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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.

BENİM ADIM MANOLİTO

MANOLİTO EVİNDEN AYRILIYOR

MANOLİTO GÜLMEKTEN KIRILIYOR

MANOLİTO HUYSUZLUK YAPIYOR

MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR

  

yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitaplarıdır.



Arkadaþlarým Susana ile Emilio Urbe ruaga’ nýn

kýzlarý Sara ile Elisa için. 
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Mahalleli Şikâyetçi Oluyor

Bu bölümde sa na an la ta cak larýmý da ha ön ce kim    

se ye an lat madým, çünkü bu bölümde að lý yo rum. Að    

ladýðým bölümler pek ho þu ma git mi yor. De dem,

“Bir in san, ya þamý üze ri ne bu ka dar çok ki tap 

ya zar sa, ara da bir baþ kah ra ma nýn (örne ðin be nim) 

að la masý do ðaldýr,” de di. Baþ kah ra ma nýn kor kunç 

bir haksýzlýk yüzünden að   la masý oku run çok ho þu na 

gi   der miþ, çün kü okur da san ki o haksýzlýk ken di si ne 

ya pýl mýþ gi   bi að lar mýþ. Ne tu haf okur lar var! Ben yal

nýzca bi zim ma hal le li le ri tanýyo rum; ne za man baþ   

kah ra manýn baþý der de gir se, özel lik le de bu ben sem, 

gülmek ten katýlýrlar. Yav þak, ki tap la rým  da en çok 

ba þýmýn sýkýþtýðý, an ne min ba na bir to kat pat lattýðý 

ya da onun gözlüðümü kýr dýðý bö lüm le ri sev di ði ni 
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söylüyor. Yav þak, yav þak ol ma sý nýn yaný sýra ya lancý 

da. Bir ke re sin de an ne si, ba  na,

“Aldýrma Ma no li to, bu ken di sin den söz edil se 

bile eli ne bir tek ki tap almýþ mý ki aca ba?” de di.

Bi zim ma hal le de ki ler ken di le rin den söz edip 

et me di ði mi görmek için ilk ki tabý aldýlar. Son ra 

al mak tan vaz geç ti ler, çünkü ne be nim ken   di le rin den 

söz edi þi mi be ðen di ler, ne de Emi  lio Ur be ru aga’nýn 

ken di le ri ni re sim le yi þi ni. Dýrdýr Öðret men ken di si nin 

bir fo ka ben ze til di ði ni söyle yin ce öyle bir güldük ki, 

bun dan böyle hiç bir ço cu ðun elin de be nim ki tap

larýmý görmek is te me di ði ni söyle di. Püskül Haným da 

res min   den hoþnut ol ma yan lar dan. En az el li ya þýnda 

görünüyor muþ.

“Ama Püskül, sen el li iki yaþýndasýn,” di ye iti  raz 

et ti an nem.

“Ola bi lir ama bu res sam bu nu bil mi yor! Ben en 

az on yaþ genç göste ri yo rum. Bir sa natçý, in sanýn iyi 

yönle ri ni göste rir ya da o in saný hiç çiz mez. Git sin 

ken di anasýný çiz sin!” de di Püs kül.

“Ba na mý söylüyor sun!” de di an nem. “Ba na öyle 

bir çe ne çi zi yor ki, bir pe li kanmýþým gi bi!”

Þiþ ko da re sim ler den yakýnýyor. Barýnda yap  týðý 

düzen le me le rin hiç bi ri çi zil mi yor muþ.

“Tra pez Bar’da öyle iþ ler ba þardým ki, bir Pa ris 

barý san ki! Bel li ki bu adamýn umu run da de ðil!”

“Ya da umu run da ol masýný is te mi yor!” de di re sim

ler den ya na dert li bir müþte ri.
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Ba bam da hoþnut de ðil. Ken di si nin çok þiþ ko 

çi zil di ði ni söyle di:

“Be nim böyle bir göbe ðim var mý Al lah aþ ký na! 

Hiç böyle bir göbe ðim ol madý be nim!”

Bi zim ma hal le de res min den hoþnut olan tek bir 

ki þi bi le yok se nin an la ya caðýn. Yok, ya lan! Bir ki   þi 

var: Þap þa li ko. Re sim le rin den pek hoþnut. Ama an  

nem her za man em zik li ol ma sýn dan yakýnýyor. Bu 

haksýzlýkmýþ.

