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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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 Her zaman yüzünde bir gülümsemey le

 uyanan oğlum Miguel için



Bir ke re sin de si ne manýn önünde bi let kuy ru ðun

daydým. Zor ro’yu iz le me ye gel miþ tim. Ço cu ðun bi ri 

yanýma yak la þa rak tüm þi rin li ðiy le, “Bak sa na ço cuk, 

sen Dörtgöz Ma no li to de ðil mi sin?” di ye sor du.

Ço cu ða, “Evet, ta ken di siyim, ne re den an  ladýn?” 

de dim.

Camlarý þiþe di bi gi bi olan gözlüðümden an la mýþ. 

Ay rý ca Þap þa li ko’nun eli ni tu tu yor mu þum. Ya ným da ki 

ço cu ðun ku lak larýna bakýlýrsa o Kep çe ol malýymýþ. Þu 

se vim siz ya ratýk da ke sin lik le Yav þak’mýþ. Yanýmýzda ki 

iki kýz da Pa saklý ile Me lo di’ymiþ mut la ka.

Bu çok bil miþ ço cu ðun müthiþ zekâsýna he pi



miz hay ran kalmýþtýk. Çev re si ni sarýp ona ken  dimiz 

hakkýnda so ru lar sor ma ya baþ ladýk. Her þe yi bi li yor

du, çünkü da ha önce yazdýðým dört ki tabý da baþ tan 

so na oku   muþ tu. 

Çok bil miþ ço cuk, bütün sorularýmýzý doðru 

yanýtladý; tüm sýnav larý geç ti. Püs kül Ha ným’ýn kim ol

du ðu nu bi li yor du. An ne m’in et ki si ni son ra dan göste

ren þap lak larýndan da ha be ri vardý. Kom þu muz Bam

bi’nin pe ruk la rýný, De dem’in pros tatý ol du ðu nu da 

bi li yor du. Ama Ba bam hakkýnda ki so ru larýmýzý pek 

yanýtla ya ma dý. Haklýydý, çünkü þaþýrtýcý, ola ðanüstü 

se rü venlerimi an  lattýðým ki tap larýn hiç bi rin de ba bam

dan pek söz et me miþ tim doð ru su. As lýn da her bi ri bi

rer ha in olan ar ka daþ larým ona hak ve re rek ko ro ha

lin de,

“Doð ru, doð ru, ba ban dan hiç söz et mi  yor sun!” di

ye baðýrdýlar.

Ba bam dan söz et mi yo rum, çünkü ba bam hiç bir 

þey den yakýnmaz. Þu nu yaz bu nu yaz, di ye baþýmýn 

eti ni yi yen le re ben ze mez. Bu ne den le bu ki tabýmý tü

müyle ba ba ma ayýrýyo rum.

Ay rý ca bu yaz baþýma çok ha ri ka bir þey gel di. Ýn

sanýn baþýna, ömründe bir kez ge len þey ler den. Bu 

öykünün ikin ci kah ra maný Ba bam. Baþ   kah ra man be

nim. Ge ri ka lan lar bil di ði niz gi bi: Þap þa li ko, De dem, 

Kep çe, Püskül, An nem, Me lo di, Yav þak... fa lan. Her 

ki tabýmda on lar dan söz et mez sem baþýmýn eti ni yi



yorlar, son ra da ba na küsüyor lar. Gördüðünüz gi bi 

baþ ka ça rem yok. Ya þamýmý an lattýðým ki tap lar her 

za man in san lar la do lu, çünkü ne kim se yi kýzdýrmak 

is ti yo rum ne de ar ka daþsýz kal mak.

De dem ba na, “Aman Ma no li to! Am ma da yuf ka 

yürek li sin sen!” di yor.

Doð ru, tanýdýðým en iyi yürek li in saným ben.
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 Hoþça Kal Sevgili Mahallem!

Olan la ra inan ma ya caksýn! Böyle þey ler ancak 

film ler de ki ço cuk larýn baþýna ge lir. Dünya de nen ge

ze gen de otu ran lar as la bu tür þey ler ya þa maz lar. Öy

kümü an latýp bi tir dik ten son ra, se nin baþýndan da ha 

il ginç þey ler geç ti ði ne ye min eder sen, ömrümün so

nu na ka dar bir da ha aðzýmý aç ma ya caðým.

