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Bu kitabın sahibi:

....................
.................



KAHRAMANLARIMIZ

DÖRTGÖZ MANOLİTO

Ýlko ku la gi den se kiz yaþýnda bir 
oð lan ço cu ðu. Çok ko mik  tir. Öy  le 
iyi yürek li dir ki, okul ve ma  hal le 
ar ka daþ larý yüzünden baþýna gel-
me dik kal maz. Göz lük süz göre-
mez. Bu yüzden ar  ka daþlarý onu 
“Dörtgöz” diye ça ðý rýrlar.

ŞAPŞALİKO

Manolito’nun kü çük 
kar  de þi. As lýn da baþ ka kar de þi 
de yok! Manolito ondan hiç hoþ-
lanmaz. Onu þapþal bulur. Onu 
hep “Þapþaliko” diye çaðý rýr.

DEDE

Manolito’nun en yakýn ar ka da þý 
dedesidir. Ne olur sa ol  sun to   ru-
nu nun ta rafýný tu tar. Þu sý   ra lar 
top ra ða gir mek ten hoþ nut ola -
caðýný söyle yip du  ru yor. Ama 
bakmayýn. Çok ne  þe li  dir. Çok 
þeker bir dededir.

YAVŞAK

Sýnýfýn en belalý çocuðu. 
Mano l i   to’nun en çekindiði 
arkadaþý. Sü  rekli dövüþen, 
herkesi kor ku tan bir çocuk. 
Sýnýfýn da en tembeli.



KEPÇE KULAK

Manolito’nun sev gi li dos tu. Sýk sýk 
ha in lik ler yapar. Hiçbir þeyi be  ðenmez. 
Kulaklarý yüzünden arka daþlarý onu 
böyle çaðýrýyor lar.

ÖĞRETMEN

Manolito’nun öðretmeni. Tüm öð -
rencilerinin geleceðin suçlularý ol -
duðunu düþünmesine kar þýn, bir gün 
deðiþip düzeleceklerine olan inancýný 
da yitirmez.

PASAKLI

Fýr týna gi bi bir kýz ço cu ðu. 
Sý nýr sýz ha yal gü cü yüzünden 

her  ke sin, özel   lik le de 
Manoli to’nun ba  þýna 

gel me dik kal maz.



Elvira Lindo

Ýspan yol ya zar El vi ra Lin do, 1962 yýlý, 
Ca diz ken ti do ðum lu. Ünlü ya zar An to
nio Muñoz Mo li na’nýn karýsý. Ga ze te ler de, 
der gi ler de si ne ma ve ede bi yat üze ri
ne yazýlar yazýyor. Altý ki tap tan olu þan 
Ma no li to adlý ço cuk ki tap larý di zi si Ýspan
ya’da büyük ba þarý ka zandýktan son ra, 
pek çok dünya di li ne çev ril di ve Gos
cinny’nin Le Pe tit Ni co las (Pýtýrcýk  Can 
Çocuk Yayýnlarý) adlý di zi si ka dar sükse 
ya pa rak ço cuk kla sik le ri arasýnda ye ri ni 
aldý. Ma no li to’nun serüven le ri da ha son ra 
si ne ma fil mi, TV di zi si ve rad yo ske ci ne 
de dönüþtürüldü. Film 2000 yýlý Ber lin 
Film Fes ti va li’nde man si yon aldý.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:
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MANOLİTO GÜLMEKTEN KIRILIYOR
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MANOLİTO KARDEŞİYLE KALIYOR

MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR
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An to nio Muñoz Mo li na için, ya þamým.

Bu ki tabý, tüm bu öyküle ri yaz mam da yar dýmcý 

olan sev gi li oð lum Mi gu el’e, ba na ya þa ma he ye canýný 

ak ta ran ye ðe nim Pat ri cia’ya adý  yo rum.

