir f›kra örnek olarak verilebilir:
Koçarl›’l› Yaﬂl› Hasta ve Doktor
Ayd›n’›n Koçarl› ilçesinden yaﬂl› bir
köylü Ayd›n’a doktora gelir. Menderes
Bulvar›’nda dolan›r doktorun muayenehanesini bulur ve s›ras›n›n gelmesini bekler.
Bir zaman sonra doktor hastay› odas›na
ça¤›r›r.
-Hoﬂ geldin amca nas›ls›n neyin var?
diye sorar.
Yaﬂl› amca da doktora ﬂöyle cevap
verir.
-Doktor begim e o¤lum çocca¤›m, neyim olsun ki, Allah›ma ﬂüküle olsun onüç
dönüm zeytinli¤im vaa, beﬂ dönüm yemiﬂ
talam vaa, iki evlek bostan›m vaa, eyi bi
çift öküzüm vaa. ‹ki çocca¤›m vaa, gar›m
va, gadeﬂlem vaa daa ne olcek der (Ayd›n
101).
F›krada komik olan unsur, hastan›n
doktoru yanl›ﬂ anlamas› ve safça konuyla
ilgisiz sözler söylemesidir. Örneklerde de
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görüldü¤ü gibi doktor f›kralar›nda hasta
ya da doktor güldürü konusu olabilmektedir. Bu aç›dan doktor f›kralar›n›n sadece
bir grubun “üstünlü¤ü”nü yans›tt›¤›n›
söylemek do¤ru olmaz.
Konular› bak›m›ndan doktor f›kralar›na bak›ld›¤›nda en yayg›n konunun hasta ve doktor ya da doktor ve hemﬂire aras›nda cinsel bir iliﬂkiden do¤an mizah oldu¤u söylenebilir. Leonard Feinberg, “The
Secret of Humor” (Mizah›n S›rr›) baﬂl›kl›
makalesinde psikolog J. Y. T. Greig’ten
yapt›¤› al›nt›da ﬂöyle der: “J. Y. T. Greig,
bütün mizah›n sevgi ve korku aras›ndaki
çat›ﬂmaya dayal› oldu¤unu söyler. Greig’e
göre yetiﬂkinler aras›ndaki mizah dengesizli¤i, cinsel istek ve bu iste¤in bast›r›lmas› aras›ndaki çat›ﬂmadan kaynaklan›r”
(106). Zaten Leonard Feinberg’in de belirtti¤i gibi “cinsel atfa ba¤l› ﬂakalar bütün mizah›n en güçlü tepkisini uyand›r›rlar” (110). Bu aç›dan doktor f›kralar›nda
cinselli¤in, önemli bir mizah unsuru olmas› anlaﬂ›labilir. Ayr›ca doktorluk mesle¤i, muayene, hastalar›n özel hayatlar›na ait bilgilerin teﬂhis için gerekli olmas›
gibi özellikleri ile hastalar›n mahremiyetine dahil olmay› gerektirir ki; bu da doktor f›kralar›n›n cinsel bir ba¤lama kolayca yerleﬂmesini sa¤lar. Örnek olarak ﬂu
f›kra verilebilir:
Çapk›n Doktor
Kad›n gö¤sünden rahats›zm›ﬂ ve bir
röntgen mütehass›s›na gitmiﬂ. Doktor -soyunun lütfen.... demiﬂ. Kad›n: Beyefendi
ben utan›r›m ›ﬂ›klar› kapatabilir misiniz
acaba? diye sormuﬂ. Neyse doktor ›ﬂ›klar›
kapatm›ﬂ, beﬂ dakika sonra kad›n sormuﬂ: Doktor bey elbiselerimi nereye koyay›m?
-Benimkilerin
üzerine...
(http://www.fikra.net/F_kategori.asp?F_Kategori_id=Doktor)
Bu f›krada muayene için hastan›n
soyunmas›yla ilgili olarak mizah oluﬂturulmuﬂtur.
