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İÇİNDEKİLER 
 
tema 1: kayıp madde (9-131) 
 
içindekiler:….1-8 
önsöz:….8 
 
hikaye 1 eski çağlar………………..(9-36) 
Rema yıldızına ulaştıklarında 
Yolculuk devyam ediyor 
Yolculuk sona eriyor 
Yanardağ patlıyor gemi sizlere ömür 
Uxirego’nun keşfi 
Melinea ve natya verasetle birleşiyor 
Kahun bin ixar ve aras’ın manevi dejenerasyonu 
Telka veri ve putperestliğin çöküşü 
Kambu dükü isyan ediyor 
Uxirego madenleri çıkarılmaya başlanıyor 
Telka veri vefat etti 
Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor 
Aras gezegeninde ilk uzay aracı inşa ediliyor 
Rahkop mısırın ilk firavunu oluyor 
Atlanyalılar dünyanın dört bir köşesine gidiyor 
Heyni düzeni kuruluyor 
Vorteler ve grumenlerin kadim düşmanlıkları 
m.ö 6000 dünyada vorte-grumen meydan muharebesi 
Daha sonraki çağlarda uxirego’nun akıbeti 
Atlanyalıların dünyaya 2 kere daha gelmek istemeleri 
  
HİKAYE 2- UXIREGO ÇAĞI DÜNYADA BAŞLIYOR……..(37-65) 
Sultan 2. abdülhamid’in kayıp şehzadesi 
Mehmet yıldızoğlu ülkenin başına geçiyor 
Mars kolonisi kuruluyor 
Yeni dünya düzeni örgütü toplantısı ABD 
18 nisan 2024, area 51 
Görünmezlik bulundu (1 nisan 2025) 
Görünmezlik sıvısı çalınıyor 
İngiltere kralının ölümü 
3.dünya savaşında fransa 
3.dünya savaşında ingiltere 
3.dünya savaşında Almanya 
3.dünya savaşında ispanya 
3.dünya savaşında Türkiye 
3.dünya savaşı hindistan cephesi 
3.dünya savaşı meksika fetihleri 
29 ekim 2025 suriyenin paylaşılması 
1 nisan 2026 Zürih antlaşması 
Savaş sonrası yeni dünya düzeni örgütü toplantısı 
Savaş sonrası dünyada değişen dengeler 
Mars kolonisinde durumlar 
Mehmet Yıldızoğlu uxirego’yu buluyor 
Yıl 2030, abd başkanı suikast ile öldürülüyor 
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Türkiye ve ırak arasında ipler geriliyor 
1 haziran 2034, yeni dünya düzeni örgütü toplantısı 
Darbe toplantısı 
1 haziran 2035 Türkiye imparatorluğu kuruluyor 
Heyni düzeninin imparatora ziyareti 
Uçan otomobiller trafiğe çıkıyor 
Kuzey kore tarihe karışıyor 
2050 yılında dünyada siyasal durumlar 
Hurşit barış’ın hikayesi 
Hurşitin ilk uçma denemesi 
Yıl 2053 ve ilk Türk astronot uzayda 
vii.mehmet ölmeden evvel hurşit barış’a ne dedi? 
Yıl 2059 robert de lever hurşit barış görüşmesi 
Yıl 2061 ve dünyada politik durumlar 
Yeni roma imparatorluğu-fransa savaşı (2062) 
Fransa cumhurbaşkanı emanuel vernes’in anlatımıyla savaş 
Zeka kopyalama hayata geçiyor! 
Uzayda durumlar ve yeni koloniler 
Darbeciler 3.kere harekete geçti (1 haziran 2100) 
Türkiyede hanedan değişimi 
2155 yılında dünyada siyasi durumlar 
Türkiye ile azerbaycan’ın birleşmesi 
Kübada komünizmin yıkılması (2069) 
 
HİKAYE 3 – YÜRÜYEN HATIRA MAKİNESİ (65-77) 
Defne zorba öğretmenin hevesini kursağında bırakıyor 
Defnenin ortaokul yılları 
Defne robot olarak yalnız değil 
Newoo’nun hedefi yeni roma’yı büyütmek 
Yunanistan krallığı kuruluyor 
Defne anne babasını ziyaret ediyor 
Yıl 2188 ve beklenmeyen bir telefon; 
Makineleşmiş bilince muhalefet destek kazanıyor. 
 
