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Pıtırcık’a Bir 
Öpücük

GOSCINNY / SEMPÉ



RENÉ GOSCINNY
14 Ağustos 1926’da doğdu. Ailesi, tüm eğitimini Buenos 
Aires Fransız Koleji’nde tamamladığı Arjantin’e göç etti. 
Meslek yaşamına New York’ta başladı. 1950’li yılların 
başlarında Fransa’ya dönüşüyle birlikte, bir dizi efsanevi 
kahramana hayat verdi; Goscinny, Jean Jacques Sempé ile 
birlikte Pıtırcık’ın maceralarını yarattı ve ünlü öğrencinin 
başarı kazanmasını sağlayan bir çocuk dili uydurdu. 
Ardından Goscinny, Albert Uderzo ile Asteriks’i yarattı. 
Küçük Galyalının başarısı olağanüstü olacaktı. Yüz yedi 
dile ve lehçeye çevrilen Asteriks’in maceraları dünyanın en 
çok okunan eserleri arasında yer alır. Üretken yazar, aynı 
zamanda Moris’le birlikte Red Kit’i, Tabary ile Iznogoud’u, 
Gotlib ile Dignodossierler’i de hazırlamıştır. Pilote gazetesini 
idare ederken, çizgi romanı “9. Sanat” seviyesine yükselterek 
devrim yaratmıştır. Sinemacı Goscinny ise Uderzo ve Dargaud 
ile Idéfix Stüdyoları’nı kurmuş, Asteriks ve Kleopatra, 
Asteriks’in On İki İşi, Daisy Town ve Daltonların Baladı 
gibi çizgi film tarihinin birkaç başyapıtına imza atmıştır. 
Ölümünden sonra, sinema eserlerinin tamamı için bir César 
ödülü almıştır. René Goscinny, 5 Kasım 1977’de, 
51 yaşında öldü. 



JEAN-JACQUES SEMPÉ
17 Ağustos 1932’de Bordeaux’da doğdu. Eğitim hayatı iyi 
geçmedi, Moderne Bordeaux Koleji’nden kovuldu, hayata 
atıldı ve çeşitli işlerde çalıştı. 1951’de ilk çizimini Sud-Ouest’e 
sattı. Goscinny ile karşılaşması, “gazete çizeri” olarak meslek 
yaşamına yeni başladığı zamana rastlar. Pıtırcık’la birlikte, o 
zamandan beri hayal dünyamızı kaplayan haylaz çocuklardan 
oluşan unutulmaz bir portre galerisi oluşturdu. Pıtırcık’ın 
maceralarıyla eşzamanlı olarak, 1956’da Paris Match’ta 
çalışmaya başladı ve birçok dergiye katkıda bulundu. İlk desen 
albümü Hiçbir Şey Basit Değildir 1962 yılında basıldı. Bunu, 
kusurlarımıza ve dünyanın kusurlarına şefkatli bir ironiyle 
bakışını mükemmel biçimde ifade eden mizah başyapıtları 
olan otuz kadar daha albüm izledi. Marcellin Caillou, Raoul 
Taburin ve Monsieur Lambert’in yaratıcısı Sempé’nin, 
gözlem yeteneğiyle birleşen müthiş mizah anlayışı kırk yıldır 
en büyük Fransız çizerleri arasında yer almasını sağladı. 
Kendi albümlerinin dışında, Patrick Modiano’nun Catherine 
Certitude, ayrıca Patrick Süskind’in Herr Sommer’in Öyküsü adlı 
kitaplarına da çizerlik yaptı. Sempé, çizimleri The New Yorker 
gibi saygın dergilerin kapaklarında yer alan ender Fransız 
çizerlerden biri olmuştur.
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Anneannem Geldi

Çok mutluyum, anneannem birkaç günlüğüne bize geldi. 
Ben anneannemi çok severim, o da bana sürekli arma-
ğanlar getirir.

Babam bu öğleden sonra işten erken çıkıp tren istas-
yonuna anneannemi almaya gidecekti, ama anneannem 
tek başına taksiyle geldi.

“Anne!” diye bağırdı annem. “Seni bu kadar erken 
beklemiyorduk.”

“Evet, 16.15 treni yerine 15.45 trenine bin-
dim, ondan. Bunu söylemek için telefon 
jetonu harcamaya değmez, diye düşündüm.” 



Sonra beni gördü. “Ah, ne de büyümüşsün tavşanım! 
Koca adam olmuşsun! Gel bir öpücük ver bana bakayım. 
Sana sürprizlerim var. Ama hepsi bavulumun içinde. 
Bavulu emanete bıraktım.” Sonra yine anneme döndü. 
“Kocan nerede?”

“İstasyona seni almaya gitti zavallı,” diye yanıtladı 
annem.

Anneannem bu işe çok güldü. Babam geldiğinde hâlâ 
gülüyordu.

“Hey, anneanne! Anneanne! Armağanlar nerede?” 
diye bağırdım.

“Pıtırcık! Susar mısın lütfen? Utanmıyor musun?” 
dedi annem.

“Tatlım, çok haklı,” dedi anneannem.



“Ama istasyona kimse gelmediği için bavulu emanete 
bırakmayı yeğledim. Doğrusu çok ağırdı. Damat, acaba 
sen gidip onu alamaz mısın?”

Babam anneanneme baktı, hiçbir şey söylemeden 
dışarı çıktı. Döndüğünde biraz yorgun görünüyordu. 
Anneannemin bavulu çok büyük ve çok ağırdı. Babam iki 
eliyle taşımak zorundaydı.

