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René Goscinny

“14 Ağustos 1926’da Paris’te 
doğdum, hemen sonrasında da 
büyümeye başladım. Ertesi gün 15 
Ağustos’tu ve evden çıkmadım.” 
Böyle anlatıyor kendisini yazar. Bir 
süre sonra ailesi Arjantin’e göçer. 
1950’li yılların başında Fransa’ya 
döndüğünde bir dizi kahraman 
yaratır: Pıtırcık’ın serüvenlerini yazar. 
Arkadaşı Jean-Jacques Sempé de 
resimler. Herkesin kolayca tanıması 
için, çocuksu bir dille yazar Pıtırcık’ı. 
Sonra Asteriks’in serüvenlerini 
yazar, Albert Uderzo da resimler. 
Red Kit’i yaratır, Morris de resimler. 
Usta bir sinemacı olarak da 
Idefiks stüdyolarını kurar, çizgi 
filmin başyapıtlarından bazılarını 
gerçekleştirir. Daha ne yapsın?
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Gazete Çıkarıyoruz

Teneffüste Dýrdýr bize teyzesinin ar  ma ða nýný 

gösterdi: bir dizgi-baský makinesi. Ýçi las tik harfler-

le dolu bir kutu. Harfleri, annemin kaþlarýný çekmek 

için kullandýðý bir cýmbýzla tutuyorsunuz, is   tediðiniz 

her söz  cüðü yazabiliyorsunuz. Sonra onlarý postane-

lerdeki gibi mü    rekkepli ýstampaya, ora dan da bir kâ -

ðýdýn üstüne bastýrýyorsunuz, basýlý sözcükler çýký yor 

karþýnýza, týpký ba  ba  mýn okuduðu gazetedeki gibi. 

Hani ba  bam hep kýyameti koparýr, annem entarilerin, 

reklamlarýn ve yemek ta  riflerinin bu  lun  duðu sayfalarý 

yýrtýyor diye. Dýr  dýr’ýn diz gi-baský makinesi çok hoþ 

þey caným.

Dýrdýr, o harflerle evde yaptýðýný gösterdi bize. 

Ce  binden üç sayfa çýkardý, hepsinin üs  tünde bir sürü 

“Dýrdýr” yazýlýydý.
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“Dolmakalemle yazýldýðýnda o kadar gü zel olmu-

yor,” dedi Dýrdýr.

Haklýydý.

“Hey çocuklar,” dedi Sýrým. “Bir gazete çý  kar-

sak?”

Bu çok parlak bir buluþtu.

Hepimiz, “Olur,” dedik. Çarpým bile. As  lýnda o, öð-

retmenin kuzusudur, genellikle te  neffüslerde bizimle 

oynamaz, derslerini gözden geçirir. Deli bu Çarpým!

“Gazetenin adý ne olacak?” diye sordum.

Bu konuda hiç anlaþamadýk. Kimileri “Deh    þet Ga-

zete”, kimileri “Zengin”, kimileri “Gör  kemli”, kimileri 

“Korkusuz” olmasýný is  tiyordu. “Dýrdýr” olsun diyor-

du Dýrdýr. Lüplüp bunun aptal bir ad olduðunu, gaze-

tenin “Nefis Tat” olmasýný yeðlediðini söyledi, çün  kü 

bu, evinin yanýndaki bakkal dükkâ nýnýn adýydý. Biz de 

gazeteye ad seçmeyi daha sonraya bý  raktýk.

“Gazeteye ne basacaðýz?” diye sordu Dal gacý.

“Gerçek gazetelere basýlan þeyleri,” dedi Gü  müþ. 

“Bir sürü haber, fotoðraf, resim, hýr    sýz  lý ve bir sürü 

cesetli öyküler, borsa so  nuç larý.”

Biz borsanýn ne demek olduðunu bilmiyorduk. 

Gü müþ, borsa sonuçlarýnýn ufacýk sa  yýlar olduðunu 

ve babasýnýn en çok onlarla il  gilendiðini söyledi. Gü-

müþ’ün her de  diðine ina  nýlmaz, çok palavracýdýr, hep 

uy  durmasyon þeyler anlatýr.
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“Fotoðraf basamam,” dedi Dýrdýr. “Be  nim maki-

nemde yalnýzca harfler var.”

“Ama resim çizebiliriz,” dedim. “Ben þato, þatola-

ra saldýran insanlar, bomba atan uçaklar çizebilirim.”

“Ben, Fransa’nýn her bölgesinin harita sýný çizme-

sini biliyorum,” dedi Çarpým.

“Ben annemin saçlarýnda bigudilerle resmini yap-

masýný biliyorum,” dedi Dalgacý. “Ama annem onu 

yýrttý. Oysa babam, resmi gö   rünce çok gülmüþtü.”

“Bütün bunlar iyi güzel de, o pis resimle ri  nizi her 

yere koyarsak, gazetede ilginç þey  ler basmak için hiç 

yer kalmayacak,” dedi Dýrdýr.
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Ben Dýrdýr’a bir tokat yemek isteyip iste mediðini 

sordum, ama Týngýr, Dýrdýr’ýn haklý olduðunu, kendi-

sinin bahar üstüne çok güzel bir yazýsý olduðunu, öð-

retmenin bu yazýya beþ verdiðini, içinde de çiçekler-

den ve cik cik eden kuþlardan söz edildiðini söyledi.

“Senin cik cik’lerini basmak için mi har cayacaðýz 

harfleri?” diye sordu Sýrým.

Bunun üzerine dövüþmeye koyuldular.

“Ben, bir sürü problem yazarým, okurlardan so-

nuçlarýný yollamalarýný isteriz, onlara not atarýz,” de-

di Çarpým.

