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DELÂL ARYA
1979’da İstanbul’da doğan Delâl 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.
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• Kanatlı Denizatının Peşinde (Yedi Denizlerde 1) • İskelet Sahili’ndeki Sır 
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İçindekiler

Karakterler .............................................................................. 12
İpuçları ..................................................................................... 14
Sorular ..................................................................................... 15

Prolog ....................................................................................... 17
Konstantinopolis Prensesi ..................................................... 22
Labirent ...................................................................................35
Bizans’ta Yolculuk .................................................................. 49
Harem’de Bir Yıl ......................................................................59
Yetimhanede Gece Yarısı ....................................................... 75
Baharı Getiren Çocuklar ....................................................... 88
Yeraltındaki Saray................................................................. 102
Çöl Kütüphanesi .....................................................................116
Firavun’un Kızı Apamea ....................................................... 143
Galata’nın Sarmal Merdivenleri .......................................... 152
Saraydan Ejderha Kaçırmak ................................................ 168
İstanbul’un Kütüphanesi ..................................................... 178



Kara Vapur ............................................................................. 185
Siyannas Parna ..................................................................... 202
Hayat Ağacı ............................................................................ 218
Ve Çok Yakında Geri Gelecek Olan ..................................... 230
Epilog: İstanbul’a Masal Derler ...........................................238

Pera Günlükleri Gizem Dosyası ..........................................255
Teşekkür ................................................................................ 267





Eflatunun Cahide ve Menekşe tonlarına...





“Tuti-i mu’cize-guyem ne desem laf değil 
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil.”

Nef ’i

(Ben mucizeler söyleyen bir
papağanım, ne desem laf değil,
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Karakterler

Ran Eltanin: On üç 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 taşıdığı üç başlı bir yılan fosili onu yavaş 
yavaş bir ejderhaya dönüştürüyordu.

Hakan Varanj: Pera Palas Oteli’nde kalan macerape-
rest bir çocuk. Babası İstanbul’un en zenginlerindendi 
ve çok eski bir Viking soyundan geliyordu. Kurtlarla 
konuşabildiğini iddia ediyordu. 
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Arietis: Bir Madenci çocuk. Elektrik mavisine çalan 
siyah saçları, yeraltında yaşadığı için de solgun bir yüzü 
vardı. Üzerinde taşıdığı çıngıraklarla harikalar yaratı-
yordu. 

Rudabe: On iki yaşlarında İranlı bir kız. Annesiyle 
birlikte Pera Palas Oteli’nde kalıyordu. İnsanların önce-
ki yaşamlarında kim olduklarını görebildiğini söylüyor-
du. Bir kâhin olabilirdi. 

Kaptan Barnekas: Ran ve Lusin’in büyük amcaları. 
Pera Palas Oteli’nin sahibi. Denizi çok özlüyordu, ama 
oteli bırakıp gidemiyordu. 

Süreyya: Puslu sesi, kısık bakan çelik mavisi gözleri 
ve çıkık elmacık kemikleriyle 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.

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

... ve Profesör Valamir: Kökleri tarihin derinlikleri-
ne uzanan kadim bir sülalenin son ferdi. Bir gökdelenin 
tepesinde yaşayan soğuk, merhametsiz bir adamdı. 
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İpuçları

Marmara Denizi’nin altında bir labirent
Üstü serafimlerle süslü bir zırh eldiveni
Obsidyenden yapılma siyah yüzeyli bir ayna
Kara Vapur adında esrarengiz bir gemi
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Sorular

Kaynak neydi? Masal’la ne alakası vardı?
İstanbul’un ilk kütüphanesi neredeydi?
Marmara Denizi’nde kimsenin bilmediği bir ada daha 

var mıydı?
Çok yakında geri gelecek olan şey neydi? 
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Prolog

“Hayatta kalmanın sırrını biliyor musun?” diye sordu 
yaşlı Arap. Ardından, eksik dişlerini göstererek bir kah-
kaha patlattı. 

Hafız Bin-Halit yaşlı bir çöl göçebesiydi. Bu göçebeler 
kendilerine Bedevi derler ve Bin Bir Gece Masalları’nın 
halkı olduklarını söylerlerdi. Şimdiyse, bu eksik dişli, 
masalsı yaratık, şehrin daracık sokaklarından birindeki 
mağarayı andıran kahvehanede az sulu ve çok sert bir 
kahve içiyordu. Kapının olması gereken yerde dalga-
lanan resim dokumalı kumaşın altından ışık ve kum 
giriyordu içeri. 
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Yaşlı Bedevi, engerek yılanını andıran bakışlarını 
karşısındaki açık tenli adama dikti.

