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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: 



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.

Orhan ise Selahaddin Eyyubi ile birlikte Ku-

düs’ün fethine katıldıkları macerayı anlatmıştı.

Bakalım Kâmil neler anlatacak?

Haydi, buyurun. Başlıyoruz.

İlk macera anlatıcımız 

Şevket olmuştu. İkinci 

macerayı ise Orhan anlat-

mıştı. Üçüncüyü Kâmil ve 

dördüncüyü de Timur Abi 

anlatacak. Fakat serimiz 

beş maceradan oluştuğuna 

göre, acaba beşinciyi kim 

anlatacak?

O da sır olsun şimdilik. Belki güzel bir sürpriz 

bekliyordur sizi son macerada...

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 mesela 

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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ZAMANDA 
YOLCULUK!

Bölüm 1

Timur Abi’yle birlikte surun burcunda karşılaş-

tığımız gizemli ışığın ne olduğunu tespit etmeye ça-

lışıyorduk. Fakat Timur Abi varken ışık nazlanıyor 

ve ortaya çıkmıyordu. 

Tam artık vazgeçmeye hazırlanırken, ışığımızın 

birdenbire ortaya çıkmasıyla hepimiz kafalarımızı 

ışığın geldiği kovuğa sokmuş, kaynağını görme gay-

retine girişmiştik.

Sonra ne olduysa oldu, su parklarındaki renk-

li boru şeklindeki kaydıraklar gibi bir ışık huzme-

si içinde aşağı doğru düşmeye başladık. Filmlerde 

böyle şeyleri sıkça görüyoruz ama içinde olmak 
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“Ah! Of! Aman! Anam!” nidaları arasında kendi-

mize geldik.

İkiyle ikiyi toplayınca dört ettiğini bilecek kadar 

aklımız başımıza geldiğinde, hızlıca çevreye bir göz 

gezdirdik. Duvarlara ve kapıların yerlerine bakar-

sak sanki yine aynı yerdeydik ama dekorasyon çok 

farklıydı. Bizim içinde oyunlar oynadığımız, hatta 

voleybol filesi kurmayı bile düşündüğümüz boş 

mekân kılıçlar, oklar, mızraklar ve kalkanlarla do-

luydu. 

İlk ses Şevket’ten çıktı:

– Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir-

rahmanirrahim...

Orhan:

– Aga bu tünelin ucu ne biçim bi yere çıktı böyle!

– Adamlar zamanında nasıl yol yapmışlar du-

varın içine baksana. Sanırım alt kata düştük. Ama 

şimdiye kadar biz burayı nasıl bulamadık ki? Bir de 

bu surların her yerini bildiğimizi sanırdık.

– Kâmil, bence alt kata düşmedik.

– Nasıl düşmedik Timur Abi? Baksana etrafına. 

Alt kat silah deposuymuş. Yalnız elektriğin icadın-

dan kim bilir kaç sene önce o geçide ışıklandırmayı 

nasıl yapmışlar aklım almadı.

bambaşka bir hismiş. Hani orada kahramanlar hiç 

korkmuyorlar hatta eğleniyorlar ya, hah işte halt 

etmiş onlar. Kalbim çenemde atıyordu resmen be!

Tünelin sonuna doğru ışıklar zayıfladı, zayıfla-

dı, zayıfladı… Ve karanlık!

Gözümü açtığımda benim gibi diğer arkadaşla-

rın da neler olduğunu anlamaya, ama önce ayılma-

ya çalıştığını gördüm.

AY! AMAN! 
OF! YANLARIM 

YANLARIM! 

AHHH!
BACAKLARIM 

NEREDE?
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Sokak.

Sokak dediysem öyle yolu, kaldırımı ve iki ta-

rafında evleri olan şehir parçasını kast etmiyorum. 

Dışarısı yani. Açık hava. Yer seviyesi.

Orhan:

– Kâmil, alt katta da sokak olamayacağına göre 

senin teori yatar kardeşim.

Şevket:

– Alice’nin içine yuvarlanıp saçmalıklar diyarı-

na çıktığı tavşan deliği gibi bir şey mi vardı duva-

rın içinde acaba? Başka bir dünyaya mı düştük ne 

ettik?

– Saçmalama Şevket! O dediğin hikâye bir ma-

tematik profesörünün uydurması. Baştan sona ger-

çek dışı şeylerle dolu. Biz ise gerçek hayattayız. 

Aha bak çimdikliyim seni de gör...

– Ben de seni bi tokatlayayım o zaman!