Doktor f›kralar›ndaki yayg›n temalardan biri de doktorlar›n muayene ücretlerinin fazla olmas›n›n eleﬂtirisi ve devlet
hastanelerinin elveriﬂsiz koﬂullar›d›r. Birçok f›krada toplumun ve sistemin eleﬂtiri-
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sinin yap›ld›¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmaz.
Freud’a göre “kahkaha, geleneksel de¤erler ve statükoyla alay ederek topluma sald›r›r. […] ‹nsanlar›n düzen d›ﬂ›na ç›kanlara ve düzene güldükleri tart›ﬂ›lmaz bir
gerçektir” (Feinberg 112). Cathy Lynn
Preston, “Joke” (F›kra) baﬂl›kl› yaz›s›nda
f›kralar› var olan iktidar iliﬂkilerinin yans›t›ld›¤›, toplumun alt ve üst tabakas›n›n
söz ald›¤› Mikhail Bakhtin’in “karnavalesk” kavram› ile aç›klar. F›kra toplumdaki çok seslili¤in yans›t›ld›¤›, var olan ideolojinin tan›mland›¤› ve eleﬂtirildi¤i bir
alan olarak görülebilir (Preston 472). Bu
aç›dan doktor f›kralar›nda sa¤l›k sisteminin yans›t›lmas› ve eleﬂtirisinin yap›lmas›
beklenen bir olgudur. Turgay Ayd›n’›n
derledi¤i bir f›kray› özetleyerek bu konuya örnek olarak verebiliriz:
Ayd›n’da vatandaﬂ›n biri rahats›zlan›r, dayan›lmaz bir baﬂ a¤r›s› vard›r. Ayd›n Devlet Hastanesi’ne gider. Doktor da
beyin tomografisi çekilmek üzere hastay›
ilgili servise havale eder. Vatandaﬂ memura gider ve memur da iki ay sonras›na,
kurban bayram›n›n arifesine gün verir.
Hasta çaresizli¤inden bahseder, memur
ise yapacak bir ﬂeyi olmad›¤›n› söyler. Bunun üzerine vatandaﬂ, kurumun ba¤l› oldu¤u il müdürlü¤üne gider ve durumunu
anlat›r. Amir ise hastaneye bir telefon
açarak durumun düzeltilmesini ister. Vatandaﬂ hastaneye geri döndü¤ünde memura “Bayram ne tez geldi” der (Ayd›n
90).
F›krada “hasta” yerine “vatandaﬂ”
kelimesi kullan›larak devlet kurumlar›n›n toplumun ihtiyaçlar›na cevap vermemesi eleﬂtirilmiﬂtir.
Doktor f›kralar›nda önemli bir bölümün ak›l hastalar› ve doktorlar aras›ndaki diyaloglardan oluﬂan f›kralar oldu¤u
söylenebilir. Bu f›kralardaki mizah unsurunu “deli” olarak tan›mlanan ak›l hastalar›n›n söyledikleri oluﬂturur. “En düﬂük
seviyede mizah bütün kültürlerde ayn›ym›ﬂ gibi gözükür: Fiziksel bozukluklara,
zihinsel aksakl›klara, toplumsal cehalete,
utand›r›c› durumlar›n kurbanlar›na gülünür” (Feinberg 113). Ak›l hastalar› ve dok-
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torlar aras›nda geçen f›kralar “delilerin”
durumunu anlatt›klar› için gülme ö¤esi
bar›nd›r›rlar. Bu tür f›kralara örnek olarak “Tamir” f›kras› verilebilir:
Tamir
T›marhanenin baﬂtabibi bir gazeteciye hastaneyi gezdiriyordu. Bir ko¤uﬂa girdiler. Doktor: “Buras›,” dedi, “otomobille
akl›n› bozmuﬂ olanlar›n ko¤uﬂudur.” Gazeteci: “‹yi ama ko¤uﬂta kimse yok…”
“Göremezsin” dedi doktor. “Zira bütün deliler yataklar›n›n alt›nda arabalar›n› tamir ediyorlar” (En Güzel Doktor F›kralar›
103).
