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Kahramanlarımızın mahallesi ise sur içi bölge-

sinin surlara yakın kısmında kaldığından, zaman 

zaman surlar, burçlar, zindanlar oyun alanı olur 

onlar için.

Zaten başlarına ne geldiyse hep oralarda gelmiş-

tir. Daracık merdivenlerden düşüp sakatlananlar, 

çıkarken ne kadar dik ve dar bir merdivene tırman-

dığının farkına varmayıp, dönüşü görünce fenalık 

geçirenler...

• • •

Bu seride okuyacağınız hikâyelerin çıkış noktası 

da zaten bu surlar. Fakat hikâyelere geçmeden önce 

size takımımızı tanıtmama izin verin.

Takımımız başta üç kişiden oluşuyordu. Şevket, 

Orhan ve Kâmil. İlk zamanlar kendilerine üç silah-

şörler deseler de bir gün isimlerinin baş harflerin-

deki Ş.O.K. edici düzeni gördüklerinde takımın adı 

da ortaya çıkmış oldu. ŞOK TAKIMI! Bu üç arkadaş 

mahallede, okulda, yazın Kur’an’da hep bir arada-

dırlar.

Bir de Timur Abi var. Kafaları karıştıkça veya 

içinde bulundukları sıkıntılı durumdan çıkış yo-

lunu bulmakta zorlanınca, hemen Timur Abilerine 

başvururlar. O da sağ olsun onları hiç yarı yolda 

Dedemle bir yerlere gittiğimiz zamanlarda sık 

sık kendi çocukluğundan bahsederdi, rahmetli. Ko-

caman kocaman gökdelenlerin, blok blok sitelerin 

bulunduğu yerleri gösterip:

– Buralar hep dutluktu! Buralar bademlikti! Bu-

raya top oynamaya gelirdik, dediğini çok duyardık. 

– Burada denize girerdik, dediği yerlerse ya artık 

deniz kenarı değil ya da turistik ve sosyal tesisler-

ce işgal edildiğinden görünür bölge dışında kalmış. 

Böyle olmayan yerlerde ise kocaman tabelalar asıl-

mış: 
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İşte ŞOK TİMİ kısaca bu! Teker teker elemanlar 

hakkında karakter tahlili yapmaya gerek yok şim-

dilik. Nasıl olsa hikâyeleri okurken tanıyacaksınız 

onları. Boşa vakit harcamadan hikâyelere geçelim.

Bu seride her üyemiz farklı bir macera anlatıyor 

sizlere. Fakat tüm hikâyelerde hepsi bir arada ola-

cak tabii ki. E, anca beraber kanca beraber, değil mi?

bırakmaz. Lakin son zamanlarda her halta burun-

larını sokup işleri sarpa sardırdıkça, imdat istemek 

üzere, o kadar çok Timur Abilerinin ocağına düş-

tüler ki, onu da gruba dâhil etmeleri şart oldu. Hâl 

böyle olunca TİMur Abi’nin adını da grubun adı-

na zerk ettiler tabii. Böylece grubun adı ŞOK TİMİ 

oldu.

ORHANŞEVKET
TIMURKÂMIL
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parıldayan ışığı fark etmişler ve bu ışığın sırrını 

çözmek için her zaman olduğu gibi Timur Abilerin-

den yardım istemişlerdi.

Timur Abilerinin de katılmasıyla ışığı inceleme-

ye başlamışlar, fakat yakından bakmak için ışığın 

geldiği kovuğa kafalarını soktuklarında, kendile-

rini Fatih Sultan Mehmed ile birlikte İstanbul’un 

fetih sahnesinde bulmuşlardı. Tabii o hikâye Şev-

ket’in anlattığıydı.

Bakalım Orhan neler anlatacak?

Haydi, buyurun. Başlıyoruz.

 

İlk macera anlatıcımız 

Şevket olmuştu. İkinci ma-

cerayı Orhan anlatacak. 

Üçüncüyü Kâmil ve dör-

düncüyü de Timur Abi… 

Fakat serimiz beş macera-

dan oluştuğuna göre, acaba 

beşinciyi kim anlatacak?

O da sır olsun şimdilik. 

Belki güzel bir sürpriz bekliyordur sizi son mace-

rada...

Bu arada ilk hikâyeyi Şevket’e anlattırarak ona 

torpil yaptığımı falan düşünmeyin sakın! Grubun 

adı ŞOK yerine KOŞ TİMİ olsaydı o zaman ilk ma-

cerayı Kâmil’den dinleyecektiniz. Ya da meselâ 

grubun adı OŞ… Yok, olmadı! OK… Bu da olmadı! 

