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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 
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Film Fes ti va li’nde man si yon aldý.
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Geçen Gün

Ge çen gün ma hal le miz de ki ha pis ha ne nin ya

nýnda ki ar sa da ko va la ma ca oy nar ken ara  ba nýn biri 

öyle bir fren ya ptý ki dört te ker le ðiy le bir lik te birden 

kayýverdi. Böyle bir du rum da her nor mal in san ne 

düþünürse ben  de onu dü þün düm el bet te: Birileri, bi

zi kaçýrma ya, soy ma ya ya da kimseye bir þey söyle

meyelim diye elimize pa ra verme ye gel miþ ler di! Ben 
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he men Þap þa li ko’nun ar kasýna sak landým. Be nim ca

ným o kadar tat lýdýr ki güç bir du rum da kalýnca ken

di pos tu mu kur tar mak için ha ri ka lar ya ra ta bi li rim. 

Arabayý görünce he pi miz don duk kal  dýk: Yav þak, Bil

giç, Ukalâ, Kep çe... Yalnýzca Þap   þa li ko’ nun em zi ði nin 

se si du yu lu yor du: “Cok... Cok... Cok...” Si nir le ri ge ril

di ði za man em zi ðini daha da hýzlý emer.

Te ker lek le ri n kaldýrdýðý to zun arasýndan ara  ba

dan in mek üze re olan bir cüce gördü ðü mü zü sandýk. 

Gözle ri mi zin fal taþý gi bi açýl dý ðý ný an la man zor ol

maz her hal de! Toz bu lu tu nun arasýndan sýyrýldýðýnda, 

gördüðümüz þeyin cü ce de ðil de bir ço cuk ol du ðu nu 

fark et tik. O da apý  þýp kal dý. Ardýndan ba basý ol masý 

ge re ken bir adam ara ba dan çýkýp:

“Ça buk ol, sa bah tan be ri arayýp du ru yo ruz, þim di 

de öyle ce ora da di ki li yor sun!” de di.

Ki mi arýyor lardý? So nun da çocuðun dili çö züldü:

“Dörtgöz Manolito’yu arýyo rum!”

Bütün ar ka daþ larým be ni göster di ler. Þap þa li ko 

da em zi ði ni aðzýndan çýkar ta rak be ni iþa  ret et ti. On

larýn da týpký be nim gi bi canlarý tat lý; iþe yarayacaðýný 

bilseler, en yakýn ar ka daþ  larýný, hat ta kar deþ le ri ni bi

le bir ya bancýnýn el le ri ne tes lim etmekten çekinmez

ler. Ben de öyle ya pardým. Bu birbirimizi sevme me

mizden deðil, canýmýzý fazla sevmemizden kay nak

la ný yor. 

Dörtgöz Manolito’nun ben ol du ðum ke sin di; 

çünkü ar ka daþ larýmýn arasýnda baþ ka göz lüklü yok.
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Ço cuk, ce bin den bir kâðýt çýkar ta rak, “Be nim 

Adým Manolito’yu oku dum, bazý so ru larým var,” de di.

So ru larý þun lardý:

1. Ne den Þap þa li ko’ya “Þap þa li ko” di yor sun?

2. Ne za man dan be ri gözlük takýyor sun?

3. Ne den kim se se ni Yav þak’a karþý ko ru mu yor?

4. Kep çe Ku lak’ýn ger çek adý ne?

5. Ne den par ka bazen “idamlýk aðaç parký” di

yorsun?

6. Ne den Püskül’ün kocasý Bam bi yedek ba ban? 

Ne den Püs kül Haným si zin evin içiþ le ri ne bu ka dar 

çok karýþýyor?

7. Ne den Pa saklý’ya “kir li don lu” da di yor sun?

8. O zen gin adamýn oð lu, þu so sis fab ri kasý olan, 

se nin oku lun da mý?

9. Kep çe en iyi ar ka daþýnsa ne den onun “ha in bir 

do muz” ol du ðu nu söylüyor sun?

10. Þu etkisini sonradan gösteren þa marýn na sýl 

bir þey ol du ðu nu adam gibi açýklar mýsýn?

11. De den tak ma diþ le ri ni ilk ne za man al dý?

12. Þiþ ko nasýl ol du da zayýfladý?

13. Ne den ba ban hiç bir za man ev de de ðil?

14. Püskül Haným, köpe ði Bo bi’yi satýn mý almýþ, 

çöp  lüðün bi rin de mi bul muþ?

