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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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Sınıf Fotoğraf 
Çektiriyor 

Bu sabah okula hepimiz pek keyifli geldik. Hep birlikte 
bir resim çekti re ceğiz. Öğ retmen dün, bu resmin bizim 
için ileride pek çok değer taşıyacağını, gelmeden önce de 
güzelce yıkanıp ta ranmamızı söyledi.

Başım güzelce kolonyalanmış bir halde okulun bah
çesine girdim. Arka daş ların hepsi oradaydı. Öğ retmen, 
Me   rihli giysileriyle gelmiş olan Gümüş’ü azar    lıyordu. 
Gümüş’ün babası çok zengindir, her is tediğini alır 
ona. Gü müş, öğ     retmene, kesinlikle Merihli giysileriyle 
fotoğraf çektirmek istediğini, yoksa eve dö neceğini 
söyledi.
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Fotoğrafçı da makinesiyle oradaydı. Öğ retmen, fo 
toğrafçıya, elini çabuk tutmazsa, aritmetik dersinin 
kaynayacağını bildirdi. Çarpım bu habere çok üzüldü. 
Aritmetiğe bayılır Çarpım. Bütün ödevlerini de yapmıştı 
tabii.

Çok güçlü kuvvetli bir arkadaş olan Toraman, Çar  
pım’ın suratına bir yumruk indirmek istiyordu. Ama göz
lüklü olduğundan, istediğimiz kadar pa tak layamıyoruz 
Çarpım’ı. Öğ retmen bağırarak katlanılmaz olduğumu
zu, böyle sürerse fotoğraf motoğraf çektirmeden doğru
ca sınıfa döneceğimizi söyledi.

Fotoğrafçı, “Hadi sakin olun, çocuklarla nasıl ko
nuşulması gerektiğini bilirim ben. Şimdi her şey yoluna 
girer,” dedi.

Fotoğrafçı üç sıra olmamızı söyledi. İlk sıradaki ler 
yere çöktü. Öğretmen ikinci sırada iskemleye otur  du. 
Çocuklar da ayakta onun çevresini sardı. Üçüncü sıra
dakiler de sandıkların üstüne çıkacaktı. Gerçekten pek 
parlak fikirleri vardı fotoğrafçının.

Sandık almak için okulun mahzenine indik. Mahzen 
pek aydınlık değildi. Çok eğ lendik.

Tıngır başına eski bir çuval geçirdi.
“Hu! Ben hayaletim!” diye bağırıyordu.
Bir de baktık öğretmen geliyor. Pek keyifli bir gö

rünüşü yoktu, elimizdeki sandıklarla hemen sı vış tık. 
Bir tek Tıngır kaldı mahzende. Başına geçirdiği çuval 
yüzünden neler olduğunu göremiyor, durmadan, “Huu! 
Ben hayaletim!” diye bağırıyordu.

Çuvalı başından öğretmen çıkardı. Çok şaşırdı Tıngır.
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Öğretmen, bahçeye gelince Tıngır’ın kulağını bıraktı.
“Hepiniz kapkara olmuşsunuz!” dedi.
Eh, mahzende soytarılık ederken kirlenmiştik biraz. 

Öğretmen yine kızdı, ama fotoğ rafçı bunun önemli ol
madığını, kendisi iskemleyle sandıkları yer leştirene ka
dar bizim de rahat rahat yüzümüzü yı kayabileceğimizi 
söyledi. Çarpım dışında bir tek Gü  müş’ün yü zü temizdi, 
çünkü başı, kavanoza benze  yen Merihli başlığının için
deydi.

“Gördünüz mü öğretmenim,” dedi Gü müş, “hepsi be
nim gibi giyinip gelseydi hiç sorun çıkmazdı.”

Gümüş’ün kulağına yapışmak ister gibi bir hali vardı 
öğretmenin, ama kavanozdan dolayı bunu ya pa madı. Ne 
güzel şeydi şu Merihli giysileri!

Yüzümüzü güzelce yıkayıp tarandıktan sonra yerleri
mize döndük. Biraz ıslanmıştık. 

Fotoğrafçı, “Zararı yok, fotoğrafta belli olmaz,” de  di. 
Sonra da, “Peki,” dedi, “öğretmeninizi sevindirmek ister 
miy diniz?”

Hepimiz, “Evet,” diye yanıt verdik. “Biz öğ ret me
nimizi çok severiz. Kendisini sinirlendirmediğimiz za
manlar çok sevimli olur.”

“Öyleyse uslu uslu yerlerinize geçin. En uzun boy  lular 
sandıklara çıksın, ortancalar ayakta, kısa boylular da 
yere otursun.”

