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KAHRAMANLARIMIZ

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! 
Ma nolito ondan hiç hoþ lan
maz. Onu þapþal bulur. Onu hep 
“Þap þaliko” 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

Fýrtýna 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.

PÜSKÜL HANIM ve EŞİ BAMBİ

Bir üst atta otururlar. Püskül Ha  
nım, Manolito’nun ikinci annesi gi 
  bi  dir. Kocası Bambi, zeytin ticareti 
yapar. Bir de köpekleri Bobi var.



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.
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Bu Yalnızca Bir Başlangıç

İşte yi ne bu ra dayım! Ben Manolito. Benim Adım 

Manolito adlı ki tap ta ki Manolito. O ki tabı oku yup 

da tüm ya şamımı öğren di ği ni sa nanlar ya nılıyor. Şu 

dünya da ken di ni çok akıllı sananlar var. De dem be

nim ya şamöy kü mün an  sik  lo pe di le re sığma ya cağını 

söylüyor. Şu dün ya da ge çir di ğim se kiz yılda başıma 

öyle şey ler gel di ki, 92 yıl uğ raş sam an la ta mam. 92 

di yo rum çün kü ka rar ve ren ben ol sam, yüz ya şında 

ö l mek is ter dim. Da ha önce ölme ye değ mez. Bu nu de

de me de söyle dim:
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“Sek sen ye di yaşında ölme nin hiç an lamı yok de

de. Yüz yaşında ölsen, o iki ta ne sıfırla kra la ben zer

sin val la!”

Yaş lanınca anılarını ya zan şu çok önem li in san lar 

var ya, on ları hiç an lamıyo rum. Ya za ya za üç yüz el li 

ye di say fa ya za bi li yor lar. Ben yalnızca se kiz yaşında

yım ve ya şamöykümü üç yüz el li ye di say fa ya sığdıra

mam. Ya şa mım la il gi li ger çek le ri öğre ne bil men için 

ki tap lar, ki tap lar, ki tap lar... ge re kir: Manolito’nun 

günlü ğü ne yazdığı kitaplar. Bu kitapların sonuncu su 

bi limkur gu el bet te. Konusu New York’ta ge çiyor. New 

York’u hiç görmedim; hiç de git me ye ce ğim. Bu bir ai

le ge le ne ği; bay ram da şe ker ye mek gi bi bir şey. Ata

la rım dan hiç bi ri New York’a git me miş; ben de gi den

le rin ilki ola ca ğı mı san mam.

Se kiz yıllık ömrümde hiç bir şey de bi rin ci ol

madım. Öğret me ni me so run.

“Öbürle ri gi bi sıra dan bir ço cuk iş te,” di ye cek tir. 

Ama Kep çe gi bi yapıp ki tabın so nu nu söyle ye cek de

ği lim. Bu ar ka daş fil min so nu nu söyle ye bil mek için 

si ne ma ya her kes ten üç gün önce gi der!

Bu ki tap ta son ay lar da başıma ge len bazı serüven

le ri an latıyorum. Her gün başıma o ka dar çok, o ka

dar çok şey ge li yor ki, han gi le ri ni an la ta cağıma ka

rar ve re ne ak la ka rayı seçiyorum. Üs te  lik her kes işi

me bur nu nu so ku yor.
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Yav şak, düdük konusunu an lat maz sam bir gün 

ak şamüze ri park ta ko zu mu zu pay la şa cağımızı söyle

di.

Pa saklı, her gün başıma di ki lip kitabın bir bölü

münü ol du ğu gi bi ken di si ne ayırmamı is ti yor, “Öbür 

ki tap ta ki gi bi yalnızca kir li don la rım dan söz et me,” 

di yor.

Şap şa li ko’nun henüz oku ma yaz ma öğren me di

ği için tek bir takıntısı var: tüm re sim ler de ol mak. Ki

tabı alıyor, sa at ler ce ağzı em zik li re sim le ri ne ba ka

rak, “Ben,” di ye göste ri yor. Son  ra bir son ra ki res  mi

ne ge le ne ka dar say fa ları çe vi ri yor. Sanı rım oku ma 

yaz ma öğre nin ce tüm öyküle rin baş kah ra manı ol

mak is te ye cek.

Okul ar ka daş larımdan bi ri nin an ne si, an ne me, 

“Bi zim ki ler çok iyi ar ka daş sözde, ama öbür ki tap ta 

oğ lum hakkında yalnızca bir tek cümle cik var,” de

miş.

