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iKiZ GEZGiNLER
PERi iLE EGE

‹kiz Gezginler İstanbul’dan Bodrum’a adl› kitap-
ta tan›d›ğ›n›z Peri ile Ege’yi unutmad›n›z, değil mi 
çocuklar? Bu sevimli ikizler yolculuklara ç›kmay›, 
yeni yerler görüp yeni insanlar tan›may›, Anadolu’da 
gezerek eski efsanelerin izlerini aramay› çok sever-
ler. Bu yüzden herkes onlara “‹kiz Gezginler” di-
yor. Birbirlerine pek benzemedikleri için insanlar 
çoğu zaman ikiz olduklar›na inanm›yorlar. Peri 
beyaz tenli, koyu kahverengi saçl›, kahverengi göz-
lerinin derinliklerinde y›ld›zlar par›ldayan sevimli 
mi sevimli bir k›z; ikiz kardeşi Ege ise kumral per-
çemli, cin bak›şl›, çevik bir oğlan. 

Tarih ve gezi merak› onlara anne ve babalar›ndan 
geçti. Anneleriyle babalar› arkeoloji eğitimi görmüş. 
Bebekliklerinden bu yana ikizlere masal olarak il-
ginç tarihsel öyküler ve efsaneler anlat›rlar. Peri ile 
Ege bunlar› dinlerken heyecanlan›r, düşlere dalar. 
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Uzun süreli gezilere ç›kabilecek yaşa geldiklerin-
de, anne ve babalar›yla birlikte güzel yurdumuzu 
dolaşmaya, eski efsanelerin geçtiği yerleri gezmeye 
başlad›lar. Bu konuda çok şansl›lar, çünkü Türki-
ye öyle bir yer ki, neredeyse her taş›n›n alt›nda bir 
efsane yat›yor, ülkenin her köşesine dağ›lm›ş eski 
eserler bu efsanelerle canlan›yor. Tarihöncesinden 
bu yana say›s›z uygarl›ğ›n gelip geçtiği bu topraklar 
bugünün çocuklar› için hem çok değerli bir kültür 
miras›, hem de eski çağlar›n büyüleyici efsaneleriy-
le dolu rengârenk bir masal dünyas›. 

‹kiz Gezginler İstanbul’dan Bodrum’a adlı kitapta 
Peri ile Ege’nin yaz tatilinde Bat› Anadolu’da ge-
zerken yaşad›klar› serüvenleri okumuştunuz. Okul 
zaman› böyle uzun yolculuklara ç›kam›yorlar elbet-
te. O zaman da hafta sonu tatillerini değerlendirip, 
yaşad›klar› kenti, ‹stanbul’u tan›maya çal›ş›yorlar. 
‹stanbul öyle kocaman, öyle renkli bir kent ki, bü-
yülüyor ‹kiz Gezginler’i. Nas›l büyülemesin? Bir 
zamanlar Roma, Bizans ve Osmanl› uygarl›klar›na 
kucak açm›ş, “Kentlerin Kraliçesi” ad› verilmiş bir 
kent o. Anlatacak ne çok öyküsü var, bilseniz! ‹kiz 
Gezginler’in ‹stanbul’u gezerken neler yaşad›ğ›n› 
merak ediyorsan›z, haydi siz de düşün peşlerine.
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GÜNAYDIN

O sabah Peri herkesten önce uyand›. Yatağ›nda 
keyifle gerinirken, pencereden ona bakan bembe-
yaz bir bulutla göz göze geliverdi. Tombul yanakl› 
bir çocuğun güleç yüzüne benziyordu bulut. Ama 
tombul yanakl› surat birden incelmeye, tepesinde 
iki boynuz, çenesinde bir sakal belirmeye başlad›. 
Şimdi bulut bir keçiye benzemişti. Bir anda tek-
rar şekil değiştirip, kanatlar›n› açm›ş iri bir kuşa 
dönüştü. Bulut kuş masmavi gökyüzünde kanat 
ç›rparken, Peri de yatağ›ndan f›rlay›p koridora 
ç›kt›.

Hafta aras›nda her sabah okula yetişme telâş›yla 
koşuşturup durduklar› bu koridor, cumartesi sa-
bah› nas›l da sessizdi. Yavaşça Ege’nin odas›na gir-
di. Kedi biçimindeki yast›ğ›na sar›lm›ş, m›ş›l m›ş›l 
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uyuyordu Ege. Kardeşinin bir an önce kalkmas›n› 
istediği halde, onu uyand›rmaya k›yamad› Peri. 
Karars›zl›k içinde sağa sola bak›n›rken, gözüne Ye-
şim ilişti. Hayvanc›k, pencerenin kenar›ndaki cam 
kavanozun içinde k›vr›l›p bükülmekteydi. 

