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Bu kitaptaki yeni Pıtırcık öykülerini daha önce
duymuş muydunuz? Gümüş’ün dolmakalemiyle maç

yapılabileceğini, evin bahçesinde korsancılık da
oynanabileceğini, Bay Sivrikulak’ın ar tık bir yönetmen

olduğunu, petank oyununun nasıl oynandığını ve
Pıtırcık’ın anneannesine giden sürpriz konuğu

biliyor muydunuz? Elbette hayır çünkü bu öyküleri
ilk kez okuyacaksınız. 15 Pıtırcık öyküsünün olduğu

bu kitap yeni olsa da bazı şeyler neyse ki
hiç değişmiyor: Yaşasın Pıtırcık!

Pıtırcık, yeni öykülerini anlatmaya doymuyor!
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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 

sahneye tekrar çıkmak zorunda kalırdı.

İşte sahne 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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Muslukçu

Uzun zamandır, mutfak musluğunun altından 

su sızıyordu. Annem, sonra da babam musluk tamir

cisine birçok kez telefon ettiler. Tamirci “Uygun ol

duğumda geleceğim,” dedi sürekli. Ama hiç gelmedi. 

Annem su sızıntısını babamın tamir edebileceğini 

söyledi.  Babam “Hayır,” dedi, muslukçu olmadığını, 

bir saçmalık yapmaktan korktuğunu söyledi. Annem 

de haklı olabileceğini söyledi. 

Sonra babam sızıntıyı tamir etmeye çalıştı, ama 

başarılı olamadı ve parmağını incitti. Annem de mus

luk tamircisini beklerken, su borusuna bir bez sardı, 

altına bir kova koydu. Kova dolduğunda lavaboya bo

şaltıyordu, bunu giderek daha sık yapıyordu.

Cuma günü öğleden sonra, okul çıkışı çok sevinç

liydim. Çünkü birincisi, cuma öğleden sonra okuldan 

çıkmak çok kıyaktır, bir sonraki günün cumartesi 
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Babam ciddi görünmeye çalışarak kapıyı açtı. Ge

len musluk tamircisiydi.

“Ben muslukçuyum. Su sızıntısı burada mıydı?” 

dedi muslukçu.

“Evet,” dedi babam. Çok şaşırmış görünüyordu. 

“Sizi bugün beklemiyordum.”

“Fark ettim. Üstünüzü giymişsiniz. İsterseniz 

başka bir gün geleyim.”

“Hayır, hayır, hayır. Çıkmıyorum, tam tersine, ko

nukları bekliyorum.”

Muslukçu babamın pardösüsüne bakarak dedi ki:

“Tamam o zaman, epey büyük bir sızıntı olmalı.”

Babam muslukçuyu içeri aldı. Kendi pardösüsü

nü çıkardı. Arızalı borunun mutfakta olduğunu söyle

di. O sırada kapı çaldı.

“Affedersiniz,” dedi babam.

“Siz keyfinize bakın,” dedi muslukçu. 

Babam kapıyı açtı. Bu kez Bay ve Bayan Kelaynak 

gelmişlerdi. Bay Kelaynak’ın burnunun altında koca

man bir bıyık vardı. Gülerek dedi ki:

“Hey adamım, kömürleri buraya mı bırakacak

tık?”

Babam Bay ve Bayan Kelaynak’ı salona aldı. Bay 

Kelaynak muslukçuyu görünce gülmeyi bıraktı, bıyı

ğını çıkardı. 

Annem, babam, Bayan Kelaynak, Bay Kelaynak 

ve muslukçu el sıkıştılar. Bay ve Bayan Kelaynak beni 

öptüler. Babam muslukçuyu göstererek dedi ki:

olduğunu bilirsiniz. İkincisi, annemle babam Bay ve 

Bayan Kelaynak’ı çaya davet etmişlerdi.

Bay Kelaynak babamla aynı işyerinde çalışır. İkisi 

iyi arkadaştır. Babam bize sık sık işyerinde yaptıkları 

kıyak şakaları anlatır. 