Kep çe, uzun süre düşündükten son ra en il ginç 

bölümle rin ken di siy le il gi li olan lar ol du ğu na ka rar 

ver miş. Eli ni kaldırıp sağ göğsüne ko ya rak, “Bu nu 

yürek ten ina na rak söylüyo rum,” de di.

Yüre ği mi zin ne re de ol du ğun dan ha be ri yok za

vallının.

Biraz ötemizdeki “Tra pez” adlı barın sa hi bi, ge

çen yıl ma hal le nin yarısını bo zuk ma yo nez ye di re

rek ze hir le di ği ni yaz ma mamı ri ca et ti; o bölü mü, ona 
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şan taj ya pa bil mek için elim de tu tu yo rum.

Bir şey söyle me yen ya da yazdıklarıma kar

şı çıkma yan, yalnızca an nem, ba bam ve de dem (ki

tabımda sık sık ad ları geç ti ği için çok mut lu lar ben

ce).

De dem, “Sen kim se ye aldırma, ki ta ba geç mek is

ti yor lar sa, otu rup ken di le ri de ki tap yazsınlar ko lay

sa!” de di.

Ben de öyle yapıyo rum. Kim se ye aldırdı ğım yok. 

Bu tüyler ürper ti ci öyküle rin ya zarı be nim.

Unut ma dan, Ukala’ya dil bil gi si yanlışları mı dü 

zelt ti ği için te şekkür ede rim. Öğret me ni me düzelt ti

re cek tim, ama ne ka dar afa can bir ço cuk ol du ğu mu 

öğren me si işi me gel mez. Hem ona ver sem, ki tabımı 

öyle bir düzel tir ki, be ni bir me le ğe ben ze tir. Emi nim 

Ukala tam üç yüz yir mi beş yanlış düzelt ti ği ni kim se

ye söyle me ye cek tir.

İşte böyle. Ya şamım hakkında ki ko ca an sik lo pe

di nin ikin ci cil di ni elin de tu tu yor sun. Raf larında yer 

aç, çünkü ge ri si ge li yor.



11

İyi, Kötü ve Çirkin 

Nasıl azarlandığımı an la ta mam, hâlâ diz le rim tit

ri yor! Yalnızca azar da de ğil, an nem ba na rock’n roll 

ta ri hi nin en kor kunç ce zasını ver di. Bu haf ta so nu 

boy nu mu büküp çek mem ge re ken aşağılan ma ları yü

züme haykırırken, ona, “An ne lütfen, bi raz da ha ya

vaş bağır da ben de bir kâğıda not alayım,” de dim.

An nem da ha da be ter bağırdı:

“Üstüne üstlük bir de küstahlık ha!”

An nem böyle dir. Ce zamı bir kâğıda yazdıktan son

ra de de mi bir sürü fo to ko pi si ni çek tir me ye gönder

dim ki, evin en çok do laştığım stra   te jik yer le ri ne ko
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yayım: tu va let, buz do labı, te le viz yon ve kol tuk. Unut

mayı göze ala mam, an nem kor kunç mi sil le me ya par, 

an ne mi bil mez si niz siz!

Ce zam şöyley di:

1. Tüm haf ta so nu te le viz yon iz len me ye cek ve da ki

ka başı, “Pe ki ama ne ya pa cağım şim di ben?” di

ye so rul ma ya cak.

2. Şap şa li ko’ya Şap şa li ko den me ye cek, iki de bir, “Bi ri 

ba na Şap şa li ko’nun adının ne ol du ğu nu söyle ye bi

lir mi?” di ye so rul ma ya cak.

3. Ar ka daş lar la par ka gi dil me ye cek.

4. İki haf ta so nu harçlık alınma ya cak.

5. “Ne iğ renç!” de me den seb ze ye ni le cek.

6. Sof ranın ku rul masına ve kaldırılmasına yardım 

edi  le cek.

7. De de min tak ma diş le ri sak lan ma ya cak.

8. Tak ma diş le rin bu lun masına yardım et mek için pa

ra is ten me ye cek.

9. Her ge ce ayak lar yıka na cak.

10. İkin ci bir em re ka dar abur cu bur yen me  ye cek.

De dem bu on em ri oku du ğu za man an ne min duy

ma ması için ku lağıma eği le rek, “Manolito, se nin ye

rin de ol sam, hap se gir me yi yeğ ler dim!” de di.