“Hayatta kalmanın sırrı, bunu kimseye söylememek-
tir,” diye cevap verdi adam, gözlerini önündeki su barda-
ğından ayırmadan. 

Bedevinin karşısındaki adam onun tam tersiydi. Sarı 
saçları, ince ve uzun bir yüzü vardı. Karşısındakine 
genelde gözlerini kısarak bakardı. Yüzü asık ve kasvetli 
olmasına rağmen, dudaklarının ve gözlerinin etrafın-
daki kırışıklıkların nedeni çölde gezen Bedevilerinki 
gibi güneş ve kumlar değil, hayatını gülerek geçirmesi, 
karanlık kütüphanelerde derin düşüncelere dalması, 
sırlarla dolu gece yürüyüşlerine çıkmasıydı.

Önündeki sürahinin üstündeki dantel örtüyü kal-
dırıp kendine bir bardak su doldurdu. Başını masaya 
doğru eğmiş, mütemadiyen terliyordu. Bugün öğren-
diği bir şey varsa, o da sırların onu bir çöl rüzgârı gibi 
bu kadim şehrin dar ve tozlu sokaklarına kadar getirip 
hapsettiğiydi. Yemen’in devasa San’a şehri karşısında, 
bildiği her şeyin ufalanmış kumlar misali ellerinden 
akıp gittiğini hissediyordu. Bu şehir onu canlı canlı 
kemiriyordu. 

Alnındaki terleri silip bakışlarını masadan kaldırdı. 
Yosunları andıran, yeşermiş su rengi gözleri çölde ya-
kalandığı bir hastalık yüzünden odaklanmakta güçlük 
çekse de, karşısındaki göçebenin kum rengi bakışların-
da duvarların ötesini, sokakların ve etrafı sisle kaplı ku-
lelerin arkasında yatanları görebiliyordu. Hafız Bin-Ha-
lit, kollarını uzatmış bir ahtapot gibi tüm şehri hücre-
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lerine vakumluyordu. Onun sesinde taşlar fısıldıyor, 
rüzgâr sokaklarda bir yılan gibi kıvrılıyor, ayaklarının 
altındaki zemin sanki canlı bir hayvanmışçasına titre-
şiyor ve şehrin her tarafından çölün kumları geliyordu. 
Hafız Bin-Halit uzun zamandır aradığı kişiydi. Fakat ser 
verip sır vermiyordu. 

“Sana bildiğin bütün sırları unutturacak bir sır ve-
rebilirim,” dedi yaşlı Bedevi sırıtmaya devam ederek. 
Uzaktaki yağmurun kokusunu alan burun delikleri tit-
reşti. Belki de karşısındaki, derisi kumlardan yanmış 
adamın hastalığının kokusunu almıştı. 

Sırlar hastalık yayıyordu. Ali Eltanin bunu anlamıştı. 
Sırlar bulaşıcıydı, zehirliydi ve panzehri yoktu. Üstelik 
konu bir Eltanin olduğunda, sırları unutmak kendini 
unutmak demekti. Yıllar boyunca bir hazine avcısı gibi 
toplayıp sakladığı tüm o kıymetli bilgiler, onu Ali Eltanin 
yapan yegâne şeydi. 

Fakat kurtarması gereken bir sır vardı. Bu sır karşılı-
ğında elindeki bütün sırları feda edebilirdi. 

“Bana sırlarımı neden unutturmak istiyorsun?”
“Böylece hayat daha kolay olur,” diye cevap verdi Be-

devi, ellerini iki yana açarak. “Amacın bu çölü geçmek 
değil mi? Yol almak istemiyor musun? Görüyorum ki 
sırlar seni bu çöle mıhlamış. Ağırlıklarını yere bırakma-
lısın artık.”

“Bunun karşılığında ne istiyorsun?”
“Onları bana vermeni. Bugüne kadar topladığın tüm 

sırları hem de. Çünkü bende de bir sır var, çölü geçmene 
yardım edecek bir sır. İçindeki çölü...” Yaşlı Bedevi işaret 
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parmağını uzatıp Ali Eltanin’in kalbinin olduğu yere do-
kundu. “Öğrenmek ister misin?”

“Evet,” diye cevap verdi Ali Eltanin heyecanlanarak. 
Sırların içindeki sır. Aradığı şey buydu. 

