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Gilber te Goscinny’ye



 

Yayıncının Notu

Pıtırcık Bilinmeyen Öyküleri Ekim 2004’te ya  yım   

lan dıktan sonra, yine daha önce yayımlanmamış kırk 

beş öyküyü okur karşısına çıkarmaya hazırlanıyor

duk.

19591965 yılları arasında, Sud-Ouest Dimanche’ 

ta ve Pilote dergisinde yayımlanmış bu metinlerin ba

bamın arşivinin karanlığından çıkarılıp onları keşfe

decek okurların beğenisine sunulma vakti geldi artık.

Pıtırcık, Bilinmeyen Öyküleri’nin bu cildinde, ar

tık herkesin tanıdığı okul çocuğunun yeni şaklaban

lıklarına tanıklık edeceğiz. Yazarlar, bir kez daha, 

ki  şileri en olmadık durumlarda karşımıza çıkararak 

şa şırtacaklar bizi. Okura tadımlık bazı örnekler ver

mek gerekirse, bu derlemede, örneğin, Çarpım’ın 

yol dan çıkışına, Karagöz’ün bir kararına karşı ge

nel bir ayaklanmaya, sınıfın sonuncusuyken sondan 

ikinciliğe yükselen Dalgacı’nın derslerde gösterdiği 



sahne alsa da, babam ve JeanJacques Sempé büyülü 

bir dünya kurmuşlardır aslında, çocuklar büyüklere 

içlerini okuyarak, alayla, ama hep sevecenlikle bakar

ken; büyükler de aslında hiç aslı olmayan sorunlara 

olgunluktan uzak bir yaklaşımla çözüm ararlar!

Ama bu formül hep işler çünkü yaşamdan alır 

kay nağını: Hangi çocuk, kendisini anne babasını 

davranışının doğruluğundan kuşku duyarken yakala

mamıştır ki? Yeniden çocuk olup da komşusuyla gön

lünce kavga edebilmeyi, işyerinde kâğıttan uçaklar 

uçurmayı istememiş bir yetişkin var mıdır?

Ama Pıtırcık bir yıldızdır ve bu nedenle yıldızla

ra özgü bir davranış bekler! İşte bu nedenle, Jean

Jacques Sempé fırçasını yeniden alarak, babamın 

çizimleri bulunamayan ona yakın öyküsünü yeniden 

resimledi. 

Şimdi, yayımlanmamış bu yeni öyküler eliniz

deyken, Küçük Pıtırcık’ın serüvenlerinde son perdeye 

geldik diyebilir miyiz? Gösteri sona erdi mi gerçek

ten? Belki de hayır… Bu konuda yaratıcıların sınırsız 

hayal gücüne güveniyoruz!

Küçük Pıtırcık bir tiyatro oyunu olsaydı, izleyici

lerden o kadar çok alkış alırdı ki bizim küçük oğlan 

bis yapmak zorunda kalırdı.

İşte o bis, burada, ellerinizin arasında!

Anne Goscinny

baş döndürücü ilerlemelere, anneannenin (annenin 

annesinin) varlığını iyiden iyiye hissettirerek geri dö

nüşüne tanık olacağız. Ayrıca Pıtırcık’a berberde, ha

vuzda, hatta bir çikolata fabrikasında eşlik edeceğiz. 

Okul bahçesinden arsaya, oradan oyun parkına, 

Pıtırcık, Lüplüp, Sırım, Toraman, Gümüş, Dalgacı 

ve diğer arkadaşları şaşırtıcı hayal güçleriyle birçok 

sürpriz hazırlıyorlar bize.

Kısacası, Goscinny’nin yarattığı bu çocuk diliyle 

Sempé’nin şiirsel, matrak ve kıvrak çizgilerinin ola

ğanüstü simyası sayesinde büyülü bir dünyayla karşı 

karşıyayız! Kimi zaman çocuksu, sevecenlik dolu ya 

da gülünç, kimi zaman da dokunaklı olabilen her 

öykü, çocuk olmanın ya da o zamanları anımsamanın 

tasasız keyfini yaşatacak.