Hap se!.. Bu günler de ha pis ha ne nin ne ka dar da 

yakınlarında do laşıyo rum. Öğret me ni min söyle di ği, 

be nim gi bi utan ma ne dir bil mez ço cuk ların git ti ği ha

pis ha ne ler ger çek ten var ga li ba.
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Keş ke be nim de bir ko ru yu cu me le ğim ol saydı. 

Püskül Hanım (üst kat ta otu ran kom şu muz), tüm ço

cuk ların, on ları ya şamın be la la rından ko ru yan birer 

ko ru yu cu me leği ol du ğu nu söyle di. Örne ğin bir ara

ba bir ço cu ğa çar pa cak sa, om  zu nun üze rin de ki ko ru

yu cu me le ği ara ba nın son an da bir ağa ca tos la masını 

sağlı yor ve ço cuk mut lulukla yo lu na de vam edi yor

muş. Örne ğin, ya ni baş ka bir örnek, aynı ço cuk kır

da yürüyor. Bir den kor kunç bir fırtına çıkı yor, ka til bir 

yıldırım, tam ço cu ğun sırtına düş mek üze rey ken iyi 

yürek li bir çift çi, ço cuk la yıl dırı mın arasına gi ri yor. 

Za vallı çift çi yer de kıvra nırken ço cuk hiç bir şe yin far

kına bi le var ma dan yürüyüp gi di yor, te şekkür fi lan da 

et mi yor, çünkü olan lar onun ar kasından olu yor. Her 

şey ko ru yu cu me le ğin sa ye sin de; ama böyle bir ço cu

ğun me le ğe kalp kri zi ge çirt me si yakındır.

Ko ru yu cu me lek, Süper men gi bi bir şey ol malı, 

ama pe le rin ye ri ne ka nat ları var, çünkü o... ko ru yu cu 

me lek iş te! Ama bu günler de bu me lek işe ya ramıyor, 

çünkü mo dası geç ti; ne be ni bir kez ol sun ko ru du ne 

de bi zim ma hal le de ki ço cuk ları. Ona o ka dar ih ti

yacım var ki aslında; başımı be la ya sok mak ta üze ri

me yok tur. Öykümü ta başından an la tayım:

Ge çen gün Kep çe’yle bir lik te park ta bul du ğu

muz pat lak bir top la oy nar ken bi zim ma hal le nin ka

ba dayısı Yav şak gel di ve, “Siz bu ra da pat lak top te
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piş ti rir ken ben Ba yan Ba yat’ın dükkânında soy gun 

yapıyor dum,” de di.

Ba yan Ba yat’ın dükkânı bi zim ma hal le de çok ün

lüdür, son kul lan ma ta ri hi geç miş yo ğurt lar ve ba yat

lamış çörek börek, şe ker le me, çik let, bisküvi, cips, çi

ko la ta türü şey ler sa tar. Bir gün sen de de ne ben ce. 

Biz bu ber bat yi ye cek ler ol ma saydı ya şam nasıl ge

çer di bi le mi yo ruz.

İlginç olan, Yav şak’ın “soy gun yapıyor dum” de

me siy di. Kanıtla mak için ce bin den çik let ler, şe ker

le me ler, çi ko la ta lar çıkardı. Ayrıca çal manın ço

cuk oyun cağı ol du ğu nu, bir Vi sa kartına sa hip ola

cak ya şa ge le ne ka dar hiç bir dük kân da pa ra öde me yi 

düşünme di ği ni söyle di. Kart la öde me nin çok şık ol

du ğu nu, ama pa ra öde me nin ge ri ze kâlılık ol du ğu

nu da ek le di.

Kep çe’yle ben ağzımız bir karış açık din li yor duk. 

De dem hırsızlık yap ma mak ve in san la ra za rar ver me

mek ge rek ti ği ni söyle miş ti, ama düşünse ne, adamın 

bi ri çıkıp böyle şey ler söy lüyor. Ben de taş tan de ği

lim ya ni. Er te si gün aynı sa at te, aynı yer de bu luş mak 

üze re sözleş tik. Ka til çe te nin ran de vu su şöyle ydi:

Mahalle Parkı’nda, Saat 17.00’de.

Pe ki ne den sa at 18.00 değil de 17.00 de, di ye so

ra bi lir in san. Çünkü o sa at te ma hal le nin tüm okul
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larının ço cuk ları Ba yan Ba yat’ın dük kânına do lu şu

yor ve an ne min de di ği ne gö re aldığımız ıvır zıvırla 

kadını mil yo ner edi yo ruz. 