Ne re den baþ la ya caðýmý bi le mi yo rum. Böyle öy 

kü le re nasýl baþ lanýr ki? De de me bu nu on beþ 

kez an lattým (hâlâ an lat mamý is te yip du ru yor). Ona 

kalýrsa, önce, ya pa caðýmýz yol cu luk yü zünden an
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nemle babamýn tartýþtýklarý gü nü an lat malýymýþým. 

Za manýn en baþýný ya ni. Ta mam, öyle ya payým ba ri:

Bir yaz sa bahýydý. O sa bah ba bam ev de ka la

rak bi zim le onon beþ gün ge çir me ye ka rar ver

di. Yýllardýr ta til yap mamýþmýþ. Ben ba ba mýn ta

til yaptýðýný hatýrlamýyo rum. Þap þa li ko doð du ðun

da iki gün has ta ne de kalmýþtý, kam yo nu nu da evin 

kapýsýnýn önüne park et miþ ti. Trafik polisi öyle bir ce

za yazmýþtý ki, an nem kol larýnda be  bek le að la ma ya 

baþ lamýþtý. Ben de að la mýþ tým el bet te. Önce kar de

þim çok çir kin bir be bek ol du ðu için hüngürdüyo ruz 

san dým, ama son ra bu nun ne de ni nin tra fik ce zasý ol

du ðu nu an la dým. An nem, “Bu kam yon bi zim mah ve

de cek, onu sat malýyýz!” de di.

Bunun üzerine ben hýçkýrýklara boğuldum, çün

kü kam yo nu mu zu çok se ve rim. Tanýdýðým her kes ten, 

hat ta an nem le ba bam dan bi le faz la se ve rim onu; ama 

de dem den bi raz da ha az se ve rim. Sevdiklerimi þöyle 

sýralayabilirim:

De dem,

“Ma no li to” adýnda ki kam yo nu muz,

Þap þa li ko,

An nemle ba bam,

Kom þu larýmýz Püskül ile Bam bi,

Püskül’ün köpe ði Bo bi,

Me lo di (onu ken dim için se ve rim),



E
lv

ir
a 

Li
nd

o
   

M
A

N
O

Lİ
TO

 E
V

İN
D

E
N

 A
Y

R
IL

IY
O

R

15

Kep çe,

Öbür ar ka daþ larým,

Ara da bir be ni pa tak la yan Yav þak,

Ma hal le miz de ki in san lar.

Bir ke re sin de bu lis te yi an ne me de göster dim. 

Baþýmýn eti ni yi ye ce ði ni bil di ðim den onun adýný ilk 

sýra ya yazdým. Çünkü ken di si, þu ölümlü dünya da en 

çok an ne le rin se vil me si ge rek ti ði ne ina nan an ne ler

den dir. Onu ilk sýra ya yazdým, ba bamý dördüncü sýra

da býraktým, çünkü o bu tür þey le re aldýrmaz. Haf

ta so nu ba bam eve gel di ðin de an nem lis te yi çýkardý, 

öfke sin den bur nun dan so lu ya rak, “El bet te! Hiç ev de 

dur maz san, oð lu nun lis te si ne, iþte böyle, an cak dör

düncü sýra da gi rer sin!” de di.

Bu doð ru. Ba bam hep so kak lar dadýr. Bi ze gü nün 

bi rin de, ayak larýmýzý de ni ze so ka caðý mý   za iliþ kin söz 

ve rip du rur.

Ney se, o yaz sa bahý ba bam on gün bo yun ca ev

de ka la caðýný söyle di. De niz uzak ta ol du ðu için bi

zi pla ja götüre me ye cek ti, ama hay va nat bah çe si ne, 

lu na par ka, yüzme havuzuna gi de cek   tik bir lik te. Bu 

saydýklarým evi mi ze yakýn. O ta ri hi yaz sa bahý, ba

bam týraþ olur ken Þap þa li ko’yla iki  miz ta bu re le re 

otur muþ, mut fak ma sa sýnda kah valtý edi yor duk. Bil

me yen ler için söyle ye yim, Þap þa li ko be nim kar de þim

dir. Onu kü çümse mek için Þap þa li ko de di ði mi san



E
lvira Lind

o
   M

A
N

O
LİTO

 E
V

İN
D

E
N

 A
Y

R
ILIY

O
R

16

mayýn. O doð ma dan önce ben an ne min gözbe be  ðiy

dim. Þim di sa de ce de de min sol gözünün be  be ði yim. 