Elli yıl önce yaratılmış Küçük Pıtırcık’a yediden 

yetmişe herkes bayılıyor. Sempé ile Goscinny gibi iki 

yaratıcının dostluğunun meyvesi olup da böylesi ola

ğandışı bir yazgıya sahip olmamak olası mıdır? Hele ki 

iki aykırı dehanın çocukluk anılarından doğmuşken!

Yediden yetmişe tüm okurlar keyif verdiği ölçüde 

bambaşkalığını da koruyan bu yapıta bayılıyor. Acaba 

ilk kim söylemiştir arkadaşına, “Oku bunu, bayıla

caksın!” diye? Bunu söyleyen bir yetişkin mi olmuş

tur, bir çocuk mu? Baba mı, oğul mu? Büyükanne mi, 

torun mu? Çünkü herkes bir öteki okurun yanında 

kitabı ilk kendisinin keşfettiğini öne sürer!

Küçük Pıtırcık kesinlikle gerçekçi bir evrende 



Pıtırcık
“Çok kıyak!”

Lüplüp
“Sürekli bir şeyler yiyen 

şişko bir arkadaştır.”

Toraman
“Çok güçlüdür,

arkadaşların suratına
yumruk indirmeye bayılır.”

Gümüş
“Babası çok zengindir,
ona her istediğini alır.”

Tıngır
“Bilye oynamaya bayılır.

Doğrusu çok da iyi oynar; bir 
attı mı, tak, hiç kaçırmaz.”

Çarpım
“Sınıfın birincisi,

öğretmenin de kuzusudur. 
Biz onu pek sevmeyiz.”

Sırım
“Çok güzel bir düdüğü
vardır, babası polistir.”

Sırma
“Sırma çok tatlı, sanırım 

ileride evleneceğiz.”

Dalgacı
“Sınıfın sonuncusudur. 

Öğretmen ne zaman
tahtaya kaldırsa

ceza alır.”

Annem
“Yağmur yağdığında, konuklarımız da varsa 

evde kalmaya bayılırım ben. Annem
atıştırmak için nefis şeyler hazırlar çünkü.”

Anneannem
“Tatlıdır benim anneannem. Bana bir sürü 

şey getirir, her söylediğime de güler.”

Öğretmenimiz
“Şaklabanlık yapmadığımız zamanlarda 

çok tatlı, çok güzeldir.”

Bay Sivrikulak
“Komşumuzdur, babama

takılmaya bayılır.”

Karagöz
“Bizim gözetmenimizdir, biz 

bütün öğrenciler ona ‘Karagöz’ 
deriz. Çünkü kara gözleriyle her 

zaman çok gururlanır.”

Babam
“Babam işten daha geç çıkar,

ben okuldan daha erken gelirim.
Ama onun ödevleri olmaz.”
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Ayaklanma

Dün öğleden sonra, Gümüş okula kocaman bir 

top getirdi. Teneffüste Karagöz (gözetmenimiz) ona 

dedi ki:

“Bu topla oynama, sonunda ya bir şey kıracak ya 

da birinin canını yakacaksın.”

Gümüş de ne yaptı, topunu kolunun altına aldı, 

Karagöz büyüklerden biriyle konuşurken de topla 

müthiş bir şut çekti. Ama çok şanssızdı, çünkü balon 

duvardan sekip, hooop, doğruca Karagöz’ün koluna 

çarptı. Gümüş ağlamaya başladı. Karagöz kıpkırmızı 

kesildi, topu aldı, Gümüş’ü kolundan yakaladı, üçü 

birlikte müdürün odasına gittiler.

Sonracıma Gümüş sınıfa dönmedi, Karagöz yü

zünden iki gün uzaklaştırma almıştı çünkü.

Okul çıkışında hepimizin canı çok sıkkındı, Gü

müş arkadaşımızdır çünkü, üstelik uzaklaştırma aldı
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“Hadi, yarın görüşürüz,” dedi Toraman.

