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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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Bir Test

Bu sabah okul yok. Ama hiç de hoş de ğil, çünkü dispan
sere muayene olma ya gi   diyoruz. Orada hasta mıyız, deli 
mi  yiz, neyiz, ona bakacaklar.

Sınıfta hepimize birer kâğıt dağıttılar. Kâğıdın üs tün
de, aşı kâğıtlarımız, sağ lık karnelerimiz ve an  ne  leri mizle 
birlik te dis  pansere gitmemiz gerektiği ya  zı lıy dı.

Öğretmen bize bir test uygulaya cak  larını söyledi.
Test çılgın olup olmadığınızı anlamak için çizdirdik

leri minik resimlere denir.
Annemle dispansere geldiğimde, Sı rım, Gümüş, To 

ra man ve Lüplüp de oradaydı. Hiç keyifli bir halleri yok
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tu. Doğrusu ben muayenehanelerden 
hep kor karım. Her yer bembeyaz
dır, son racıma ilaç kokusundan da 
geçilmez.

Bütün arkadaşların yanlarında 
anneleri vardı. Bir tek, zengin çocuğu Gümüş babasının 
şoförüyle gelmişti. Sonra sırasıyla Dalgacı, Çarpım, Dır
dır, Tıngır ve anneleri geldi. Çarpım kıyameti kopa rıyor, 
ortalığı birbirine katıyordu.

Beyaz giysili çok tatlı kadın, anne lerimizi ça ğırdı, 
ellerinden aşı kâğıtlarımızı aldı. Doktorun az sonra bizi 
kabul edeceğini, sabırsızlanmamamızı söyledi.

Biz zaten hiç sabırsızlanmıyorduk.
Anneler aralarında konuşmaya başladı lar. Saçla rı mı

zı okşadılar. Çok şirin olduğu muzu söylediler.
Gümüş’ün şoförü koca siyah arabasını parlatmaya 

çıktı.
Sırım’ın annesi, “Benimki yok mu benimki, iki lokma 

yemek için insanı nasıl uğraştırır, anlata mam size. Pek 
asabidir bizim oğlan,” dedi.

“Bizimki de tam tersine, yemek yeme yince asabi
leşiyor,” dedi Lüplüp’ün annesi.

Dalgacı’nın annesi, “Bence çocuklara okulda çok 
yükle ni    yor lar,” dedi. “Olacak iş değil. Bizimki ders leri 
izleyemiyor. Benim zamanımda...”

Çarpım’ın annesi, “Valla bilmem,” dedi. “Tabii çocuk
lara gö    re değişir. Örneğin bizim oğlan, pek yete neklidir. 
Çarpım, şu zırlamayı kesmezsen, herkesin önünde te
miz bir dayak yiye cek sin.”



“Valla hanfendiciğim, çocukcağız belki yetenekli ol
masına yetenekli, ama zavallıcık pek dengeli değil gibi,” 
dedi Dalgacı’nın an nesi.

Çarpım’ın annesi Dalgacı’nın annesinin söyledikle
rinden hiç hoşlanmadı. Tam ağ zı  nı açacaktı ki be yaz 
giysili kadın gel di, an     nelerin bizi soymaya baş lamasını 
söy le  di. İşte o zaman Çarpım çok fena ol   du. Çar pım’ın 
annesi bağırmaya başladı. Dal ga cı’nın an nesi kıs kıs gül
dü. Doktor geldi.

“Ne oluyor burada?” dedi. “Bu öğren ci lerin muaye
nesi bir cehennem azabı! Sakin olun çocuklar, yoksa 
öğretmeninize sizi ce zalandırmasını söylerim. Hemen 
soyunun ba   kiiim!”

Soyunduk. Herkesin önünde böyle çı rıl  çıplak kalmak 
biraz tuhaf oluyordu. Her an ne öteki annelerin çocuk
larını in ce liyor, yüzünü, annemin “et taze değil” de   mek 
için yü  zünü buruşturduğu gibi bu ruşturu yor du.

Beyazlı kadın, “Şimdi yandaki odaya geçin, doktor 
bey sizi muayene edecek,” dedi.

Üstünde gözlükleri dışında hiçbir şey ciği olmayan 
Çarpım, “Annemden ayrılmak istemiyorum!” di ye yay
garayı bastı.