HİKAYE 4 – 4.DÜNYA SAVAŞI (77-90) 
26 ocak 2206 newoo toplantısı 
Savaş başladı 
Yunanistan ve Yugoslavya savaşa dahil oluyor 
ülke ülke savaşın seyri 
Amerika birleşik devletleri 
Almanya 
Türkiye 
Slavya 
12 haziran 2210 kahire antlaşması 
Uxirego’yu daha etkin kullanmak için yollar aranıyor 
Newoo toplantısı 
2221 yeni roma-Türkiye savaşı 
Yeni roma imparatorluğu yıkılırken imparatorun son saatleri 
Adrian quasar’ın hayatı ve ABD’nin değişimi 
4.süleyman’ın seferleri 
Güneş sistemine yabancı bir cisim giriyor 
Neis areis uxirego’yu keşfediyor 
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Ho areis ölüyor 
Barış ortamı bozulmadan önce dünya 
 
HİKAYE 5-VERNESİZM(90-107) 
Kilise faaliyetleri kuzey atlantik ve avrupa birliklerine sıçrıyor 
Yeni yıl orucu 
Fredo sorguluyor 
Vernesizmde restorasyon 
Eğitim bakanlığı vernesistlerin elinde 
Fredo aktif siyaseti bırakıyor 
Fredo’ya suikast 
Fredo kıyamet hakkında konuşuyor 
Vernesistler iktidar oluyor 
Birlik partisi yıllar boyu tek başına iktidar 
Fredo ölüyor kıyamet yaklaşırken 
Tarık demirin şok açıklamaları deprem etkisi yaratıyor 
Kıyamet geldi çattı 
 
HİKAYE 6 – 5.DÜNYA SAVAŞI (107-109) 
5.dünya savaşı(2373-2379) 
Newoo toplantısı 
Heyni düzeni newoo’yu ortadan kaldırmaya başlıyor 
 
Tema 1 rehberleri (109-131) 
GEZEGEN REHBERİ 
YAŞAM FORMLARI REHBERİ 
BAZI ŞAHISLAR VE HAYATLARI 
Hore nat ve hayatı 
Huri na (m.ö 11300-m.ö 10678) 
Lami enk (m.ö 12005-m.ö 11000) 
Delhi rajası giri mana ve anıları 
Kar han ailesi ve soyu 
Haten han (m.ö 3280-m.ö 3042) 
Hos han (m.ö. 3122-3000) 
Kai han (M.Ö. 3103-3020) 
Mei han (m.ö 3120-m.ö 3022) 
Okor han (m.ö 3100-m.ö 3025) 
Turay han (m.ö 3079-3000) 
Anut han (m.ö 3098-m.ö 3012) 
Ni han (m.ö 3117-m.ö 3006) 
Sagen nat 
edward rotten (1991-2060) 
Franklin coined (1961-2030) 
Nicolas coined (2012-2080) 
Murray hares (2001-2033) 
Grevor chorterish (1945-2038) 
Moşe şalom 
Deniz kaan dülger (1961-2044) 
Emir diltaşoğlu (1972-2035) 
Vladimir krayna 
Heinrich habsburg 
Abdullah el mahir 



 
 

4 
 

Ronald coneter (2101-2172) 
VI.murat Yıldızoğlu (1991-2066) 
Tülay metin 
Hasan ali fazıloğlu 
Murtaza bakır; 
Erkan kuğu 
Leonidas paleologos 
Neslihan gökkurt (2140-2220) 
Hakan çelik ve defnenin son günleri 
Taichi harita 
BAZI KURULUŞLAR 
NEWOO (yeni dünya düzeni örgütü) 
Türkiye imparatorluğu kimyevi işler bakanlığı 
Heyni düzeni 
Uluslar arası uzay ajansı 
ANTİK ÜLKELER REHBERİ 
 
-------------------------------- 
 
TEMA 2 - UXIREGO – YILDIZLARA DOĞRU (131-194) 
 
