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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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Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BENİM ADIM MANOLİTO

MANOLİTO EVİNDEN AYRILIYOR

MANOLİTO GÜLMEKTEN KIRILIYOR

MANOLİTO HUYSUZLUK YAPIYOR

 MANOLİTO KARDEŞİYLE KALIYOR

MANOLİTO TATİLDE SIKILIYOR



Bana gülmeyi bulaştıran Elena Muñoz Vico için.
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Alt kat komşumuz Püskül Hanım, yazarın benim 

öykülerimi ve yaşamımı anlatan kitapları bana değil 

de kendi arkadaşlarına ve akrabalarına armağan et-

mesini normal bulmaz. Püskül’e kalırsa kadının (yani 

yazarın) tek yaptığı yılda bir kez mahallemize gelerek 

bizde ya da onlarda ikindi kahvaltısı etmekten ve be-

nim anlattığım öyküleri temize çekmekten ibarettir. 

Hatta Püskül’e göre temize çekmesine bile gerek kal-

mıyormuş çünkü bir kaset getirerek ağzıma dayıyor ve 

yine Püskül’ün düşüncesine göre, sonra da kaseti bir 

başkasına vererek bilgisayara geçirmesini istiyormuş. 

Bu kişiye azıcık bir para ödeyerek ne kitapta ne de 

teşekkür bölümünde adından söz ediyormuş, tüm pa-

rayı da kendi cebine atıyormuş. Püskül her şeyin or-

taya dökülmesinden yana olduğu için her şeyin iyice 

anlaşılmasını istiyorum: Ben yaşamımı anlatarak bir 

9
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dudaklarımdan öpeceğini söyledi, işte buna izin ve-

remem!

Ayrıca kitabımı birbirimizi zaten tanıdığımızı, 

kendisini dert etmememi söyleyen dedeme de arma-

ğan ediyorum.

Ama herkesten önemlisi Şapşaliko, bu öyküden 

sonra yaşamı tümüyle değişecek olan erkek kardeşim.

Ayrıca artık onu Şapşaliko diye çağırmaktan vaz-

geçsem iyi olacak.

Ama korkunç olayların akışını hızlandırmak iste-

miyorum, her zamanki gibi bu hikâyeye de hoşuma 

gittiği gibi başlayacağım: Taa en başından!

Manolito

kuruş bile kazanmıyorum çünkü anayasa biz çocukla-

ra para ödenmesini yasaklıyor. Yani bir şeyler aldığım 

da oluyor tabii, beklenmedik bir tokat, yüzüme inen 

bir şamar ama asla para almıyorum. Bunları anlatı-

yorum çünkü buralarda, özellikle de mahallenin aşağı 

kısımlarında biz García Morenoların bu kitaplardan 

kazandığımız parayla milyoner olduğumuzu iddia 

edenler var, söylentiler aldı yürüdü. Ayrıca dedemin 

köylüleri de (Mota del Cuervo adlı köy) Madrid’e gel-

dikleri zaman annemi arayıp borç istiyorlar, sınıfımda 

bile, ders aralarında Crunch ya da çikolata almak için 

benden para isteyenler var, onlara gidip annelerinden 

istemelerini söylüyorum, o kadar da değil!

Püskül’e kalırsa kazandığı tüm parayı İsviçre’deki 

banka hesabına yatıran ve bana bir kuruş bile öde-

meyen yazar, en azından öykülerimi sevdiğim insan-

lara armağan etmeme izin vermeli. Ben de öyle yapa-

cağım. Öncelikle Püskül’e armağan etmeliyim çünkü 

bunu yapmazsam sinirlenir, üstelik de tüm mahalle 

halkının bildiği gibi evrensel mirasçısı benim. En iyi 

arkadaşım Kepçe Kulak’a da armağan ediyorum (sık 

sık domuzluk yapar, böyle biline). Ayrıca kendisin-

den en iyi arkadaşım diye söz etmezsem beni görür 

görmez pataklayacağını söyleyen Yavşak’ı, benim 

sayemde ünlü olduğunu hatırlaması için Ukala’yı, 

Pasaklı’yı ve Melodi’yi de unutmamalıyım. Melodi 

kitabımı kendisine armağan etmezsem beni yeniden 
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Kentin Utancı Olan Çocuklar