Biz hemen yerlerimize gittik.
Fotoğrafçı, öğretmene, sabırlı olunduğu zaman ço

cuklarla her şeyin yapılabileceğini anla tıyordu, ama 
öğretmen fotoğ rafçıyı sonuna kadar dinleyemedi, çünkü 
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bizi ayırmak zorunda kaldı, hepimiz sandıklara çıkmak 
istiyorduk.

“Tek bir uzun boylu var burada. O da benim!” di ye ba
ğırıyordu Toraman; sandıklara binmek isteyen herkesi 
itiyordu.

Gümüş ille de çıkmak isteyince, Toraman Gü müş’ün 
kavanozuna bir yumruk indirdi, elini çok acıt  tı. Gü
müş’ün başı da kavanozun içinde sıkıştı kal dı. Kavanozu 
çıkarmak için hepimiz yardım etmek zo  runda kaldık.

Öğretmen bize bunun son uyarı olduğunu, sonra 
kendimizi aritmetik dersinde bulacağımızı söyledi. O 
zaman doğru durmaya karar verdik ve yerlerimizi aldık.

Gümüş fotoğrafçının yanına gitti.
“Nedir bu makine?” diye sordu.
Fotoğrafçı, “İçinden kuş çıkan bir kutu, deli kan lı,” 

dedi.
“Sizin makineniz eski,” dedi Gü müş. “Babam ba na 

güneş önleyicisi olan, kısa odak objektifli, te  leobjektifli 
ve tabii renk süzgeçli bir makine verdi...”

Fotoğrafçı şaşırdı, gülümsemesi 
yok oldu, Gü müş’e yerine dönmesi
ni söyledi.

“Bari fotoelektrik hücreniz 
var mı?” diye sordu Gümüş.

“Son kez söylüyorum, yerine 
dön!” diye bağırdı fotoğrafçı.

Bir anda pek sinirlenmişti. 
Herkes yerine geçti. Ben ilk sıra
da, Lüplüp’ün yanında oturuyor



15

dum. Lüplüp her zaman bir şeyler yiyen 
şişko bir arkadaştır. Reçelli sandviçi
ni ısırmakla meşguldü. Fotoğrafçı 
sandviçini bırakmasını söyledi. 

Lüplüp de, “Ne yani, aç mı 
durayım? dedi.

Lüplüp’ün tam arkasında 
oturan öğretmen, “Bırak o 
sandviçi!” diye bağırdı.

Lüplüp o kadar şaşırdı 
ki, sandviçini gömleğinin 
üstüne düşürdü.

“Al işte,” dedi Lüplüp ve ekmeğiyle reçeli toplamaya 
başladı.

Öğretmen, “Yapılacak tek şey, lekesi görünmesin diye 
Lüp lüp’ü en arka sıraya koymak,” dedi. “Toraman, ar ka
daşına ver ye rini.”

“O benim arkadaşım de ğil, yerimi veremem. Sır tını 
çevirsin fotoğrafa,” dedi Toraman. “Böylece lekesini de  
koca suratını da görmeyiz.”

Öğretmen çok kızdı To ra man’a. Ceza olarak, “Göm  
leğine reçelli sandviç dü şürmüş bir arkadaşıma yerimi 
vermeyi reddetmemeliyim” cümlesini bütün zaman kip
leriyle yazmasını söyledi.

Toraman hiç ağzını açmadı, sandığından indi ve ilk 
sıraya geldi. O sırada da Lüplüp arka sıraya gitti. Yalnız, 
Lüplüp’le Toraman karşılaşınca biraz karışık lık oldu. 
Toraman Lüplüp’ün burnuna bir yumruk indirdi. Lüp
lüp de Toraman’a bir tekme atmak istedi, ama Toraman 
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çabucak kaçtı. Toraman çok atiktir, tek   meyi de Çarpım 
yedi. Neyse ki tekme gözlüksüz bir yerine geldi. Buna 
karşın Çarpım yine de ağlamaya başladı, avaz avaz 
bağırarak artık hiçbir şey gör mediğini, kimsenin onu 
sevmediğini, ölmek istediğini söyledi. Öğretmen onu 
avuttu, burnunu sildi, saçını taradı, Lüplüp’ü de ceza
landırdı:

“Gözlüklü ve bana hiçbir şey yapmamış bir ar kadaşımı 
dövmemeliyim” diye yüz kere yazmasını söyledi.

“Oh olsun!” dedi Çar pım.
Bunun üzerine öğ ret men, ona da yazılacak bir şey   ler 

verdi. Çarpım o ka dar şaşırdı ki, ağ lamadı bi le. Öğret
men motor gibi ceza dağıtmaya koyulmuştu sağa sola, 
yazacak bir sü rü şeyimiz vardı hepimizin. 