Hepimiz gülmeye koyulduk. Çarpým aðla maya 

baþ ladý. Çok kötü olduðumuzu, onunla hep alay et-

tiðimizi, bizi öðretmenine þikâyet edeceðini, hepimi-

zin cezalandırılacaðýný ve oh ol  sun iþte, bir daha hiç 

aðzý  ný açma yacaðýný söyledi.

Týngýr’la Sýrým’ýn dövüþmesiyle Çar    pým’ýn aðla-

ma sýndan birbirimizi duyamý yorduk.

“Gazete basýlýnca ne yapacaðýz?” dedi To  raman.

“Soruya bak,” dedi Dýrdýr. “Satacaðýz. Ga  zeteler 

bu nun için basýlýr. Onlarý satacaðýz, çok zengin ola-

caðýz ve kendimize bir sürü þey alabileceðiz.”

“Kime satacaðýz?” diye sordum.

“Sokaktan geçen insanlara,” dedi Lüplüp. “Koþa-

caðýz, ‘Son baský!’ diye baðýracaðýz, herkes de para 

verecek.”

“Ama bir tek gazetemiz olacak,” dedi Dal gacý. 

“Bir sürü para kazanamayacaðýz.”
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“Ben de gazeteyi çok pahalýya satarým,” dedi 

Lüplüp.

“Neden sen satacakmýþsýn? Onu ben sa   ta caðým,” 

dedi Dalgacý. “Bir kere senin par mak larýn hep yaðlýdýr, 

gazeteyi lekeleyeceksin, sonra kimse onu satýn almak 

istemeyecek.”

“Parmaklarým yaðlý mý, deðil mi þimdi gö  rürsün,” 

dedi Lüplüp ve ellerini Dalgacý’nýn yüzüne yapýþtýrdý.

Ben çok þaþýrdým. Çünkü genellikle Lüplüp, te-

neffüste dövüþmekten hoþlan maz. Dö  vüþürse yemek 

yiyemez çünkü. Ama bu kez tepesi iyice atmýþtý. Sýrým 

ile Týngýr, biraz çe  kilip Dalgacý’yla Lüplüp’e yer açtýlar, 

dövü þe bilsinler diye.

Lüplüp’ün elleri gerçekten yaðlýdýr. El sý  kýþtý ðý-

nýzda kayýverir eliniz.

“Tamam,” dedi Dýrdýr. “Gazetenin mü  dürü ben 

oluyorum.”

“Ya! Nedenmiþ efendim?” dedi Toraman.

“Bu baský aleti benim de ondan,” dedi Dýrdýr.

“Bir dakika!” diye baðýrdý Sýrým. “Gazete çý  karma 

düþüncesi benden çýktý, yöneticisi de benim.”

“Beni yüzüstü býrakýyorsun. Dövüþü yor duk ya! 

Sen iyi bir arkadaþ deðilsin!” dedi Týn gýr.

“Sana dersini ver miþ tim,” dedi burnu ka  na yan 

Sýrým.

“Güldürme beni,” de  di bacaklarý çiziklerle dolu 

olan Týngýr.
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Bunun üzerine, dö -

vü  þen Lüplüp’le Dal  ga -

cý’nýn yanýnda onlar da 

dövüþmeye baþla dýlar.

“Söyle bakiiim, el-

lerim yaðlý mý?” diye ba  ðýrýyor du Lüplüp.

“Yaðlý iþte! Yaðlý, yaðlý, yaðlý!” diye baðý rýyordu 

Dalgacý.

“Burnunun ortasýna bir yumruk yemek istemiyor-

san Dýrdýr, gazetenin müdürü oldu ðumu kabul et!” 

dedi Toraman.

“Beni korkuttuðunu mu sanýyorsun?” di  ye sordu 

Dýrdýr.

Gerçekten korkuyor gibiydi. Çünkü ko  nu þur   ken 

gerisin geri gidiyordu.

Toraman onu itti, bütün harfler yere düþ tü.

Dýrdýr kýpkýrmýzý oldu, Toraman’ýn üstüne atýldý.

Ben harfleri toplamayý denedim, ama Dýr dýr eli-

min üstüne bastý.

Ben de, Toraman bana biraz yer býrakýn ca, Dýrdýr’a 

bir tokat attým.

Sonra Karagöz geldi bizi ayýrmak için.

Sonrasý hiç komik olmadý, çünkü basým aletini 

elimizden aldý, hepimizin birer ufak serseri olduðunu 

söyledi, bize cezalar daðýttý, zili çalmaya  gitti. Sonra da 

Çarpým’ý revire gö    tür dü. Çün kü Çarpým fenalaþmýþtý. 

Baþýný ka þý ya cak zamaný yoktu Karagöz’ün.
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Gazeteyi çýkaramýyoruz. Karagöz, yaz 

ta       tilinden önce harfleri bize geri vermek 

is  temiyor. Olsun, zaten gazetede anlatacak 

hiçbir þey bulamayacaktýk.

Bizim okulda hiçbir zaman hiçbir þey ol  maz.



Pıtırcık ve arkadaşları futbol oynamaya karar veriyorlar, 
ama sadece 1 takım var. Maç yapabilmek için 2 takım 

gerekiyor. Yoksa nasıl gol atacaklar birbirlerine? 
Ama kimse karşı takımda olmak istemiyor. Onlar da bir tuhaf.

Gazete çıkarmaya çalışırlar, müzeyi birbirine katarlar, 
izcilik yapmayı denerler, ama hiçbirini de beceremezler. 

Bu arada, göl kenarından kurbağa toplamada da çok iyiler.

Kimseye gol atamadıktan sonra,
ne işe yarar futbol!
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