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ÇOK ÜRETKEN BİR MİZAHÇI: CİHAN DEMİRCİ

 Bu sayıda özellikle çocuklar için yazan çok 
üretken bir yazarı Cihan Demirci’yi 
tanıyacağız.
En son “Çocukluk Hiç Bitmese” Yağmur 
Yayın Grubunun markası olan Parmak 
Çocuk Yayınları’ndan yayınlandı. 
Bugüne kadar yayınlanan 54 kitabı 

bulunuyor. Zirzop Masallar, Geyik 
Muhabbetleri, Profesör Pisifosla 

Kediler Alemi, 70’lerde Çocuk Olmak, 
Sinirnazın Sözlüğü ve Hınzır Can serisi 

bunların en bilinenleridir.
İsterseniz sözü Cihan Ağabeyinize 
bırakalım bakalım kendi hakkında neler 
söyleyecek?

“Merhaba arkadaşlar... Bendeniz Cihan Demirci... 42 yıldır yazar-çizerlik 
yapıyorum. Son 30 yılda sayısı 1250’yi aşan kültürel etkinliğe katıldım. Yani hem 

yazarım, hem de çizerim... Uzmanlık alanım ise; mizah... 
Çocuk yaşta, daha ilkokul sıralarında kendi kendime mizah 
dergisi ve gazete yaparak başlamıştı bendeki yazar-çizerlik 
merakı. Kendi kendime hazırladığım bu dergi ve gazetelerin 
bir kısmı hala bir yerlerde durur. Ama şu bilmenizi isterim 
ki önce iyi bir okur oldum, sonra yazar-çizer. Sizlere de en 
önemli önerim, kitaplarla haşır-neşir olmaya ne kadar erken 
başlarsanız o kadar erken yol alırsınız. Kitaplar size yeni 
dünyaların kapılarını açar ama kitap seçerken de 
elbette içeriğine dikkat etmek 
gerekiyor. 
30 yıla yakın bir süredir çocuklarla 
okullarda bir araya gelirim.  Akla 
seslenen, zekayı açan, sizi yeni 
bilgilerle ve yeni dünyalarla 
tanıştıran bir mizah kitabı 

çocuklar için idealdir. Çocuklar için; 
masallar, şiirler, öyküler ve özellikle 
de fıkralar üretiyorum. Mizahı yani 
gülmeyi,  düşünmeyi ve 
eleştirmeyi seven bir çocuk açık 
fikirli olur ve hayatın zorlukları 
karşısında “mizah duygusu”na 
sahip bireyler daha dayanıklı 
olurlar.  Mizahın Türkçe karşılığı 
“gülmece” ama mizah sadece gülmece değildir, 
güldürmek mizah için önemlidir ama düşündürme ve 
eleştirme ayakları da çok önemlidir. Mizahı seven, 
gülmeyi, düşünmeyi, soru sormayı, öğrenmeyi seven 
çocuklardan iyi büyükler ortaya çıkar, o yüzden mizah 
içerikli kitaplardan uzak durmayın derim...”

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

PARALARIN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER: CAHİT ARF

10 TL’nin arka yüzünde resmi 
bulunan kişiyi anımsadınız 

mı?
Adı Cahit Arf, bir bilim 
insanı 1910-1997 yılları 
arasında yaşamış dünya 
çapında ünlü bir 

matematikçi ve fizikçidir.
Daha ilkokuldayken 

geometrideki “Eşek teorimi” de 
denen Pisagor teorisini ispat etmiştir.

(Teorideki üçgen, eşek kulaklarına benzediği için bu 
isim verilmiştir.)
Dünya matematik literatürüne kendi adı verilen “Arf 
Teoremi” ile girmiştir.
Darbe döneminin paşalarından biri onun yönettiği 
üniversiteyi eleştirmiş, “Bakın bizim askeri okullarda 
disiplinsizlik yok, kimsenin çıtı çıkmıyor” demişti.
Daha sonra Cahit 
A r f ’ l a P a ş a 
arasında şu 
konuşma geçmişti:
-Paşam önce bir 
soru sorayım size. 
Harp Okulu’nda 
öğrencilere ne öğretilmesi gerektiğini biliyor musunuz?’
- Elbette biliyoruz.
- Bakın Paşam, sorun buradan kaynaklanıyor. Biz 
öğrenciye ne öğreteceğimizi tam olarak bilmiyoruz. 
Daha doğrusu emin değiliz. Eğer öğreteceğimiz her 
şeyden emin olsaydık, o zaman orası üniversite 
olmazdı. Üniversite, tartışarak gerçeklerin arandığı 
bir kurumdur. Tartışma olan yerde de sorun çıkması 
doğaldır.



12 Haziran Dünya Çocuk işçiliği ile mücadele gününde  çocuk hakları ile 
ilgili Çocuk Vakfının “HAKLARI ÇALINMIŞ ÇOCUKLAR”
sergisinden güzel iki fotoğraf.

