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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 
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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Ge çen gün Ukala’nýn an ne si, ka sap ta, be nim an

ne me, 

“Ukala’ma ya þamöyküsünü yaz masý için bir di z

üs tü bil gi sa yar ala caðým,” demiþ. “Senin Mano li to’n 

da baþýndan geçenleri yazýyor, ama, yazdýklarý pek 

sudan þeyler.”

An ne m, hemen yapýþtýrmýþ yanýtý:

“Ta mam ama ken di ni teh li ke ye atmýþ olur sun. 

Be    nim Ma nolito’m hemen ken di si ne ‘Dört göz’ de dik

le ri ni açýkladý. Se nin  ki de büyük harf  ler le ‘Uka la’ di ye 

im za at mak zo run da ka la cak mý?”
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“Be nim oð lu mun doð ru düzgün bir adý, bir de so 

yadý var!” di ye karþý koymuþ kadýn.

“Ýyi de bu nu bi zim ma hal le de kim biliyor ki?” 

de miþ annem.

Ka sap ta ki tüm kadýnlar, ko ro ha lin de,

“Ka bul et! Ka bul et!” di ye baðrýþmýþlar.

So nuç ola rak ar ka daþým Ukala, kesinlikle ya  þa     

möy   küsünü yaz ma ya gi riþe me di, çünkü, “Ba na her kes 

Ukala der, so sis kralý yým ben,” di ye söze baþ la masýna 

annesi asla izin ver mez di.

Ýnsanýn ya þamöyküsünü yaz masý için önem  li bi ri 

ol masý ge re k. Ya þamýmý an la tan ki tap larýmýn her biri 

yayýnlandýðýnda süperkay gýlý çý ka rým so ka ða, çünkü 

her kes yap  týðým en giz li iþ le ri öðren miþ olur. Ya, iþ te 

böyle. An nem de pek hoþnut kalmaz bu du rum dan.

Ge çen gün balýkçý, ona,

“Manolito’ya to kat atýp dur ma sa na be ha ným! 

Son  ra çocuk okul  da ba þarýlý ola ma ya cak,” de miþ.

Baþ ka bir kadýn da,

“Be nim ki ni pa tak la mam ge rek ti ðin de elim acý

masýn di ye ter lik le po po su na vu ru yo rum. Onun da 

pek caný yanmýyor,” di  ye söze ka rýþ mýþ.

Ba ba ma, yemek yediði lokantalarda,

“Manolito, kam yo nun bor cu nu bi tir me ne ne ka 

dar kaldýðýný soruyordu,” di ye takýlýyor lar mýþ.

Püskül Haným da ko casý Bam bi’nin sürekli gaz 

çý kar dýðýnýn, pe ruk taktýðýnýn öðre nil me sin den ra  hat

sýz ol muþ. An nem onu avut ma ya ça lýþ mýþ:
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“Aman, sen de kadýn! Ýnsan her pa zar farklý renk

te pe ruk ta kar sa, pe ruk taktýðýný nasýl giz le ye bi lir ki? 

Ayrýca gaz çýkarma konusuna ge lin ce, aþaðý yu karý 

her kes...”

De dem, sýrlarýnýn gün yüzüne çýkmasýna hiç al 

dýr mýyor:

“Tak ma di þi mi öðren miþ ler, pros tatým varmýþ, 

tüm günümü Tra pez Bar’da içe rek ge çi ri yor mu  þum, 

uyurken hor lu yor mu þum, ne ol muþ ya ni? Hu zurevin

de ki yaþlý hanýmlar si nek gi bi ya pýþtýlar ba na; üste

lik tüm ku sur larýmýn da far kýnda lar. Ti pik bir ih ti yar 

ol mam, belli ki, on lara çekici geliyor!”

Þap þa li ko’nun da bir þe ye aldýrdýðý yok, yal    nýzca 

ikin ci kitapta ger çek adýný söyle me me içer le di. Dört 

yaþýnda ki her ço cuk gi bi o da sak  la ya cak bir sýrrýnýn 

ol masýný is ti yor.

Ney se. Ukala, ya þamýnýn tüm utanç ve ri ci yan

larýný sayýp dökme ye ka rarlý ol sa bi le, bir dizüstü bil

gi sayar, ya þamöyküsünü yaz masýna yet mez di. Çünkü 

dünyanýn en müthiþ ger çe ði þu ki: bütün bun larý 

ya   zan ben de ði lim; ilk say fa da im zasý olan kadýn. 