“Ne var bunun içinde? Demir mi?” diye sordu babam.
Babam yanılmıştı. Anneannemin bavulunun içinde 

demir değil, benim için bir “yapboz” oyunu, bir kırmızı 
top, bir küçük otomobil, bir itfaiye arabası, bir mızıkalı 
topaç, bir de “amiralbattı” vardı. Bu benim üçüncü “ami-
ralbattı”m.

“Çok şımartıyorsun,” dedi annem.
“Çok mu şımartıyorum? Pıtırcık’ımı mı? Sevgili tav-

şanımı mı? Bir tanemi mi? Hiç de değil. Gel bana bir 
öpücük ver bakayım.”

Öpücükten sonra anneannem nerede yatacağını sor-
du, çünkü eşyalarını yerleştirmek istiyordu.

“Pıtırcık’ın yatağı çok ufak,” dedi annem. “Tabii salon-
daki divan var, ama benimle yatsan belki daha iyi olur.”



“Yok canım. Salondaki divanda rahat ederim ben. Ar-
tık siyatik ağrılarım bütünüyle kesildi,” dedi anneannem.

“Hayır, hayır, hayır,” dedi annem. “Divanda yatmana 
izin veremeyiz. Öyle değil mi sevgilim?” dedi annem.

“Öyle,” dedi babam, anneme bakarak.
Babam anneannemin bavulunu yatak odalarına taşıdı, 

anneannem eşyalarını yerleştirirken de babam salona 
döndü. Her zamanki gibi gazetesini alıp koltuğuna otur-
du. Ben topaçla oynadım. Çok gırgır değildi, çünkü topaç 
bebek oyuncağıdır.
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“Biraz ötede oynasan?” dedi babam.
Anneannem geldi. Bir iskemleye oturdu. Topacın ho-

şuma gidip gitmediğini, onunla oynamasını bilip bilme-
diğimi sordu.

Ben anneanneme bildiğimi gösterdim. Anneannem 
çok şaşırdı, çok hoşlandı bu işten. Kendisine bir öpücük 
vermemi söyledi. Sonra babamdan gazetesini istedi, çün-
kü trene binmeden önce gazete alacak zamanı olmamıştı.

Babam kalktı, gazeteyi anneanneme verdi.
Anneannem, babamın koltuğuna oturdu. Lamba orayı 

daha iyi aydınlatır çünkü.
“Sofraya!” diye bağırdı annem.
Yemeğe oturduk. Müthişti! Annem mayonezli balık 

yapmıştı. Mayoneze bayılırım. Sonra bezelyeli tavuk, 
sonra peynir, sonra pasta, sonra meyve yedik. Annean-
nem her şeyden iki tabak yememe izin verdi, hatta iki 
dilim pastayı bitirdiğimde kendi pastasından bir dilim 
daha verdi.

“Midesi bozulacak,” dedi babam.
“Bir kerecikten bir şey olmaz,” dedi anneannem.
Sonra anneannem, yolculuğun kendisini çok yordu-

ğunu, erkenden yatmak istediğini söyledi. Herkesi şapır 
şupur öptü.

Sonra babam da, çok yorgun olduğunu, ertesi sabah 
erkenden işe gitmek zorunda olduğunu, çünkü dün an-
neannemi istasyondan almak için işten erken çıktığını 
söyledi.

Herkes yatmaya gitti.
Ben gece çok hastalandım. Beni yoklamaya ilk gelen 



babam oldu. Anneannem de uyandı, o da çok meraklan-
mıştı. Bunun doğal olmadığını, belki bir doktor çağırmak 
gerektiğini söyledi.

Bu sabah beni annem uyandırdı. Sonra babam girdi 
odaya. Anneme, “Annene biraz acele etmesini söyleye-
mez misin?” dedi babam. “Bir saattir tuvalette. Ne yaptı-
ğını merak ediyorum doğrusu.”

“Yıkanıyor. Banyo yapmak onun da hakkı, öyle değil 
mi?” dedi annem.

“Benim acelem var!” diye bağırdı babam. “O hiçbir 
yere gitmiyor. Ben işe gitmeliyim. Geç kalıyorum!”

“Sus!” dedi annem. “Duyacak!”



“Duysun!” diye bağırdı babam. “Zaten bütün gece di-
vanın üstünde kemiklerim sızladı.”

“Çocuğun önünde böyle konuşma!” dedi annem, kıp-
kırmızı bir yüzle. “Kadıncağız geldiğinden beri ona kaba 
davranıyorsun, görmedim mi sanki? Benim ailem geldi 
mi, hep böyle olur zaten. Ama seninkiler gelse...”

“Tamam, tamam,” dedi babam. “Benimkileri rahat 
bırak şimdi. Annene söyle, tıraş bıçağımla sabunu versin. 
Gidip mutfakta tıraş olacağım.”

Babam mutfaktan çıktığında, biz kahvaltı sofrasına 
oturmuştuk bile.

“Çabuk ol Pıtırcık,” dedi babam. “Sen de geç kalacak-
sın.”

“Nasıl? Geçirdiği o kötü geceden sonra okula mı yolla-
yacaksın çocuğu? Suratına bir bakın. Beti benzi solmuş 
cancağızımın. Yorgun hissediyorsun kendini, öyle değil 
mi tavşanım?” dedi anneannem.