Bir çekirdek.
“Çölün kraliçesinin sarayını göstereceğim sana sırlar 

yolcusu. Gelmiş geçmiş tüm bilgilerin kadınına götüre-
ceğim seni. Ama onu sana gösteremem. Görmek için tüm 
sırlarından arınmalısın. Hepsini bana vermelisin.”
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Konstantinopolis 
Prensesi

Ran Eltanin’in on iki yıllık hayatı boyunca kesinlikle 
emin olduğu bir şey varsa, o da bugün tamı tamına on 
üçüncü yaşına gireceğiydi. Fakat şaibeli bir durum söz 
konusuydu. Çünkü Ran zamanda yedi yüz yirmi beş yıl 
geriye gitmişti.

O an biri çıkıp Ran’a sorsa, evinde doğum gününü 
kutlamak yerine burada, içerisi gece göğündeki yıldızla-
rı andıran mumlarla dolu kilisede olmayı bin kere tercih 
edeceğini söylerdi. Onun gözünde, dört melek tasviri üs-
tünde yükselen uçsuz bucaksız kubbesiyle ortaçağ Aya 
Sofya’sı meyankökü, zencefil, yabanmersini ve tarçınla 
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tatlandırılmış; lezzetine çölden gelen tütsülerin karıştı-
ğı, karanlık, buruk, esrarengiz, insanın başını döndüren 
tılsımlı bir pastaydı. 

Üstelik her şey bir zaman oyununun parçasıydı. Eli-
ni hafifçe yukarı kaldırıp parmağındaki yüzüğe baktı. 
Üstünde bir ahtapot arması olan yüzük Kehanet Tahtası 
adlı oyunun üç piyonundan biriydi. Kural basitti: Oyun-
cular zar atıyor, sordukları soruların cevaplarının oldu-
ğu yere ve zamana gidebiliyorlardı. Ran zarları atarken 
Firavun’un yerini öğrenmek istemiş, böylece uzun bir 
zaman yolculuğuna çıkmıştı. 

Zamanda tam yedi yüz yirmi beş yıl geriye gitmesini 
sağlayan, parmağındaki bu piyondu işte.

Biraz ötesinden geçen iki keşişin üstündeki kıya-
fetlerden ve eski Yunan dilinde konuşmalarından, on 
üçüncü yüzyılda olduğunu anlamıştı. Kafasında bir he-
sap yaptı: 

“Dünya üstünde eksi yedi yüz bilmem kaç yaşına ba-
san tek insan benim herhalde.”

Derken Ran bir ses duydu. Derin bir ilahi. Yeraltının 
bükülmüş sicimler gibi birbirine dolanmış koridorların-
dan çıkıp kilisenin merkezine doğru ellerinde mumlarla 
yürüyen din adamlarının gölgeleri, karanlık bir bahçeyi 
andıran kutsal yapının içini doldurdu. Bin senedir aynı 
noktada yükselen ve üç defa yanıp yeniden yapılan deva-
sa Aya Sofya, gözlerinin önünde usul usul titreşiyordu. 
Yeraltı mazgallarının altındaki sarnıçların ışıkları aşa-
ğıdan yukarı doğru kutsal bir ışık yayıyordu. Ran kilise-
nin, çok uzun zaman önce yitirilmiş bir rüyanın hayali 
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olduğunu düşündü. Çölde görülen bir serap gibi.
Sonra, “Ne diyorum ben,” dedi kendi kendine. Vene-

dik’teki Dandolo Koleji’nde Bizans İstanbul’u hakkında 
yüklü bir ders almıştı. ‘On üçüncü yüzyılda aşağıdan ve 
yukarıdan aydınlanan, bu yüzden de bir serabı andıran 
Aya Sofya aslında tüm dünyanın merkeziydi,’ diye dü-
şündü. 

Derken, ilahi söyleyerek gelip kilisenin ortasında du-
ran gri pelerinli rahiplerin huşu içinde iç geçirdiklerini 
duydu. Kilisenin ana girişi olan İmparator Kapısı açıl-
mıştı. İçeri dolan rüzgârla mumların alevleri kırpıştı. 
Ran güney galerideki sütunun arkasından başını uzatıp 
önünde uzanan kiliseye baktı. 

İçeri on kişilik bir askeri birlik girmişti. Her birinin 
üstünde vernikli deri şeritlerden zırhlar vardı. Kılıçları 
eğimli ve inceydi. Deri çizmeleri büyük mabedin mer-
mer zemininde gacırdıyordu. Gözlerini önlerindeki bir 
noktadan ayırmadan adımlarını aynı düzende atmaya 
devam etseler de, girdikleri ortamın onlara sıkıntı ver-
diği anlaşılıyordu. 