OT… Bu hiç olmadı! Anlaşılıyor ki, hiçbir şekilde 

ilk macerayı Orhan anlatmayacakmış. Timur’un ilk 

macerayı anlatabilmesi içinse, grubun adının Tİ-

MUŞKO gibi bir garabet olması gerektiğinden, öyle 

bir ihtimal de otomatik olarak ortadan kalkmış olu-

yor.

Şevket’in anlattığı hikâyenin başında kahra-

manlarımız surlarda gezinirken, bir burcun içinde 
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PAHA BİÇİLMEZ 
KÜTÜPHANE

Bölüm 1

Hani uzay filmlerinde görmüşsünüzdür; uzay 

araçları ışık hızına çıkınca ışıktan çizgilerin arasın-

da, parlak bir tüneldeymiş gibi ilerlemeye başlarlar. 

Sur duvarından gelen ışığa bakmak için kafamızı 

kovuğa sokmamızla birlikte, kendimizi aynen öyle 

bir tünelin içinde bulmuştuk. Sağa sola çarpa çar-

pa, teker tokmak ilerleyerek tünelin sonuna vardık 

şükür. 

Tabii böyle uzaylı muzaylı filmlerde gördüğü-

müz gibi bir tünele girince, tünelin diğer ucunda 

bir uzay gemisi falan olduğu ümidine kapılıyor in-

san. Gel gör ki, hepten aykırı gitmiş ve kendimizi 
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– Ne var oğlum hâlimde?

– Entari giymişsin. Daha ne olsun? Yatak çarşafı 

gibi bi şey bu oğlum!

– Aaa! Ne kadar şaşırdım! Bak inanmazsın şimdi 

bu söylediğine öyle bir şaşırdım ki, yani öyle böyle 

şaşırmadım. Şaşırdım, şaşırdım artık şaşırmam de-

dim, sonra bir baktım, a a gene şaşırmışım. Daha 

da şaşırmam derken tekrar şaşırdım. Yani çok şa-

şırdım.

– Ne anlatıyorsun sen Orhan?

– Bana güleceğine kendi üzerine bak diyorum. 

Sen de aynı kılıktasın.

– Ben de mi? Nasıl ya? Abooovv! Hepimiz aynı 

giyinmişiz ya!

Her uyananın birbirine benzeyen tepkilerini an-

latmaya gerek yok. Önce şaşkınlık, peşinden korku, 

son olarak da merak.

– Orhan ne oldu oğlum bize? Nereye geldik? 

Kim giydirdi bizi böyle?

– Ne bileyim? Uyandığımda kullanma kılavuzu 

ya da şehir rehberi falan yoktu cebimde.

– Dünyada olsak bari.

– En azından ahirette değiliz. Buna şükredelim 

bence.

belki yüzlerce yıl geçmişte bulmuştuk.

Yolculuk sonrası ilk kendine gelen bendim. Ben-

den sonra peş peşe uyandı arkadaşlar. Herkeste bir 

sersemlik, bir mahmurluk, bir kendini aymaya ça-

lışma...

– Ne oluyor?

– Neredeyiz?

– Hangi gezegen burası?

– İnsan yiyen canavarlar olmasa bari!

Bu ve bunlara benzer homurtular arasında ta-

kım kendine gelmeye başladı. Kâmil ilk uyananlar-

dandı. Beni görünce yüksek perdeden bir kahkaha 

kopardı.

HOH HOH HOOO! 
ORHAN BU NE HÂL? 

NOEL DEDE GIBI 
GÜLDÜRDÜN BENI BE!
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Hepimiz kollarımızı kavuşturduk Şevket’e ba-

kıyor, saçmalama rekorunu ne kadar geliştirebile-

ceğini dehşet içinde izliyorduk. Fakat Şevket hız 

kesmiyordu:

– Al işte bak takvim burada. Hah! Neymiş bu-

gün? 1 Ocak 1902. Bu kadar be abiciğim. Yok bin 

sene gitmişiz de, yok milyon sene gitmişiz de, yok 

nerelere düşmüşüz de... Bak, topu topu yüz küsur 

sene geri gitmişiz.

Artık Şevket’ten ümidi kesmiş öylece izlemeye 

koyulmuştuk.

– Hakikaten ya! O ışıkların arasında yolculuk 

yaparken “Bu yolun sonu ya cennet ya cehennem!” 

diye düşünmedim değil hani.

Herkes uyanıp ilk sarsıntıyı atlattıktan sonra 

artık sakin olmalı ve durum değerlendirmesi yap-

malıydık.