Dörtgöz Manolito’nunki gi bi tüken me        yen ne þe le

ri ne ve se ve cen lik le ri ne...

Umarým bu ki tap ço cuk luk yýllarýný unut ma ma

larýna yardýmcý olur.
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Sonuncu Maymun

Be nim adým Manolito. Bi ri bi zim ma hal le ye ge

lip de önüne çýkan ilk ada ma, “Hey bak sa na!” di ye 

baðýrýp adýmý söyleyerek be ni sor sa, adam omuz la

rýný sil ker, “Be nim le dal ga mý ge çi  yor sun?” der.

Çünkü bi zim ma hal le de hiç kim se, hat ta ara sý

ra bir al çak ve ha in gi bi dav ra nan en ya kýn ar   ka da

þým Kep çe de da hil, kim se be ni adým la, so  ya dýmla 

ta nýmaz. Evet! Kep çe Ku lak, al çak ve ha in dir, ama 

be   nim en yakýn ar ka da þýmdýr ve çok iyi bir ço cuk tur 

aslýnda. 

Söyle me diy sem söyle ye yim, bi zim ma hal le de 
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her kes be ni “Dörtgöz” di ye bi lir. Be ni taný yan her kes 

de mek is ti yo rum. Be ni tanýma yan lar beþ ya  þýndan 

be ri gözlük taktýðýmý da bil mez ler el bet te! Bu du rum

da kay be de nin on lar ol du ðu nu söyle me ye ge rek yok.

Ba na ba bamýn kam yo nu nun adýný ver miþ ler: Ma

nolito. Kam yo na da ba bamýn adýný. Ba ba  mýn adý da 

Manolito. De de min adý da. Saný rým taa za  manýn baþ

langýcýndan be ri tüm ata la rýmýn adý Ma   nolito’ymuþ. 

Þu Ju ras sic Park ad lý fil min yö  netmeni Ste ven Spi el

berg bil mi yor ola bi lir ama, bel ki de dünya da ya þa yan 

ilk di no zo run adý da Ma  nolito’ydu, böyle ce bu ad gü

nü müze ka dar gel di. Ben son Manolito’yum, ama ba

zý kri tik an lar da an nem be ni “May mun” di ye çaðýrýr. 

Ýnsanlýðýn kökle ri ni araþtýran bir ara þ týrmacý ol du ðu 

için ba na “May mun” de di ði ni san mayýn, yalnýzca bir 

þap lak in di re ce ði ya da ýs pa nak ye di re ce ði za man 

“May mun” di ye ses lenir. An ne min ba na “May  mun” 

de   me si canýmý sýkar, ma hal le li nin ba na “Dörtgöz” de

    me si de an ne min canýný sýkar. Gördüðünüz gi  bi ay      ný 
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lý yor.

Ben, ba na “Dörtgöz” de me le rin den hoþ nu tum. 

Bi zim okul da beþ paralýk önemi olan her ke sin bir tak

ma adý vardýr. Henüz bir tak ma adým yok ken sýk sýk 

að   lardým. Te neffüste be nim le dal ga geç me   ye baþ la

yan zir zo pun bi ri so nun da mut la ka alay la, “Dörtgöz, 

dörtgöz!”, “Dür bün, dürbün!” ya da “Gözlüklü!” di

ye baðý rýrdý. Tak ma adým “Dört göz” ol du ðun dan be ri 

ço cuk lar be nim le dal ga geç   me yi za man kaybý say ma

ya baþ ladýlar. Ara da bir ba  na “Ko caka fa” de dik le ri de 

olu yor, ama hem bu sýra lar pek akýllarýna gel mi yor 

bu, hem de ben izin ver mi yo rum. Kep çe Ku lak’ýn da 

baþýna benzer bir þey geldi. Tak ma adý “Kep çe” ol du

ðun dan be ri kim se kep çe ku lak la rýyla alay et mi yor. 