HİKAYE 1 – GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINA DOĞRU (131-178) 
Proxima centauri seferi başlıyor 
Newoo düzeni marsta hortluyor 
Dünya tarihiyle 14 mart 2453 bir mars sabahı 
2454 yılında fanse gezegeninde durum; 
2454 yılında marsta genel durum; 
insan klonlama önündeki engellerin kaldırılması! 
17 nisan 2458 kaşif 400 fanse'de! 
1 haziran 2458 mars; 
mira areis ölüyor 
10 mayıs 2460, ve tetik çekildi savaş başladı 
17 haziran 2460, ganymede mars tarafından ele geçiriliyor 
eylül 2460 savaş devam ediyor 
2461, uzay tüneli projesi hayata geçiyor 
2462, kaşif 400 geri dönüyor 
Yeni dünya devleti kuruluyor! 
yeni dünya devleti çözüm yolları arıyor 
17 mayıs 2462 mars darbesi! 
1 haziran 2462 ve kara kıta savaşı başladı 
Büyük bangui taarruzu 
20 ağustos 2462 napoli antlaşması 
Alfa centauri kolonisi için çalışmalar başlıyor 
Yıl 2475 kolonizasyon tüm hızıyla devam ediyor 
Kuraw’ların insanlardan öğreneceği çok şey var. 
Kuraw kabilesinin insanlarla randevusuna kuraw gözüyle bakış 
Dünyada demografik vaziyet 
21 nisan 2476 sirius’a girildi 
Dradalıların kısa tarihi 
Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor! 
1 nisan 2480 YDD başkanlık seçimleri 
Siristan’daki gelişmeler 
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Alfa centauri’de durum 
Fanse’de durum 
2485 yılında güneş sisteminde durum 
Güneş aşırı sistemlerde durum 
savaşın ayak sesleri 
15 temmuz 2485 ve savaş başladı 
12 eylül konferansı 
Mars savaşa giriyor 
20 aralık 2485 moskova antlaşması 
2486 yılında tau ceti kolonisi kuruluyor 
Tau ceti’lilerin insanlarla karşılaşması 
Yıl 2500, dünya devleti kuruluyor 
Kuraw’lar dünyaya geliyor! 
2500 yılında güneş aşırı koloniler 
Suhva ırkı ve medeniyeti 
Kuraw’lar bağımsız bir gezegen talep ediyorlar 
Sirius yıldızında insanların yeni işgal planları var 
Dünya devleti siristan kolonisini lağvediyor 
Drada tam yok olmadı 
Yıldızlararası cumhuriyet kuruluyor 
Semes yıldızında neler oluyor? atlanyalılar geri mi dönüyor? 
2275 yılı plüton ziyaretini araslılardan dinleyelim 
Ve atlanyalıların 3.dünya seferi 
Yeniden birleşimde yaşananlar 
Yıl 2610, insanlar yeni bir medeniyet keşfediyor 
İnsanlar ile atlanyalılar birleşiyor 
27.yüzyılda dünyada vaziyet 
Akavililer uzayda 
Kolonizasyon rüzgarı 
 
HİKAYE 2: KURAW-İNSAN İHTİLAFI (178-181) 
Nisan 2883 kuraw cumhuriyeti bakanlar kurulu 
Siriusta kuraw kolonisi kuruluyor 
Dradalıların vaziyeti 
Kuraw-dradalı teması 
 
HİKAYE 3 – REMA YILDIZI ZİYARETİ (181-184) 
Kuraw krizi hakkında jim areis’ın yorumu; 
 
HİKAYE 4 – ATU ÇETELERİ (184-187) 
 
Tema 2 rehberleri (188-194) 
GEZEGEN REHBERİ 
YAŞAM FORMLARI REHBERİ 
BAZI ÖNEMLİ KİŞİLER 
Minua colombus (2369-2450) 
Kamer saran (2410-2460) 
Setna areis (2404-2550) 
Rua coneter (2445-2620) 
Seplen areis (2430-2600) 
Anther wolfheld (2268-2340) 
TEŞKİLATLAR REHBERİ 
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ÜLKELER REHBERİ 
 
--------- 
 
TEMA 3 – ZİRVE VE DÜŞÜŞ (194-226) 
 
HİKAYE 1: DRADA’NIN YÜKSELİŞİ (194-196) 
20 temmuz 2969, aya ayak basmanın 1000. Yıldönümü 
Sene 3000! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
Drada’nın yükselişi 
Nasi ome anlatıyor; 
Kuraw ve drada liderlerinin toplantısı 
 
