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    Bernard Friot
Bernard Friot öğretmenliği sayesinde 
Fransa ve Almanya’nın birçok şehrinde 
yaşadı. Edebiyat öğretmeni oluşu 
çocukların ve gençlerin edebiyata 
bakışına ayna tuttu. Bernard Friot’nun 
adından “halkın yazarı” diye söz 
edilir. Hikâyelerinin özünde gençlerle 
ve çocuklarla paylaşımından doğan 
duyguları, sadeliği görmek mümkündür. 
Yazar aynı zamanda Almanca ve 
İtalyanca çevirileri yapmaktadır.

Tudem Yayýnlarından çýkan kitaplarý:

Şipşak Hikâyeler 1 - hayal kurmak yasak mı? (öykü)
Şipşak Hikâyeler 2 - anlatsam, inanır mısın? (öykü)
Şipşak Hikâyeler 3 - kimim ben? (öykü)
Şipşak Hikâyeler 4 - sesimi duyan var mı? (öykü)

Desen Yayýnlarından çýkan kitapları:

Balık Tutma Dersi (çizgi roman) 
Yazan: Heinrich Böll - Uyarlayan: Bernard Friot
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Masalların hikâyesi

M 
asallara inanmayan bir çocuk varmış. An-

nesi ne zaman “Bir zamanlar, zalim bir dev…” 
diye söze başlasa, lafı onun ağzına tıkarmış.

“Bana masal anlatma,” dermiş çocuk. “Dev 
diye bir şey yoktur!”

Büyükbabası “Bir zamanlar, bir kral…” diye 
en sevdiği masalı anlatmak istediğinde de hemen 
ona sorular sorarmış.
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“Nerenin kralı? İngiltere’nin mi, Panama’nın 
mı? Hangi dönemde yaşamış peki? Bu anlattıkla-
rın gerçek mi, uydurma mı?”

Çocuğa olmuş bir olay anlatıldığında “Ufak 
tefek şeyleri bile abartıp hikâyeleştiriyorsunuz!” 
diyerek kızar, otuz saniye sonra da esnemeye, 
gözlerini ovuşturmaya başlarmış.

“Size inanmamı nasıl beklersiniz ki?” diyerek 
şaşkınlığını belirtirmiş. “Ne bir şey gördüğüm 
var ne de bir şey hissediyorum. Hikâyeleriniz, 
masallarınız yanıma bile yaklaşmadan, alıp başı-
nı gidiyorlar.”

Bir gün dayanamayıp onu yanıma çağırdım ve 
ona bir hikâye anlattım; masallara inanmayan bir 
çocuğun hikâyesini: 

“Çocuk, annesi ne zaman ‘Bir zamanlar, zalim 
bir dev…’ diye söze başlasa, lafı onun ağzına tı-
karmış...”

Sözümü kesmedi. Anlatmama izin verdi. Bitir-
diğimde, “Bu hikâye ne tuhaftı, sanki hem görü-
yor hem de hissediyordum. Hepsini yaşıyor gi-
biydim. Bir kere daha anlatabilir misin?” dedi.

Hikâyeyi baştan aldım, beni yine pür dikkat  
dinledi. Bitirdiğimde, “Bana hikâyendeki çocu-
ğun inanmadığı hikâyelerden de anlatabilir mi-
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sin?” diye sordu. Dev, büyücü, kral ve prenses 
masalları, sonra da birçok gerçek olay anlattım 
ona.

“Gerçekten de inanılmaz!” diye heyecanlandı 
her defasında. “Hikâyendeki çocuk bütün bunları 
duyunca ne dedi peki?” diye sordu.

Cevap vermek zor değildi:
“Aynen senin gibi ‘Gerçekten de inanılmaz!’ 

dedi,” diye cevap verdim ona göz kırparken.