“Ben bu ço cu ðu þu em zik be lasýndan kur tar  ma ya 

çalýþýyo rum, ama bu res sam onu il la da em zik li çi zi

yor!”

De di ðim gi bi ma hal le li ler baþ ta ki tap larýmý aldý

lar. Ama son ra ken di le ri ni þiþ ko, çir kin, ko mik bir 

bi çim de çi zil miþ görmek için pa ra har   ca ma ya cak

larýný söyle ye rek vaz geç ti ler. An ne mi yol da dur du rup 

bu nu söylüyor larmýþ. An nem, 

“Bak Ma no li to, so nun da her ke si ken di ne düþman 

ede cek sin!” de di.

“Hiç de de ðil an ne. Yazdýklarýmýn için de ka fayý en 

kötüle ri ne takýyor lar hep!”

Ney se. Þim di an la ta caðým öyküye en ba þýn dan 

baþ la yalým:

Bir cu ma günü, öðle den son   ra, de dem le dis pan

se re git tik. Dok tor, de de me pros tat sorunu nu artýk 

bir çözüme ka vuþ tur ma nýn za maný nýn ge lip geç ti ði ni 

söyle di. De de min pros tatý ið renç bir pros tat ol manýn 
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ya ný sýra, gi de rek de büyü yor muþ. De dem bem be yaz 

ol du, el le ri ni söz ko nu su pros tatýn üze ri ne koy du. 

Sanýrým dok to run ku tu dan bir ame  li yat býçaðý kapýp 

oracýkta pros tatýný ala ca ðýndan kork tu. Dok tor, de de

min düþünce le ri ni sez miþ ol malý ki,

“Sa kin ol,” de di, “bu ra da de ðil, has ta ne de ala

caðýz. Tüm yaþlýla ra yaptýðýmýz gi bi: anes te zi altýnda.”

De dem dis pan ser den çýktýðýmýzda çok sol gun gö  

rü  nüyor du, zor luk la yürüyor du.

“De de ci ðim,” de dim, “pros tatýn çok aðýr ge li  yor     sa 

om zu ma yas la na bi lir sin. Aðýrlýðýný pay   laþmýþ olu   ruz.”

De dem büyüyen pros tatý yü zün den ya vaþ yürüme

di ði ni söyle di. Ara da bir de de ler de fe na hal de kor kar

larmýþ. Doktorun söyledikle rin den korkmuþ zavallý.

Kent mer ke zi ne git me miz ge re ki yor du, çünkü 

an  nem Þap  þa li ko’yla ba na havlu pi ja ma lar al mamýzý 

is te miþ ti; kýþ ay  larýnda ter le di ði mi zi görmek ten mut

lu luk du yar, bir la ha na gi bi gi yin mez sek, içi ra hat 

et mez! De dem tak si ye bin me mi zi söyle di, bu mo ral le 

met ro ya bi ne mez miþ, nasýl ol sa yakýnda top raðýn al 

týna ine cek miþ. Ýþte de dem böyle dir: do ðuþ tan iyim 

ser bir adam.
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Baþkahramanlar Asla Para Ödemezler

Pi ja ma larý aldýk. De dem ken di ne de pi ja may la 

ço rap aldý, hem þi re le rin üze rin de iyi bir et ki býrak mak 

is ter miþ. Dükkân da uzun süre kaldýk, çünkü de dem 

satýcýya yak la þan ame li ya tý ný an lat ma ya ko yul du. 

Ço rap alan baþ ka bir ih ti yar, de de me kaygýlanma

masýný, pros tat ame  li yatý ol  duk tan son ra dünyayý toz

pem be gör me ye baþ  ladýðýný söyle di. Bu yaþlý adam, 

de de min mo ra li ni yükselt ti. Satýcý, de ne me ka bi ni ne 

gi rip adamýn bi ze ya ra izi ni göster me si ne izin ver  di. 

Süperku sur suz bir ya ra iziy di. Satýcý da da hil, he pi

miz dok to run süperiþ çýkardýðý ko nu sun da birleþtik. 

He pi miz bu “ame li yat ha  ri kasýný” iz ler ken yaþlý adam 

da mutlu mut lu gülümsüyor du. De dem le adam bir

bir le ri ne te le fon nu ma ra larýný ver di ler. Sü perar ka daþ 

ol muþ lardý ani den. Ýhti yar, has ta ne de de de mi zi ya ret 

et mek is ti yor du. Dok to run ken di si nin ki gi bi süper

ku sur suz bir di kiþ atýp at madýðýna ba ka cakmýþ.