Bu f›kradaki komik olan unsur, “deliler”in durumundan kaynaklanm›ﬂt›r.
Doktor f›kralar› konusunda sorulabilecek bir soru da f›kralarda doktorlar› bir
“stereotip”; yani belli özellikleri ile ele al›nan “kal›psal” bir portre içinde de¤erlendirmenin mümkün olup olmayaca¤›d›r.
Katrina Triezenberg “Humor Enhanchers
in the Study of Humorous Literature”
baﬂl›kl› makalesinde “stereotip”lerin dinleyicinin zihninde o tipin komik unsurlar›
ile ilgili bir ﬂema oluﬂturdu¤undan bahseder. Dinleyici de bildi¤i komik bir karakterden bahsedildi¤inde nas›l bir mizah
unsuru ile karﬂ›laﬂaca¤›n› tahmin edebilir. “Stereotip”ler normal ve normal olmayan karﬂ›tl›¤›n› oluﬂturarak bir komiklik
unsuru oluﬂtururlar (414-15). Örnek olarak, Nam›k Kemal f›kralar›nda cinsel bir
ba¤lam›n yer alaca¤› ya da avc› f›kralar›nda avc›lar›n av hakk›ndaki “palavra”lar›n›n, abart›lm›ﬂ yorumlar›n›n söz
konusu olaca¤› tahmin edilebilir. Bu f›kralarda mizah› sa¤layan unsur da Nam›k
Kemal’in ya da “avc›”n›n söz ve davran›ﬂlar›d›r. Bu bak›mdan Nam›k Kemal ve avc› f›kralar› “stereotip” kavram› için bir örnek oluﬂturabilir. Ancak doktor f›kralar›na bak›ld›¤›nda, f›kran›n nas›l bir ba¤lam
çerçevesinde geliﬂebilece¤i konusunda bir
tahmin yapmak mümkün de¤ildir. Doktor
f›kralar›nda mizah, sa¤l›k kurumlar›n›n
eleﬂtirisi, cinsellik, hastalar›n ve doktorlar›n “komik” halleri gibi çeﬂitli konular
etraf›nda oluﬂturulabilir. Ayr›ca bu f›kralarda mizah› sa¤layan ö¤e doktor olmak
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zorunda de¤ildir. Hastalar›n eleﬂtirisinin
ve mizah›n›n yap›ld›¤› bir çok f›kra da
vard›r. En önemlisi de, bu f›kralarda sabit
bir doktor tipi yer almaz. Bunlardan yola
ç›karak doktor f›kralar›nda, doktorlar›n
“stereotip” oluﬂturmad›klar› söylenebilir.
Sonuç olarak, doktor f›kralar›, cinsellik, ak›l hastalar›, sa¤l›k kurumlar›n›n
eleﬂtirilmesi gibi çeﬂitli konular etraf›nda
ﬂekillenmiﬂtir. Bu f›kralarda “komik” olan
doktor olabilece¤i gibi hasta da “komik”
olabilir ve f›kran›n mizah unsurunu oluﬂturabilir. F›kralarda halk diline yak›n bir
anlat›m biçimi kullan›lm›ﬂt›r, t›p terimlerine fazla yer verilmemiﬂtir. Doktorlar›n
f›kralarda bir “stereotip” oluﬂturmad›¤›
görülür. Bütün bu aç›lardan bak›ld›¤›nda,
doktor f›kralar›n›n türsel bir özellik taﬂ›d›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Bu f›kralar› hastane ve doktor ba¤lam›nda geliﬂerek çeﬂitli yönlere aç›mlanabilen f›kralar olarak ele almak gerekir. Yani doktor
f›kralar› asl›nda bir türü de¤il, ba¤lam›,
yani içinde “doktor”un geçti¤i çeﬂitli f›kralar› imleyen bir terimdir.
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