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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.

Kâmil’den de Alparslan’ı ve Malazgirt Zaferini 

dinlemiştik.

Bakalım Timur Abi neler anlatacak?

Haydi, buyurun. Başlıyoruz.

İlk macera anlatıcımız 

Şevket olmuştu. İkinci Or-

han, üçüncü de Kâmil… 

Dördüncü macerayı ise 

Timur Abi anlatacak. Fa-

kat serimiz beş maceradan 

oluştuğuna göre, acaba be-

şinciyi 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 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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UZAYA MI 
GİDİYORUZ?

Bölüm 1

Bir gün bizim çocuklar telaş içinde yanıma gel-

diler. Dediklerine göre surun burcunda oynarken 

garip bir ışık görmüşler. Hepsinin ödü patlamış. 

Benim de bakmamı istiyorlardı. Ertesi gün birlikte 

bakabileceğimizi söyledim.

Ertesi gün akşama doğru birlikte burca gittik. 

Fakat söylediklerine göre ben varken ışık nazlanı-

yor, ortaya çıkmıyordu. Artık çocukların beni ka-

faya almış olduklarını düşünmeye başlamıştım ki, 

birdenbire duvardaki bir kovukta bir ışığın parladı-

ğını fark ettik.  

Benim:
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Sanki artık hareket etmiyorduk.

Hatta bir dakika! Hareket etmiyor değil, ede-

miyorduk. Yani ben hareket edemiyordum. Sanki 

üzerime bir öküz oturmuş gibiydi, kıpırdayamı-

yordum.

İşin kötüsü karanlıkta üzerime çöken ağırlığın 

ne olduğunu da göremiyordum.

Biraz sonra kollarıma ve bacaklarıma kan gitme-

ye başladı. Yavaş yavaş görüşüm de açılıyordu.

Çevremi görmeye başlamamla birlikte üzerim-

deki ağırlığın sebebi de ortaya çıktı. ŞOK TİMİ’nin 

ŞOK kısmı TİM kısmının üzerinde yatıyordu. 

– Şu ışığa yakından bakalım. Böyle durmakla bir 

şey anlayamayız, dememle birlikte hepimiz kafala-

rımızı ışığın geldiği kovuğa soktuk.

Biz ışığa bakmak istemiştik ama kafamızı sok-

tuktan bir kaç saniye sonra her yer karardı. Bütün 

ışıklar söndü. Birkaç saniyelik karanlığın ardından, 

sanki uzay boşluğunda, yıldızların arasında ışık 

hızında gidiyormuşuz gibi uçmaya başladık. Hızı-

mızın yüksekliğinden yıldızlar ışıklı çizgiler gibi 

sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden 

akıp gidiyordu.

Neye binmiştik bilmiyorum, çünkü bir gemi veya 

uzay aracının, hatta herhangi bir şeyin içinde değil-

dik ama bu yolculuğu idare eden her kimse, bizi bir 

yıldıza, gezegene, karadeliğe falan çarptırmaması 

için dua ediyordum. 

Galaksinin öbür ucunda bir yıldıza bu hızla çar-

parsak “cızz” diye bir ses bile çıkaramadan, aynı 

hızla yolculuğumuza ahiret istikametinde devam 

ederdik. Bir gezegene denk gelirsek de Paleolitik 

Çağ resimleri gibi kaya süslemesi olurduk.

Bir süre daha yolculuğumuz bu şekilde devam 

ettikten sonra bir anda yine zifiri karanlığa gömül-

dü her yer.
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– İçinden geçtiğimiz zımbırtı sanırım bizi deni-

ze fırlattı. Allah’tan koca denizde bir tekneye denk 

gelmişiz. Yoksa Allah muhafaza, o hızla denize düş-

sek daha uyanamadan tahtalıköye geçiş yapardık.

Orhan:

– Burası da tahtalıköy sayılır baksana Kâmil. 

Her yer tahta.

Dikkatli hareketlerle teker teker çocukları üze-

rimden attım. Üzerimden her attığım yuvarlanıp 

tekrar üzerime yatıyordu.