Geçen gün Dırdır öğretmen sınıfa girdiğinde 

bize verecek çok büyük bir haberi vardı. Onu görür 

görmez anladık bunu çünkü her zamanki gibi bağıra 

çağıra bizi susturacağına yerine oturdu ve dik dik 

bakarak ders arasını sonlandırmamızı bekledi. Ders 

arasını sonlandırmak kolay değildir, bahçeden içeri 

geldiğimizde hâlâ en sevdiğimiz arkadaşımızla itişip 

kakışmamız bitmemiştir, birkaç “kesik” kursağımızda 

kalmıştır. “Kesik” düşmanın, ortalıkta düşman yoksa 

bir arkadaşın bedeninin “popo” adı verilen bölgesine 

elin kenarıyla indirilen kırbaç darbesi gibi hızlı, sert 

bir tokattır, keskin ve yakıcı etkisi vardır. Kesiği yiyen 

elini bedeninin popo adı verilen bölgesine götürerek, 

“Ayyy!” der ama hemen kendini toparlayarak senin 

peşine düşer. Dünyanın öbür ucuna kaçmanda fayda 

vardır çünkü intikam kesiği korkunç olur.
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terbiye kurallarına uyarak -bir baş selamı vererek- 

vedalaştık. Yine de daha fazla yolculuk etmeyi, kom-

şu mahallelere gitmeyi, başka çocukların da öyküle-

rini dinleyerek kültürlerini paylaşmayı düşünmedim 

değil.

O gün öğretmen bize verecek büyük bir haberle 

girdi sınıfa ama ağzını açmadı. Masasına oturdu, biz 

sabahın son tokatlarını ve fiskelerini savururken, sı-

ralarımızın üzerinden atlarken, tükürükle sertleştirip 

tükenmezkalem gövdesini kullanarak attığımız kâğıt 

toplarıyla birbirimizi vururken bizleri izledi. Bu yap-

tıklarımızın çok eğlenceli olduğunu düşünüyoruz, 

başka mahallelerde yaşayan çocuklar böyle düşün-

müyor olabilirler. Neyse, bizler bu okul dışı etkinlik-

lerimize gömülmüşken Sümüklü, öğretmeni işaret 

ederek, “Baksanıza! Nesi var?” diye sordu.

Ve aynı şeyi söyleyen bir yankı duyuldu:

“Nesi var? Nesi var?”

Bir yankı değildi elbette, bizim sesimizdi, çok şa-

şırmıştık. Öğretmenimiz bizi izlemeye devam ediyor, 

bizler de, “Nesi var?” diye sorup duruyorduk. Öğret-

menimiz bizi yıllardır kibar konuşmamız konusunda 

uyarıp durur ama bizim mahallenin çocukları gırtlak-

larımızı ne kadar zorlasak da bir türlü yeterince kibar 

konuşamayız, aklımızdan kibar sözcükler geçer ama 

ağzımızdan çıkmaz. Neden böyle olur? Dünyanın her 

yanından gelen bilim insanları bu bilmeceyi çözmeye 

Normalde tokatları ve kesikleri yağdıran Yav-

şak’tır çünkü okula başladığımızdan beri elebaşıdır  

yani aklımızı kullanamadığımız o yıllardan beri. Ama 

bizler de (Kepçe falan) Ukala’nın deyişiyle “alçakgö-

nüllülükle” arkadaşlarımıza sataşırız. Son zaman-

larda şöyle yapıyoruz: Ruh ikizin olan arkadaşına 

sokuluyorsun, poposuna şaplağı indirirken, “Şaptara, 

şaptara... rat... Şaplak!” diye bağırıyorsun.

