
atonal 

Hekimlere Yönelik 
Güzel Bir Mizah Dergisi: 

M'AV›l 

Daha önce Pendik civarındaki hekimlere 
ula˛abilen Martı Dergisi, artık tüm ›stanbuVlu 
hekimlere ula˛mayı hedefliyor... 

Dr. Erdinç Köksal'ın daha önce çıkarttıı 
ve Pendik bölgesindeki hekimlere ula˛abi-
len tıbbi kara mizah dergisi Martı bu defa 
daha özel bir formatta ve ›stanbul'daki tüm 
hekimlere yönelik olarak çıktı. Senede bir 
defa Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart 
tarihinde çıkan dergide ba˛ta Erdinç Kok-
sal olmak üzere birçok hekimimizin emei 
geçmi˛. 
Hekimlerin ba˛larından geçen komik vaka-
ların, mesleki fıkra, karikatür ve medyada 
yer alan hekimlik ile ilgili ilginç yazıların 
yer aldıı dergi, kara mizahın çok güzel ör-

neklerini bizlere sunuyor. Dergide Hayri 
Davas, Tarık Minkari, Erdinç Koksal gibi 
eserlerini dergimiz aracılııyla sizlere tanıt-
tıımız sanatçı ve yazar hekimlerimizin, 
dergimizin genel yayın yönetmeni Dr. Batu-
han Kaya'nın ve daha birçok hekim, eczacı 
ve yazarın yazıları da yer almakta. 
Martı Dergisi hekim sanatçılarımızın özel-
likle kara mizah konusunda ne kadar yete-
nekli olduklarını gösteren, derleme bir mi-
zah dergisi görünümünde. Güldürürken 
dü˛ünmemizi salamayı amaçlayan dergi 
güldürmeyi de, dü˛ündürmeyi de ba˛arabil-
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mi˛ gerçekten. 
Sayın Koksal, "dergide mesleimizi, mes-
lekta˛larımızı, yöneücilerimizi ve salık sis-
temindeki aksaklıkları, açıkçası ˛ikayetleri-
mizi dile getiren yazılar yer almakta ve bun-
lar dolaylı yollarla dile getirilmektedir" diye 
özetlemekte Martı dergisinde yer alan ko-
nuları ve bu konulara nasıl yakla˛ıldıını. 
Tıp alanındaki mesleki birçok derginin yanı 
sıra, bir mizah dergisinin de yayınlanması 
hekimlik camiası için ayrı bir renk, ayrı bir 
mutluluk kaynaı olsa gerek. Hekimler ka-
dar, dier meslek gruplarından insanları da 
güldürmeyi ve dü˛ündürmeyi ba˛arabilen 
dergiyi hekimlerimiz ise elbette daha bir ke-
yifle okuyabileceklerdir. 

"YALAN DÜNYA" 

Örenci Yalanları: 
• En çok sizin stajınızı sevdik. 
• En iyi sizin dersinizi anladık. 
• Hiç devamsızlık yapmadım Hocam. 
• Daha dün gece okudum Hocam. 
• Tam dilimin ucunda. 

Asistan Yalanları: 
• Acildi, gece aldık. 
• Valla Hocam aradık ama size 

ula˛amadık. 
• Evet, hastayı muayene ettim. 
• Pansumanı daha yeni yaptım. 
• Valla Hocam, komadaydı, çok ura˛tık, 

döndüremedik. 

Hoca Yalanları: 
(Asla olamaz, hepsi yakı˛tırmadır) 

• Bu ameliyattan binlerce yaptım. 

• Anlatmadıım yerlerden sormayacaım. 

• Benim için hepiniz birsiniz. 

• Her ˛eyin en iyisine layıksınız. 

• Ben bu hastanın böyle olacaını 

biliyordum. 

• Ben Amerika'da iken bu teknik yeni 

çıkmı˛tı. 

• Derse gelemedim, çünkü acil ameliyata 

girdim. 
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