






© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2018

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında

yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-3654-4

1. Basım: 2018

6. Basım: 3000 adet, Ocak 2021

Resimleyen: Elif Deneç

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Mehmet Erkurt

Düzelti: Seda Ateş

Kitap Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Kapak Tasarım: Melis Cantürk, Lom Creative (www.lom.com.tr)

Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com 

Baskı ve Cilt: Arı Matbaası; Sertifika No: 44009

Adres: Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sitesi

No: 81/39 Topkapı, İstanbul



Sihriâlem Geçitleri 1

Çalılar
Diyarı

ALTAY ÖKTEM

Resimleyen: Elif Deneç



ALTAY ÖKTEM
1964 yılında İstanbul’da doğan Altay Öktem, Kuleli Askeri 
Lisesi’nden sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitirdi. İlk şiir kitabı Eski Bir Çocuk’u, Sukuşu, Beni Yanlış 
Öptüler Aslında, Çamur Şiir, Her Şey: Oda Kırbaç Ayna, 
Dört Kırıtık Opera, Sokaklar Tekin Değil, Parça Tesirli, 
Fazla Elli adlı şiir kitapları izledi. Denemelerini Hayat 
Bazen Çentiklidir ve İçimde Bir Boşluk Var adlı kitaplarda 
toplayan Öktem, 1988 Ali Rıza Ertan, 1989 Akademi Kitabevi, 
1991 Yaşar Nabi Nayır, 1995 Orhon Murat Arıburnu, 2000 
Cemal Süreya ödüllerine değer görüldü. Şeytan Aletleri adlı 
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kitabında fanzinler, fotokopi afişler ve demoları inceledi. 
Genel Kültürden Kenar Kültüre: 101 Fanzin adlı seçkisi ve 
Şehrin Kötü Çocukları adlı fanzin şiir antolojisi yayımlandı. 
Sonsuz Sıkıntı adlı öykü kitabının yanında Filler Çapraz 
Gider, Tanrı Acıkınca, Bu Kitaptan Kimse Sağ Çıkamayacak,  
O Adam Babamdı ve Thomas Düşerken adlı romanları kaleme 
alan yazar, çocuklar için yazdığı “Sihriâlem Geçitleri” 
dizisinde farklı diyarların ve maceraların hayallerini 
kuruyor. Fantastik ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin 
(FABİSAD) kurucu üyelerinden olan Altay Öktem, yazarlıkla 
birlikte doktorluk mesleğini sürdürüyor, eşi şair Deniz 
Durukan’la birlikte İstanbul’da yaşıyor.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI:

Kral Kılıçbalığı / Sihriâlem Geçitleri 2 • Gölgeler Diyarı / Sihriâlem 
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Sihirli Kitaplar

“Eğer bir insan yaşadığından kuşku duyuyorsa, hiç kim-
se onun gerçekten yaşadığını kanıtlayamaz,” dedi Çağıl. 

Berk’in şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Zaten Ça-
ğıl’da tuhaf bir şeyler olduğunu fark etmişti. Tuhaf ama 
büyüleyici bir şeyler…

Bazen, insanın kırk yıl düşünse bile aklına gelme-
yecek olan bir şeyi pat diye söyleyiverir Çağıl. Aslında 
söylediği şeyin doğru olmadığını bilirsin ama yanlış ol-
duğunu da bir türlü kanıtlayamazsın. Bir de o yanlış şey 
etkiler seni. Aklından çıkmaz bir türlü...

Hayır, başka birisi böyle tuhaf şeyler söylese, tuhaf 
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şeyler yapsa arkadaşlığını kesersin, olur biter. Ama Çağıl 
söz konusu olunca iş değişiyor. Ne söylerse söylesin, ne 
yaparsa yapsın, ondan uzaklaşamıyor insan. 

Hafifçe gülümsedi Berk. 
“Böyle ürkütücü şeylerden söz etmesek?”
“Peki,” dedi Çağıl, bir süredir elinde tuttuğu oyuncak 

kargayı kitaplığın üst rafına koyarken. Rafın köşesinde 
üç kitap vardı. Alt raftaysa, en az yirmi beş-otuz kitap 
daha sıralanmıştı.

“Bu kitapların hepsini okudun mu?” diye sordu Berk. 
“Tabii ki okudum. Bunlar ne ki,” dedi Çağıl. Yatağının 

yanında duran dolabın kapağını açtı, içinden çıkardığı 
resim defterini, tarih atlasını, kalem kutusunu halının 
üstüne attı. “Bir dakika ya... Burada da kitaplarım ola-
caktı…”

“Boş ver, arama. Öylesine sordum. Ben de kitap oku-
mayı seviyorum ama senin kadar değil.”