Böylece arkadaşının da senin alnının ortasına 

fiske vurarak, “Şaran... Şarana... Şiş...” deme hakkı 

oluyor.

Ben bu oyunu başka mahallelerde yaşayanlara da 

anlattım... Öyle çok fazla kişiye değil çünkü benim 

mahallemde oturanlar dışında sadece televizyonda 

gördüklerimi tanıyorum ama bir gün elime fırsat 

geçti, otobüste yanıma başka mahalleden bir çocuk 

oturdu, oyunumuzu anlattığımda hiç de komik bul-

madı. Onun okulunda ebelemece oynuyorlarmış ve 

birini ebelemek için dokunacaklarına ya da yakalaya-

caklarına poposuna bir tekme atarak yere düşürüyor 

ve bir yandan da, “Çatlasan da patlasan da umurum-

da değil!” diye bağırıyorlarmış.

Çocuk o kadar korkunç bir şekilde gülmeye baş-

ladı ki kendi sorunlarına dalmış, surat asan öbür 

yolcuların bile ilgisini çekti. Okullarında yaptıkları 

bu şakaya gülmekten katılamayacağımı kendisine 

söylemek zorunda kaldım ve yolculuğun sonunda 
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yaydan fırlamış gibi koşup sıralarımıza oturduk, öğ-

retmenimiz de yerinden kalktı ve sanki ilk kez görü-

yormuş gibi bizlere baktı.

“Böyle daha çok hoşuma gidiyor haylazlar!” dedi, 

o bir süper generalmiş bizler de savaşa gitmek üzere 

olan askerlermişiz gibi sıraların arasında dolaşarak. 

“Oturmanız için size emretmek, susmanız için 

size emretmek, çalışmanız için size emretmek zorun-

da kalmamak hoşuma gidiyor! Sümüklü, sümüğünü 

sil! Yarının büyükleri, bu kentin gururu olan örnek 

çocuklar! Yarım saattir ders arasındayız ve haylazlık 

edip duruyorsunuz, bu kentin utancısınız ama tüm 

bunlar önümüzdeki on beş günde düzelecek!”

Birbirimize, “Neden?” diye sorduk çünkü kentin 

utancı olmak umurumuzda bile değildi, alışmıştık 

buna.

“Şimdi size soruyorum, neden bu değişim ger-

çekleşecek?”

Biz de aynı soruyu soruyorduk.

“Söyleyeyim. On beş gün içinde sadece bu ma-

hallenin değil, bu kentin değil, tüm ülkenin örnek 

gösterdiği çocuklar olacaksınız!”

“Aaaaahhhh!” dedik hep bir ağızdan.

“On beş gün içinde çok önemli bir konuğumuz 

olacak ve onu etkileyeceğiz. Ülkenin tüm okulları 

arasından bu konuğa ev sahipliği yapmak için seçil-

dik.”

çalıştılar ama başarılı olamadılar. Onlar bilmeceleriy-

le uğraşsınlar, bizim umurumuzda bile değil!

Öğretmenimiz sustuğumuzun ve ağızlarımız bir 

karış açık ona baktığımızın farkında değildi sanki. 

Sümüklü’nün öğretmeni gösteren kolu havada kal-

mış, bu haliyle Kristof Kolomb heykelini andırıyordu, 

felç olmuş gibi hiç kımıldamıyor, arada bir sümükle-

rini çekmekle yetiniyordu. Sümüklü’nün her zaman 

burnu akar, akmıyorsa da akmak üzeredir. Öğret-

menimiz gözlerini ufka dikmiş gülümsüyordu, sanki 

bizim sınıfımızda değildi de emekli olmuş, otobüsle 

ülkeyi dolaşıyordu, bizden kurtulur kurtulmaz böyle 

yapacağını söyler.

