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Cihan Demirci

İstanbul doğumlu Cihan Demirci, MSÜ-
GSF Tekstil ve ardından Sinema-Tv 
bölümlerinde okudu. Yazar-çizerliğe 15 
yaşında başladı. İlk karikatürleri 1978’de 
Fırt dergisinde yayımlandı, ilk imzalı yazısı 
Haziran 1980’de Gırgır dergisinde çıktı. 
Profesyonelliğe 1981’de Ses dergisinin 
Atmaca mizah ekinde adım attı. 1982-
1986 arasında GÜM’de çalıştı. Güneş, 
Hürriyet, Milliyet, Gırgır, Fırt gibi yayınlarda 
yazıp çizdi ve çeşitli tv programlarında 
yazarlık yaptı. Miço ve Mobidik adlı çocuk 
dergilerinde, Cumhuriyet gazetesinde 
ve daha pek çok yayında yazdı ve çizdi. 
14 kez karikatür sergisi açtı. Son 20 
yılda 900’e yakın kültürel etkinliğe katıldı. 
2012’de çizerliğinde 34, yazarlığında ise 
32. yılı geride bıraktı. Cihan Demirci’nin 
ilki 1985’te olmak üzere bugüne dek 
yayınlanmış 41 kitabı bulunuyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitabı:

ŞİİR KÜÇÜĞÜN
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Sevgili çocuklar, öncelikle şunu söylemekte yarar 

görüyorum; az sonra bu kitapta okumaya başlaya-

cağınız fıkralar öyle sağdan-soldan derlenmiş ve bir 

araya getirilmiş fıkralar değildir. Bu fıkraların hepsini 

bizzat ben yazıp-ürettim... Yani bu fıkralar özgün-

dür…

Bunu şunun için belirtmek istedim; bu tür fıkra 

kitapları ülkemizde genellikle çoğu zaman “mizah 

yazarı” olmayan kişiler tarafından derlenerek “ano-

nim” bir şekilde hazırlanmaktadır. Genellikle kitabın 

üzerinde ismini gördüğünüz kişiye ait olmayan, kısa 

süre içerisinde apar-topar, sağdan-soldan toparlan-

mış “derleme fıkralar”dan oluşan bu kitaplardaki 

mizah düzeyi de bu nedenle pek parlak olmuyor. 

Aslında mizahçılar pek fıkra üretmez. Yıllar önce 

yaptığım bir radyo programında fıkra da anlatmam 



C
ihan D

em
irci   K

IK
IR

 K
IK

IR
 F

IK
R

A
LA

R

8

gerekli olduğunda, piyasada var olan kitaplardan 

fıkralar okumak istememiş, oturup fıkra da üretmeye 

başlamıştım. Bu fıkralar sonradan kitaplaştı.

Üretip yazdığım bu fıkraları kitaplaştırmamın 

önemli bir nedeni de bu fıkraların son yıllarda özel-

likle internet ortamında elden ele, dilden dile, site-

den siteye dolaşması ve hızlı bir şekilde anonim bir 

hale getirilmesidir. Çünkü fıkra dediğimiz bu en eski 

mizah türü, anonim hale gelmeye çok açıktır ne de 

olsa! Kitaplaştırarak bu fıkraların sahipsiz olmadığını 

göstermek istedim açıkçası...

Lafı burada kesip sizi özel olarak derlenmiş fık-

ralardan oluşan “Kıkır Kıkır Fıkralar” adlı bu fıkra 

do lusu kitapla baş başa bırakıyorum. Umarım sizi 

ne şelendiren, gülümseten bir kitap olur… Bıkıp 

usanmadan her zaman dediğim gibi, gülmek en çok 

siz çocuklara yakışır, o halde her zaman; GÜLEKALIN 

ar kadaşlar…

Cihan Demirci

Kadıköy/İstanbul
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Mars’tan Bildiriyorum

Temel günün birinde Mars’a gitmiş... Uzay ara-

cından yavaş yavaş inip Mars’a ayak basmış ve he-

men dünyayla bağlantı kurup konuşmaya başlamış:   

“Aloooo Hüstıııın... Alooo Hüstıııın... Haçan pen 

celdum... Şu an Mars’tayım... Aslında pen taha once 

de Mars’a celmuştum ama park yeri bulamadığım 

içun geri dönmüştüm neyse ki bu kez kolayca park 

yeri buldum daaaa!”

Sıra Gecesi

Temel, bir süredir görmediği yakın arkadaşı İl-

yas’ı yolda ağzı burnu dağılmış, kolu bacağı sargılı 
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halde, zorlukla yürür bir halde görünce telaşla sor-

muş: 

“Ula İlyas, hani sen Urfa’ya sıra gecesine gide-

cektin n’oldi boyle?”