‘Bunlar savaşçı,’ diye düşündü Ran. Üstelik kimsenin 
bilmediği bir diyardan çıkıp gelmiş savaşçılardı. Ellerin-
de tuttukları meşaleler yüzlerini aydınlatıyor ve çıkık 
elmacık kemiklerinin üzerindeki çekik gözlerini ele 
veriyordu. Bizans askeri olmadıkları kuşku götürmez 
bir gerçekti. Doğu’daki uzak topraklardan gelmiş olma-
lıydılar. Sivri şapkaları, kısa ama sağlam endamlarıyla, 
Aya Sofya’ya daha evvel adım atmamış bir ırktandılar. 

Birileri telaş içinde kapıya doğru koşup, içeri giren-
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lerin önünde eğildi. İşte o zaman Ran sessiz kafilenin 
ortasındaki genç kızı fark etti. Kahverengi kapüşonlu 
bir harmani giymişti. Tedirgin olmalıydı, çünkü bu 
silahlı adamların arasında bir hükümlü gibi tek başına 
yürüyordu. Aynı zamanda kutsal bir görevi de olmalıydı. 
Kimse ona yaklaşamıyor, doğrudan bir şey söyleyemiyor, 
gözlerinin içine dahi bakamıyordu. Harmanisinin ka-
püşonunu indirdiğinde, Ran onun çok etkileyici bir kız 
olduğunu da gördü. Siyah saçları bir nehir gibi omuzları-
na yayılıyordu. ‘Bir prenses,’ diye düşünmekten kendini 
alamadı Ran. Kilise görevlilerinin anlaşılmaz sözler 
fısıldayarak önünde eğildikleri kişi, egzotik kıyafetli as-
kerler değil, bu genç kızdı. 

Kız harmanisinin üst kısmının ipini çözüp kafileden 
uzaklaştı ve kilisenin yarımay şeklindeki uç kısmına 
gidip İsa heykelinin önünde diz çöktü. Duası kısa ve 
sessizdi. 

Tam bu sırada, “Çok güzel, öyle değil mi?” diye fısılda-
dı dağılan peksimeti andıran, kıtır kıtır bir ses. 

“Evet, hem de nasıl,” diye cevap verdi Ran, büyülen-
mişçesine. Bir an için sesin, kafasının içinden geldiğini 
zannetmişti. Fakat hemen ardından bu hışırtılı sesin hiç 
de iç sesine benzemediğini fark etti. 

İrkilerek arkasına dönüp sırtını sütuna dayadı. Ka-
ranlığın içinde ona bakan bir çift göz vardı. Kargalarınki 
kadar siyah ve deliciydi bakışları. 

“Sen de kimsin?”
Gözlerin sahibi bir adım daha yaklaşıp zifiri karan-

lıktan çıktı. Ran’la aynı yaşlarda bir oğlandı. Geniş, kare 
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bir yüzü ve alaycı bir gülümseyişi vardı. Elini sallaya 
sallaya konuştu:

“Bana Marco derler. Asıl sen kimsin? Bu saatte Aya 
Sofya’nın içinde olduğuna göre bir keşiş olmalısın. 
Hımm, gene de kıyafetlerin...” oğlan baştan aşağı Ran’ı 
süzdü, “... daha çok kuzeyden gelen bir denizciyi andırı-
yor. Veyahut... Dur, sakın söyleme! Yoksa sen de Moğolla-
rı görmek için mi geldin?”

“Moğollar mı?”
Marco kilisenin ortasında durup genç kızın duasını 

bitirmesini bekleyen askerleri işaret etti. Sonra da heye-
canlı heyecanlı anlatmaya başladı:

“Evet. Ay başından beri Konstantinopolis’teler. İmpa-
rator VIII. Mihail’in gayrimeşru kızı Prenses Maria Pa-
laiologina’yı almaya geldiler. Prensesi büyük Moğol Hanı 
Hülagu’ya eş olarak götürecekler. Bu gece, sabaha karşı 
yola çıkacaklarını duydum. Maria son kez Aya Sofya’da 
dua etmek istediği için ona eşlik ediyorlar. Şimdi bütün 
şehir Hülagu’nun genç prensesi İran’da beklediğini ko-
nuşuyor.”

“Cengiz Han’ın torunu olan Hülagu,” dedi Ran kendi 
kendine, babasının tarih kitaplarında Moğollarla ilgili 
okuduklarını hatırlamaya çalışarak. Dönüp yeniden kili-
senin ortasındaki savaşçı birliğe ve prensese baktı. “Bağ-
dat’ı kuşatan ve Şam’a giren Moğol Hanı. Bizans, Maria 
Palaiologina’yı Hülagu’yla evlendirerek Moğol impara-
torluğuyla bir ittifak kuruyor.” Sonra bu ittifakın kime 
karşı kurulduğunu düşündü. “Türkler,” diye hatırladı 
sonunda. Okulda da her zaman tarihten tam not alırdı. 