HİKAYE 2 – GRUMEN BELASI (196-203) 
Hui coneter araştırma yapıyor 
Kano yıldızına seyahat 
Güneş sistemine grumenler giriyor 
Yıldızlararası federasyon kuruluyor 
3050 yılında galaktik vaziyet 
İnsanlar aldebaran’a seyahat ediyor 
Aldebaranlıların insanlarla tarih boyunca ilişkileri 
Sene 3100; büyük galaktik savaşta grumenler yok ediliyor 
Vorteler dradaklara birleşelim teklifinde bulunuyor 
 
HİKAYE 3 – TAU CETİ FİNOLARI İSYAN EDİYOR (203-204) 
Finoların bakış açısıyla olaylar; 
 
HİKAYE 4 – EVRENSEL İMPARATORLUK (204-211) 
İmparatorluk pollux kolonisi için çalışmalar başlatıyor 
Yıldızlararası federasyonda homurdanmalar başlıyor 
Yeni federasyon başkanı geniş yetkilerle seçiliyor 
Neva yıldızı imparatorluğa katılıyor 
Matar ve rema imparatorluğa katılıyorlar 
İmparatorluğun tavia’lılarla görüşmesi 
Pulez kuvvetleri rema’ya saldırıyor 
Galaktik imparatorluk saldırıya saldırıyla karşılık veriyor 
Federasyonun içerisindeki ajan ve barış 
Yıl 3500, galaktik vaziyet 
 
HİKAYE 5 – MAKİNELERİN KALKIŞMASI (211-214) 
Yapay zeka insanlar bağımsızlık ilan etti 
Çetin mücadeleden bir kesit: ender sahr anlatıyor; 
Yapay zeka isyanı bastırılıyor; 
Yeni bir element; sohesta 
 
HİKAYE 6 – YILDIZLARIN KRALI (214-215) 
Yıldızların kralına Stelgor yıldızına gidiliyor 
Yıldızların kralına yolcu kalmasın! 
Uyanma zamanı! 
Yıl 3650; giden memnun ki yerinden dönen yok seferinden 
 
HİKAYE 7 – FELAKETLER (215-222) 
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Kuraw soyu kuruyor 
atlanya tufanları 
Zincirleme felaketler sonrası yıldızlardan kaçış 
37.galaktik meridyen sonrası felaket 
İmparatorluk-federasyon olağanüstü toplantısı 
Matar ve rema kuruyor 
Neva ve mu sistemlerine taş yağıyor 
Bütün bu felaketlerden sonra insanlığın durumu 
Felakete uğrayan gezegenler eski haline dönmeye başlıyor. 
Univatorlukta insanlar azınlıkta kalıyor 
2.stelgor seferi başlıyor 
Stelgor yolcuları dönerken univatorlukta vaziyetler 
 
HİKAYE 8 – UNİVATORLUK KARIŞTI (222-224) 
 
HİKAYE 9 – BÜYÜK STELGOR GÖÇÜ (224-226) 
Stelgor insanlara hiç iyi gelmiyor 
DEVLETLER REHBERİ 
 
---------------- 
 
TEMA 4 – HEYNİ DÜZENİ VE UZAYLILARIN SONU (226-259) 
 
HİKAYE 1- YIL M.Ö. 2775 – MEPLAN HAN’IN ÖLÜMÜ SONRASI (226-229) 
Heyni düzeninin mısırdan çıkışı (m.ö 2500) 
Hofalor sicilyada 
 
HİKAYE 2 - YIL M.Ö 1257 ATLANYALILARIN DÜNYA SEFERİ (229-230) 
HİKAYE 3 - M.Ö 323 BÜYÜK İSKENDERİN ELEMENTTEN HABERDAR OLUŞU (230-231) 
HİKAYE 4-TİBETTE UXIREGO YENİDEN BULUNUYOR (231) 
HİKAYE 5-YIL 603 ATLANYALILARIN 2. DÜNYA SEFERİ (231-232) 
HİKAYE 6-YIL 1453 KAI HAN’IN RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR (232-234) 
 
HİKAYE 7-YIL 1903, GRUMENLER NEWOO İLE İRTİBAT KURUYOR (234-243) 
1 ocak 1915 newoo toplantısı zürih, isviçre 
Heyni üyeleri mustafa kemal paşa ile görüşüyor; 
10 ağustos 1934 newoo toplantısı 
Atatürk ve Hitler’in yer altı şehrindeki hayatları 
 