Peri ile Ege’nin annesi, y›kad›ğ› marulun yaprak-
lar› aras›nda bulmuştu Yeşim’i bir gün. Bu yemye-
şil t›rt›l› atmaya k›yamam›ş, çocuklara göstermek 
için saklam›şt›. Okuldan dönen Peri ile Ege, yeşil 
yaprağ›n üzerinde k›vr›l›p bükülen sevimli yarat›ğ› 
görür görmez sevmiş, onu evde beslemek istemiş-
lerdi. Hemen bir cam kavanoz bulundu, içine ma-
rul yapraklar› ile minik bir şişe kapağ›nda su ko-
yuldu. Bu kavanoz, minik t›rt›l›n yuvas› olacakt› 
art›k. Anneleri, t›rt›l›n yeşim taş› renginde oldu-
ğunu söylediği için, çocuklar ona “Yeşim” ad›n› 
verdiler. Yaşas›n! Bal›klar› Portakal’dan sonra, bir 
hayvanlar› daha olmuştu. Yeşim, o günden sonra 
Ege’nin odas›nda yaşamaya başlad›. 

Kardeşinin uyanmas›n› beklerken, bir süre 
Yeşim’le oyaland› Peri, ama Ege’nin uyana-
cağ› yoktu. Ne uykucu çocuktu bu böyle! En 
iyisi g›d›klayarak uyand›rmakt›. Şöyle yavaş-
ça yanaş›p, kulağ›n› g›d›klarsa... Ama daha Peri  
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elini sürmeden, Ege k›k›rdamaya başlamaz m›! Me-
ğer tilki uykusundaym›ş. Uyur gibi görünüp, göz 
ucuyla Peri’yi izliyormuş deminden beri. 

Ege’nin odas›ndan taşan kahkahalar, çok geçme-
den bitişik odadaki anne ve babalar›n› da uyand›rd›. 
Ailece mutfağa girip kahvalt›y› haz›rlad›lar. Baba-
lar› sucuklu yumurta pişirirken, anneleri ekmek 
k›zartt›, çay demledi, sofray› kurmak da her za-
manki gibi ikizlere düştü. Kahvalt›da, o gün nereye 
gideceklerini kararlaşt›rd›lar, sonra da hemen giyi-
nip ç›kt›lar.
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KÖRLER ÜLKESi

O gün ‹stanbul’un Tarihi Yar›madas›na gidecek, 
Sultanahmet Meydan›’n› gezeceklerdi. Babalar› 
karş›ya vapurla geçeceklerini söyleyince, ‹kiz Gez-
ginler çok sevindiler. Arabayla Boğaz Köprüsü’nden 
geçmek de güzeldi, ama vapura binmek başl› baş›na 
bir serüvendi onlar için. Asya ve Avrupa k›talar›n› 
ay›ran ‹stanbul Boğaz›’n› vapurla geçmenin keyfi 
başkayd›. ‹kiz Gezginler Kad›köy yakas›nda otur-
duklar› için Asya’dayd›lar, ama yirmi dakikal›k bir 
vapur yolculuğundan sonra Avrupa k›tas›na ad›m 
atacaklard›. ‹ki k›tay› birleştiren bir kentte yaşa-
mak ne güzeldi! Sonbahar güneşi alt›nda parlayan 
deniz ve şekilden şekile giren minik bulutlar›n 
oynaşt›ğ› masmavi gökyüzü, keyifli bir ‹stanbul 
serüveni müjdeliyordu ‹kiz Gezginler’e. Evleri is-
keleye yak›n olduğu için, k›sa bir yürüyüşten son-
ra Kad›köy ‹skelesi’ne vard›lar. Eminönü’ne giden 
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vapura atlay›p, kenardaki aç›k bölüme yöneldiler. 
Oras› ‹kiz Gezginler’in en sevdiği yer, çünkü deni-
ze çok yak›n. Vapurda giderken demir korkuluk-
lara dayan›p ‹stanbul k›y›lar›n› seyretmeye, vapur-
la yar›şan mart›lara simit parçalar› atmaya bay›l›r 
‹kiz Gezginler. ‹şte, yerlerini ald›lar bile. Vapurun 
kalkmas›n› beklerken, Peri’nin gözü dalgalar›n üze-
rinde oynaşan bal›kç› sandallar›na tak›ld›. Bunlar-
dan biri k›pk›rm›z› rengiyle göz al›yordu. K›rm›z› 
sandal›n içindeki bal›kç›, denize sark›tt›ğ› kovas›na 
su doldurmaktayd›.