“Hâne berdûş” diye bir şey duymuş muydunuz; “Evsiz-barksız” demek zannederdim; değilmiş, 
“Evi omuzunda” demekmiş. Ev yükü ağır; bir çuval dolusu kâğıttan - iki torba çimentodan,
nakliye masrafı olmasın diye köşebaşlarına bırakılan hantal ve köhnemiş koltuk takımlarından da 
ağır.

Sizi dinliyorum sayın çağrışımlar.
Herkes döküntü bir bodrum katında, kaburgalarından sökülmüş bir çırayla bir gece zenci olmalı. 
Ve ateşin başında oturmalı, birer elma dalına dönüvermiş yanarken kentin sokakları.
Herkes sırtı duvarda, kimi yaban hayvanlarının boynuzlarından akıp giden ışıkları karşısına almalı. 
Sokağın iki yanında, iki kişi karşı karşıya geldiği anda bir hızar gibi işlemeli bakışları.
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ÖYKÜCÜ KARINCA Cihan DEMİRCİ
FIKIR FIKIR FIKRALAR

PROFESÖR KARINCA

Yanıtlar:
 1. 6 tane  hayvan var.
2. Keçi, Horoz, Kurbağa, Zebra,
 Balık, Panda

Sorular:
1- Burada kaç hayvan var?
2- İsimlerini söyler misin.

KÜÇÜK KIZ

Misafirlikte olan kadın, bulunduğu evin küçük 
kız çocuğunun başını okşadıktan sonra ona 
sordu:  “Şirin şey, sen şimdi bizim Zuhal 
ablanın küçük kızısın değil mi?..” Küçük kızdan 
yanıt geldi: “Teyzecim artık zaman değişti, 
bana küçük değil de butik çocuk derseniz daha 
çok sevinirim!..”

YÜRÜYEN SÜPERMEN

Süpermen, Süpermen kıyafetiyle bir parkta 
yürüyüşe çıkmıştı. Onu gören çocuğun biri, 
yanındaki babasına Süpermen’i işaret edip 
konuştu: “Babaaa baksana yaaa, Süpermen 
resmen yürüyor, bizi kandırmışlar, gidip sine-
madan paramızı geri isteyelim!..”

ÇOCUKLUĞA DÖNÜŞ

Psikiyatrist koltuğuna uzanan adam psikiyat-
riste bakarak söze girdi: “Doktorcum acilen, 
hemen, şimdi çocukluğuma dönmek istiyo-
rum!..”
Psikiyatrist de telaşlanmıştı: “Beyefendi, bu 
acele niye?..”
Adam yanıtladı: “Çocukken mahallede saklam-

baç oynarken beni 
kimsenin bulamaya-
cağı bir yere girmiş-
tim. O yer hâlâ 
duruyor mu diye 
bakacağım!..”

SELFİ MERAKININ 
NEDENİ?

Akıllı telefonlar 
çıktığından beri 
insanların günün her 
saatinde sürekli 
kendi fotoğraflarını 

çekmesi yani “selfi” merakı giderek hastalık 
boyutuna varmak üzere. Selfi’ye kendisi de 
meraklı bir çocuk olan ve bu durumla ilgili 
internette bir haber okuyan Büşra, bilgisaya-
rından kafasını kaldırıp televizyon izlemekte 
olan annesine seslendi: “Anne yaaa, sen 
büyüksün bilirsin, sence hepimizdeki bu kendi 
fotoğrafını çekme merakı neden bu kadar 
arttı?..” 
Annesi gülümsedi ve yanıt verdi: “Ah kızım ah, 
öylesine bir çağdayız ki, sanırım insanlar artık 
kendinden 

başkasını pek çekemez haldeler, o yüzden 
hababamselfi yapıp kendilerini çekiyorlar!..”

TATİL BELDESİ

Öğretmen derste öğrencilere yaz tatilinde 
gittikleri tatil beldeleriyle ilgili sorular soru-
yordu. Sınıfın sürekli bir şeyler yiyen, kilolu 
öğrencilerinden Enis’e de sordu: “Peki Enis, sen 
tatil beldesi olarak en çok nereyi sevdin 
bakalım evladım?.. “ Enis ağzını şapırdatarak 
yanıt verdi: “Ayvalık tostunu öğretmeniiiim!..”

SEKİZİNCİ CÜCE!

Pamuk Prenses’in kapısı çaldı. Kapıyı açtığında 
o güne dek hiç görmediği bir cüceyle karşılaştı. 
Öfke içinde salona giren cüce konuşmaya 
başladı: “Nihayet seni buldum Pamuk 
Prenses!.. Aslında ben de o meşhur masalın 8 
cücesinden biriydim ama masal ünlü hale 
gelirken nasıl olduysa hakkım yendi!.. O masal 
hep 7 cüceli bilindi. Yıllarca masal masal seni 
aradım. Manevi tazminat davası açtığımı 
bildirmek için geldim, seninle, o 7 cüceyle ve 
masalı bu hale getirenlerle mahkemede görü-
şeceğiz!..”
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