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İstanbul'u koruyan mühürler teker teker 
kırılıyor. Kent, çağlardır tanık olmadığı sıra 
dışı olaylarla çalkalanmanın eşiğinde. Ka-
yıplara karışan Alacakaranlık Firavunu'na 
eski ihtişamını kazandırmak için çalışan 
Soy, Ran ve Lusin'in de doğal üyesi olduğu 
Konsey'in gücünü kırmak için karanlık 
planlarını uyguluyor. Kimin gerçekten dost, 
kiminse düşman olduğu henüz bilinmez-
ken, sorular soruları doğuruyor. İkizlere  
yol gösterecek kehanet, aynı zamanda on-
ların laneti mi? Çingenelerin ve kehanetin 
söz ettiği İlk Masal kimi ve neyi anlatıyor-
du? Kenti koruyan mühürlerin yeni muha-
fızı kim olacaktı? Yoksa bunun cevabı, Os-
manlı arkeolog ve ressam Osman Hamdi 
Bey'de mi saklı?..

İstanbul'un dününü ve bugününü fantastik 
bir kurguyla ele alan Delal Arya'nın "Pera 
Günlükleri" dizisinde macera sürerken, 
okurlar tarihte iz bırakmış önemli isimlerle 
tanışıyor!
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DELAL ARYA
1979’da İstanbul’da doğan Delal Arya’nın çocukluğu 
gemilerde, kaptanlık yapan babasıyla okyanusları dolaşarak 
geçti. Maymunu ve papağanıyla birlikte denizlerde yaşadığı 
maceralar ve uzak ülkelerin atmosferi onu derinden 
etkiledi. Yazarlığa, daha bu yaşlardayken kaleme aldığı 
serüvenlerle başladı. İtalyan okullarını bitirdi. Bilgi 
Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 
mezun oldu. Gizemlere ve eski uygarlıklara olan merakı 
onu arkeoloji okumaya itti. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nde Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi üzerine 



çalıştı. Bugün çocuk kitapları çeviriyor, çeşitli dergi ve 
gazetelerde seyahat yazıları yazıyor. “Pera Günlükleri” ve 
“Yedi Denizlerde” adlı fantastik macera dizilerini kaleme 
alan yazar, kitaplarını Afrika’ya giden bir konteyner gemisi 
veya vahşi hayvanlarla dolu, karlı bir ormanın içindeki 
kulübe gibi egzotik yerlerde yazmayı sevse de, şu anda eşi ve 
ikizleriyle birlikte Minnesota’da yaşıyor.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Körler Ülkesi (Pera Günlükleri 1); Sırlar Oteli (Pera Günlükleri 2);  

Buzlar Şehri (Pera Günlükleri 4);  Kökenler Labirenti (Pera Günlükleri 5); 

Kanatlı Denizatının Peşinde (Yedi Denizlerde 1); İskelet Sahili’ndeki Sır 

(Yedi Denizlerde 2); Kükreyen Kırklar (Yedi Denizlerde 3)
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Yavru bir kedinin koşup oynadığı 
hüzünlü bir bahçede bana höyüklerden 

ve toprağın altında kalmış 
uygarlıklardan bahseden amcama...



Sevgili okuyucu, senin de tahmin 
edeceğin gibi bu kitapta geçen yerler 

ve karakterler aslında yok. Her şey 
fırtınalı bir gecede yazarın zihninde 

küçücük bir hayalin belirmesiyle 
başladı. İki çocuk, bir otelin önünde 

soğuktan tir tir titriyordu.  
Ve olaylar gelişti…
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Kraken