“Hah, tamam. Bak, bunlar da son okuduklarım...”
Çağıl’ın elinde üç-dört kitap daha vardı. Berk, “Yok 

artık!” dedi. Sonra ne saçma bir tepki gösterdiğini dü-
şünüp hafifçe kızardı. “Biraz şaşırdığım için öyle söyle-
dim… Yoksa, ne güzel, çok kitap okumuşsun.”

“Kitap okumayı seviyorum. Özellikle macera kitapla-
rını. Bendekilerin hepsi birbirinden heyecanlı. Bazıları, 
başka diyarlardaki maceraları anlatıyor.”

“Hadi ya, başka diyarlar da mı var bu kitaplarda?”
“Olmaz mı! Kimisi uzayda geçiyor, başka canlıların 

yaşadığı gezegenler var mesela. O gezegenlere ancak 
uzay araçlarıyla gidilebiliyor. Ama sihirli bir kapıdan 
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geçip gidebildiğimiz yerler de var. Oyuncaklar diyarı, 
vampirler diyarı, ölüler diyarı…”

“Ölüler diyarı mı? Ben almayayım. Çok korkunçtur 
orası!”

“Hiç de değil. Çoğu kitapta ölülerin yeraltı şehirlerin-
de yaşadığı anlatılır. Oysa yaşadıkları çok daha eğlenceli 
şehirler var. Hatta uçsuz bucaksız denizlerin ortasında, 
bir kılıçbalığının önderliğinde yaşadıkları bir ada bile 
var. Hem sırf kitaplarda yazılanlarla sınırlı değil ki 
bu diyarlar… İnanamayacaksın ama insan vücudunun 
içinde de bakterilerin, parazitlerin cirit attığı başka bir 
dünya var.”

“Çağıl… bu dünyadan da söz etmesek? Deminkiler 
korkunçtu, bu da iğrenç.” 

“Tamam, söz etmeyelim. Bazı kitaplarda bütün evle-
rin şekerden, çikolatadan yapıldığı yerler anlatılır me-
sela.”

“Hadi canım!.. İnsan dayanamaz, kendi evini yemeye 
kalkar! O kitaplardan bana da verir misin?”

“Elbette veririm. Yeter ki sen iste. Bende daha bir 
sürü kitap var.”

“Ama öyle ölülü falan olmasın, tamam mı? Bak, şeker-
li, çikolatalı evleri sevdim mesela. Oyuncaklar diyarını 
anlatan kitaplar varsa, onları da okumak isterim.”

“Tamam, korkunç olanları değil, eğlenceli olanları 
veririm sana. Denizin altında, okyanusların derinlik-
lerinde yaşanan maceralarla ilgili kitapları da veririm 
mesela...”

“Hımmm, balıklar diyarı.”
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“Hiç de değil. Balıklarla birlikte yaşayan, çok gelişmiş 
uygarlıklar kuran sualtı insanlarının diyarı.”

“Sualtı insanları mı? İnsan suyun içinde nefes ala-
maz ki.”

“Suda yaşadıkları için evrim geçirmiş olabilirler. On-
ların da balıklar gibi solungaçları vardır belki.”

“Bilmem... Sahiden olabilir mi öyle bir şey?”
“Neden olmasın? Kitaplarda her şey mümkündür.”
“Gerçek hayatta diyorum, sence olabilir mi böyle bir 

şey?”
“Bence kitaplarda olan her şey gerçek hayatta da var. 

Kitaplar hayatın yansımasıdır zaten.”
Berk bir anda durgunlaştı, derin derin düşünmeye 

başladı.
“Heeey, neyin var senin?”
“Hiç. Sadece kafam karıştı. Öyleyse, ölüler diyarı da 

gerçek olabilir. Sahiden öyle bir yer varsa… Ne kadar 
korkunç olacağını bir düşünsene!”

“Ne biliyorsun, belki de değildir. Hadi boş ver, sen 
bunları düşünme hiç.”

Çağıl elindeki kitaplardan birini Berk’e uzattı, diğer-
lerini dolabın içine tıkıştırıp kapağı kapattı. 

“Sen şimdilik bunu oku. Sihirli diyarları anlatan, çok 
eğlenceli bir kitap. Daha sonra başka kitaplar da veri-
rim.” 

Çağıl sözünü bitirir bitirmez, kitaplıkta duran, me-
talden yapılmış oyuncak karga yere düşüverdi. Odanın 
içinde tiz bir ses yankılandı. Berk bu ani sesle irkilmişti.

Çağıl gülümseyerek, “Korkma canım...” dedi. “Onun 
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âdetidir, olur olmaz zamanlarda kendini aşağıya atar.” 
Berk’in gözleri fal taşı gibi açıldı. 
“Nasıl yani? Kendini yere mi atıyor?”
“Şaka yapıyorum Berk! Oyuncak yahu! Çok kenara 

koymuşum, düştü.” Berk’in elini tutup “Hadi!” dedi, 
“biraz dışarı çıkalım. Senin temiz havaya ihtiyacın var.”