Ýhti ya ra ve da et ti ði miz de de de min de ruh ha li 

de ðiþ miþ ti. Adý “Ma no li ta” olan bir kadýnýn (ak ra ba 

de ði liz) büfe sin de sayýsal lo to oy na ma ya ka rar ver di. 

Çok kuy ruk vardý. De de me vaz geç me si ni söyle dim, 

ama þanslý günündey miþ, býra ka mazmýþ.

Yakýnlar da dev gi bi bir ki tapçý dükkâný vardý. Be ni 

ki tapçýya býrak mayý önerdi; içeride ýsýnýrmýþým. Es ki

den ço cuk larý da ha so ðuk yer le re býraktýklarý da olur
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muþ, ama bu ço cuk lar so ðuk tan tit re me ye baþ layýnca 

in san lar bozuk pa ra atmýþlar önlerine. Böyle ce bi raz 

da ha büyüyünce bu ço cuk lar di len ci ol muþlar. De dem 

be ni ki tapçýya býrakýrsa, ben de bel ki ya zar olu rum, 

di ye düþündüm. Ama baþýmý ha yýr an lamýnda hýzlý 

hýzlý sal la dým ki, bu dü þün ce çýksýn kafamdan. Ben 

bir ya zar dan da ha ya ký þýklý ol mak is ti yo rum.

De dem be ni ki tap larýn arasýna býraktý. Ýnan   ma

ya caksýn ama, bir ma sanýn üze rin de ken  di yazdýðým 

ki tap larý gördüm. Ülkenin en büyük ki tapçýlarýndan 

bi ri ol an bu ki tapçýda hem de! 

Satýcý ne ye güldüðümü sor du, çünkü katýla katýla 

gülme ye baþ lamýþtým. Ki tap lar dan bir kaç ta ne si

ni götürmek is te di ði mi söyle dim. Ka sa dan geç ti ðim 

süre ce dert et mez miþ. Ona pa ra öde me me ge rek 

ol madýðýný söyle dim. Ben bu ki tap larýn baþ kah ra

manýydým; baþ kah ra man lar ken di ki tap larýna pa ra 

öde mez ler. Dün ya Ana  ya sasý böyle der. Be nim ki tap

larýma pa ra öde mem Süper men’in Süper men fil mi ni 

iz le mek için si ne ma ya gi dip pa ra öde me si gi bi bir 

þey. Bu örne ði ve re rek her þe yi çok iyi açýkla dý ðýma 

inandým, ko lu mun altýnda ki tap la rým la kapýya doð ru 

yürüme ye baþ ladým. Ora da de de mi bek le ye cek tim. 

Bir den om zum da bir el his  set tim. Ar ka ma döndüm. 

Satýcýydý. Yüzünü yü zü me yak laþtýra rak, 

“Zor balýk ya pa rak bu ra dan ki tap ça la cak ço  cuk 

da ha anasýndan doð madý,” de di. “Üstelik þa ka dan da 

hiç hoþ lan mam!”
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Tit re me ye baþ lamýþtý çe nem. Du rum gi de rek çir

kin le þi yor  du.

Ki tap satýcýsý be ni om zum dan sýký sýký tut muþ, 

utan maz, hýrsýzýn bi ri ol du ðu mu, göz göre göre ki tap 

çaldýðýmý söylüyor du.

“He men o ki tap larý ma sanýn üze ri ne býrak!”

Kor ku dan öle cek gi biy dim. Ki tap larý ma sa ya bý 

raktým.

“An nen ne re de se nin?”

“Ev de. Ne re de ol du ðu, al ma ma izin ver me di ði niz 

bu ki tap lar da yazýlý.”

“Be nim le dal ga geç me, ve let!”

“Dal ga geç mi yo rum. Ger çek bu. Bu ra ya de dem

le gel dim. De dem yan da sayýsal lo to oy nu yor. Be ni 

bu ra ya býraktý, ama ki tap al mam için de ðil, sýcak 

ol du ðu için.”

“Ki tap larý canýnýn çek ti ði gi bi çal mak tan sa satýn 

al malýsýn. Satýn alýp oku malýsýn, el bet te ki tap oku

mak ge rek li.”

“Ben çal mak tan hoþ lan mam. Bir kez soy gun yap

mýþtýk, ya ka landýk.”