De vam et mi yo rum; çünkü ço cu ðun bu na ben   zer 
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en az el li so ru su vardý. Ço cuk baþ ka bir ma hal le de 

yaþýyor du ve bu ra ya be ni bu lup ka fa sýndaki korkunç 

kuþkularý daðýtmaya gel miþ ti yalnýzca. Bir de bi zim 

ma hal le de ya þa yan bir am casý vardý. Ona ki tabýmýn 

ilk cil di ni oku ma sýný söy le dim, üçüncüsünü de oku

ya bi lir di el bet te. Ay rý ca bazý so ru larýna ben bile yanýt 

vere mezdim: Örne ðin Pa saklý’nýn kir li don    larý. Bu na 

biliminsanlarıbilebiryanýtveremezdi.Tarihteilkkez

bir olayda baþ rol de ol du ðum için ha  se tinden çat la

yan Yav þak, ço cu ða:

“Kim se þu Manolito’nun ki tap larýný oku mak zo 

run da de ðil, her gün ben kendisine zor kat la ný yo rum 

zaten,” de di.

Ço cuk,

“Sen Yav þak mýsýn?” di ye sor du.

Aklýný kul la na rak söylenenleri birbirine bað

lamakta bi raz ya vaþ olan Kep çe:

“Nasýl bil din?” di ye sor du.

“Sen de Kep çe’sin!”

“Bu çocuk büyücü müdür, nedir?” de di Kep   çe.

Kor ka rým ken di si ne ne den “Kep çe” de di ði mi zi 

hâ  lâ an  lamýyor.

Gizemli ço cuk:

“Þu çiz gi li gömlek gi yen de Ukalâ olmalý,” de di.

Hay ranlýktan aðzý açýk kal an Þapþaliko’ nun em zi

ði ye re düþtü. Alýp pan to lo nu ma sür terek te miz le dim, 

sonra gene aðzýna týktým.

“Bu da kar de þin, Þap...”
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“Þap þi!” di ye sözünü kes ti Þap þa li ko.

“Þap þa li ko den me si ho þu na gi der, ben onun hem 

a bi si hem de li de ri yim.”

“Pe ki, bu kim?”

“Mi nik. Ye ni ar ka daþým. Bu yeni ki tap ta onun 

hakkýn     da da bir bölüm var.”

Bil giç:

“Mi nik hep en son ge lir ve he pi miz den çok dýþarý 

çýkar,” de di.

Büyücü ço cuk, Bil giç’in kim ol du ðu nu da bil  di. 

De de mi tanýmak tan çok hoþ la na caðýný söy  le di. De

dem yazdýðým ka dar þe ker miy miþ, Bam   bi’nin pe ru ðu 

çok bel li olu yor muy muþ, Püs kül Haným ile köpeði 

Bo bi bir   birlerine ger çek ten bir su dam lasý ka dar ben

zi yor lar mýy mýþ; be nim an ne min attýðý to kat lar onun 

an ne si nin ki ler den da ha sýký mýymýþ ger çek ten de; 

ama en çok ge celeyin, far larý açýkken babamýn kam

yonuna bi nip kor na çal  mak is ti yor muþ, bu üç ki lo 

altýn de ðe rin de bir de ne yim miþ.

Ama gi zem li ço cu ðun ba basý bir den ara ba dan 

baðýra rak geç ol du ðu nu söyle di. Ço cuk git me den ön

ce ba na:

“Bir son ra ki ki tap ta her ke sin adýnýn ol du ðu bir 

lis te ya par san ki min kim ol du ðu da ha ra hat an laþýlýr, 

hoþ ça kal!” de di.

Ba basý tozu dumana katarak tekrar ara bayý üze

rimize sürdü. Gi zem li ar ka daþýmýz toz bu lu tu ara

sýnda ara ba ya bin di ve ara ba öyle ça buk gözden 
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kay bol du ki bir an için gördü ðü müzün ger çek ol

madýðýný, þu bi zim ma hal le de ikide bir anlatýlan do

ðaüstü olay lar dan bi riy le, bir ha  yaletle karþý karþýya 

kaldýðýmýzý san dýk.

Bu gi zem li çocuk sa ye sin de ad larýný bil me sem, 

yüzle ri ni görme miþ ol sam da ki tap larýmý yaz ma ya 

baþ          ladýðýmdan be ri pek çok ye ni ar ka daþ edin di ði mi 

öð   ren dim.

Çocuðun dediði gi bi bir lis te yaptým. Ukalâ da 

ba na yardým et ti, bu na “soyaðacý” den di ði ni söyle di. 