Sonracıma Tıngır’la birlikte eve yollandı, evleri 

birbirine yakın çünkü. Yarın Karagöz’e ne diyeceğimi

zi açıklıyordu Tıngır’a. Bense şakaya gelmeyen böyle 

bir arkadaş çetesine üye olduğum için çok ama çok 

gururlanıyordum. 

Lüplüp yanımda sandviçini yiyerek yürüyordu, 

derin bir nefes aldı, sonracıma, evine girmeden dedi 

ki:

“Yarın epey tantana kopacak.”

Lüplüp haklıydı, yarın epey tantana kopacaktı. 

Karagöz kimin daha güçlü olduğunu görecekti, biz 

mi, o mu, görsün bakalım.

Gece çok iyi uyuyamadım; ne vakit ertesi gün 

müthiş bir şey yapacak olsam uyuyamam böyle. An

nem gelip de uyanma vaktinin geldiğini söylediğinde 

ben zaten uyanıktım ve çok ama çok heyecanlıydım.

“Hadi bakalım, kalk, kalk, tembel!” dedi annem.

Sonracıma bana baktı, sonra sordu:

“Neyin var, Pıtırcık? Bir sorun mu var?”

“Kendimi iyi hissetmiyorum,” dedim.

Gerçekten de iyi hissetmiyordum kendimi; boğa

zımda koca bir yumru vardı, biraz karnım ağrıyordu, 

ellerim de buz gibiydi. Annem elini alnıma koydu, 

dedi ki:

“Biraz terlemişsin gerçekten de…”

Babam banyodan çıkmıştı, odama girip sordu:

ğınızda evde çok başınız ağrır. Üstelik Karagöz topa 

da el koymuştu, oysa arsada ne biçim futbol oynanır

dı o topla!

“Karagöz’ün bunu yapmaya hakkı yoktu,” dedi 

Toraman.

“Evet,” dedim.

“Hakkı yoktu, ama yaptı,” dedi Sırım.

Toraman da dedi ki:

“Öyle mi dersin? O zaman ona hakkı olmadığını 

göstereceğiz! Ne yapacağız, biliyor musunuz çocuk

lar? Yarın hepimiz erkenden okula geleceğiz, Karagöz 

zili çaldığında da sınıfa çıkmayacağız. Sonracıma 

Karagöz’e diyeceğiz ki: ‘Eğer sınıfa çıkmamızı isti

yorsanız, Gümüş’ün cezasını kaldırır, topunu geri 

verirsiniz, iyi valla!’ O kadar!”

İşte bu çok kıyak bir fikirdi. Hepimiz bağırdık: 

“Hey, hey, hurraaa!”

“Öç Alanlar Çetesi’yle şaka edemeyeceklerini 

görsünler bakalım,” dedi Dırdır.

Öç Alanlar Çetesi biziz ve şakaya gelemeyeceği

mizi anlasalar iyi olur sahiden.

“‘Eğer sınıfa çıkmamızı istiyorsanız, Gümüş’ün 

cezasını kaldırır, topunu geri verirsiniz, iyi valla,’ di

yeceğiz,” dedi Toraman. 

“O kadar!” dedi Dalgacı.

“Herkes kabul ediyor mu?” diye sordu Tıngır.

“Evveeet!” diye haykırdık.
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düre gidip Karagöz’den şikâyetçi olacak. Biz de bir 

güzel gülüp eğleneceğiz, bak görürsünüz!”

“Ama nasıl yapıcaz?” diye sordu Dalgacı.

Toraman cevap verdi:

“Karagöz zili çaldığında, öteki öğrenciler gidip 

sıraya girecek, ama biz kıpırdamadan burada duraca

ğız. Sonracıma Karagöz gelip niye sıraya girmediği

mizi soracak. Biz de diyeceğiz ki: ‘Eğer sınıfa çıkma

mızı istiyorsanız, Gümüş’ün cezasını kaldırır, topunu 

geri verirsiniz, iyi valla!’”

