
Resimleyen: Andrea Castellani

Çeviren: Nükhet Amanoel

R
om

an
ÇAĞ

D
AŞ D

Ü
N

YA ED
EBİYATI

Pierdomenico Baccalario
& Alessandro Gatti

DARMADUMAN
KAHKAHA DİZİSİ

1





Pierdomenico Baccalario
& Alessandro Gatti

DARMADUMAN
KAHKAHA DİZİSİ

1

Çeviren: Nükhet Amanoel  Resimleyen: Andrea Castellani



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Son Okuma: Egem Atik

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir

Tasarım Uygulama: Güldal Yur toğlu

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 31730Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbulTelefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Kapak Baskı: Azra Matbaası; Ser tifika No: 27857

Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3

No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İç Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık; Ser tifika No: 12584

Adres: Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad.

No:16 Topkapı, İstanbul

1. Basım: 2000 adet, Nisan 2015

ISBN 978-975-07-2525-8

Ciccio Frittata,

Alessandro Gatti & Pierdomenico Baccalario

  © 2012, Edizioni EL S.R.L., Trieste Italy

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2015

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Pierdomenico Baccalario

1974 yılında Acqui Terme’de doğdu.
Yazmaya oldukça genç bir yaşta 
başladı. “Buharlı Gemi” ödülüne 
layık görüldüğünde sene 1998 idi. O 
zamandan itibaren çocuklar için sayısız 
macera kitabı ile fantastik roman kaleme 
aldı. Piemme, Mondadori Ragazzi, De 
Agostini ve Fanucci gibi İtalya’nın en 
önemli yayınevleri tarafından yayımlanan 
bu kitaplar yaklaşık yirmi dile tercüme 
edildi. Gazeteci ve senaryo yazarı olan 
yazar Piemme Yayınevi’nin daimi editörü 
olarak çalışmaktadır.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BENİM ADIM MANOLİTO
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Alessandro Gatti

Yazar, senarist ve çevirmendir. 1975 
yılında Torino’da doğmuş ve yaşamını 
Torino, Monferatto ve Amerika Birleşik 
Devletleri arasında sürdürmektedir. 
Felsefe eğitimi almıştır. 1997 ile 2005 
yılları arasında bir edebiyat dergisinde 
redaktör olarak çalışmış ve aynı dergide 
çeşitli öyküler yayımlamıştır. 2004 yılından 
beri çocuk kitapları kaleme almaktadır. 
Arkadaşı Pierdomenico Baccalario ile 
hem İtalya’da hem İtalya dışında büyük 
başarı kazanan çok sayıda çocuk kitabı 
yazmıştır. 

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BENİM ADIM MANOLİTO
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İşte Kazanan...

“Uff! Bu ne sıcak böyle!”
Ciccio, tırmanışta ve neredeyse devrile-

cek bir lokomotif gibi sık ve hırıltılı soluk 
alıp veriyordu. İşin aslı, üzerine öyle kıyafet-
ler giymeye hiç ama hiç alışık değildi: Siyah 
abiye bir ceket, kolalı bembeyaz bir gömlek 
ve ailenin süslüsü Manfredo Amcanın eksik 
etmediği papyonlara benzer ipek bir pap-
yon... Doğrusu Ciccio, tıklım tıkış insan kay-
nayan böyle bir tiyatroda bulunmaya da pek 
alışık değildi. 

 Herkes, kelimenin tam anlamıyla herkes, 
dünyanın en iyi mucitleri, eşsiz ve tekrarı 
mümkün olmayan bir gece için orada bir 
araya gelmişlerdi. Altın Ampul birazdan sa-
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hibini bulacaktı. Bütün yılın en muhteşem 
buluşuna verilecek olan ödüldü bu.

“Ödülü kim kazanacak dersiniz, deli-
kanlı?” diye sormuştu kelebek gözlüğünün 
ardından iğne ucu gibi küçücük gözlerini 
Ciccio’ya diken yan koltuktaki kadın.

“Hanımefendiciğim, nereden bileyim 
ben?” diye cevap veren Ciccio bir yandan da 
007’ye yaraşır smokinini çekiştiriyordu. “Bil-
seydim bu gece buraya gelir miydim sizce?”

Zayıflıktan kemikleri sayılan kadın, be-
zelye yeşili kıyafetinin içinde rahatsızlıkla 
irkilmiş ve tek kelime daha etmeden bakışla-
rını sahneye çevirmişti.

Alınmıştı belki de.
Ciccio, tıpkı bir yılan gibi kendini yavaş 

yavaş boğmaya çalışan gömleğinin yakasını 
çekiştirerek yeniden üflemişti.

Derken perdeler açılmış ve eşsiz Mic Bul-
lone, kendinden tam iki kat daha uzun sarı-
şın genç bir kadının yanında belirivermişti 
sahnede. Tiyatroda bir alkış fırtınası kopmuş 
ve Ciccio, kalbinin gittikçe hızlanarak çarp-
maya başladığını hissetmişti.