İlk iş olarak nerede ve hangi zamanda olduğu-

muzu belirlememiz gerekiyordu.

Şevket sordu:

– Orhan bak bakalım şu telefonuna saat kaç-

mış?

– Kaçmış Şevketçiğim kaçmış! Kaçmış gitmiş! 

Saat maat kalmamış ortada!

– Ne diyorsun Orhan?

– Diyorum ki belki bin sene geriye gittik, sen sa-

atin hesabındasın. Önce tarihi tespit etsek daha iyi 

olmaz mı?

Kâmil de duruma müdahil oldu:

– Tarihten de önce nerede olduğumuzu öğrensek 

belki daha doğru olacak arkadaşlar.

Şevket saçmalamakta pik yaparak:

– Abiciğim versene şu telefonu! Takvim denen 

bir şey var herhalde. Aç abi aç! Konumu da aç! Şim-

di buluruz yerimizi de…
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– Kütüphanedeee! Bunca kitap başka nerede 

olur?

– Peki, bu kitaplarda bir şey dikkatini çekiyor 

mu?

– Hepsi Arapça bunların.

– Başka?

– A! Bir de hepsi el yazmasına benziyor.

– Demek ki daha matbaa icat edilmemiş. Peki, 

daha matbaa icat edilmemişken senin telefonun 

yerini bulacak olan uyduları kim koymuş olabilir 

tepemize Şevketçiğim?

– Oouğ! Onları biz gönderiyorduk, değil mi?

“Şevket’in ayakları suya erdi!” diyecektik ki; 

tam gol olmak üzereyken yetişip topu çizgi üzerin-

den çıkaran defans oyuncusu heyecanıyla atıldı:

– Ama telefon 1902’de olduğumuzu söylüyor.

Ama bu çaba sadece onun da topla birlikte kale-

ye girmesine yaramıştı.

– Çünkü elindeki telefonun takvimi 1 Ocak 

1902’den başlıyor. Daha öncesi takvimde yok.

– Nasıl yok ya?

– Kimsenin bu kadar geçmişe gideceğine ihtimal 

vermedilerse demek ki!

– Hımm! Mantıklı aslında.

– Açalım abiciğim... Neredeydi konum hizmet-

leri? Hah! Bak, “Konumunuz hesaplanıyor...” dedi. 

Az sonra söyleyeceğim yerimizi de.

Bir süre bekledikten sonra...

– Tabii kapalı yerdeyiz ya görmüyor uyduyu.

– Uyduyu?

– Heee, uyduyu…

ŞEVKET ÇEVRENE BIR 
BAK BAKALIM! SENCE 

BIZ NEREDEYIZ?
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yer kâğıt. Tepemizde de bombalar patlıyor. Bir kı-

vılcım girse içeri, biteriz!

– Ne kadar abarttın ya! Dur bakayım sen. Ben dı-

şarı çıkıp bir kolaçan edeyim ortalığı. Bakarsın bir 

şeyler öğrenirim.

– Aman abi hemen kapının önünden sor gel. Bı-

rakma bizi burada bir başımıza.

– Bir başınıza mı? Bir başına giden benim Kâmil. 

Siz üç başınıza buradasınız.

Timur Abi çıkmasından birkaç dakika sonra geri 

geldi:

– Çocuklar sanırım bu şehir kuşatma altında.

Şevket:

– 15 saniyede nasıl topladın abi bu bilgiyi?

– Çok kolay oldu. Dışarıda soru sorabileceğim, 

aklı başında hiç kimse yoktu. Dışarıda kalmış bir 

iki kişi de “Kuşatma! Kuşatma!” diye bağırarak evi-

ne kaçıyordu.

Ben:

– Abi sorması ayıp, sen o bağrışarak kaçanların 

“Kuşatma! Kuşatma!” diye bağırdıklarını nasıl an-

ladın?

– Hakikaten ya! Duyunca bana çok normal geldi. 

Hiç farklı bir dili anlıyormuşum gibi hissetmedim.

Biz böyle birbirimizle didişirken, dışarıda bir 

gümbürtü koptu. Sonra bir tane daha...

Kâmil:

– Haaah! Bir savaşımız eksikti. O da çıktı tam 

oldu. Evet arkadaşlar, benimle birlikte tekrarlayın: 

Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muham-

meden abduhu ve rasulüh.

Timur Abi:

– Biraz sakin ol Kâmil! Dur bakalım, daha bir 

yere gitmiyoruz kardeşim.

– Nasıl sakin olayım abi? Kütüphane burası. Her 