HİKAYE 9-HEYNİ MEHMET YILDIZOĞLUNU HAZIRLIYOR (243-249) 
Eski siyasetçiler bir bir siyaseti terk ediyorlar 
3. dünya savaşından Türkiye imparatorluğunun kuruluşuna kadarki faaliyetler 
9 mart darbecilerinin gözünden darbe; 
İmparatorluğun kuruluşundan sonra heyni düzeni 
Uxirego yıllarca nasıl gizlendi 
 
HİKAYE 10-BİR TERMİTOİD HİKAYESİ (249-250) 
Nemmiklerin termi ziyareti 
 
HİKAYE 10-KİMYEVİ İŞLER BAKANLIĞININ HARİKALARI (250-259) 
Grevor chorterish suikasti 
Deniz kaan dülger suikasti 
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Görünmezlik kıyafetleri geliyor 
2046 FIFA DÜNYA KUPASI 
Dünya kupası Türkiye’nin 
Kimyevi işler bakanlığı şekil değiştirmeyi keşfediyor 
Dünyada genetik alandaki gelişmeler 
6. muratın tahta çıkışıyla yeni bakanlıklar kuruluyor 
ganymede kolonisi kuruluyor 
Türkler anadoluya geleli 1000 yıl oldu 
Mehtap ile furkan evleniyor 
Heyni düzeni hain planı anladığında iş işten geçiyor 
 
HİKAYE 12-NEWOO’DAN EVVEL HEYNİ KARŞITI ÖRGÜTLENMELER (259-262) 
Amr bin luhay ve arabistanda putçuluğun başlangıcı 
 
HİKAYE 13 – UNIVATORLUK YIKILDIKTAN SONRA (262-266) 
1- ster sisteminin akıbeti 
2- tavia sisteminin akıbeti 
3- tau ceti sisteminin akıbeti 
4- şempanze medeniyetleri 
5-) suhva medeniyetinin akıbeti 
6-) soir yıldızında vaziyet 
7-) bekrolluların akıbeti 
8-) insanlar yokken dünya ve güneş sistemi 
Aras gezegeni küllerinden tekrar doğuyor 
 
HİKAYE 14 – DÜNYADA MEDENİYET TEKRAR DOĞUP YEŞERİYOR (266-274) 
Ade hem dönemi dünya idaresi 
Teza hem dönemi dünya idaresi ve murizer’in yok oluşu 
Budukta murizerin yok oluşu bayramı 
Alfa centauri seferi 
İnsanlar dünyada gezmeye çıkıyor 
Kedigiller savaşı 
İnsanlar dünyaya göç etmeye başlıyor 
Sondarlıların dünya ziyareti 
Uzay tüneli kısa bir süreliğine hayata geçiyor 
Andromedalılar geliyor 
 
UXIREGO DÜNYA ÜLKELERİ (274-322) 
 
Önsöz 
 
Benim roman yazma konusunda ilk tecrübem diyebilirim. Gerçi 2009’dan beri bir şeyler kurgulamaya 
çalıştım ama hiçbiri bunun kadar fantastik olmamıştı. Kitapta tamamen kendi tarzımı konuşturdum 
bunu öncelikle belirteyim. 
 
Kainat tarihi olarak yazılan bu kitap bir fantastik kurgu-bilim kurgu arası bir kitap diyebiliriz aslında. 
Mucizevi bir elementin etrafında geçen bir insanlık tarihini bu fantastik kurgu eserinde bulacaksınız. 
Uxirego’da politik kurgular, efsaneler, çeşit çeşit ırklar, devletler, uzay savaşları, kişiler ve bunların 
hikayeleri yer alıyor. Bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor. Tek bir karakter üzerinden bir hikaye 
değil olay örgüleri üzerinden bir hikayeler bütünü diyebiliriz bu esere. Her kitabın sonunda çeşitli 
kişiler, kurumlar ve devletlerin olduğu bölümler mevcuttur. Kitabın tuzu biberidir. 
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Unutmayın: bu eserde yazılanların hepsi birer hayal ürünüdür. Tüm dünyaca bilinen kişi ve kurumların 
isimleri de kullanılmış olmasına rağmen yaşanılanlar birer uydurmacadan ibarettir. Sakın ola 
inanmayınız. İnanıpta gülünç duruma düşenlerin sorumluluğunu kabul etmediğimi baştan belirteyim. 
Fantastik kurgu eğlence için okunur. İyi okumalar. 
 