Planımız şuy du: O sa at te içi ço cuk la do lan 

dükkânda ki kor kunç kar ga şa dan ya rar la na cak tık.

S günü (S si lahlı soy gun için), ran de vu saa tin

den on beş da ki ka önce B planına (Ba yan Ba   yat pla

nı) son bi çi mi ni ver mek için üçümüz de park taydık. 

Doğ ru su nu is ter sen si lahlı soy gun ko nu sun da pek 

de ne yi mi miz yok tu. Ha ri ka bir ço cuk ken bir den bi

re teh li ke li bir soy gun cu ya dönüşmek hiç de ko lay iş 

de ğil. Vah şi görünmek için ce ket le ri mi zin ya ka larını 

kaldır dık.

Kep çe, yol da, “An ne mi zin bir ço rabını alıp başı

mıza ge çi re bi lir dik, böyle ce kim se bi zi tanımazdı!” 

di ye bağırdı.

Ço rabın bur nu mu yam yassı et ti ği ni ha yal ede rek, 

“Bu ha ri ka olur du!” de dim.

“Elâlem si zi ka fanızda ço rap la görünce ne der bi

li yor mu su nuz?” di ye sor du Yav şak. “İş te Kep çe’yle 

Dörtgöz ge li yor, ka fa larına da bi rer kadın ço rabı ge

çir miş ler!”

Yav şak’ın, in sanın en süper buluşlarını bi le bir 

saç malık gi bi görme si ni sağ la mak ko nu sun da özel 

bir ye te ne ği vardır.

Büyük an gel di. B planını uy gu la mak için S günü 

sa at 17.00’de Ba yan Ba yat’ın dükkânının önünde yiz. 
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Hep si nin aynı olup ol madığını gör mek için sa at le ri

mi ze bakıyo ruz. Kep çe’nin sa ati ge ce  yarısı yir mi dör

dü göste ri yor. Ne sa lak bir ço cuk!

Kep çe, “Uzun za man önce bo zul du,” de di özür 

di le ye rek.

“O za man çöpe at,” di ye ters len di Yav şak.

“An nem le ba bam bo şandıklarında he di ye et miş

ler di. Bu sa ati çok se vi yo rum.”

Par lak bir çözüm bul manın se vin ciy le, “Pe ki ne

den sa ati ce bin de taşımıyor sun?” di ye sor dum.

“Ney se şim di lik kalsın,” de di Yav şak, son ra ku

lağıma eği lip, “ar ka daşının da der di bit mi yor. Çe te 

de di ğin cid di olur!” di ye ek le di.

Yav şak, dükkâna gir dik ten son ra Kep çe’nin yanı

na yak laşıp ku lağına, “Se nin de der din bit mi yor. Çe te 

de di ğin cid di olur!” de dim.

İşe ko yul duk. Eli mi ze ne ge çer se ce bi mi ze dol

du ru yor duk. Yav şak haklıydı, o ka dar ko laydı ki, içi

miz den gülmek gel di. Cep le ri miz de yer kal madığı için 

ço rap larımızı çi lek li çik let ler le, çi ko la ta lar la, ağızda 

pat la yan şe ker ler le dol dur duk. Bir den Ba yan Ba yat 

gözle ri ni bi ze di kip, “Pe ki siz ne is ti yor su nuz?” di

ye sor du.

Yav şak, “Üç ki şi lik bir çik let is ti yo ruz,” de di.

Bu söz bi ze o ka dar ko mik gel di ki, gülmek ten ve 

he ye can dan do nu mu za işe ye cek tik. İyi ki işe me dik, 

çünkü ga ni me tin bir bölümü de do nu muz daydı.
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Ba yan Ba yat, çik le ti ne re de çiğ ne ye ce ği mi zi sor

du, biz de “Park ta,” di ye yanıt ver dik.

Bu ger çek ti. Bir suç iş le dik ten son ra doğ ru yu 

söyle mek pek hoş olu yor. Bi ze is ter sek çik le ti üç eşit 

par ça ya böle bi le ce ği ni söyle di. Ge ne kah ka ha ya bo

ğul duk.

Par ka git tik. Yav şak üç ki şi lik bir çe te ol du ğu mu
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zu söyle di. Bir kez böyle bir film görmüş: İyi, Kötü, 

Çir kin. Kep çe’yle ad ko nu sun da kav ga ya tu tuş tuk, 

çünkü iki miz de İyi ol mak is ti yor duk. Ama Yav şak, 

“Ke sin!” de di, “İyi be nim. Kep çe Çir kin, Dörtgöz de 

Kötü.”