Be ni birkaç yýldýr ta ný yor. Tüm ga lak si de harýl harýl 

yazacak ço cuk arý yor  du, so nun da be ni buldu. Evi mi ze 

gel di, tey bi ni önüme koy du, amansýzca be ni sor gu

la ma ya baþ ladý. Bir yan dan da an ne min çörek çi den 

al dý ðý çö rek le rin hepsini birden aðzýna týkýþtýr dý ðý için 

mos mor ke sil miþ ti. An nem de, Püskül Ha ným da ona 

deh þet le baktýlar. Kadýn git tik ten son  ra,
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“Ne bu lur sa mi de ye in di ri yor!” de di ler. 

Bu kadýna pek çok þey an lattým. An ne me gö re 

bazýlarýný hiç söylemesem daha iyiymiþ. Ýþin iyi yaný, 

bu kadýnýn ai le mi dünya çapýnda ünlü yap masý. Kötü 

olan sa bu nun bir iþi mi ze ya ra ma masý. Çünkü bi ze 

pa ra fa lan ver me di. Ama o kadýn be nim öyküle rim den 

iyi para ka zanmýþ.

Ge çen gün ge ne te le fon et ti.

An nem,

“Ýþte yi ne cep le ri ni dol dur ma ya geliyor!” de  di.

Bu kez Tra pez Bar’da bu luþ tuk. An nem, Püs kül, 

de dem, Þap þa li ko, ben... Bir de o.

Teyp her za man ki gi bi ma sanýn tam or ta sýn   daydý. 

Kadýn an nem le Püskül’e baþ ka bir ma    sa ya otur ma

larýný söyle di. 

“Ço cu ðun ken di ni baský altýnda his set me me si 

gerek,” dedi.

Karþý karþýya kalýnca, kadýn tanýdýklarýma ya da 

ai le me hiç an lat madýðým þey ler den söz et me mi is te

di. Bi zim öyküle ri miz, dinlediði pek çok öyküden de, 

televizyonda izlediði filmlerden de daha iyiymiþ.

“Bütün kir li ça maþýrlarýnýzý dök or ta ya!” dedi.

“Ta mam ama bir koþulum var,” dedim.

Or tamýn iyi ce ge ril di ði o an da kadýn,

“Ne is ter sen ya parým,” de di.

“Ka pak ta adým se nin kin den da ha büyük ya zýla

cak,” dedim. “Se nin adýnsa in ce cik ola cak ki in san lar 

bu öyküle ri be nim yazdýðýmý san sýnlar. Ýþi ne ge lir se!”
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Kadýn beþ kah re di ci da ki ka bo yun ca düþün dü.

“Ta mam, an laþtýk,” dedi.

Ayrýca adýmýn yanýp sönen harf ler le yazýlmasýný 

da is te dim, ama kadýn bu nun tek no lo jik açýdan ola

naksýz ol du ðu nu, kitaplarda böyle bir þey yapýlamaya

caðýný söyle di.

Son ra ikin ci vis kim den (ya ni ikin ci ko lam dan) bir 

yu dum aldým, baþladým bi zim ma hal le nin dý þý na hiç 

çýkmamýþ öyküle ri an lat ma ya. Elin de tut tu ðun bu ki 

tap ta iþ te bu son anlattýklarým var.

De dem be ni avut mak için,

“Üzülme Manolito; sak la ya cak kir li ça ma þýr larý 

ol ma yan ai le yok tur,” de di.

Kadýn elin de teybiyle git ti, bir süre son ra ba  na bu 

ki tabý, ya ni dizinin dördüncüsünü gön  der di.

Bir da ha ge lip be nim le ko nu þup ko nuþ ma ya caðýný 

bi le mi yo rum.

Tam üç sa at anlattýklarýmý tey be çek tik ten son ra 

he sabý öde mek için kasaya git ti ðin de Tra  pez’in sa hi bi,

“Elli iki mil yon,” demiþ.

Çünkü ona hiç çaktýrma dan da ve te ba bam, Bam

bi, Yav þak’ýn de de si, Yav þak, Kep çe, Pa sak lý, Kep çe’nin 

an ne si, öðret me nim, Es kiÞiþ ko, Ukala ile Bo bi de 

katýlmýþlardý. Bo bi bir kaç da biftek ye miþ!

An ne me,

“Kýzdý mý?” di ye sor dum.

“Kýzar sa kýzsýn, bi ze teþekkür borç lu, sa ye miz  de 
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karnýný doyuruyor!” dedi.

Ardýndan bu kor  kunç ki ta býn kah ra man larý olarak, 

yüzünü bile hatýrlamadýðýmýz bu ka dý nýn þe re fi ne 

ka deh kal dýr dýk.
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Tavşanlar

Be nim ha ri ka bir ya ratýk ol du ðu mu düþü nüyor

san, bu bölümü oku ma. Cid di  söylüyorum: Oku maz

san ka fan da hep özel bir ço cuk ola rak kalý rým. Ama 

okur san... bu süper Mano lito’ nun ger çek yü zünü 

görmüþ olur sun.

