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MAURICE DRUON
1918 yılında Paris’te doğdu. Başlangıçta siyasal bilimlerle 
ve gazetecilikle uğraştı ama daha sonra, “Herkes hata 
yapar,” diyerek baştan beri asıl yapması gereken şeye 
başladı ve kendini edebiyata verdi. Pek çok kitap yazdı. 
Kitapları çeşitli dillere çevrildi. Büyük Aileler adlı romanıyla 
1948’de, Fransa’nın en büyük edebiyat ödülü olan Goncourt 
Ödülü’nü kazandı. Denemeleri de olan yazar, çocuklar için 
bir tek roman yazmıştır: Yeşil Parmaklı Tistu.
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Yazarın Önsözü

Yeşil Parmaklı Tistu, benim çocuklar için yazdığım biri-
cik ve herhalde son kitap.

Lanetli Krallar adlı romanımı yazarken kendimi ra-
hatlatmak için o güne dek hiç eğilmediğim, tüm öteki 
yapıtlarıma da son derece uzak bir edebiyat türünde 
kendimi denemek, bana çok eğlenceli geldi. İşe koyul-
duğumda farklılıkların yalnızca biçimde ve anlatımda 
kendini ortaya koyduğunu, temeldeki sorunların hep 
aynı olduğunu fark ettim.

Çünkü aslında, doğrudan seslenebileceğiniz çocuklar 
yoktur. Geleceğin büyükleriyle geçmişin çocukları var-
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dır. Günlük yaşamda asla bir çocukla çocuksu bir tonla 
konuşmam. Onu hiç de aptal bulmadığımdan onunla 
iletişim kurabilmek için aptalca davranmayı gereksiz 
bulurum. Küçükken bana böyle kötü davrandıklarında 
çok rahatsız olur, elbette dile getirmeye cesaret edeme-
den şöyle düşünürdüm, “İşte benimle aynı boydaymış 
gibi görünmek için çömelmesi gerektiğini sanan salak 
bir beyefendi.”

Tistu, bu türden bir oğlan. Büyüklerin dünyayı ona 
yerleşik düşüncelerle anlatmasını kabullenemiyor. Var-
lıklara ve nesnelere yeni bir gözle baktığı için –çocuk-
luğun temel erdemidir bu– büyüklerin, at gözlükleri 
yüzünden bozulan mantıklarını bozguna uğratıyor. Hele 
de kötü duygulardan çok iyi duygularla, tutsaklıktan çok 
özgürlükle, zulümden çok adaletle, savaştan çok barışla; 
kısacası kötülükten çok iyilikle daha mutlu olduklarına 
göre insanoğullarının iyilik içinde yaşamak için neden 
anlaşamadıklarını bir türlü anlayamıyor.

Kendi adıma, bu yetersizliği ne anlamış ne de kabul-
lenebilmiş durumdayım; çocukluktan bana kalan şey de 
bu herhalde.

Her çocuk, herkesin iyiliği doğrultusunda harekete 
geçmek için sabırsızlanır; bunun için de büyümek muci-
zesinin gerçekleşmesini bekler. Büyüdüğünde ise genel-
likle yapmak istediğini unutmuş ya da ondan vazgeçmiş 
olur. Böylece hiçbir şey olmaz. Mucizesi filan olmayan 
bir yetişkin daha vardır, hepsi bu.

Tistu’nun, küçükken harekete geçebilmek gibi bir 
şansı var; mucizevi öykü de burada başlıyor zaten. Adım-
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larını atarken tıpkı çocukluk gibi vaat ve umut demek 
olan çiçeklerden yararlanıyor.

Bu küçük insan, bu insan adayı, nasıl kullanıyor çi-
çekleri, eski çocuklar olan bizlerin daha mutlu yaşaması 
için? Masalın size anlatacağı bu işte.

Ama Tistu’nun sıradan bir çocuk olmadığı açık.
On yıldır bana, dünyanın her yerinden, her yaştan 

arkadaş kazandırmasıyla bunu kanıtlıyor.