Ben çaya konuklarımız olmasına bayılırım. An

nem bir sürü, ama bir sürü güzel şey yapar çünkü.

 Eve koşarak geldim. Bay ve Bayan Kelaynak daha 

gelmemişti. Annem çay için sofrayı hazırlıyordu – çi

lekli turta vardı. Babam dedi ki:

“Kapı çaldığında, bırak ben açayım. Kelaynak’a 

bir oyun oynayacağım.”

“Ne oyunu oynayacaksın baba? Ne oyunu?”

“Pardösümü giyeceğim,” dedi babam gülerek. 

“Sonra kapıyı açacağım, Kelaynak’la karısına ‘Siz mi 

geldiniz? Bu ne sürpriz! Ama sizi bugün beklemiyor

duk! Önümüzdeki cumartesi gelmeyecek miydiniz? 

Kusura bakmayın, ben de çıkmak üzereydim,’ diye

ceğim.”

Çok güldüm, ellerimi çırptım. Babamın müthiş 

fikirleri var. Onunla öyle bir eğlenilir ki, inanamazsı

nız. Annem gülümsedi, dedi ki:

“İki çocuğum var. Ama hangisi daha çocuk bilmi

yorum!”

Kapı çaldı. Babam hemen koltuğun üstünde hazır 

ettiği pardösüsünü giydi. Ben o kadar heyecanlan

mıştım ki gülüyor, halının üstünde zıplıyordum. 
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“Beyefendi muslukçu. Su borusunda bir arıza var 

da.”

“Ah! Öyle mi?” dedi Bayan Kelaynak.

“Gelin Beyefendi. Ben size mutfakta boruyu gös

tereyim,” dedi annem.

Muslukçuyla ben annemi izledik. Annem lavabo

nun altındaki boruyu göstererek dedi ki:

“İşte burası.”

Muslukçuyla ben eğildik. Muslukçu boruya baktı, 

parmağıyla burnunu kaşıdı. Sonra şöyle dedi:

“Öff! Kim yaptı bu tesisatı?”

“Taşındığımızda yapılmıştı. Ama bir ay öncesine 

kadar bir sorun yaşamadık,” dedi annem. 

“Pöff! Elbette, beni aramak için çok beklemiş

siniz... Şu hale bakın! Böyle çalışılır mı? Ayıp derler 

buna! Hep aynı şey, giderleri kısıyorlar da kısıyorlar, 

profesyonel anlayış diye bir şey yok! Önünde sonun

da kaçak sızıntı yapıyor boru, hasarı tamir etmek de 

bana kalıyor! Bakın bayan, şu an bir şantiyede tesisat 

döşüyorum. Daha dün gidip mimarla görüştüm, de

dim ki ona, ‘Bakın Bay Levye –Levye, bizim mimar 
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yani–, bakın Bay Levye, giderlerinize saygım sonsuz, 

ama sizi hemen uyarayım: Tesisatın sorumluluğunu 

ben üstlenmem. Fazla dayanmayacak çünkü!’ Ne de

mek istediğimi anladınız mı?”

“Evet, evet,” dedi annem. “Şimdi beni bağışlayın 

ama konuklarım var, gidip onlarla ilgilenmem...”

“Buyrun, buyrun, keyfinize bakın,” dedi musluk

çu.

Ben muslukçuyla mutfakta kaldım. Borulara ba

kıyor, “öf, pöff” yapıp duruyordu. Sonra arkasını dön

dü, bana bakıp sordu:

“Senin adın ne bakalım ufaklık?”

“Pıtırcık.”

“Eee, Pıtırcık, tesisat işleri hoşuna gidiyor mu?”

“Evet.”

“Dersler nasıl peki?”

“İyi işte.”

Doğru söylemiştim. Bu ay dilbilgisinde altıncı ol

dum çünkü. Sonra babam mutfağa girdi.

“Pıtırcık, beyefendiyi rahatsız etme. Bırak da ça

lışsın.”