Pe ki, be nim halkýn gözünde ki görüntümü bir tek 

bölümde yýka cak olan ne dir? Göre ce ðin þey, be nim de 

her kes gi bi ku sur larý olan bir in san ol du ðum. Benim 

kusurlarým da, erdemle rim de tanýdýðým tüm in san la

rýn ku sur la rý, er dem le rin den da ha büyük. Ukala ha  riç. 

Bi li yor su nuz o bi zim türümüzün dýþýnda bir ya ratýk. 
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Baþ tan alayým: Bu kor kunç öykü, 23 Þu bat günü 

baþ ladý. O gün beni kandýrarak kaptýklarý gibi has ta

ne ye götürdüler (bir tek kaçýrý lan la ra yaptýklarý gi bi 

gözle ri mi bað la madýklarý kal mýþ  tý), son ra ya þa mý mý 

pay la þa caðým tu haf ya ratýðýn be þi ði nin önünde býrak

týlar: Þap þa li ko. So run þu ki, 23 Þubat’tan her yýlýn 

içinde bir tane var. Her yýl 23 Þubat’ta Þap þa li ko’ nun 

do ðum gü nü ge li yor. Ýç ten lik le söylüyo rum ki her yýl 

buna katlanmak da ha da zor laþýyor.

Baþ lar da Þap þa li ko biriki yaþýndaydý, ar ma ðan 

ola rak ona þu öten sil gi ler den fa lan ve rir ler di; ben de 

için için güler, “Kar de þimi böyle kan dý rý yor lar iþ te,” 

der dim.

Ama kar de þim dört yaþýna ge lin ce, “Ben de pas

ta da ki mum larý söndürmek is ti yo rum!” di ye tut tur

du. Böyle ce biz de ai le cek, ba na ya pýl dýðý gi bi ona 

da “mut lu yýllar sa na” þarkýsýný söy le sinler diye, 

do ðum günü par ti si için eve in san çaðýrmaya baþ

ladýk. Kar de þim de hiç çekin me den canýnýn çek ti ði 

her ar ma ðaný istemeye baþ ladý. Tüm bun larýn be nim 

için aðýr bi rer dar  be ol du ðu nu an la mak güç de ðil 

el bet te. Söy le ba kalým: Kar de þim tüm bu eðlencel

erin mer ke zi ol muþ ken yüzümün nasýl bir þekil 

alma sý ný bek  liyorsun? Üste lik olup bi te ni de yut mak 

zo runda kalýyorum, çünkü ho mur dan sam an nem 

ba na, “Kýskanç!” di yor, hatta bu za rif ki ta ba alýn  masý 

olanaksýz da ha aðýr sözler söy  lüyor.
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Þap þa li ko’nun do ðum gününden bir haf ta ön  ce 

an nem le süper mar ke te gi dip he di ye  seçi yo ruz. An  

nem kar de þi me olan tüm sev gi mi gös te re bil mem için, 

ona ken di harçlýðýmdan bi rik tir di ðim pa ray la ar ma

ðan al mam da ýsrar edi yor ne den se. Yi ne ayný þey 

oldu: Do muz kum ba ra mý aç tým, servetimi saydým. On 

beş lira yirmi kuruş. Pa ranýn karþýsýnda uzun bir süre 

öy le ce dur dum. So nun da he di ye ye yalnýzca yirmi 

ku ruş har ca ma ya ka rar ver dim; çünkü önem li olan 

ha týrla maktýr, pahalý bir þey almak de ðil, öyle de ðil 

mi ama? Ýyi bir akýl yürütme deðil mi bu?

Þap þa li ko her za man ki gi bi televizyondaki 

Ad dams Ai le si dizisinde gördüðü en sev di ði be be ði 

is te di. Ara madýk bi le. Da ha önce le ri is te di ði ni bul  

mak için ye te rin ce gü lünç du ru ma düþ müþtük. An  

nem, be nim, kar de þi me hediye olarak, fil min vi de o 

kasetini al ma ma ka rar ver di. Ken di si de Þirinler 

di    zi sindeki þirinlerden bir tane, bir de van tuz lu ta 

ban  ca ala cakmýþ. Þap  þa li ko’ nun ko lek si yo nun  da ki 

Þi rinler’in sayýsý be þi bu la cak. Ýlk dör dü nü top oy na

mak için is te miþ  ti. Þirinler’deki kýzý da ha va ya at mak 

is ti yor, be bek minibarýn üze  rin den uçar ken onu van

tuz lu ta ban casýyla vu racakmýþ. Bu nun ya nýnda bir 

de, ken di siy le ters düþtüðü müz de ka fama vur mak 

için kul lanýr Þirin be bek le ri. Bir ke re sin de Þirin

ler’ de ki büyücü Gar ga mel’le gözümü çýkartýyor du, 

çün  kü ona uzak tan ku  man da ale ti ni ver me miþ tim. 
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Gör dün mü, Þirinler te le viz yonda gördüklerinden çok 

da  ha faz  la iþe yarý yor.