Onu uyandıralım mı, bırakalım da bu yaldızlı rü-

yaya devam mı etsin, bilemedik. Neticede hep böyle 

bir öğretmen düşlememiş miydik: Kendi işiyle gücüy-

le uğraşan ve bizi de kendi halimize bırakan bir öğ-

retmen. Ama karmaşık çocuklar olduğumuz için onu 

uyandırmaya karar verdik. Ukala, öğretmene yakla-

şarak alçak sesle, “Öğretmenim, öğretmenim!” dedi.

Hiçbir şey olmadı, dalıp gitmişti. Biri komik bir 

şaka anlatmış gibi biraz güldü. Korkmaya başla-

mıştık, “Aman Allahım, aklını kaçırdı galiba!” diye 

düşündük büyük şaşkınlıkla. Sonunda öğretmenleri 

uyandırmak için korkunç yöntemler bilen Yavşak, 

öğretmenin bir iple boynuna astığı düdüğünü büyük 

bir cesaretle aldı ve öyle bir çaldı ki bizler sanki aynı 
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Kepçe Kulak Ezbere Şiir
Okumayı Biliyormuş

Öğretmen bizi azarladı. Öğretmen ya ders anlatır 

ya da bizi azarlar. Genellikle ders anlatır ama yara-

mazlık yaptığımızda ya da örnek çocuklar olmamızı 

istediği zaman bizi azarlar. O zaman bizi süper azar-

lar. İkisi çok farklı şeylerdir:

A) Ders (dört işlem, hayat bilgisi, insanın ve ke-

mirgenlerin üremeleri, yurttaşlık bilgisi...)

B) Azar (çekilecek çocuklar değilsiniz; siz bu-

radayken analarınız kim bilir ne rahat ediyordur; 

emekli olunca huzura kavuşacağım, kış vakti bir tatil 

kasabasına gidip otelde kalacağım; çevremde sadece 

yaşlılar olacak; çocuklar dünya yüzünden silinmiş 

gibi görünecek gözüme; sınıf teke gibi kokuyor; in-

sanların önünde burnunu karıştırma; tükürme; itiş-

“Noel Baba!” dedi Kepçe Kulak, daha şimdiden 

beş posta kartı yazmıştı bile.

“Noel Baba falan değil, aklınızda sadece tüket-

mek ve kaprisleriniz var! Noel Baba’dan çok daha 

önemli biri.”

“Bir kral!” dedi Bilgiç, bunu hepimiz düşünmüş-

tük zaten.

“Hayır, Allah aşkına! Bırakın kralları! Çok önemli 

bir yetkili gelecek ziyaretinize.”

“Obama!” diye bağırdı Ukala, aramızda uluslara-

rası politikadan en çok anlayan odur.

“Ya, öyle!” dedi öğretmen hayallerimizi yıkarak, 

“Obama’nın gelip sizi ziyaret etmekten başka yapa-

cak işi yoktu!”

“O zaman kim?” diye sorduk.

“Sizleri vali ziyaret edecek! Kim bana valinin adı-

nı söyleyebilir?” diye sordu gülümseyerek.

Ürkütücü bir sessizlik oldu, mezar sessizliğini 

andırıyordu.

“Zor bir iş olacak,” dedi öğretmenimiz, “ama ye-

min ederim ki sizleri valinin bu ziyareti unutamaya-

cağı şekilde hazırlayacağım!”
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Diyordum ki öğretmenimiz bizi azarlıyordu, nasıl 

olurdu da mahalledeki hiçbir çocuk okulumuza Noel 

ziyareti yapacak valinin adını bilmezdi; vali yeni yılda 

çocukları ziyaret etmekten ve çocukluğuna dönmek-

ten hoşlanıyordu. Çocuklar da ona şarkılar söylemek-

ten ve Noel piyesinde1 oynamaktan mutlu olmalıydılar 

ve valinin gözleri yaşarmalıydı. Öğretmenimiz, valinin 

adını bilmemenin hepimizi yurttaşlık dersinden sınıfta 

bırakmak için geçerli neden olduğunu söyledi, yaşa-

dığı kentin valisinin adını bilmeyen çocuklar o kentin 

duvarları dışında yaşamayı hak ediyorlardı doğrusu!

