
Deneyler ve Hayaletler
Mario Sala Gallini (1959, Nizza-İtalya) Çocuk kitapları 
yazarı ve çevirmen. Yükseköğrenimini Modern Edebiyat 
alanında yaptı. Genova Üniversitesi’nde dilbilim öğret-
meni olarak çalıştı. Kitapları İspanyolca, Portekizce, Fran-
sızca, Lehçe gibi dillere çevrildi. Okullarda yazı atölyesi 
çalışmaları da yapmakta.

Filiz Özdem (19 Temmuz 1965, İstanbul) İtalyan Lise-
si ’  nden mezun olduktan sonra İÜ Edebiyat Fakültesi 
Felsefe bölümünü bitirdi, aynı bölümde yüksek lisans 
programına devam etti. Çeşitli dergi ve gazetelerde 
şiirleri, yazıları, yorumlayıcı sanat metinleri ve çevi-
rileri yayımlandı. Pek çok kitap hazırladı ve çevirdi. 
Yetişkinler için romanları ve çocuk edebiyatı alanın-
daki kitapları da YKY’den yayımlandı.

Valeria Fogato 1994 doğumlu İtalyan illüstratör.
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Pireler

Buz gibi ve karanlık bir kış günüydü. Ak-
şamüstüydü.

Annem, “Teyzeni çağırmamı istemedi-
ğinden emin misin?” diye sordu.

Sibel Teyzemle bizim oturduğumuz ye-
rin arasında iki sokak, bir de meydan var-
dı. Teyzem bir pilotla nişanlıydı.



Küçüklüğümde, annemler beni götü-
remeyecekleri bir yere gittiğinde teyzem 
hep yanımda kalmaya gelirdi. Ama artık 
ikinci sınıfa gidiyorum, evde tek başına 
kalmaktan da korkmuyorum.

En azından, düşündüğüm buydu.
“Yo, teşekkür ederim anne” diye cevap 

verdim. “Biraz ödev yaparım. Ama sen 
de çok uzatma, çabuk dön!”

Annem işinin uzun sürmeyeceğini, sa-
dece doktora gidip babam için bir reçete 
yazdıracağını, hemen döneceğini söyledi.
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Televizyonu açmamamı tembihledi ama 
zaten televizyon seyretmeye gerek yoktu 
çünkü Bilgin Öğretmen’in verdiği ödevler 
televizyondan çok daha eğlenceliydi!

Bilgin Öğretmen bize matematik ve ta-
rih dersleri verir… Ama ah o fen dersleri 
yok mu?

O günkü ödevimiz şuydu: “Görünmezi 
görmek.” Aman diyeyim! O da ne! Ruh-
lar, hayaletler falan mı yoksa? Bir anda 
her yanım buz kesti.
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Deftere şu not yazıl-
mıştı: Bu ödev için boş bir 

kavanoz, makas, naylon torba 
(geri dönüşümlülerden olursa daha 

iyi), lastik bant, bir çay kaşığı tozşeker ve 
iki tencere kapağı gerekli.

Gerekli malzemeleri almak için mutfağa 
giderken, “Başlangıç için hiç de fena de-
ğil!” diye düşünüyordum.

O günlerde fen dersinde seslerin hava-
da nasıl yayıldığı konusunu işliyorduk. 

Öğretmenimiz bize, “Ses dalgalarının 
resmini yapacak olsanız, suyun yüzeyin-
deki dalgalara benzer, tabii susuz dalga-
lara” diye açıkladı.