Þirin’le van tuz lu ta ban ca ta mamdý; sonra da 

Ad dams Ai le si’nin vi deo ka se ti ni al ma ya git tik. Vi  de

omuz yok ama Püskül ken di si nin ki ni avu katýnýn eþ li

ðin de kul lan mamýza izin ve ri yor, çün kü bil di ðin gi bi 

pek çok kez boz duk ale ti. Sýra pa ra öde me ye ge lin ce 

ce bim deki yirmi kuruşu çýkardým.

An nem sabrýný taþýrdýðýmýz za man ki yüz ifa  de si ni 

takýna rak,

“Her hal de bu ka darcýk pa ranýn yeterli olacaðýný 

düþünmüyorsun,” de di.

Tez gâh tar,

“Ço cuk lar nasýl da ma sum olu yor lar!” di ye yo rum 

yaptý.

“Bu mu masum? Baþ be lasýdýr bu!” dedi an nem.

An nem baþ ka larýnýn önünde be ni fýrça la ma fýr

satýný hiç kaçýrmaz. Sanýrým bundan hoþla ný yor.

“Kum ba ram dan da ha faz lasýný çýka ra ma dým,” 

dedim.

An nem kum ba ramýn altýnda her beþ da ki ka da bir 

açýp ka padýðým bir ka pak ol du ðu nu bil mi yor.

“Ba na yirmi kuruşu ver. Üstünü ta mam la ya ca ðým. 

Eve gidince pa rayý çýkar mak için dâ hi ce bir yol  bu la

caðýna emi nim!”

“Tek der din Þap þa li ko’nun do ðum günü! Be  nim ki 

ol saydý, aldýrmazdýn bi le,” de dim.
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Bu cümley le kanýný te pe si ne sýçrattýðýmý bi li yor

dum.

“Duy maz dan ge li yo rum; yok sa bu be ye fen di nin 

önünde yi ye cek sin þa marý!” dedi annem.

Tezgâh tar pa rayý aldý, su ratýnda tu haf bir gü lümse

mey le bi ze baktý. An nem yürüme ye baþ layýnca ba na 

al  çak ses le,

“Þap þa li ko da kim?” di ye sor du.

“Kar de þim,” dedim, yavaþça.

Ah! Tez gâh tarýn yüzünde düþünce li bir ifa de be 

lir   miþti.

Ben de daha fazla açýklama yapmaya yelten

meden, mar ke tin raf larý arasýnda gözden yi ten an ne

min ar kasýndan se ðirt tim. Etlerin sa týldýðý bölümde 

buldum onu. Bel li ki be nim kay  bolmam umu run da 

de ðil di. Çið et le ri süzer ken diþ le ri uzamýþtý san ki. 

Ger çek ten, bir in san nasýl olur da kanlý bir et par

çasýna ba kar da,

“Ne iyi bir par ça, bir ilk ba har ku zu su,” di ye bi lir? 

An nem kýrda bir inek gör düðünde, “Ne iyi bir 

but,” ya da, “Þu karýn kýsmýndan ço cuk la ra bu ge ce 

güzel bir köfte yap sam,” di ye ge çi ri yor dur aklýndan. 

Ben ce an ne mi bir za man ma ki ne si ne ko yup ate þin 

bilinmediði taþ devrine gön der se ler, uyum göster

mek te hiç zor lan maz. O sýrada ma ða ranýn önünden 

ge çen her hay van aðzýnýn su yu nu akýtýr. Ni ye tim 

ke sin lik le an ne ciðimi eleþ tir mek de ðil; içimden nasýl 

geliyorsa öyle konuþuyorum.





Manolito’nun kardeşi Şapşaliko’ya bir doğum günü
par tisi yapılır, armağanlar verilir. Par tide neler olur neler: 
Eğlenceli bir par ti yerine, müthiş bir serüven yaşanır…

Öte yandan okulda anneler için armağan yapma hazırlığı ve
evin babasının uzak yerlerden dönerken yanında getirdiği

sevimli bir hayvan… “Manolito Huysuzluk Yapıyor”u
okuyup eğlenmemek mümkün değil!

Manolito’nun gülmekten öldüren 
huysuzlukları…
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