Kral lar, kra li çe ler ya da ta ri hteki önemli ki þi ler için 

yapýlýrmýþ.

Bu soyaðacýnda boþ bir yer var: Se nin için. Ýster

sen içine res mi ni çi zebilir ya da küçük bir fo toð rafýný 

yapýþtýra bi lir sin. Slo ganým þu: En iyi ar ka daþ lar he

nüz tanýþmadýklarýndýr.



Tıpkı Milyonerler Gibi

Yýl so nun da elim de kar nem eve ge lin ce, an nemin 

tek dikkatini çeken öðret me ni min be ni acýmasýzca 

ma     te ma tik ten býrak masý olmuþtu. Öbür ders le rimin 

hep      sin de ba þarýlý ol ma ma aldýrma mýþtý bi le. Püskül 

Ha  ným’ýn kol larýnda að la ya rak oda dan çýk tým. De

dem:

“An nen büyük bir ka rak ter oyun cu su ola bi lir

miþ,” de di.

An nem, günler ce bu ka dar kolay bir ders ten ka

la   cak ka dar ap tal bir ço cuk ol du ðu mu yüzüme vuran 

kin do lu bakýþlar la süzdü be ni. Her þe yin suç lu su 

ben mi   þim gi bi.

Püskül Haným yaz lýða git me den önce bize ve da 

et me ye gel di ðin de:

13
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“Biz bu veletin yüzünden hiç bir ye re gi de mi  yo

ruz. Bütünlemeye kaldýðý için ba basýyla be  nim gözü

müze uy ku gir mi yor!” de di.

Uy ku gir me yen gözle ri ni ta va na di kip ses siz ce bir 

türlü tak dir na me ala ma yan oðul larýný düþünen an

nemle babam gözümün önüne ge lince büyük acý duy

dum. En sevmediðim ar ka daþýmýn bi le bütünlemeye 

kal masýný is te mem!

Köþedeki küçük barýn arkasýna sýðýnýp að la ma

ya ko yul dum (be ni du ya bil me le ri için bi raz yüksek 

ses le að lýyordum: Að la mak ta bir ama cýn var sa bu nu 

yalnýz baþýna yap mak ba na za man kaybý gi bi ge li yor). 

An nem yanýma gel di ði za man yüzü gözü yaþ için de 

kalmýþ, bur nu nu çe kip duran, acýlarý dinmeyen bir 

ço cuk tum artýk. Ge ze ge nde var olan en duy gu suz in

san bi  le (an nem) bu du rum da ba na acýmalýydý; ama 

onun aðzýndan þu sözcükler dö kül dü:

“Ney se oð lum, biz se nin ai le niz. Ne olur sa ol sun 

tüm ba þarýsýzlýklarýnda yanýnda ola ca ðýz!”

De dem, be ni kol larýna ala rak:

“Me le ðim!” de di.

Ben de da ha beter að la ma ya baþ ladým. Ol dukça 

acýklý bir sah ne yaþandý gördüðün gi bi.

An nem ben matematikten bütünlemeye kal dýðým 

için deðil, kam yo nun tak sit le ri  yü zün den pa ramýz 

kal   ma  dýðý için ta ti le gi de me di ði mi zi iti raf et mek zo

run da kaldý. Bu kez de an nem að la ma ya baþ ladý ve 
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bu nu Püs  kül’e an lat mama mý, onun dur ma dan yazlýk 

evin den söz et  me sin den býktýðýný söyle di. An nem ta ti

le gi de cek pa   ramýz ol madýðý için çok üzülür; ama bu

nu kim se nin duy    masýný is te mez, kom þu larý mýza dur

madan ya lan lar uy   du rur: Be nim not   larým ol ma sa de

de min pros tatýnýn kö  tüle me   si ni ya da Þap þa li ko’nun 

kýzamýk ol masýný ba   ha ne eder. Kamyonumuzun bor

cundan baþ ka larýna söz et mem ya sak landý. Bu çok 

can sý ký cý; çünkü ya sa ða ka dar önüme gelene, her ay 

borç larýný öde dik ten son ra an nemle babama ge   çin

me miz için ne ka dar az pa ra kaldýðýný an la tý yor  dum.

An nem ler her ge ce he sap yaptýklarý için bu nu bi

li yor dum, þim di bu þa ha ne para konusunu da elim

den almýþ oldular. Püskül de ba na yalnýzca bu nu so

rardý za ten. Artýk bir þey konuþtuðumuz yok. Pa ra dan 

söz et me ye bayýlýyo rum. Büyü yün ce bel ki zen  gin bir 

ban kacý olu rum ya da an nem ler gi bi olu rum; bi raz 

yok sul.