Bir gün okul dan döner ken tek me to kat kav ga et

tik çünkü ba na, ken di kep çe ku lak larýný be  nim þi þe 

di bi gi bi gözlüðüme yeð le di ði ni söy le di, ben de göz
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lüðümün onun may mun ku la ðý na ben ze yen ku lak

larýndan çok da ha iyi ol du ðu  nu söyle dim. Kep çe hiç

bir þe yi be ðen mez, ama inanýn ba   na, ha va so ðuk ol

du ðu za man lar ko ca man ku  lak larý kýzarýp týpký hay

va nat bah çe sin de ki may mun  larýn po po su na ben zi

yor; bu nu no ter önünde kanýtla ya bi li rim. An ne si ona 

kaygýlan ma masýný söyle miþ, büyüdükçe ku  lak larý çe

kip küçüle cek miþ, çek mez ler se de bir es te tik cer rah 

on larý dü  zel te bi lir miþ; bu du rum da Kep çe’nin de an

ne si ne inan mak tan baþ ka ça resi kalmýyor el bet te.

Kep çe’nin an ne si de iyi bir kadýndýr, üste lik oð lu

na bir fis ke bi le vur maz, çünkü ko casýndan bo      þanmýþ 

ol du ðu için ken di ni suç lu his se der. Umut Haným’ýn 

ça ba larýný da bo þa çýkart mak is  te mez; an ne si ba basý 

ayrý ol du ðu için Kep çe’ nin ru hun da açýlmýþ olan ya

rayý de rin leþ tir mek  ten çe     ki nir. Umut kim mi? Kep

çe’yle il gi le nen psi kolog el bet te. Be nim an nem de ru

hum da ya ra lar açýlmasýný is te mez ama bo þanmýþ ol

madýðý için ara da bir ba na bir þap lak in di rir.

Þap lak, bir an ne nin canýnýn is te di ði yer de ya da 

in san be de ni nin þu hiç að za alýnma masý ge re ken ye

rin de bi ten güldür. Be nim an nem ol du ðu için söyle di

ði mi san mayýn, ama bi zim ki bu ko nu da eþi bu lun maz 

bir uz mandýr. De dem an ne min ba na vur masýndan hiç 

hoþ lan maz, 

“Vu ra cak san ka fasýna vur ma ba ri kadýn, ço cu ðu 

ap tal ede cek sin,” der.
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De dem öyle þe ker dir ki, an la ta mam. Üç yýl ön  ce 

köyden gel di, an nem bal ko nu alümin yum çer çe ve ler

le ve cam la ka pattýra rak iki mi zin uyu masý için ora ya 

bir çekyat koy du. Çekyatý her ge      ce ben açýyo rum. Bir 

çekyatý ya ta ða dö nüþ  tür me nin nasýl sýkýcý bir iþ ol du

ðu nu an la ta mam, ama hiç yakýnmýyo rum, çünkü de

dem bu iþ için benim do mu zu ma –ger çek bir do muz 

de ðil el bet te, do  muz bi çim li kum ba ra ma– her ge ce 

pa ra atý yor, gi de rek zen ginleþiyorum. 

Ba zen ba na onun mi rasçýsý bir prens ol du ðu mu 

söylüyor, çünkü o ölünce emek li lik ay lý ðýndan artýrýp 

bi rik tir di ði tüm pa ra ba na ka la cakmýþ. An  nem bi zim 

ölümden söz et me miz den hoþ lan mý   yor, ama de dem 

beþ yýllýk öm rü kaldýðýný, caný ne is ter se on dan söz 

ede ce ði ni söyleyerek tersliyor onu.

De dem bir ara ka fayý fe na boz muþ tu, dur ma dan 

2000 yýlýndan önce ölmek is te di ði ni söyleyip duru

yordu; ye ni binyýlda ne ola caðýný gör mek is     te mi yor

muþ, çünkü ye te rin ce çok þey gör  müþ müþ, fa lan. 