Kep çe ve Yav þak’la yaptýðýmýz soy gu nu an lattým. 

Bir da ha hýrsýzlýk yap ma ya caktým, çün kü ya ka lanýnca 

olan lar hiç hoþ ol madýðý gi bi, tüm bir haf ta so nu nu 

da par ka git me den ev de ce zalý ge çir mek ge re ki yor

du. Kin dar satýcý be ni ite rek elim de ki ki tabý aldý. 

Ya þamýmý an la tan ki tap larýn üze ri ne dev ril dim. Çok 

çok üzgün düm, çünkü adam ki tap larýn baþkah ra maný 
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ol du  ðu ma inan mak is te mi yor du. Ka bul edi yo rum ki 

að la ma ya baþ ladým.

Gözümden üç dam la yaþ düþtü, tam ora dan çýk

mak üze rey dim ki de dem içe ri gir di.

“Ne ol du sa na Mo na li to’m?” 

Kin dar satýcýyý göster dim, ora da dur muþ kor 

kunç bir ifa dey le bi ze bakýyor du. De dem ada  ma ne ler 

ol du ðu nu sor du, sonra sazý eli ne alýp bir so luk ta 

be nim iyi yürek li bir ço cuk ol du ðu mu, ama tem be lin 

bi ri olup okul da yalnýzca so run çýkardýðýmý, kar de þi

mi kýskandýðýmý, ara sýra çe ne min düþtüðünü, an ne

min si nir le ri ni te pe si ne çýkardýðýmý; ama tüm bun la ra 

boþ ve rir sek, be nim on üze rin den on ala cak bir ço cuk 

ol du ðu mu, ku sur suz bir to run ol du ðu mu, ken di si nin 

de dem ol du ðu nu, kim se nin be ni bir ki tap yýðýnýnýn 

yanýnda að lat masýna izin ver me ye ce ði ni söyle di.

Çocuklarýn Sevgilisi

“Ta mam da siz her gün kaç ço cu ðun bu ra ya ge lip 

bu ki tap lar da ken di le rin den söz edil di ði ni id dia et ti

ði ni bi li yor mu su nuz?” dedi satýcý. “Ge  lip de pa lav ra 

atan her ke se bir ki tap ar ma ðan ede cek de ði lim her

hal de! ‘Ben Kep çe ’yim!’ La fa bak! Kep çe! Bir ki tap ta 

söz edi len bi ri nin nasýl böyle bir adý ola bi lir ki Al lah 

aþkýna! Yok ‘Ben Yav þa ðým!’ Hat ta bir kýz gel di, ken di





si nin Pa saklý ol du ðu nu id dia et ti. San ki tüm ma hal le li 

bu ki tap lar da an latýlmýþ. Ben de ayný ma hal le de nim. 

Ne den ben den de söz edil mi yor o za man? Ta bii, biz 

ma hal le nin si zin oturduðu nuz tarafýnda oturmuy

oruz!”

“Ýster se niz sizin adýnýzý da alýrýz, to ru num bir 

son  ra ki ki tap ta siz den de söz eder,” dedi de dem.

Öfke li satýcý bi ze ya kasýnda ki ro ze ti iþa ret et ti. 

Adý Sanc hez’di.

“Ma no li to, að la mayý býrak da bu be yin adýný not 

et,” de di dedem.

“Ona ayný ma hal le den ol du ðu mu zu söyle dim, 

ama si zin ora dan de ðil. Be nim günahým bu mu?”

“Üzülme yin, to ru num bu ke re lik si ze bir ayrýcalýk 

tanýya bi lir.”

Hýçkýrdýðým için kötü bir yazýyla bir kâðýda ada 

mýn adýný yazdým.

“Sanc hez de men ye ter li. Bu ra da, ki tapçýda Sanc

hez der sen be ni her kes tanýr.”

“Ol maz bayým. To ru num ya zar dan her ke sin 

adýnýn tümünün yazýlmasýný is ter. So yadýnýz ne dir?”

“So yadým Bo bo. Bu yüzden yazýlmasýný is te mi

yo rum. Ar ka daþ larým bu nun bir do muz yav   ru su nun 

adýna ben ze di ði ni söyler ler.”

Sanc hez Bo bo, ger çek Dörtgöz Ma no li to olup 

ol madýðýmý bir türlü kes ti re me di ði ni söy le di. Her kim 

olur sam olayým, “Sanc hez Bo bo: Onur lu bir adam, 

ayrýca ço cuk larýn da sev gi li si” di ye ya za cakmýþým.