– Yahu bu nasıl yerçekimi? Her şeyi benim 

üzerime çekiyor! Yolda bana mıknatıs mı yuttur-

dular, ne yaptılar, diye söylene söylene çocukları 

üzerimden atmaya devam ettim. Ta ki uyandırana 

kadar...

Uyanan önce şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor 

sonra kendini dengeleyip bir daha üzerime gelmi-

yordu.

Allah’a şükür sonunda ben de ayağa kalkabil-

dim. Ve ancak ondan sonra neler olduğunun farkı-

na varabildim.

Bir teknenin ambarındaydık. Ben en altta yani 

dipte kalmıştım. Çocukları üstümden attıkça onlar 

yan duvarlardaki eğimin etkisiyle yine üstüme yu-

varlanıyorlardı.

Hepimiz kendimize gelince hep birlikte durumu-

muzu belirleme gayretiyle etrafımızı kolaçan etme-

ye başladık.

– Çocuklar siz bu burcun içinde hiç tekne gör-

müş müydünüz?

Kâmil:

EVET, SANKI DAHA 
TAMAMLANMAMIŞ BIR 
TEKNE BU. DENIZDE 
DEĞILIZ DEMEK KI.
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Şevket:

– Abi kusura bakma. Bu ne idüğü belirsiz yer-

de senden bir saniye bile ayrılmayız. Anca beraber 

kanca beraber!

– Hep beraber yakalanalım istiyorsunuz yani, 

öyle mi?

– Sen yakalanırsan, bizim için de en hayırlı so-

nuç yakalanmak olur zaten abi.

Biz bunları konuşurken Kâmil dikkatli dikkatli 

bize bakıyordu. 

En sonunda rahatsız oldum.

– Ne var Kâmil?

– Abi kıyafetlerimize dikkat eden oldu mu?

Aydınlığa çıkınca kıyafetlerimizin de değişmiş 

olduğu ortaya çıktı.

– Hasbünallahi ve ni’me’l-vekîl. Amma acayip 

bir durum. Rabbim hayırlara çıkarsın.

Koro:

– Âmin!

Korkunun ecele faydası yoktu. Çaresiz birlik-

te çevreyi keşfe devam ettik. Görünüşe göre bir 

tersanedeydik. Fakat günümüz tersanelerine hiç 

benzemiyordu burası. Bizdekilere göre çok ilkel 

bir yerdi.

Kâmil:

– Doğru ya! Teknedeyiz ama hiç sallanmıyoruz. 

Deniz sesi de yok. Ne oldu bize?

– Çocuklar başımıza bir iş geldi ama hayrolsun 

inşaallah! Siz şimdi yerinizden kıpırdamayın. Ben 

bir dışarı bakıp durumu anlamaya çalışayım.

Koro:

– Tamam abi!

Çocukları teknede bırakıp dışarı çıktım. Ya da 

ben öyle sandım. Daha on metre gitmemiştim ki ar-

kama bir baktım, hepsi peşimde.

NE ARIYORSUNUZ 
PEŞIMDE, HANI 

BEKLEYECEKTINIZ?
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– Anaaam! E, bunlar Arapça konuşuyor.

– Veee?

– E, ben bunları nasıl anladım o zaman?

– Demek ki?

– Biz Arapça biliyoruz.

– Tebrik ediyorum. Başımıza gelen nasıl bir işse, 

kıyafetler, lisan tam tetimmatıyla getirmiş bizi bu-

raya. Utanmasa cebimize güncel para bile bıraka-

cakmış.

İki saniye sonra Orhan:

– Valla hiç de utanmamış abi. Cebine bak ister-

sen!

Aynı anda çok sayıda gemi inşa ediliyordu. Üs-

telik de hepsi aynı tipte gemilerdi. 

Kıyafetlerimiz yöreye uygun olduğundan kim-

se bizi çevirip “Hop, hemşerim! Kimsin? Nesin?” 

demiyordu. Fakat benim dikkatimi bir şey çek-

mişti.

– Çocuklar bir şey dikkatinizi çekti mi?

– Ne çekecekti abi?

– Şevket, şu adam diğerine ne söylüyor?

– Getireceği tahtaları nereye bırakacağını tarif 

ediyor abi.

– Peki, bunu Türkçe mi söylüyor?