“Hayır, hayır,” dedi muslukçu. “Hiç de rahatsız 

etmiyor beni. Çok iyi dost olduk, öyle değil mi, Pıtır

cık? Benim de onun yaşlarında bir torunum var. Pek 

uyanık bir şey! Öff! Bizimkinin adı Kıtır. Çok tatlı bir 

velet... Ama buraya Kıtır’dan bahsetmeye gelmedik, 

değil mi?”
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rahat çalışsın.”

“Bugün yapamayacağım ama,” dedi muslukçu. 

“Zaten ne aletlerimi ne de çırağımı getirdim. Şöyle bir 

görmeye geldim. Geri geleceğim, durun bakalım, ne 

zaman olur... Yarın, cumartesi, çalışmıyorum... Pazar, 

zaten kapalıyız... Pazartesi inşaattayım... Salı, çar

şamba doluyum... Perşembe olabilir... Hafta sonun

dan önce gelirim yani. Bu arada suyunuzu kesece

ğim. Daha büyük hasara yol açabilir çünkü... Boruyu 

elleme, ufaklık.”

“Pıtırcık!” diye bağırdı babam. Bir anda çok öfke

lenmiş gibiydi. “Sana burada durma demiştim, değil 

mi? Yapacak ödevlerin yok mu senin! Çabuk odana 

çık!”

“Daha bir şeyler yemedim ama. Ödevlerimi de 

yarın yapacağım.”

“Çabuk odana!” diye haykırdı babam.

“İyi yaptınız, beyefendi,” dedi muslukçu. “Biraz 

sert çıkmak gerekiyor. Ben de bizim Kıtır’a böyle 

çıkışıyorum arada; ipleri biraz sıkı tutmazsanız, bu 

veletler iyice dağıtır. Öff! Pöff!”

Muslukçu güldü. Babam da.

“Ee, bizim boru ne durumda?” diye sordu babam.

“Eşinize de söyledim, tesisatı baştan yapmak ge

rekiyor aslında. Çünkü samimiyetle söyleyeyim size, 

ben buna tesisat demem. Ama sonuçta fazla masrafa 

girmek istemezseniz, idare edecek bir şeyler yaparım. 

Kovayla bezden daha pratik olur, öyle değil mi?”

“Evet, evet, idare edecek bir şeyler yapın,” dedi 

babam. “Çok vaktinizi alır mı?”

“İkiüç saatte biter.”

“Tamamdır. Gel Pıtırcık, bırak da beyefendi rahat 
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“Ucu da altından.”

Hepimiz gülmeye başladık. Gerçekten de çok ya

lancı şu Gümüş. Ağzına geleni söylüyor. Gümüş gül

memize çok öfkelendi.

“Bakın,” dedi. “Sapsarı ve çok parlak, buna altın 

denmez de ne denir?”

“Saçmalık denir,” dedi Sırım. “Annem de babama 

sarı ve parlak bir kravat verdi, altından değildi ama. 

Annemle babam arasında kavga çıktı zaten, babam 

takmak istemiyordu çünkü. Çok yazık oldu, babamın 

kravatı çok kıyaktı çünkü.”

“Babanın kravatıyla canımızı sıkma şimdi. Benim 

kalemimin ucu altından tamam mı, altından!” dedi 

Gümüş.

“Ver de bir bakalım,” dedi Dırdır. Dolmakalemi 

almak için elini uzattı, ama Gümüş ona vermek is

temedi.

“Dolmakalem istiyorsan, söyle babana sana ver

sin.”

“Sen benim babam hakkında ne söyledin baka

yım? Tekrar et de duyalım,” dedi Sırım.

Dolmakalem

Bu sabah Gümüş okul bahçesine girdi. Durup 

bize seslendi: “Hey, millet! Bakın bende ne var!”

Çok tuhaf doğrusu. Gümüş ne zaman okula bir 

şey getirse, bahçe girişinde durup bize seslenir: “Hey, 

millet! Bakın bende ne var!”

Biz de yanına gittik, dolmakalem getirmişti.

“Babam verdi bunu,” dedi Gümüş.

Gümüş’ün babası çok zengindir, ona sürekli bir 

şeyler verir.

“Beni daha çok çalışmaya teşvik etmek için verdi 

bu dolmakalemi.”