İlyas boynunu büküp cevap vermiş:

“Sorma Temel, sıra gecesidur diye haçan yanlış-

lıkla sıra dayağı gecesine gitmişum daaaa!”
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Yabancı Avcı

Palavracılıklarıyla ünlenmiş üç avcı, Avcılar Kah-

vesinde çevrelerini sarmış meraklılara gene atıp tut-

maya başlamışlar. Birinci avcı gözlerini aça aça söze 

girmiş:

“Arkadaşlar, geçen hafta yurtdışından yabancı 

bir avcı dostum geldi. Onunla ava çıktık. O bir tane 

bile keklik vuramazken ben arka arkaya tam 20 tane 

keklik vurdum!”

İkinci avcı heyecanla sözü almış:

“Seninki de bir şey mi canım! Ben de geçen hafta 

yurtdışından gelen yabancı bir avcı dostumla birlikte 

ava çıktım. O bir tane bile tavşan vuramazken ben 

sadece üç kurşunla tam 30 tane tane tavşan vurdum 

be!”

Tüm bu anlatılanlara bıyık altından gülen üçüncü 

avcı söze girmiş:

“O-hoo arkadaşlar sizinki de ne ki Allah aşkına! 

Ben de geçen hafta yurtdışından gelen bir avcı dos-

tumla ava çıkmıştım. Adam bir tek tilki bile vuramaz-

ken ben onun kafasının içinde dolaşan kırk tilkiyi 

birden hem de tek kurşunla vurdum ya!”
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Cep Delik

Üstü başı yırtık pırtık vaziyette olan, yoksul mu 

yoksul bir adam, başını gökyüzüne doğru kaldırıp 

konuştu:

“Hey koca dünyaaa, öyle mağrur olmaaa! Tamam 

benim cep delik, cepken delik ama senin de epeydir 

ozon tabakan delik, n’abeeeer!”

Yapraklar Konuşuyor

Mevsim sonbahardı. Ağaçlardan yapraklar dö-

külüyordu her yere... Her yer yaprak doluydu... Yere 

düşmüş yapraklardan biri diğerine sordu:

“Eeeee dostum, söyle bakalım sen nasıl düştün 

burayaaa?”
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Hırsızlık Yaşı Gelmiş

Yaşlı hırsız, oğlunu karşısına alıp ona bir elmayla 

bir bıçak verdi ve bir elini onun omzuna koyup ko-

nuştu: 

“Bak evladım, artık senin de hırsız olma yaşın 

geldi çattı, şimdi bu işe ilk önce bir elmayı soyarak 

başla bakalım!”

Yanlış Ayna

Kötü kalpli kraliçe, aynanın karşısına geçip o her 

zamanki klasik laflarını söyledi:

“Aynaaaaa, aynaaaaa söyle banaaaa... Benden 

daha güzeli var mı bu dünyadaaaaaaa?”

Aynadan ses geldi:

“Ay vallahi çok dalgınsınız kraliçem çoook! Gene 

yanlış aynaya konuşuyorsunuz. Burası lunaparktaki 

güldüren aynalar yaaaa! Gene çok komik duruma 

düştünüz kraliçem hihhohhohhohhhaaaaaa!”
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Huni Operasyonu

Akıl hastanesindeki doktor karşısındaki yatakta 

yatmakta olan akıl hastasına bakarak konuştu:

“Bakın beyefendi, iyileşmeniz için bugün yapaca-

ğımız zor bir operasyonla başınızdaki huniyi almamız 

şart! Sizin için çok zor biliyorum ama inanın başka 

çaremiz yok!”

Son Sahne İsteği

Hasta yatağında yatmakta olan oldukça yaşlı 

adam çevresini saran karısına, çocuklarına ve akra-

balarına bakarak zorlukla konuştu:

“Karıcııııım, çocuklarııım, değerli akrabalarıııım... 

Biliyorsunuz televizyonlarda oynayan dizi filmlerin 

son sahnesi geldiği anda araya birden reklamlar giri-

yor ve o reklamlar bitmek bilmiyor. Şimdi ben de haya-

tımın son sahnesi yayına girmek üzereyken en azından 

araya 15 dakika reklam girmesini istiyorum yaaaaaa!”
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Bayram Değişikliği

Bir sokağın köşesinde yerde oturmakta olan iki 

dilenci konuşuyordu:

“Bayram geliyor Himmet abi, bu bayram n’apı-

caksın?”

Diğer dilenci cevap verdi:

“Bu bayram karşı kaldırıma geçip orada dilenece-

ğim kısmetse Siyami!”
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Usta mizahçı Cihan Demirci’nin kaleminden
çıkan birbirinden eğlenceli fıkralar

bu kitapta sizleri bekliyor.

Gülmeye doyacaksınız!

YAŞ

8

9

10

11