“Ege, bak! Bal›kç› kovaya deniz koyuyor!” diye 
bağ›rd› Peri. Ne var ki Ege yerine, Ege’nin yan›nda 
oturan genç bir adam karş›l›k verdi ona:

“Hey küçük k›z, hiç şiir yazd›n m› sen?” 
Bir yabanc›n›n durup dururken böyle bir soru 

sormas› Peri’yi şaş›rtm›şt›. 
“Şeyy... hay›r, yazmad›m.” 
“Bundan sonra denesen iyi olur, çünkü az önce 

söylediklerin tek dizelik bir şiirdi bence.”
Peri iyice şaş›rd›. Ne garip biriydi bu böyle. Tek 

dizelik şiirmiş! O kadar k›sa şiir olur muydu hiç? 
Okulda ezberledikleri şiirlerin hepsi upuzundu. 
Onun bildiği en k›sa şiir ise ünlü şair Orhan Veli’ye 
aitti:
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Gemliğe doğru
Denizi göreceksin
Sak›n şaş›rma.

Bir yurt gezisi s›ras›nda, Bursa’n›n Gemlik il-
çesine yaklaş›rken, annesinden duymuştu bu şiiri 
Peri. Arabalar› karayolunda ilerliyor, Ege’yle Peri 
de arka koltukta kendi aralar›nda konuşarak çevre-
yi seyrediyorlard›. Birden anneleri onlara dönerek 
bu şiiri okumuş, ikizlerin bir şey demesine f›rsat 
kalmadan da deniz serilivermişti önlerine. Deniz-
le karş›laşmalar› o kadar ani olmuştu ki, anneleri 
Orhan Veli’nin dizeleriyle uyarmasa, gerçekten çok 
şaş›racaklard›. Sonra babalar›, oran›n Gemlik Kör-
fezi olduğunu söylemişti. Gemlik’e uğray›p koca 
bir kavanoz dolusu zeytin alm›şlard› o gün.

Vapurun Kad›köy ‹skelesi’nden hareket etmesiy-
le düşüncelerinden s›yr›ld› Peri. Keyifle arkas›na 
yaslan›p, ç›ğl›k ç›ğl›ğa uçuşan mart›lar› izlemeye baş-
lad›. Ege ise az önce Peri’yle konuşan genç adamla 
ahbap olmuş, derin bir sohbete dalm›şt›. Tan›s›n 
tan›mas›n, herkesle sohbet etmeye bay›l›rd› şu Ege. 
Peri biraz kulak kabart›nca, ikisinin Kad›köy tarihi 
hakk›nda konuştuklar›n› duydu. Genç adam, tarih 
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konusunda bilgili biriydi anlaş›lan. Ege bu f›rsattan 
yararlan›p yeni arkadaş›n› soru yağmuruna tutu-
yor, iyi bir dinleyici bulduğuna sevinen genç adam 
da anlatt›kça anlat›yordu.

H›zla yol alan vapur, Haydarpaşa’daki dalgak›ra-
n›n önünden geçmekteydi. Dalgak›ran›n üzerinde, 
yan yana dizilmiş bir sürü mart› ve karabatak vard›. 
Karabataklardan baz›lar› iki yana açt›klar› ›slak 
kanatlar›n› hafifçe sallayarak kurutuyorlard›. Bu 
görüntü Peri’nin çok hoşuna gitmişti. Karabatak-
lar› seyrederken, bir yandan da genç adam›n Ege’ye 
anlatt›klar›n› dinlemeye başlad›. 

“Çok eskiden ‹stanbul bomboşmuş,” diyordu 
genç adam. “Buraya ilk gelen insanlar Asya yakas›na 
yerleşip Kad›köy’ü kurmuşlar. Tabii ad› Kad›köy 
değil, Kalkedon’muş o zamanlar. Daha sonra başka-
lar› da gelmiş. Yeni gelenler, Avrupa yakas›n› daha 
çok beğendikleri için, Kad›köy’ün tam karş›s›ndaki 
k›y›ya, yani bugünkü Sarayburnu’na yerleşmiş-
ler. Onlara göre, oras› her bak›mdan Kad›köy’den 
üstünmüş. Bunun üzerine, kendilerinden önce 
geldikleri halde, oran›n güzelliğini göremeyip 
Kad›köy’e yerleşenleri kör sanm›şlar. Kad›köy’e de 
‘Körler Ülkesi’ ad›n› takm›şlar.”