Derinliğin yukarısındaki gök gürültülerinin altında;
Çok çok altında dipsiz denizin,
Eski, rüyasız, istila edilmemiş uykusuyla
Uyudu Kraken: En solgun gün ışıkları
Terk ediyor gölgeli yanlarını onun: Üstünde
Şişiyor devasa süngerler bin yıllık oluşumları, boyları;
Ve çok uzağa hasta ışığın içine doğru,
Harikulade mağaralardan ve saklı hücrelerden
Sayısız ve kocaman ahtapot
Savuruyor uyuyan yeşili dev gibi kollarıyla.
Orada yatıyor asırlardır ve yatacak
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Kocaman deniz solucanlarıyla semirerek uykusunda,
Isıtıncaya dek derinlikleri bir sonraki yangın;
Birden sonra görülecek insanlar ve melekler tarafın-

dan,
Çıkacak kükreyerek ve yüzünde ölecek suyun.

Alfred Lord Tennyson
Çev. Müesser Yeniay



Karakterler

Ran Eltanin: On iki yaşında bir oğlan. Yaz tatillerini 
arkeolog olan babasıyla uzak ülkeleri gezerek geçirdiği 
için eski diller ve kültürler konusunda bir dolu şey bili-
yordu. 

Lusin Eltanin: Ran’ın ikiz kardeşi. Balerin. Avucu-
nun içinde üç başlı bir yılan fosili taşıyordu. 

Hakan Varanj: Pera Palas Oteli’nde kalan macerape-
rest bir çocuk. Babası İstanbul’un en zenginlerindendi. 

Kaptan Barnekas: Ran ve Lusin’in büyük amcaları. 
Pera Palas Oteli’nin sahibi. Denizi çok özlüyordu ama 
oteli bırakıp gidemiyordu. 
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Süreyya: Puslu sesi, kısık bakan çelik mavisi gözleri 
ve çıkık elmacıkkemikleriyle efsunlu bir kadın. Kimse-
nin bilmediği bazı planları vardı. 

Cahit: Pera Palas Oteli’nin aşçısı ve Kaptan Barne-
kas’ın sağ kolu. Bir maymunu ve bir papağanı vardı. 
Herkes ona Cook Cahit diyordu. 

İgor: Pera Palas Oteli’nde bir görevli. Daha önce Kap-
tan Barnekas’ın gemisinde kamarotluk yapmıştı.

Peris: Madencilerin lideri ve Semistra Şehri’nin yö-
neticisi. Kaptan Barnekas’la dostlukları yıllar öncesine 
uzanıyordu.  

Feymahan Hanım: Pera Palas’ı gören büyük bir ko-
nakta yaşıyordu. Bütün gün dürbünüyle otelin odalarını 
gözetleyen yaşlı ve sinir bozucu bir kadındı. Gizemli bir 
misafiri vardı.

Angantir Varanj: Hakan’ın babası. İstanbul’un sayılı 
zenginlerinden. Etrafındakileri aşağılayan, zalim bir 
kişiliği vardı. 

Ve Profesör Valamir: Kökleri tarihin derinliklerine 
uzanan kadim bir sülalenin son ferdi. Bir gökdelenin 
tepesinde yaşayan soğuk, merhametsiz bir adamdı. 
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İpuçları

Bir arbalet
Mühürlerin yerini söyleyen bir kehanet
Binaların üzerine harfler işlenmiş taş bir harita
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Sorular

İstanbul’a musallat olan deniz canavarı nereden gel-
mişti?

Ran üzerindeki laneti nasıl kaldıracaktı?
Kehanette bahsedilen anahtar neredeydi?
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Girizgâh