“Peki,” dedi beyazlı kadın. “Hanfendi, siz oğlu nuzla 
girebilirsiniz, ama lütfen onu yatıştırmaya çalı şın.”
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“Aaa, yok canım, daha neler!”
“O zaman ben de oğlumla girerim içeri!” dedi Dal 

gacı’nın annesi.
“Ben de şoförümüzü isterim!” dedi Gü müş.
“Sen delisin!” dedi Toraman.
“Neyim, neyim?” dedi Gümüş.
Ve Toraman Gümüş’ün burnuna bir yumruk indirdi.
“Şoförümüz!” diye bağırdı Gümüş.
Şoför ile doktor aynı anda geldi.
Doktor, “Olacak iş değil! Beş dakika önce biri fe

nalıklar geçiriyordu. Şimdi bir başkasının burnu ka nı
yor. Dispanser değil, savaş alanı oldu burası!” dedi.

Gümüş’ün babasının şoförü, “Ben arabadan ve şu ço
cuktan so rum luyum. İkisini de patrona çiziksiz teslim 
etmek isterim. Anlaşıldı mı?” dedi.

Doktor şoföre baktı. Ağzını açtı, sonra kapadı. Hepi
mizi Çarpım’ın annesiyle bir likte içeri aldı.

“Hadi, önce sen gel bakiiim,” dedi Lüp lüp’ü göstererek.
Lüplüp elindeki pastasını bitirmek için bir dakika 

izin istedi. Artık pastasını koya bileceği cebi yoktu çün
kü.



Doktor iç çekti. Sonra beni tartının üstüne çı kardı. 
Daha şişman görüneyim di   ye bir ayağını tartı ya koyan 
Tıngır’ı haş ladı.

Çarpım tartılmak istemiyordu, ama an  nesi ona ar
mağanlar alacağını söy ledi, Çarpım titreye titreye boyun 
eğdi. Tar tıldıktan sonra ağlayarak kendini an   nesinin 
kollarına attı.

Sırım’la Dalgacı, daha gırgır olsun diye birlikte tar
tılmak istediler. Doktor onları azarlarken, Gümüş de 
burnuna yediği yum ruğun acısını çıkarmak için To
raman’a bir tekme attı. Doktor küplere bindi. Artık 
usan dığını, soytarılıklarımızı sürdürürsek hepimize 
iğne yapacağını, babasının öğütlediği gibi avu katlığı seç
mediği için büyük pişmanlık duyduğunu söyledi. Sonra 



da dillerimize baktı. Bir aletle göğsü müzü dinledi. Bi zi  
 öksürttü. Lüp  lüp’ü, öksürürken püs   kürt tüğü kırıntılar
dan do layı azarladı.

Sonra hepimizi bir masanın çevresine oturttu. Elimi
ze birer kâğıt kalem tutuşturdu.

“Çocuklar, aklınızdan ne geçiyorsa onu çizin. Haberi
niz olsun, doğru oturmayan olursa benden hiç unutama
yacağı bir dayak yiyecek!”

“Hele bir deneyin, hemen bizim şoförü çağırırım!” 
diye bağırdı Gümüş.

“Çiz!” diye bağırdı doktor.
Çizmeye başladık. Ben bir çikolatalı pas ta çizdim.
Lüplüp bir tabak dolusu etli ayşekadın fasulyesi ye

meği çizdi. Bunu kendisi söy ledi, çünkü ilk bakışta tam 
olarak ne olduğu anlaşılmıyordu.

Çarpım ayrıntılı bir Fransa haritası çiz di.
Toraman’la Dırdır at üstünde bir kovboy çizdiler.
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Gümüş, bir şato ve çevresinde bir sürü otomobil çiz
di, resmin altına da “evim” yaz dı.

Dalgacı hiçbir şey çizmedi, çün kü ken disine daha 
önceden haber ver mediklerini, bu nedenle hazırla na
madığını söy ledi.

Sırım Çarpım’ı çıplak olarak çizdi, altına da “Çar  pım 
öğretmenin kuzusudur” yazdı.

Çarpım resmi gördü, ağlamaya başladı.
Toraman, “Doktor bey! Dırdır kopya çekti!” diye ba

ğırdı.
Çok hoştu. Konuşuyorduk. Gülüşüyor duk. Çarpım ağ

lıyordu. Toraman’la Dırdır dövüşüyordu. Sonra an  neler 
ve Gümüş’ün babasının şoförü geldi.

Biz çıkarken, doktor, masanın ucuna oturmuş, derin 
derin iç çekiyordu. Beyaz giysili kadın ona bir bardak 
suyla birkaç hap getirdi. Doktor da habire tabancalar 
çiziyordu.

Bu doktor deli mi ne!