“Daha çok çalıştın mı peki?” diye sordu Dalgacı.

“Bilemem. Daha dün akşam verdi.”

Gümüş’ün dolmakalemi çok kıyaktı doğrusu. Kır

mızıydı, ortasında ve etrafında altın yaldızlı şeritler 

vardı. Gümüş bize mürekkebin nasıl doldurulduğunu 

gösterdi. Dedi ki:
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“Dolmakalemim!” diye haykırdı, koşarak gelen 

Gümüş.

“Ne yani? Dövüşü bırakıyor musun?” diye sordu 

Sırım.

Ama Gümüş onu dinlemiyordu. Lüplüp’e doğru 

gidip onu itti. 

“Dolmakalemimi neden yere attın, budala?” diye 

bağırdı. 

Lüplüp çok ama çok öfkelenmişti. Dolmakaleme 

bir tekme savurdu.

“Bak ne yaptım senin aptal dolmakalemine!”

Dolmakalem Tıngır’ın önüne geldi, o da ayağıyla 

bana gönderdi.

“Pas yapın! Pas atın!” diye bağırdı Toraman.

Ben de Toraman’a pas verdim, çok uzun bir pas 

oldu. Sırım yanıma geldi, çok öfkelenmişti: 

“Sayılmaz! Sen oyun dışındaydın!” dedi.

Buna çok güldüm doğrusu. Sırım hep aynı şeyi 

yapar. Futbol oynamayı bilmediği için hep başkaları

nın yanlış yaptığını söyler. 

Ama kavga edemedik. Çünkü Gümüş o kadar çok 

bağırıyordu ki Karagöz koşarak yanımıza geldi. Ne 

budala şu Gümüş!

Karagöz bizim gözetmenimizdir, pek şakaya gel

mez.

“Neler oluyor burada?” diye sordu Karagöz.

“Bunların hepsi kötü ve kıskanç!” diye bağırdı 

Gümüş şaşkın gözlerle Sırım’a baktı. 

“Baban mı? Ne dedim ki senin baban hakkında?” 

“Sen çok iyi biliyorsun. Şu kravat meselesi...”

“Haa, o mu? Babanın kravatıyla canımızı sıkma 

demiştim.”

Sırım, Gümüş’e bir tokat patlattı. Gümüş’ün sev

mediği bir şey varsa, o da tokat yemektir.

“İstersen, sen Sırım’la dövüşürken dolmakalemi

ni tutabilirim,” dedi Lüplüp.

Gümüş dolmakalemini Lüplüp’e verdi. Kendisini 

bekleyen Sırım’ın yanına gidip dövüşmeye başladı.

Lüplüp dolmakalemin ucunu görmek için kapağı

nı açıp baktı. Dırdır dedi ki:

“Versene bir bakayım.”

“Dolmakalem istiyorsan, Gümüş’ün sana dediği 

gibi yap, git babandan bir tane iste,” diye cevap verdi 

Lüplüp.

Dırdır yine de dolmakalemi almak istedi. Lüplüp 

bunu beklemiyordu, parmakları da ekmek dilimleri 

yüzünden hep yağ içinde olduğundan, dolmakalem 

ucunun üstüne bam diye yere düştü. 

Lüplüp’e asla elden kayabilecek şeyler vermeme

li.
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Bu kitaptaki yeni Pıtırcık öykülerini daha önce
duymuş muydunuz? Gümüş’ün dolmakalemiyle maç

yapılabileceğini, evin bahçesinde korsancılık da
oynanabileceğini, Bay Sivrikulak’ın ar tık bir yönetmen

olduğunu, petank oyununun nasıl oynandığını ve
Pıtırcık’ın anneannesine giden sürpriz konuğu

biliyor muydunuz? Elbette hayır çünkü bu öyküleri
ilk kez okuyacaksınız. 15 Pıtırcık öyküsünün olduğu

bu kitap yeni olsa da bazı şeyler neyse ki
hiç değişmiyor: Yaşasın Pıtırcık!

Pıtırcık, yeni öykülerini anlatmaya doymuyor!
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