O gece İstanbul fevkalade bir olayla çalkalandı. Öyle 
esrarengiz ve kafa karıştırıcı bir tabiat olayıydı ki görgü 
tanıkları hiç kuşkusuz hayatlarının sonuna kadar bu 
hikâyeyi unutmayacaklardı. Sabah postaları bu haberle 
çalkalanıyordu. İstanbullulardan bazıları gördüklerinin 
bir deniz canavarı olduğunu iddia etse de geri kalanlar 
buna boğazdaki akıntıların sebep olduğunu söylüyor-
lardı. Kimi bilim insanları dev bir balinanın Cebelitarık 
Boğazı’ndan girip Marmara Denizi’ne kadar yüzdüğünü 
ileri sürmüş, kimileriyse onun kontrolden çıkmış bir hü-
kümet deneyi olduğunu iddia etmişti. Belediye Başkanı 
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dedikoduları önlemeye çalışsa da şehir hatları vapurla-
rıyla boğazın bir kıyısından ötekine geçenler Haydarpa-
şa Tren İstasyonu açıklarında, deniz yüzeyinin hemen 
altında devasa bir gölgenin dolaştığına ve bir canavarın 
homurtularını duyduklarına yemin edebilirlerdi. Bu de-
dikodulara arka çıkarcasına muhabirler yaratığa “Hay-
darpaşa Canavarı” adını takmışlardı. 
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Gizli Tavan Arası

Lusin uyandığında şafak henüz sökmemişti. Dünya kur-
şun kadar ağır, ıssız bir denizdi. 

Uykulu gözlerle annesinin gelip kahvaltının hazır 
olduğunu söylemesini bekledi. Fakat hemen sonra an-
nesiyle babasının iki aydır kayıp olduklarını hatırladı. 
Arkeolog olan Ali ve Stare Eltanin, Yemen’in kuş uçmaz 
kervan geçmez çöllerine yaptıkları bir araştırma gezisi 
sırasında sırra kadem basmışlardı. 

Yorganı üzerinden atıp gaz lambasını yaktı. İnce bir 
sis tabakası odanın içinde asılı kalmıştı. Sanki dünya 
hâlâ uyuyordu da kız bir rüyanın içine açmıştı gözlerini. 
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Kar taneleri sisin içinde havada uçuşuyordu. Kar ne za-
man başlamıştı? Pencereler neden açıktı? 

Bütün camların kırık olduğu, terk edilmiş bir tavan 
arasında uyuyakaldığını o zaman hatırladı. Hava gri ve 
soğuktu. Mart ayı için fazla soğuk. 

Birer hayalet gibi salınan gri renkli tül perdeler 
“şişşşt!” diye fısıldadı. 

Unutulmuş, eski eşyalarla dolu bu tavan arasının, içi-
ne yağan karla birlikte gözüne güzel görünen esrarengiz 
bir havası vardı. İnce demir levhalar üzerine basılmış 
hayaletimsi fotoğrafları andırıyordu. 

Aslında gerçekten hayaletimsi bir yerdi. Burası İstan-
bul’un meşhur otellerinden Pera Palas’ın tepesinde saklı, 
içinde bulunduğu şehirden apayrı, bambaşka bir dün-
yaydı. Saygıdeğer konukları, şaşaalı tarihi, gizli geçitleri 
ve sırlarıyla Pera Palas Oteli bir çocuk için keşfedilecek 
binlerce sırla örülü bir yerdi. Erkek kardeşi Ran ve otelde 
tanıştıkları Hakan adındaki çocukla oyun olsun diye etra-
fı araştırırken onlar da bir sırra rastlamışlardı. İlkin 30’lu 
yıllarda otelde kalan ünlü cinayet romanları yazarı Agat-
ha Christie’nin bıraktığı şifreleri çözüp ipuçlarını takip 
etmişler, en sonunda da kadının tavan arasındaki bir be-
bek evine sakladığı mektubu bulmuşlardı. Mektup onlara 
son bir ipucu veriyordu. Ve bu ipucu beş gece önce Ran’ın 
otelin bodrum katındaki havuzun altında bulunan gizli 
bir kapağı açıp ortadan kaybolmasıyla sonuçlanmıştı. 

Ran’dan o gün bugündür hiç haber alınmamıştı. 
Sonuç olarak otelin sahibi olan büyük amcası Kaptan 

Barnekas, havuzun bulunduğu katın kapısına kilit vur-
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