An ne min að la ma ya baþ ladýðýný söyle miþ tim. Göz 

yaþlarý de dem ve Þap þa li ko’ya da bu laþtý, on lar da 

mus   luklarý açtýlar.

So nun da bir bi ri mi ze sarýldýk ve ayný men di lle 

suratýmýzý sildik (ta sar ruf önlemi). Kam yo nun borç

larýný öde mek için yük taþýyan ba ba mý dü þündük. 

Bor cu muz, ge le cek yüzyýlýn or  ta la rýn da bi te ce ði için 

herhalde an nem ler den ba na, ben den de ken di ço

cuk larýma mi ras ka la cak. Bi zim ai le nin borç larý dizi 

film ler de ki gi bi. Ýn sanýn ya þamýný mah ve den türden.
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Aslýnda ai le min mut suz lu ðu nun baþsuç lu su ol  

madýðýmý öðrenmem ve annemden be ni baþ ka larýnýn 

önünde kü çük düþürmesinin inti kamýný alabilmem, 

avunmama yetmiþ de artmýþtý bile. Önüne ge len her

ke se ma te ma tik ten kal dýðýný an la tan bir an ne ye te

þekkür et mek için iyi bir yol bu! Aslýnda su çu kim se ye 

at ma sýna da ge rek yok; çünkü yýlýn bu za manýnda bi

zim bu ra lar da bizden baþka yazlýða gitmeyen kal maz.

Önce Kep çe (ha in do muz diye anlattýðým ar ka da 

þým) or ta dan kay bo lur. An ne siy le ba basý ay rý ol du ðu 

için önce ba basýnýn doð du ðu köye gi der, ay so nu na 

doð   ru döner, bu kez de an ne siy le ayný kö ye gi der. Ne

den mi? Çünkü an ne siy le ba basý ayný yer de doð muþ

lar; ama bir bir le ri ne da ya na madýklarý için oraya ayrý 

ayrý gi   der ler. Kepçe, git tik ten on beþ gün son ra ba na 

bir kart   pos tal gönder di:

Sev gi li Dörtgöz, yaz bi tin ce bu köyden fe na hal de 

býkmýþ ola caðým. Burada bir göl var; ama dün yað

mur yaðdý.

Kep çe

Ýþte arkadaþým böyledir: Sev gi do ludur ve ken di

ni ifa de et me dalýnda bir uzmandýr. Bu iki unu tul maz 

cümle yi yaz masý on beþ gün sürmüþ.

Ne rede olur sa ol sun, ev den çýkýp ak þa ma ka  dar 

kýrlar da do laþabileceðim, canýmýn is te di ði ev de uyu

ya bileceðim bir köyümün ol ma sýný çok is ter dim. Bir 

ev düþün, kapýsý açýk:
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“Ben bu ra da ka lýyo rum,” di yor sun.

Ýçer de iyi yürek li bir ka dýn var, sa na ye mek ve ri

yor, te le viz yo nu açýyor. An ne ne:

“Lütfen onu azar la ma. Be ni de, yarý kör ve saðýr 

olan ko camý da çok mut lu et ti!” di yor.

Bu an cak bir köyde, ya ni ülke nin her han gi bir 

köyünde olur. Büyük kent lerde öyle canýnýn is te di ði 

kapýyý çalýp, “Ben gel dim, ye me ðe ka la caðým,” di ye

mez sin; içe ri de kim var sa he men po  li si arar çünkü 

büyük kent te bir film yýldýzý fa lan de ðil sen kim se evi

ne girmeni is te mez.

Pa saklý da git ti. An ne an ne si onu yaþlýlarýn katýldýðý 

bir ge zi ye götürdü. Pek de genç sayamayacaðýmýz an

ne si, Pasaklý’ya bütün bir yaz boyunca da ya namýyor. 

Bu be ni þaþýrtmýyor, ben çok gencim; ama koca bir 

okul yýlýnda ona katlanmak benim de sinirlerimi boz

du. Ge çen haf ta ondan, üze rin de plaj res mi olan bir 

kart pos tal gel di:

Mer ha ba! Dün bu plaj da kay bol dum. Ge zi ye 

katýlan yir mi beþ ni ne nin hepsi de be ni ara ma ya 

çýkmýþ! Ben tek baþýma yo lu bul dum el bet te; ama 

on ih ti yar kay bol du. Öðle den son ra or ta ya çýktýlar. 