De de mi þöyle bir ka fanýzdan ge çi re cek olur sanýz, sol 

gözünün bi zim ev de pek sö zü nün geç me di ði ni he

men an larsýnýz. Þap þa li ko dört yaþýna gel di. Gi de

rek ona ýsýndýðýmý iti raf et me  li yim, ama artýk gerçek 

adýný güç hatýrlýyorum! Kar de þim, “Þapþaliko” tak ma 

adýný pek se ver. Cid di yim.

Ge çen gün an nem, “Bir da ha böyle yaptýðýný gör 

me   ye yim Ni co las!” de di.

De mek ki kar de þi min ger çek adý Ni co las imiþ. Bi

zim  ki, “Ben Ni co las de ðil! Ben Þap þa li ko!” di ye atýl dý.

Küçük kar de þin sa na ger çek ten hay ran sa, bu tür 

þey ler ola bi lir. Kar de þim ba na da, yaptý ðým her þe ye 

de bayýlýr. O be nim yeryüzünde ki bi ri cik hay ranýmdýr.

De di ðim gi bi, kar de þim le ben altýmýzda don  la  rý 

mýz  la kah valtý edi yor duk. Yaz larý kah valtý sý ra sýnda 

don dan baþ ka bir þey giy me yiz. An nem de bu uy gu

la ma dan ya nadýr, çünkü üze  ri ne ka kao dökülmüþ bir 

göðsü te miz le mek, ka ka oya batmýþ bir tiþörtü te miz

le mek ten da ha ko  laymýþ. Kar de þimle ben her gün ka

ka oya ba  tarýz. Bu nu yap maz sak gün bo yu mi de miz de 

bir boþ luk, yüre ði miz de bir hüzün du yarýz.

Tam son yu du mu alýyor duk ki, bir den te le fon 

çaldý. Bar dak ta ki tüm ka ka onun tor tu su bu son yu

dum da bi ri kir, do layýsýyla ne fis tir. Þap þa li ko öyle 

bir kork tu ki, elin de ki bar daðý ha va ya fýrlattý, mut
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fak bir an da cam kýrýðý ve kakao için de kalmýþtý. Kar

de þim að la ma ya baþ ladý. Her bar dak kýrdýðýnda að

lar. Dur ma dan bar dak kýrar ve að lar. O bu nu hep ya

par. An nem den bir to kat yi yin ce bu kez baðýra baðýra 

hýçkýrma ya ko yul du. Be ni bir gülmedir tut tu.

Ne ka dar iyi bi ri olur san ol, to katý yi yen bir baþ

kasý olun ca gü ler sin. He le bu baþ kasý kar de þin se, da

ha da çok güler sin, bu çok do ðal bir mut lu luk. Ne ya

zýk ki an nemle ben ayný þey le ri ko mik bul ma yýz. An

nem ba na da öyle bir þap lak in dir di ki, göz lü ðüm ku

lak larýmýn ar kasýndan ha va lanýp ka kao bar daðýmýn 

içi ne düþtü. Tam bir sirk göste ri si gi bi. Be nim dürbün 

ha va da iki tak la atýp ka  ka olu süte gömüldü. An ne mi 

tanýma sam al kýþlardým, ama iyi tanýrým ken di si ni. Si

nir le ri nin gi de rek bo zul du ðu nu fark et miþ tim.

Bu olay üze ri ne Þap þa li ko bir yan dan að lar ken 

bir yan  dan da gülme ye baþ ladý; yet mez miþ gi bi bir de 

altýna et ti ði ni söyle di. Ne za man að la sa çi  þi ge lir. Tu

haf bir ço cuk tur be nim kar de þim. Caný be de nin den 

sývý çýkar mak is te yin ce her ta rafýný kul la na bi lir: pi pi

si ni, bur nu nu, gözle ri ni. An nem cam kýrýklarý ve ka

kao le ke le ri te miz le ne ne dek ye re bas mamýzý ya sak

ladý. Biz de gül me mi zi tut ma ya çalýþa rak us lu ço

cuklar ol duk.