Ney se 2000 yýlýný ka zasýz be lasýz at  lat  týk, ama de dem 

ka fasýna pros tat tan ölme yi koy   muþ bir ke re. De dem 

dur ma dan pros tatýn dan ya  kýnýr, baþ ka bir ne den le 

ölürse inanýn gö zü açýk gidecek. 

De de me o ölme den mi rasýna kon mayý yeð le   di

ði mi söylüyo rum, çünkü de dem le uyu mayý çok se

vi yo rum. De dem öyle tatlýdýr ki! Her ge ce uyur ken 

rad yo yu açýk býrakýrýz, an nem ge lip de ka pat ma ya 
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kalkýþýrsa uyanýrýz. Biz böyle yiz iþ te. De dem ölürse 

alümin yum kaplý bal ko nu Þap þa li ko’yla pay laþ mak 

zo run da ka la ca ðým, bu hiç ho þu ma git mez.

Þap þa li ko be nim küçük er kek kar de þim. As  lýn da 

tek kar de þim. An nem ona “Þap þa li ko” de   mem den hiç 

hoþ lanmýyor; an nem be nim yap týðým hiç bir þey  den 

hoþ lan maz za ten. Be n ne yapsam ters an lar. An ne

mizin bizi dur ma dan yanlýþ an la masý pek de öyle el

le ri mizi þa kak larýmýza da yayýp uzun uzun düþünme

mizi ge rek ti re cek bir ko nu de ðil dir aslýnda, yok sa ka

famýz pat lar.

Þap þa li ko da ha doð du ðu gün be ni si nir et me yi 

ba þardý. De dem be ni has ta ne ye götürdü. Beþ ya þýn

daydým ve gözlük tak ma ya daha yeni baþ la   mýþ tým. 

Kom  þu muz Püs kül Haným’ýn dur ma dan, “Za vallý ço

cuk, henüz beþ ya þýnda,” de di ði  ni anýmsýyo rum.

Ney se, o ilk gün kar de þi min be þi ði ne yak laþ  tým 

ve elim le bir gözünü açtým. Kep çe, “Kar de þi nin gözle

ri kýrmýzýysa, içi ne Þey tan gir miþ tir,” de   miþ ti, bak

mam ge re ki yor du. Bu nu ya par ken hiç bir kötü ni ye  tim 

yok tu, ama kar de þim ya  lan cýk tan öyle ciyak ciyak bir 

aðlama tutturdu ki! Oda da ki her kes san ki onu ele ge

çi ren Þey tan ben mi þim gi bi üze ri me at ladý. O za man 

“Þap þalýn te ki!” di ye düþünmüþtüm. Bi lir si niz bu tür 

þey ler in  sa nýn aklýndan ko lay ko lay çýkmaz. Bu adý 

ona ta  kanýn ben ol du ðu mu kim se id dia et me sin lüt

fen! O ken di ken di ne koy du. Be ni ra hatsýz et mek için 
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Ben de de de min ba na Manolito, Genç Ku ku li

to de me si ni hak edi yo rum el bet te. De dem ba na en 

sev di ði þarkýyý öðret ti. Adý Ku ku li to. Çok es ki bir þar

kýymýþ bu, de de min evin de he nüz tu va let bi le yok ken, 

filmlerde insanlar he nüz ko nuþamazken söyle nir miþ. 

Bazý ge ce ler “Ku ku li to” cu luk oy narýz. Ku ku li to çok 

çok es ki den ya þamýþ bir ço cu ðun adý, ço cuk sýk sýk 

bu þarkýyý söyler miþ. Ben de þarkýyý söyler ken týp ký 

onun gi bi döner, dans ede rim çünkü öyle sopa gi bi 

ye rim de di ki lip þarký söyle mek ba na çok sýkýcý ge lir. 