Sanc hez bir ki tap ta adýnýn geçeceðine ba yýl  mýþ tý. 

Ba na tut tu ðu takýmý, þa ir ol du ðu nu, fut  bol cu lar için 

þi ir ler yazdýðýný söyle di. Ýster sem ki tabýma bir þi iri ni 

ba sa bi lir mi þim. An ladý ðým ka  darýyla süperar ka daþ 

ol muþ tuk. De dem,

“Ta mam Sanc hez. An ladýðýn gi bi to ru num her

han gi bir ve let de ðil. Þu ki tap lar dan bi ri ni he di ye et 

de, se vin sin. Hep si ni ez be re bil di ðim hikâye le re pa ra 

ver mek gi bi bir ni ye tim yok,” de di.

“Bu na hakkým yok be ye fen di. Ayrýca to ru nu nu

zun ger çek Ma no li to olup ol madýðýndan da emin 

de ði lim. Yanlýþ an la mayýn, si ze güven mi yor de ði lim, 

ama öte yan dan da in san la ra pek de güven me mek 

ge rek li. Bugünler de her kes çok kötü.”

Ýnsan lar çok kötü ol du ðu için Sanc hez Bo bo bi ze 

is te di ðim ki tabý ar ma ðan et me di, de dem de satýn 

al mak zo run da kaldý. Tut tur muþ tum bir ke re; tut tu

run ca kat lanýlmaz olu rum. 

De dem ba na “Benim Adým Ma no li to”yu aldý. 

Bam  bi’nin gaz çýkara çýkara evi ne gel di ði bölü mü 

iki miz  de çok se vi yo ruz. Ha ni o ev de kim  se yok sa 

ný  yor du da, he pi miz ora daydýk as lýnda, çünkü sür

priz bir par ti hazýrlamýþtýk ya. Ki tap çýktýktan son ra 

Püskül bir ay bi zim le ko nuþ mamýþtý, çünkü ber ber de, 

fý  rýnda, so kak ta her kes, “Se nin Bam bi’n ne ko mik 

öyle Püskül, ne ko mik bir adam o!” di ye dal ga geç

miþ. “Ki tabý kur ta ran da Bam bi’nin gaz çýkarmalarý 
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ol muþ,”; “Se  nin Bam bi tam bir mi zahçý, o ne ye te nek 

öyle,” fa lan de miþ ler. Za ten Püskül’le aramýzý düzel

ten de bu ol du. Püskül pa zar larý Tra pez’de ver mut 

içer ler ken an nem le re,

“Ka bul et mek ge rek li. Bam bi ye te nek li doð  muþ. 

Se nin ko canýn baþ ka ye te nek le ri ola bi lir, ama böyle 

bir ye te ne ði yok,” de yip du rur.

An nem de ona hak ve rir. Bir kez Püskül’ün çe ne

si açýlmýþsa, ha lin den hoþnut ol masýnýn, bir þey le

re bo zuk ol masýndan çok da ha iyi ol du ðu nu söyler 

an nem.

Eve baþ ka bir tak siy le döndük, çünkü de dem 

sayýsal lo to da ka za na caðýna ka fayý takmýþ tý bir ke re. 

Tak si de Bam bi’nin bölümünü oku duk. De dem uyu

ya kaldý, ama yüksek ses le oku ma ya de vam et tim, 

çünkü tak si sürücüsü gül mek ten altýna et mek üze

rey di. Ba na “Ne güzel oku yor sun ço cuk!” de di. Ona 

güzel oku du ðu mu, çünkü bu öykünün ger çe ði ni 

ya þadýðýmý söyle dim. O da ba na inan madý. Görüyo

rum ki kim  se nin ba na inan ma ya çalýþmak gi bi bir 

zah me te gir me ye ni ye ti yok! Büyükler böyle dir iþ te. 

Süper men’e bir bak sa na. Kostümünü çýka rýn ca sev

gi li si bi le tanýyamýyor. Ek ran da be li rip ken di ni çok 

akýllý sa nan bu sev gi li ye, “Gör mü yor mu sun akýllým, 

gözlüðünün önünde ki varlýk Süper men’in ta ken di si,” 

demek is ti yo rum.

Tak si ci ye nasýl gi de ce ði mi zi an lattýktan son  ra, 
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