Yav şak, kav ga ları so na er dir mek te us tadır. Dü

şüncesini söyler ve nok ta! Par ka varınca ga ni me ti mi zi 

bankın üze ri ne döktük. Aklına ne ge lir se vardı! Pan

to lon larımızı in di rip ge ri si ni de çıkartıyor duk ki, Kep

çe uzak ta bir nok tayı işa  ret et ti. Üç teh li ke li an ne bi ze 

doğ ru ge li yor du. San ki henüz at tan in miş ler gi bi ba

cak ları ha f if çe ayrık yürüyor lardı. Ko şa rak kaç manın 

da ya rarı yok tu, çünkü bu kadınlar an ne le ri miz di. Ka

çış yok tu ya ni. Dünyanın öte ki ucu na bi le git sen te

pe si atmış bir an ne den ya kayı kur ta ra mazsın. Bi ze 

doğ ru ge lir ler ken ha fif bir rüz gâr çıktı ve kov boy film

le rin de bi ri si ni öldüre cek le ri za man ol du ğu gi bi toz 

ve ku ru yap rak lar uçuş  tu. Bu an ne ler bi ri si ni öldüre

cek ler di. İçi miz den bi ri ni park ta ki tek ağa ca asa cak

lardı ki bütün halk görsün! Bes bel li soy gu nu mu zu 

duy  muş lardı, ama nasıl? Nasıl?

Yakınımıza gel dik le ri za man kor ku dan do nu ma 

işe dim. Ya şam böyle iş te, bir bakmışsın gül mek ten 

do   nu na işi yor sun, hop, bir bakmış sın bu kez de kor

ku dan işi yor sun.

Kep çe’nin an ne si onu ses siz ce götürdü. Bo

şanmış ol du ğu için ken di ni suç lu his se der ve oğ  lu nu 



Elvira Lindo   M
AN

O
LİTO

 G
Ü

LM
EKTEN

 KIRILIYO
R

20

as la azar la maz. Yav şak, evi ne doğ ru koş   ma ya baş

ladı, an ne si de pe şin den. So run lu bir ço cuk ol du

ğu için, ol sa ol sa psi ko lo ğa şikâ yet eder ler, olur bi

ter. Be nim an ne me ge lin ce; ge  le nek le ri ne çok bağlı

dır. Ömrü bo yun ca aynı yön te mi uy gu ladı. Be ni ku

lağımdan tut tu ğu gi bi evin kapısına ka dar sürükle di.

An ne le rin ha be ri ol muş, çünkü dükkân sa hi bi 

yaptığımız her şe yi görmüş, ama dükkân sa hip le ri ne 

özgü ti pik so ğuk kanlılığını ko ru muş. Ne gıcık kadın!

Ben piş man ol masını bi len bir ço cu ğum. Ço lu

ğum ço cu ğum yi ye cek ek mek bu la bil di ği süre ce bir 

da ha as la hırsızlık yap ma ya cağım. De  dem bu nun ba

na bir ders ola cağını, bütün ya  şamım bo yun ca bu 

utancı taşıya cağımı ve bir da ha as la hırsızlık yap ma

ya kalkışma ya cağımı söyle di.

An ne ler tüm ga ni me ti mi zi Ba yan Ba yat’a ge ri 

ver di ler, ama do nu mun içi ne sak ladığım giz li ga ni

me tim ba na kaldı...

Çik let le ri ve şe ker le me le ri çıkart mam nasıl zor 

ol du an la ta mam. Her ye ri me yapışmışlardı. Ban yo

ya gir dim ve dut ye miş bülbül gi bi ses siz ce te miz len

dim. Bazı yer le rim çok fe na acıdı. An nem ağ da yap

tığında da böyle acıyor ol malı. Çıkan ların hep si ni yı

kadım, de de min atkısına sardım ve yastığımın altına 

giz le dim.

Hâlâ bi raz kaldı. Ge ce le ri her kes uyu yun ca gi de

rek küçülen ha zi ne mi çıkartıyor, bi raz şe ker le me yi
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yo rum. Çaldığım bir şe yi ye me mem ge rek ti ği ni bi li

yo rum, üste lik ben piş man ol muş bir ço cu ğum. Ama 

doğ ru yu söyle, be nim ye rim de sen ol san, ne ya par

dın?
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