Ayrýca bu þarkýyý söyler ken de de min göz le rin den yaþ

lar bo þanýr, çünkü Ku ku li to hap se düþmüþ. De dem 

ka dar yaþ lý bir in sanýn böyle geç miþ te kalmýþ bir ço

cuk için að la masý be ni üzer.

Söyle mem ge re ken bir þey da ha var: Bir gün bi

zim ma hal le ye ge lip de “Dörtgöz Mano li to” ye ri ne 

Genç Ku ku li to ne re de di ye so rar sa nýz, ya kim se sizi 

an la maz ya da ma hal le miz de ki ha pis ha ne   yi iþa ret 

ederler. Þa kacýktan, ca ným! Bu bi zim ma    hal le de ya

þa yan la ra özgü bir þa kadýr.
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Ir maðýn bu ya kasýnda ya þa yan, ma hal le de “Dört  

göz” tak ma adýyla tanýnan, ken di evin de að  zýný açar 

aç maz, “Bak þu ko nu þa na: Bücür may mun çe ne si ni 

açtý yi ne!” di ye azar la nan ço cuk kim di ye so rar sanýz, 

her kes sizi önce bir gü zel pa    tak layacak, son ra be nim 

evi mi göste re cek tir, bu  na emin ola bi lir siniz.
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Manolito’nun
Kemik Düğme Arayışı

Eylül ayý ge lin ce, an nem, de dem le be ni ka ba

nýmýn ko puk olan ke mik düðme si nin ye ri ne ye ni si ni 

al ma ya gönder di. Ge çen yýl Kep çe sand  vi çi mi ýsýrmak 

is te miþ, ben de hýzla ge riye çekil miþ tim. Sand viç ye

ri ne düðme mi ýsýrýnca onun bir di þi kýrýldý, ben de 

düðme siz kaldým. An ne si Kep çe’yi avu tur ken be nim 

an nem be ni öyle bir pa tak ladý ki, yarým sa at son ra 

bi le þu adýnýn söylen me si ayýp olan ye rim sýzlýyor

du. O gün þu nu öðren dim: An ne nin te pe si nin tasýný 

attýrmak is te mi yor san giy si le ri ne za rar ve re ce ði ne 

bir ye ri ni kýr da ha iyi. Giy si ler söz ko nu su olun ca 
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an ne ler kat lanýlmaz olu yor lar. Ama oðul  larýnýn kýrýk 

çýkýklarýyla feci övü nüyor lar. 

“Dün oð lum ba caðýný kýrdý.”

“Sýkma canýný, be nim ki de ka fasýný kýrdý.” 

An ne ler baþ ka an ne ler den aþaðý kal mak tan hiç 

hoþ lan maz lar. Bu ne den le eylül ge lir gel mez an nem, 

“Oku la düðme si ko puk ka ban la baþ layýp be  ni utan

dýrmaný is te mi yo rum,” de di.

Bu ka ban ge çen yýlki ka baným, el bet te bu yýl da 

onu gi ye ce ðim; ge le cek yýl, on dan son ra ki yýl, da ha 

son ra ki yýl da! An nem ço cuk larýn ça buk bü  yüdüðünü, 

ka ban alýrken ge le ce ði göz önünde bu   lun dur mak ge

rek ti ði ni söyler. Ço cuk  lar çok ça  buk büyüyor ola bi lir

ler, ama ben büyümüyo rum. Bu ne den le yaþ lanýp da 

öle ne dek bu ka baný gi ye ce ðim. Ka banýmdan nef ret 

edi  yo rum. Ne gý  cýk!

