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Merhaba
Kikurcanlar!

  Ben, Ahmetcan. Ama siz, bana 
Kikur ya da Kikurcan diyebilirsiniz. 
Herkes öyle söylüyor zaten. Bir gün 
Yunus, bana çok kitap okuduğum 
için ‘‘Kitap Kurdu” demeye 
başladı. Bu ismim çok yaygınlaştı. 
Ama arkadaşlarım bir süre sonra bu 
iki kelimenin sadece ilk hecelerini 
söylemeye başladılar. Yani gel 
zaman git zaman adım “Kikur” 
oldu çıktı. Bu kitap elinizde olduğuna 
göre siz de bir kitap kurdusunuz.  Yani size   
“Kikurcanlar” diyebilirim.

BİR GRUBUMUZ VAR. İSİMLERİMİZİN BAŞ HARFLERİNİ YAN YANA 
DİZİNCE “HAYAL” OLUYOR.
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 Biz de işin içine biraz gizem kattık ve 
grubumuzun adını 

koyduk. 

Hazırsanız
maceramıza başlıyoruz!

Aynı mahallede oturuyoruz. 
Aynı sınıfta okuyoruz. 
En sevdiğimiz meyve, arkadaşlık.
En sevdiğimiz sebze, dürüstlük.
Aramızda olmaz dargınlık, küslük.

Ayla ile Leyla, grubun ikizleri.
Yunus, bilgisiyle aydınlatır bizleri.

Grubun neşesi ise Haluk.
O bizim tombik arkadaşımız. 
Ama biz, ona “Minik” diyoruz. 
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Radyomuz bozulmuştu. Ufak tefek şey-
leri tamire götürmek benim görevimdi. 
Radyoyu alıp evden çıktım. Yunus ve Ha-
luk, parkta oynuyordu. Nereye gittiğimi 
sorup bana katıldılar. Birlikte Necati ağa-
beyin tamirci dükkanına gittik. 

Dükkana girdiğimizde Necati ağabeyin 
neşesiz hâli dikkatimizi çekti. Her zaman-
ki güler yüzünden eser yoktu. Göz ucuyla 
elime bakıp “Gelin çocuklar.” dedi. Keyif-
siz olduğu ses tonundan belliydi.

- Radyo mu bozuldu Ahmetcan?
- Evet, Necati ağabey!
- Ver bakalım nesi varmış. 
- Acelesi yok Necati ağabey, son-

ra bakarsın. 

SAHTE PARALARI KiM VERDi?SAHTE PARALARI KiM VERDi?SAHTE PARALARI KiM VERDi?SAHTE PARALARI KiM VERDi?
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Elindeki yıldız tornavidayı usulca tezgâ-
hın üzerine bıraktı. Derin bir “of” çekip 
sordu. 

- Şu dünyada ne kadar sah-
tekâr insan var, dersiniz ço-
cuklar?

Şaşırmıştık. Kötü bir şeylerin olduğu 
belliydi. 

- Minik kediye protez yaptırmak için 
bana geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz?

Başımızı “evet” manasında salladık.
- Siz, minik bir kedi yürüyebilsin diye 

uğraşmıştınız. Çünkü onun yürüyememe-
si içinizi acıtıyordu. Merhamet böyle bir 
şey işte…

Necati ağabey, tezgâhın ön kısmındaki 
çekmeceyi kendine doğru çekti. İçinden 
çıkardığı paraları tezgâhın üzerine bıraka-
rak:

- Bakın, bu hafta ne kadar çok 
para kazandım, dedi.

O güne kadar hiç bu kadar pa-
rayı bir arada görmemiştik. 
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- Ne güzel işte Necati ağabey! 
Allah bereket versin. Sevinmen 
gerekirken neden bu kadar üz-
günsün peki?

Yüzüne acı bir tebessüm kondurup ce-
vap verdi:

  

Necati ağabey, gözlerini kapayıp başını    
aşağı yukarı doğru hafifçe salladı.

- Maalesef sahte, dedi.
- Bunları kim verdi?

- Ah, bir bilsem Ahmetcan!
Buraya birçok müşteri geliyor. Onlardan 

biri vermiş olabilir. Gerçi şüphelendiğim 
birileri var fakat kimseyi de haksız yere 
suçlamak istemiyorum.

- Kimden şüpheleniyorsun Necati ağabey?

- Çünkü o paraların bazıları sahte!
Gözlerimiz bir anda kocaman açılıverdi. 

Sahte paranın ne anlama geldiğini 
üçümüz de biliyorduk. 

- Sahte mi, diye istem dışı bağırdık. 
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- Dört gün önce birileri gelip ikinci el ça-
maşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi ve 
buzdolabı almıştı. Onlardan şüpheleniyo-
rum ama emin olmadan bir şey diyemem. 
Çünkü suizan, kötü bir şeydir.

Haluk kulağıma eğilip hafifçe fısıldadı:
 

   

     
     
Necati ağabey, paraları almamızı ve sahte 

olanları tespit etmemizi istedi. Tezgâhın üze-
rinde duran paraları teker teker elimize alıp 
incelemeye başladık. Paraların çoğunluğu 
yüz liralık banknottan oluşuyordu. Birkaç 
tane de ellilik ve yirmilik banknot vardı. Ta-
mamı üç bin lira kadar olan banknotlardan 
hangilerinin sahte olduğunu anlamak ol-
dukça zordu.

- Suzan da kim Kikurcan?
- Suzan mı, ne Suzan’ı Haluk?

- Necati ağabey söyledi ya şimdi.
- Suzan değil Haluk, suizan. Yani kötü düşünce… 

Necati ağabey, “Emin olmadan, insanlar hakkında 
kötü düşüncelere kapılmak istemiyorum.” demek 

istiyor.
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