Timur Abi bizi kendi hâlimize bırakmanın iyi 

bir fikir olmadığını düşünmüş olacak ki, müdaha-

le etti:

– Gençler boşa tartışmayın. Nasıl bir şeyin için-

den geçtik bilmiyorum ama şu anda aynı yerdeyiz.

– Alt kat olmadığını anladık zaten.

– Kâmil, yukarı baksan yeterdi anlamak için. Ta-

Orhan beni destekledi:

– Orasını benim de aklım almadı ama sanırım 

durumumuz hakkında en akla yakın açıklama se-

ninki Kâmil.

– Teşekkür ederim kardeşim.

Timur Abi:

– Şu kapının aralığından dışarı bir baksanıza ço-

cuklar.

Timur Abi’nin sözü üzerine hepimiz kapıya yö-

neldik. Aralıktan dışarı baktık ve ne görsek beğe-

nirsiniz?

SIZ DE BENIMLE 
AYNI ŞEYI 

GÖRÜYORSUNUZ 
DEĞIL MI?
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olduğumuz ortaya çıkar. O zaman da şaşkınlığın 

yanında bir de kaygı verici hatta üzücü durumlarla 

karşılaşabiliriz.

– Can yakıcı?

– Aynen!

Bir süre ortalıkta kendimizi belli etmeden dolaş-

tıktan sonra bir kenarda oturup durumumuzu be-

lirlemeye çalıştık. 

van belki yirmi-otuz metre yüksekte. Üstelik tavan 

da değil, çatı.

– Ee? Paralel boyuta mı geçtik?

Orhan:

– Harikalar Diyarı da değil!

Timur Abi hepimizi aydınlattı:

– Az önce de söylediğim gibi neyin içinden geç-

tik bilmiyorum. Ama şu anda aynı yerde fakat farklı 

zamandayız. Ve acele etmeliyiz.

Şevket:

– Ne için acele edeceğiz abi?

– Baksana burası silah deposu ve kapı aralık. Ka-

pıda nöbetçi de yok. Bu durum uzun sürer mi sizce?

– Herhalde nöbetçi çişe falan gitmiştir.

– O zaman hemen sıvışmak lazım buradan! Ne-

reye gittiyse her an dönebilir nöbetçi.

Hepimiz hızlı ve sessiz adımlarla kapıya yönel-

dik. Sağı solu kolaçan edip usulca dışarı süzüldük. 

Biraz sonra şehirde halkın arasına karışmıştık 

bile.

– Abi içerisi loş olunca anlamadık ama bizim kı-

yafetlerimiz de değişmiş.

– Kâmilciğim, şaşırılması gereken çok fazla şey 

var ama şaşkınlığımızı çok belli edersek yabancı 

ÇOCUKLAR BIZIM TAVŞAN 
DELIĞI ANLAŞILAN BIZI 

GEÇMIŞ ZAMANA GETIRDI. 
ÇOK BÜYÜK IHTIMALLE 

ISTANBUL’DAYIZ.
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– Her biri binlerce dolara gidiyor bunların, ha-

berin var mı?

– İyi, iyi! İnşaallah burada bir ekmek almayı be-

cerebiliriz bunlarla. Yoksa cebinde binlerce dolarla 

açlıktan ölen, insanlık tarihinin ilk şapşalları ola-

biliriz.

Ortaya dökülen paraları incelemeye başladık.

Timur Abi:

– Okulda Roma rakamlarını öğrettikleri zaman 

hepiniz, “Bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak?” 

– Evet, sur aynı sur ama dışarısı bambaşka.

Şevket:

– Dikkatinizi çekti mi? İnsanların konuştukla-

rı dil Türkçe olmamasına rağmen anlayabiliyoruz. 

Yani ben anlayabildiğime göre siz de anlıyorsunuz-

dur diye düşünüyorum.

Orhan:

– A, evet! Ben de anlayabiliyorum.

Timur Abi:

– Çocuklar bu tavşan deliği sadece giysilerimizi 

değiştirmemiş. Benim giysinin cebinden bu zamana 

ait para da çıktı.

– E, iyi abi! Paranın üzerindeki tarihten bulun-

duğumuz zamanı yaklaşık olarak tahmin edebiliriz.

– Çok haklısın Kâmil. Durun bakalım şunlara. 

Sizdekileri de çıkarın.

Şevket:

– Ya bende yok galiba. Baktım ceplerime ama...

Orhan:

– Pintilik yapma oğlum. Vereceğiz paranı geri. 

Tövbe tövbe ya! Sanki çalışıp kazanmış…

– Öyle deme oğlum. Bunları bizim zamana bir 

götürsek var ya...

– Eee?