Bu yaz an nem vi ta min reçetesi yaz masý için be ni 

dok to ra götürdü. Sanýrým sürek li ayný ka baný giy mek 

zo run da kal mam onu üzüyor ve ba na vi  ta min ve re

rek bir ke re cik ol sun ka ban la ayný boy da ol mamýzý 

sað la ma ya çalýþýyor. Ba zen an ne min ka baný ben den, 

ya ni ken di so yun dan olan oð lun dan da ha çok sev di

ði ni düþü nü yo rum. Ke mik düð  me al ma ya gi der ken bu 

ko nu yu de de me aç  tým. Ba na tüm an ne le rin ka ban larý, 

pal to larý, þap ka ve el di ven le ri çok sev di ði ni, ama ço

cuk larýný da sev dik le ri ni, çünkü an ne le rin yürek le ri

nin çok ge niþ ol du ðu nu söy le di.
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Bi zim ma hal le de ne arar sanýz var: Bir ha pis ha

ne, otobüsler, ço cuk lar, tu tuk lu lar, an ne ler, uyuþ    tu

ru  cu kul la nan lar ve fýrýncýlar, ama ka ban lar için ke

mik düðme satan bir dükkân bile yok. Bu ne den le 

de    dem le bir lik te otobüse binip kent mer ke zi ne git

memiz ge rek ti.

Otobüs týklým týklým ol masýna karþýn þansýmýz 

ya   ver git ti. Otobüste her za man otu ru ruz, çünkü de

dem le ben çok za vallý görünüyo ruz. Her za man ha

li mi ze acýyýp bi ze ye ri ni ve ren bi ri le ri çýkar. De de mi 

görünce in san larýn içi cýz ediyor, çünkü yaþlý ve pros

tatý var. Ger çi pros tatý ol du ðu bel li ol mu yor, ama yaþlý 

ol du ðu fe na hal de bel li. Ba na da gözlük taktýðým için 

acýyor lar. Bun dan emin de ði lim, ama öyle ol malý.

Bi ri bi ze yer ver di ði za man te þekkür edi yor, mah

zun mahzun bakýyoruz, çünkü bi ri sa na ye ri ni ve rir
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se, otu rur otur maz da gülme kri zi ne tu  tu lur san, ye

ri ni ve re ni si nir edersin. Bu ne den le de     dem le bir lik te 

ne za man otobüse bin sek he men ce cik yor gun luk

tan ölmüþ tak li di ya pý yo r uz, bu da iþe yarýyor. De ne 

de gör, ama bu nu her    ke se an  lat ma ha! Son ra ha ber 

yayýlýr, kim se kim se ye yer ver mez olur.

An nem bi zi kent mer ke zin de bir dükkâ na yol     ladý. 

Tüm an ne ler ora ya gi dip düðme, fer mu ar, kop ça fa

lan alýrmýþ.

Bir sa at tez gâhýn önünde bek le dik, çünkü de     

dem kuy ruk ta ki tüm kadýnla ra sýrasýný ver di. De  dem 

kuy ru ða gir miþ kadýnla ra bayýlýr, he le bir de va kit le ri 

var sa ve onun la kah ve iç me yi ka  bul eder ler se! Ger çi 

ben da ha hiç vak ti ola na rast la madým, ama de dem 

yýlma ya caðýný, ka dýn larý kah ve iç me ye da vet et me yi 

sürdüre ce ði ni söylüyor.

Ora da öyle bir sa at di kil dik, de dem ka dýn lar    dan 

bazýlarýyla soh bet et ti, so nun da tez gâhýn üze ri ne yat

tým, çünkü ayak ta dur mak tan çok yo   rul muþ tum. Bu

nun üze ri ne satýcý bi zi dük kân    dan çýkar mak için elin

den ge le ni yaptý, çün   kü ayak kabýlarýmý tez gâhýn üze

ri ne koy mam hiç ho þu na git me miþ ti. 

Ýste di ði miz ke mik düðme yi böyle ce ele ge çi rin ce 

de dem, “Ýþi mi zi bi tir dik, ha di bi raz do la þalým,” de di.

Ben  de ona, “Ta mam, caným de dem,” de dim.

Ya ni, “caným de dem” de me dim el bet te. De de me 

dur  duk yer de “caným de dem” der sem, be ni he men 