Çağıl odanın kapısını açar açmaz bembeyaz, kabarık 
tüyleri olan Kar’la karşılaştılar. Kar, sırtı iyice kambur-
laşana kadar gerilmiş, ağzını sonuna kadar açmış, tuhaf 
sesler çıkarıyordu. 

Çağıl, “Kendine gel, Kar!” diye azarladı kediyi. “Bu be-
nim en yakın arkadaşım Berk. Yabancı değil. Ona alışsan 
iyi olur.”

Kar hiç istifini bozmadı. Berk de olduğu yerde mıh-
lanmış gibi duruyordu.

Çağıl, Berk’i elinden çekip sürüklercesine koridora 
çıkardı. 

“Of Berk, şimdi de kediden korktuğunu söylemeye-
ceksin, değil mi?”

“Tabii ki korkmuyorum!” dedi Berk. “Ama bu... bu 
kedi bir tuhaf.”

“Kar, kardeşimle çok iyi anlaşırdı, bütün gün oynar-
lardı. O ortadan kaybolduğundan beri Kar çok hırçınlaş-
tı. Yoksa kediler tuhaf değildir,” diye cevap verdi Çağıl. 
“Aslında tuhaf olan insanlardır. Biz onlara, tuhaf değil-
lermiş gibi davranıyoruz, o kadar!”

“Özür dilerim Çağıl, seni üzmek istemedim. Karde-
şinden hâlâ haber yok, değil mi?”

Çağıl birden durgunlaştı. 
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“Yok. Ama yakında çıkıp gelir. Biri onu sağ salim 
bulur mutlaka. Başına kötü bir şey gelmemiştir. İyi oldu-
ğundan eminim…”

Dış kapıyı kapatırlarken, Kar yine aynı pozisyonda, 
arkalarından bakıyordu. 
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Çalı Ev

Berk çantasını sırtına takıp evin kapısından çıktığı 
anda, yüzüne keskin bir soğuk vurdu. 

‘Hava buz gibi…’ diye düşündü. ‘Oysa dün ne güzeldi. 
Bir anda soğumuş.’

Caddenin sonuna kadar yürüdü. Okulun sokağına 
girerken, duvar kenarında büzüşmüş yavru bir kedi 
gördü. Eğildi. Başını okşadı. Kedi kaçmadı ondan. Ayağa 
kalktı, Berk’in koluna sürtünmeye başladı. 

“Oyun mu istiyorsun sen?” dedi Berk. “Çok sevimlisin 
ya!”

Aniden Kar geldi aklına. ‘Şunun tatlılığına bak, bir de 
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o vahşi kediye bak!’ diye düşündü. ‘Benim öyle bir kedim 
olsa, bir dakika bile tutmam evde, atarım sokağa…’ Bir-
den kendini kötü hissetti. ‘Sokağa atarım dediysem, aç 
bırakmam canım... Yiyecek veririm, o ayrı,’ diye düşü-
nünce, içi rahatladı. 

Tam kedinin yanından ayrılacakken, bir patisinin sü-
rekli havada durduğunu fark etti. Eğilip, kediyi dikkat-
lice kucağına aldı. Yavru debelenmeyip keyif hırıltıları 
çıkarmaya başlayınca, yavaşça sırtüstü yatırıp patisinin 
altına baktı. Yapışmış otlardan ve topraktan başka bir 
şey göremedi başta. Sonra, cebindeki küçük, emektar 
büyüteci çıkardı. Okuduğu ilk Sherlock Holmes öykü-
sünden beri bu büyüteci taşıyordu yanında. Dikkatle 
bakınca, patisine saplanmış minik dikeni fark etti. Tır-
nağının ucuyla, yavrunun canını fazla yakmadan çekip 
çıkardı. O esnada kedi hafifçe debelenip kucağından 
atlamış, patisini hararetle yalamaya başlamıştı bile.

“Eh, elimden gelen bu kadar, cerrah değilim,” diyerek 
güldü. İyi bir şey yapmış olmanın huzuruyla yavru kedi-
yi kendi haline bırakıp okula doğru yürümeye başladı. 

Okulun bahçesine girer girmez gözü Çağıl’ı aradı. Ge-
nelde bahçede tek başına oturur, Berk’i görür görmez 
hafifçe başını kaldırır, belli belirsiz gülümserdi Çağıl. 
Bahçe o gün bomboştu. Bir sürü çocuk vardı ama Çağıl 
olmadığı için bomboş görünmüştü Berk’e. Doğruca sı-
nıfına gitti. Çantayı sırtından indirdi, durgun bir halde 
sırasına oturdu. 