“Hangi duvarlar?” diye sordu Sümüklü.

“Lafın gelişi! Hiçbir şeyden anladığınız yok!” dedi 

öğretmen. “Sümüklerini sil! Neredeyse alt dudağına 

bulaşacak!”

“Kâğıt mendilim yok da ondan öğretmenim,” 

dedi Sümüklü.

“Bir arkadaşından ödünç al.”

“Kim verir?” diye sordu Sümüklü.

Elini kaldıran olmadı.

“Ne biçim çocuklarsınız, cömertliğiniz, dostlu-

ğunuz nerede sizin? Baksana, arkadaşların sana bir 

kâğıt mendili çok gördü! Burnunu çek o zaman, işta-

hımı kaçırıyorsun!”

1 Katolik çocukların her yıl Noel’de oynadıkları, Hz, İsa’nın doğumunu 
temsil eden piyes. Çocuklar Hz. İsa’nın doğduğu samanlığın çevresinde 
bulunan canlı ve cansız varlıkların kılığına girerler. (Ç.N.)

meyin; sınıfta kâğıda yazılı mesajlar dolaşmayacak; 

sınıfta uyumayın; sınıfta horlamayın...)

Çok farklı iki şeydir ama beynimize olan etkisi, 

Ukala’nın söylediği gibi “pratik olarak” aynıdır, yine 

Ukala’nın ifadesiyle, “ebedi döngü kuramı”. Bizler 

yani sınıfın geri kalanı böyle bilge ifadelerin Ukala’nın 

beynine nasıl ulaştığını bilemeyiz ama onun bilge ol-

duğunu biliriz. Tanıdığımız en bilge çocuk. Ukala’ya 

kalırsa öğretmenimiz (bundan böyle ona Ö diyeceğiz) 

ağzından bazı sözcükler çıkartır ve bu sözcükler dos-

doğru beyin zarımıza ulaşır, H’lerin beyninin zarına 

(H: Haylaz). Ö’den H’ye ulaşan bu sözcükler başka in-

sanlarda olduğu gibi zarı geçerek beynimize girmeli-

dir ama kim bilir hangi bilimsel nedenle sözcükler bi-

zim beynimize girmez, başımızın tepesinde asılı kalır 

ve en küçük bir esintiyle, örneğin çocuklardan birinin 

bir camı açmasıyla, arkadaşına fısıldamasıyla, senin 

beyninin tepesinden dosdoğru öğretmenin beynine 

geri döner. “Peki, öğretmenin beynine döndüklerini 

nereden biliyorsunuz?” diye sorabilir ülkenin yarısı. 

Çok basit yanıtı veririm, öğretmen sürekli aynı şekil-

de azarlar ve her zaman hemen hemen aynı dersleri 

anlatır çünkü her yılın ders programında insanların 

ve kemirgenlerin üremesi, hayat bilgisi ve aynı dersler 

var. Bunları söyleyen Ukala’dır, aramızdaki en kültür-

lü çocuktur, ebedi döngü kuramının yaratıcısıdır ve 

açıklamalarımdan anladığınız gibi hakkı da var.







Elvira Lindo
MANOLİTO’NUN
BİR SIRRI VAR

ISBN 978-975-07-2491-6

Manolito üç dilek dileyebilseydi miyobundan kur tulmayı, 
matematik dersinde başarılı olmayı ve Şapşaliko’yla yer 

değiştirmeyi dilerdi. Yine de  Manolito yaşamlarını sonsuza dek 
değiştirecek ve Şapşaliko’nun rakipsiz krallığına son verecek 

sırrı öğrendiği zaman, bunu kardeşine anlatmamayı ve birkaç ay 
daha mutluluğunun tadını çıkarmasına izin vermeyi seçti.
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