Kýpkýrmýzý olmuþlardý; kurt gi bi açtýlar. An ne an nem 

bi zi geziden ko va cak larýný söy le di. Sa na da ha ça buk 

kavuþabi li rim ya ni!

Pa saklý
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Ukalâ, de de si nin evi ne git ti. Ora da bir be le di ye 

plajý var ki sorma gitsin! Arkadaþým öðle den son ra

larý don dur ma yi yor. Pen ce re si ni açýnca bir sa ray gö

rüyor; bun larý günde el li kez an latýyor. Ben pen ce

re yi açýnca ma hal le miz de ki ha pis ha ne yi görüyo rum 

ve günde el li kez su su yo rum; çün kü ha pis ha nelerin 

deðil de sa ray larýn yaký nýn da ya þa yan la ra in san lar 

da ha iyi gözle ba ký yor lar.

Püskül, tem muz ayýnda hiç ortalýkta gözükmez, 

ara da bir te le fon edip yay la da ki yazlýk evin de hiç 

sýcak tan bu nal madýðýný söy ler, bit ki le ri ne ken di sin

den söz edip et me di ði mi zi so rar. Aslýnda an nem iyi 

bir in san, hem Püs kül’ün bit  ki le ri ni su lu yor hem de 

ara da bir çek   me ce le ri ni açýp her þe yi yer li ye rin  de mi 

di ye baký yor.

Ma hal le de bir tek biz kaldýðýmýz, bu da an ne

min sinirlerini tepesine çýkardýðý için payý mýza gün

de beþ to kat ve üç don dur ma düþüyor. Önce to katý 

patlatýyor, son ra da piþ man olu yor, don dur ma alýyor.

Bel ki de dem le köyüne gi de riz. Tu va le ti dý þa rýda 

olan bir evi var, ta van dan çýplak am pul  ler sarkýyor. 

An nem de biz den bi raz ol sun kur tul up kafasýný din

lemek için ba bam la bir lik te kam yon a atlayýp hazýr 

kahvaltýlý, ya taðý hiz met çi nin top ladýðý bir ote le gi

de cek miþ.

Bugün Yav þak’tan bir kart pos tal aldým, o da gü zel 

man za ralý bir köyde ta til de. 
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Ma ra ba Dörtgöz! Bir gün bi le se ni aklýma ge tir mi

yo rum. Bu ra da hiç ar ka daþým ol madýðý için kar de þi mi 

dövüyo rum, onun diþ le rin de tel var. Bütün yazý ma

hal le de ge çir mek ten sýkýlmý yor mu sun? 

Ar ka daþýndan þef kat do lu bir yum ruk!

Yav þak

Ona yanýt yazdým. Ge çen yýl yanýt yaz ma mýþtým, 

sonra bana pahalýya patladý. 

Mer ha ba Yav þak! El bet te sýkýlýyo rum; ama bu

ra   da ol ma man gi bi bir mutluluk var ya þa mým da. 

Oranýn be le di ye baþ kanýna senin son su za dek ora da 

kal manýn ne ka dar hoþ ola caðýný söyle mek is ter dim. 

Bi li yo rum ki bu ger çek leþ me si ola  nak sýz bir ha yal. 

“Mer ha ba”, “ma ra ba” di ye ya zýl maz; ama dert et me. 

Bu nu mek tu bum  da söy  lü yo rum çünkü yüzüne söyle

sem göz lüðümü ký rarsýn. Be ni özle diy sen kar de þi nin 

diþ te li ni çek, ye re at, böyle ce ken di ni park ta, be nim 

göz lüðümü fýrlatýyor muþ gi bi his se de bi lir sin. An nem 

ne den gözlüðüme günler dir bir þey ol ma dýðýný sor du, 

ben de se nin ta til de ol du ðu nu söy le dim. Ýþin sýrrý bu! 

Sakýn dönme!

Dörtgöz

Gördün mü, mek tup ya zar ken nasýl da ce sur olu

yo rum; son ra ger çek ya þam da her þey de  ði þi yor.
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Bi zim ma hal le de yaz, dünyanýn her ye rin de ki gi

bi: Ha vuz var, don dur ma var, öðle uy ku su var, bir de 

ha vanýn se rin le di ði sa at ler var. De dem ve Þap þa li

ko’yla ak þamüze ri par ka gi di yo ruz, ge ce ola na dek 

kalýyo ruz. De dem:

“An nen farkýnda de ðil; ama mil yar derler gi bi ya

þadýðýmýz za man lar da var,” di yor.
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