Ba bam kapýyý açtý, ama an nem mut fa ða gir me si

ne izin ver me di. Ba ba ma, “Bir se nin oraný bu raný kes

men ek sik þim di!” de di.

Ba bam, an ne me, “Ko nuþ malýyýz!” de di.
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“Ne söyle ye cek sen ora dan söyle,” di ye kar þýlýk 

ver di an nem.

Ba bam, “Söyle ye cek le rim hiç ho þu na git me ye ce 

ði için, önce gi yi ne yim de son ra ko nu þalým ba ri,” di

ye rek kapýyý ka pattý.

Ba bam da ev de don la ge zer. Biz bu alýþkanlýðý on

dan kapmýþýz. Yaz ge lin ce ge nel lik le don la ge ze riz. 

Bu bi zim gen le ri miz de var.

An nem kapýyý aça rak, “Be ni me rak landýr ma, gir 

þu mut fa ða da ne di ye cek sen de!” de di.

Ba bam, “Ayak larým çýplak, ke se rim,” de di.

An nem le ba bam arasýnda ki ko nuþ ma larýn sý kýcý 

ol du ðu nu, iki de bir ayný þey le ri söyle dik le ri ni, in

sanýn içi ni baydýklarýný düþünüyor san, so rarým sa na: 

Si zin ki le rin soh be ti da ha mý eð len ce li ya ni?

Bil di ðim þu ki, ba bam ger çe ði, yalnýzca ger çe ði 

söyle me den an nem den ya kasýný kur ta ra mazdý.

“Þeyyy... te le fon et ti ler de, yarýn kent dýþýna bir

iki þey taþýmam ge re ke cek...”

Ba bamýn bir yer den bir ye re kam yo nuy la na  sýl 

mal taþýdýðýný an la tayým bi raz. Mo bil ya, te   miz lik mal

ze me si, giy si, ça maþýr ma ki ne le ri; in san lar ne ta  þý

ma sýný is terler se taþýr, baþ ka la rý nýn iþi ne de bur nu

nu sok maz. Taþýyacaðý mallar arasýnda nükle er bir 

bom  ba ol madýðý süre ce ba bam hiç so ru sor maz. Bir 

gün yol da üze rin de M A N O L I T O ya zan bir kam 

yon, içinde de göz lüklü bir sürücü gö rür sen, iþ te be
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nim ba bam odur!

“Kent dýþýna mý?!” An nem elindeki paspa sýn sa

pýna sarýldý, að la mak üze rey di sanýrým. “Kaç gün sü

re cek?”

“Þeyyy, kent dýþýna çýkmam ge rek, son ra üç ken te 

da ha gi de ce ðim; yük varmýþ da, hep si bir  den...”

Yazgýmýzýn bu kri tik ânýnda de dem içe ri gir  di, ye

ni uyanmýþtý bel li ki.

“Tak ma diþ le ri mi gören var mý çocuklar?” di ye 

sor du.

Kim se nin ona aldýrmadýðýný görünce de dö nüp 

git ti.

An nem acýmasýzca, “Kaç gün?” di ye sor du ye ni

den. 

“Üçdört gün sürer.”

“Ama ba na bir kaç gün ta til ya pa caðýný söy le miþ

tin!”

Ba bam as la ta til yap amaz, çünkü kam yo nun bor

cu nu öde mek zo run dayýz. Bor cu bir türlü bit  me yen 

birkamyonbizimkisi.Deðerimilyonlarıbuluyor.

An nem elin de paspas ve ko vasýyla hün gür þakýrt 

ya tak odasýna git ti. Kar de þim le ta bu re le ri miz de ka la

kalmýþtýk, terk edil miþ ço cuk lar gi biy dik.

“Çi þi mi ya pa cam iþ te!” de di Þap þa li ko.