“Neler oluyor? Okula gitmeden önceki sabah be

lirtileri mi?” 

“Gerçekten de iyi görünmüyor. Düşündüm de, 

acaba… Biliyorsun, arkadaşı Çarpım kabakulak oldu, 

hem sonra….” dedi annem.

“Ama kabakulak geçirdi zaten. Dilini çıkar baka

yım, hadi adamım,” dedi babam.

Dilimi çıkardım, babam eliyle saçlarımı okşayıp 

dedi ki:

“Bence önemli bir şeyi yok… Hadi bakalım, koca 

adam, okula geç kalacaksın. Surat asmak yok; öğle 

yemeğine geldiğinde kendini iyi hissetmezsen, okula 

dönmezsin. Tamam mı?”

Yataktan kalktım; babam odadan çıkmadan önce 

bana dönüp sordu:

“Okulda bir sorunun yok, değil mi?”

“Yoook,” dedim.

Okula vardığımda, arkadaşlar bahçede toplan

mıştı, kimse pek fazla konuşmuyordu. Dalgacı hasta 

gibiydi, Lüplüp hiçbir şey yemiyordu.

“Karagöz’ü gördünüz mü çocuklar? Birazdan 

yüzü pek gülmeyecek, hadi bakalım!” dedi Toraman.

“Evet,” dedi Sırım.

“O Çarpım denen hain bugün okula gelmediği 

için sınıfa çıkan olmayacak, ders yapmak için bize 

ihtiyaçları olacak. Öğretmen bizi göremeyince gidip 

Karagöz’e neler olduğunu soracak, sonracıma mü
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“Evet,” dediler Dalgacı ile Tıngır.

“Hem ayrıca senden emir alacak değilim! Çetenin 

reisi sen değilsin!” diye bağırdı Sırım.

“Madem öyle, sen de artık çetenin üyesi değil

sin,” dedi Toraman. 

“Aman çok derdimdi! İyi valla! Sesin ötekilerden 

daha çok çıkıyor diye senden emir alacak halim yok,” 

dedi Sırım.

Sonracıma Sırım koşarak uzaklaştı.

“Giderse gitsin, çetemizde hainlere yer yok,” dedi 

Toraman.

“Evet, ama senin çete reisi olmadığın konusunda 

haklıydı,” dedi Tıngır. 

“Öyle mi? İyi o zaman, sen de gidip o hainin ya

nında durabilirsin,” dedi Toraman.

“Aynen öyle! Bana emir verilmesinden hiç hoş

lanmam!” dedi Tıngır.

Sonracıma yanında Dalgacı ve Dırdır’la birlikte 

uzaklaştı.

“Madem biz üçümüz kaldık, artık ayaklanmamıza 

gerek yok. Biz olmadan da ders yapabilirler. Bize de 

ceza verirler,” dedi Lüplüp.

“Sen de onlar kadar hainsin,” dedi Toraman.

“Evet, ayrıca Gümüş de budalalık yapmasaydı! 

Ka ragöz ona top oynamamasını söylemişti. Maskara

lık etmeseydi!” diye bağırdı Lüplüp.

“Şimdi de Karagöz’ün tarafını mı tutuyorsun?” 

diye bağırdı Toraman.

“Kim söyleyecek bunu?” diye sordu Dalgacı.

“Eee, ben nereden biliyim. Sen söylersin ya da 

sen ya da sen,” dedi Toraman.

Sırım dedi ki:

“Ben mi? Niye ben söylüyormuşum ki? Üstelik 

senin fikrindi.”

“Anlaşıldı, hainin tekisin sen. Biliyordum zaten,” 

dedi Toraman.

“Ben mi hainim? Hayır efendim, hain falan de

ğilim ben! Ama aptal yerine konmaktan hiç hoşlan

mam! Başkalarına, gidip maskaralık yapın demek 

kolay tabii” diye bağırdı Sırım.