Maurice Druon
Kasım 1967
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“Tistu” Adı Üstüne 
Birkaç Söz

Tistu... Ne tuhaf bir ad, öyle değil mi? Öyle tuhaf bir ad 
ki ne Fransa’da ne de başka bir ülkede “Tistu” adına rast-
layabilirsiniz. 

Oysa bir zamanlar, herkesin “Tistu” diye seslendiği 
küçük bir oğlan çocuğu yaşardı... Şimdi bu konuya biraz 
açıklık getirelim.

Günün birinde, uzun elbiseli annesiyle siyah şapkalı 
babası bu küçücük bebeği, doğduktan hemen sonra, 
sepet içindeki bir somun ekmek kadarken kiliseye gö-
türmüşler. Papaza da bebeğin adını Fransuva Batist koy-
mak istediklerini söylemişler. İşte o gün, vaftiz edilen 
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bebeklerin çoğu gibi bizim ufaklık da istememiş bu adı, 
basmış yaygarayı, kıpkırmızı kesilmiş. Ama yeni doğ-
muş bebeklerin dilinden hiç mi hiç anlamayan büyükler, 
diretmişler adı “Fransuva Batist” olacak diye. 

Derken uzun elbiseli annesiyle siyah şapkalı isim ba-
bası götürüp beşiğine yatırmışlar onu. İşte o sırada çok 
acayip bir olay gerçekleşmiş. Dilleri dönüp de çocuğa 
verdikleri adı bir türlü söyleyememiş, bunun yerine ona 
Tistu demeye başlamışlar.

Böyle şeyler oluyor elbette. Kim bilir kaç kız çocuğu, 
kaç erkek çocuğu nüfusa başka başka adlarla yazdırıl-
mıştır ama herkes onlara Pıtırcık, Zilli, Cancan diye 
seslenip durur.

Bu örnek, büyüklerin bizim adımızı nasıl da bileme-
diklerini bir güzel kanıtlıyor. Zaten onlar istedikleri 
kadar söylesinler her şeyi bildiklerini, bence dünyaya 
nereden geldiğimiz, neden dünyada olduğumuz ve bura-
da ne işimiz olduğu konusunda en ufak bir fikirleri yok. 

Büyüklerin her konuda basmakalıp düşünceleri yok 
mudur sizce de? Bu düşünceler sayesinde fazla dü-
şünmelerine gerek kalmadan konuşup dururlar. Oysa 
basmakalıp düşünceler genelde kalıpsız düşüncelerdir. 
Uzun zaman önce birisi hazır etmiştir bu düşünceleri, 
kimdir bunu yapan bilemiyoruz tabii. Sonra da kullanıla 
kullanıla eskimiştir hepsi. Ama sayıları o kadar fazladır 
ki başınız mı sıkıştı, birinin yerine ötekini koyuverirsi-
niz, oldubitti. 

Günün birinde herkese benzer bir yetişkin olmak için 
geldiysek dünyaya, bu basmakalıp düşünceler kafamıza 
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kolayca yerleşiverir. Onlar yerleştikçe de kafamız koca-
man olur. 

Ama özel bir uğraş için geldiysek yeryüzüne, etra-
fımıza dikkatlice bakmamızı gerektiren bir uğraşımız 
olacaksa eğer o zaman işler bu kadar da kolay yürümez. 
Basmakalıp düşünceler kafatasımızın içinde barınmak 
istemez. Sağ kulağımızdan girdikleri anda, sol kulağı-
mızdan çıkıverirler. Sonra da yere düşüp kırılırlar. 

İşte o zaman önce annemizle babamıza, sonra da bu 
ünlü düşüncelerine sıkı sıkıya bağlı tüm büyüklere koca 
bir şaşkınlık yaşatırız. 

İşte Tistu adı verilen bu küçük çocuğun başına da bu 
anlattığımız şeyin aynısı geldi.