Mic Bullone, kelimenin tam anlamıyla 



bir efsaneydi. Televizyonda Benim 
Yerime Sen İcat Et adlı yarışmayı 
sunuyordu. Her salı akşamı altıda 
başlıyordu program. Ciccio, ödev 
yaparmış gibi yapmayı bir kenara 
bırakıp onu izlemek için televiz-
yonun on bilemedin on iki milim 
uzağına kuruluyordu.

Büyük Mic.
Bütün hayatının en büyük 

kararını almasını Mic Bullo-
ne’nin ta kendisi sağlamıştı: 
Mucit olma kararıydı bu.

Sunucu, seyircilerini selam-
layadursun Ciccio terini kuru-
luyordu. Bunu yanındaki yeşilli 
kadının ipek şalıyla yaptığını 
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biraz geç fark etmişti; bereket versin, o sırada 
kadıncağızın gözleri de Büyük Mic’e kilitlen-
mişti. Böylece Ciccio alnıyla yanaklarını bir 
güzel temizlemiş ve eşarbın şimdi sırılsıklam 
olmuş kenarının aşağıya düşmesine epeyce 
hoşnut bir edayla izin vermişti.

Mic kısa karşılama konuşmasını tamam-
lamış ve içinde kazananın adı bulunan irice 
sarı bir zarf çıkarmıştı ortaya. Ciccio güçlük-
le yutkunmuş ve koltuğun kollarının üzerine 
çıkıvermişti. Altın Ampul, sunucunun omuz-
larında, sahne ışıklarının altında muhteşem 
görünüyor, ışıl ışıl parlıyordu. 

Büyük an gelmişti işte!
Ciccio, ödül töreninin bir saniyesini bile 

kaçırmamak için koltuğun üzerinde hareket-
lenmiş ve sahneyi görebilmek için en uygun 
açıyı aramıştı. İlk sıraya yerleşmiş şu adam 
ne kadar da iriyarıydı öyle... Ciccio sıkılarak 
üflemişti. 

Hatta...
Kendisi devasa bir suaygırıydı, anlaşılmaz 

bir şekilde o da şık bir gece kıyafeti giymişti. 
“Tiyatroda bir suaygırı... İşte bu son derece 
acayip bir şey!” diye düşünmüştü Ciccio.



B
ac

ca
la

ri
o

 &
 G

at
ti 

  D
A

R
M

A
D

U
M

A
N

13

Fakat bu olay karşısında yaşadığı şaş-
kınlık, şık suaygırının yanında, evet hemen 
yanında oturan kişiyi gördüğünde yaşadığı 
şaşkınlıkla karşılaştırıldığında hiç sayılırdı. 

Orada oturan...
Evet ta kendisiydi... Sara Meglio!
Ciccio kısacık kesilmiş simsiyah saçları 

ve küçük, lazer ışını gibi insanın içine işle-
yen büyüleyici gözleri hemen tanımıştı.

Sara arkasını dönmüş ve gece kıyafetinin 
içinde debelenerek aceleyle selamına karşı-
lık veren Ciccio’yu selamlamıştı.

Gülümsemişti Sara Meglio! Geçmişte hiç 
hem de hiç yapmadığı gibi...

“Mucit etkisi olmalı,” diye düşünmüştü 
keyfi yerinde olan Ciccio.

Tam o anda sahnede, Büyük Mic sarı zarfı 
açmış ve içinden bir kâğıt çıkarmıştı. Ardın-
dan mikrofona yaklaşmış ve boğazını temiz-
lemişti. 

Ciccio dörtnala koşan yüreğini hisse-
derek gözlerini yummuştu. “Ah hadi! Hadi! 
Hadi!” diye söyleniyor bir türlü yerinde du-
ramıyordu.

“Bayanlar ve baylar!” demişti Mic Bullone. 
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“Bu yılki Altın Ampul ödülünün sahibi...”
“Hadi! Hadi! Hadi!”
“Dâhiyane son buluşu, inanılmaz Catap-

linco Zinzibulante için Bay CICCIO FRAMPO-
LINI, nam-ı diğer DARMADUMAN!”

Ciccio ayaklarıyla koltuğun üzerine çık-
mış ve sevinçten uçarak, “IUUHHHHUUUUU-
UUUU!!! Kazandım!!!” diye bağırmıştı.

Tiyatroda, kutlama seslerinin delip geçti-
ği, kulakları sağır eden bir alkış kopmuştu. 

“Bravo!”
“Büyüksün!”

“Yaşa Darmaduman!”
Bezelye yeşili kıyafetli kadın 

bile kendini heyecana iyice 
kaptırmış, kemikli kolları 

ve kollarından çınlayan 
bilezikleriyle Ciccio’ya 
sımsıkı sarılmıştı.

“Siz bir dâhisiniz 
Bay Darmaduman! 
Gerçek bir dâhi!” 
diye tekrar ederek 
kendine çekiyordu 
onu.
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Tüm zamanların en büyük mucidi Darmaduman’a o inanılmaz 
ilhamlardan biri geldiğinde yolunda gitmeyen ne olabilir ki?

Siz rahatınızı bozmayın, bırakın Darmaduman halletsin!
Söz konusu o olunca geliyorum der felaket!