Kar de þim çi þi ni ya pa caðýný söyler se, ya par. Ya lan 

ne dir bil mez bu ço cuk. Onu kol larýma al dým. Der di

min onu avut mak ol du ðu nu san ma yýn sakýn. Za ten 
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her þey ber bat gi der ken bir onun ayaðýný kes me si ek

sik ti. Ayrýca Þap þa li ko kan görme ye da ya na maz. Bir 

ye ri ni ke sin ce, de de min köyünde bo ðaz la nan ta vuk

lar gi bi ci yak ci yak baðýra rak að lar.

Ban yo ya git tik. Kar de þim biz büyükler gi bi ayak

ta du ra rak çi þi ni yap mak is te di. Ama bu na bo yu yet

mi yor. Yer ko vasýnýn üze ri ne de çýka madý, çünkü ko

va an nem le bir lik te ya tak oda sýn da ki lit liy di. Ne ya

pa caðýmýzý bi le me den öy le ce ka la kaldýk. 

Ban yo dan çýktýðýmýzda, ba bamýn ya tak oda sýnýn 

kapýsýnda an ne mi ik na et me ye çalýþtý ðýný gördük:

“Ha di caným, lütfen. Bak dönünce de niz ke narýna 

gi de ce ðiz, hep bir lik te, söz ve ri yo rum. Bir ta nem.”

An ne min se si çok kýsýk ge li yor du, san ki yer be zi

ni aðzýna sok muþ gi bi.

“Hayýr. Hep ayný þe yi söylüyor sun, bir ye re git ti

ði miz yok! Bu ma hal le de pla ja git me yen bir tek biz 

varýz!”

Ma hal le miz Av ru pa’nýn en önem li ma hal le le rin

den bi ri dir ha!

Kar de þim, an nem le rin ya tak odasýnýn kapý sýný 

tek   me le meye baþ ladý. An ne min ken di ni oda ya ki

lit   le di ði ni an la mamýþtý da on dan. Böy le þey le ri fark 

ede mez o. Þap þa li ko an nem duþ ya par ken bi le onun 

yanýnda dur mak zo run da dýr. An nem, “Bu ço cuk lar la 

in san bir da ki ka ra hat ne fes ala mýyor!” der.

He pi miz an ne min kapýyý aç masýný bek le ye rek ora
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da öyle ce di ki li yor duk. Ge ne “Diþ le ri mi gören var 

mý?” di ye sor ma ya ge len de dem de bi ze katýldý. So

nun da an nem iz le yi ci le ri ne ka pý yý aç ma ya ka rar ver di.

“Her yaz ayný þey! Ben bu iki siy le ve de de le riy

le yalnýz kalýp ko nu kom þu nun çi çek le ri ni su la ya

caðým...”

An nem mo tor gi bi ko nu þu yor du. Elin de ko vasý ve 

paspasla sus mak bil mi yor du. Bi zim le baþ ba þa ya pa

yalnýz geçireceði yaz dan, sa  de ce bi ze don dur ma al

mak için par ka gi de ce ðin den söz et ti hüzünle (park 

evi mi zin karþýsýndadýr, için  de bir tek aðaç vardýr. Biz 

da ra ðacý di yo ruz ona). Sýcak ha va lar, üstüne bir de 

biz, ya zýný mah ve de cek mi þiz. Ka ka olarý döküp saçýp, 

bar dak larý kýrýp kapýlarý tek me le ye cek mi þiz. Tu  va le tin 

ke narýna çiþ yapýp dur ma dan kav ga ede cek, hiç söz 

din le me ye cek mi þiz. 

An nem için yaz mev si mi, bu ge ze gen de ki tüm an

ne le rin yaz mev sim le ri nin en hüzünlü sü ola caktý bel li 

ki. Gözle rim ya þardý. Be ni gö rünce Þap þa li ko da að la

ma ya baþ ladý. Ne ya par sam onu ya par bu ço cuk! Bi

ri nin sa na bu ka dar hay ran ol masý her za man ko lay 

ol mu yor ya ni. 

Ba bam, “Tanrý aþkýna! Döner dönmez gi de ce ðiz, 

inan ba na! Bak, öyle çok pa ra ka za na ca ðým ki bu iþ

ten, kam yo nun tam iki tak si di ni bir  den öde ye ce ðiz,” 

de di.

“Kam yon! Kam yon! Kam yon lafý duy mak tan býk 