TEMA 1 – KAYIP MADDE 
 
HİKAYE 1- ESKİ ÇAĞLAR 
 
Atlanya devleti elindeki tüm gücüyle yuana devletine saldırmaktaydı yer yer nükleer silahlar 
konuşmaktaydı. İnsanlar ellerindeki refahtan ötürü şımarmışlardı, suç oranları gırla gidiyordu ve 
insanlar tez zamanda uslanacak gibi de değildi. Atlanya devleti ahlakını ve inancını yitirmişti ülkelerini 
geliştiren bazı yöneticileri Allah’a ortak edinmişlerdi herşeyi bu sahte ilahlarının mucizesi olarak 
görüyorlardı her yerde bu eski liderlerin heykelleri mevcuttu ut nat, sea van, nei zar, keu ven, oit us 
adlı bu liderler artık ibadethanelerin içlerine kadar gelmişti. Bazı insanlar karşı çıkıyorlardı ama 
atlanya devleti tarafından hapse atılmaları uzun sürmüyordu. 
 
Atlanyada teknoloji ve insan sağlığı çok gelişmişti. 3 metreye yaklaşan boyda insanlar görmekte 
mümkündü. 2 metre kadar boyda insanlarsa cüce olarak kabul ediliyordu. Keza atlanyalıların ömürleri 
de çok uzundu. Atlanya kralı kahun ise gücüne güç katmaya devam ediyordu kral kahun’un maksadı 
yuana devletini de yok edip geri kalan asyayı da eline almaktı. Kral kahun’un bir de oğlu vardı ismi 
hore nat’tı 24 yaşındaydı ve babasına bir gün gerçek fikirlerini açtı; 
 
Hore: baba müsait misin konuşabilir miyiz? 
Kahun: ne babası bana imparatorum diyeceksin ahmak 
Hore: peki imparatorum(hoşnut olmayan bir ses tonuyla), ben artık saraydan ayrılmak istiyorum 
bilmenizi isterim 
Kahun: Ne! Aklını mı oynattın sen! Seni ben veliaht yapacağım yuana’yı sana vereceğim yakında tüm 
dünya bizim olacak gitmekte neyin nesi? 
Hore: başka gezegenlere gideceğim imparatorum 
Kahun: (gülerek): başka gezegenler ha sen de o çılgın bilim adamları gibi hayal peşindesin demek 
yazık sana 
Hore: evet imparatorum gideceğim her şeyimizi baştan kuracağız bu dünyanın hali harap yakında bu 
sözde medeniyet kendi kendini yok edecek doğa tahribatı nedeniyle denizlerin seviyesi yükseliyor 
sizler zannediyorsunuz ki yeni alanlar açılıyor ama bence bu ilahi adaletten başka bir şey değil bu 
düzen bir süre daha devam eder ve bir gün birisi gelir tüm bu zulüm eriyen buzların altında batar. 
ama biz gideceğiz başka dünyalara bir gün her şey düzeldiğinde geri dönmek üzere 
Kahun: peki nasıl istersen evladım ama unutma pişman olursan geri dönmene müsaade etmeyeceğim 
bunu da bil. 
Hore: Evet siz ve saltanatınızdan geri dönmemek pahasına uzaklaşacağım 
 
Der ve arkasına bile bakmadan aracına atlar hore ve de yeni dünya bulmak için çalışmalar yapan 
insanların merkezine doğru gider. Bir hanedan üyesi olduğundan mütevellit sorgusuz sualsiz merkeze 
girer ve der ki; 
 
Hore: herkese selam 
Şahıs 1: hoşgeldiniz prensim geliş sebebiniz neydi? Hangi rüzgar attı böyle? 
Şahıs 2: tutuklamaya mı geldiniz yoksa 
Şahıs 3: yapar mı yapar bunlar. kendilerinden farklı düşünenlere tahammülleri yok 
Şahıs 1: abartmayın. Kusura bakmayın prens hazretleri arkadaşlar biraz ürktü de 
Hore: hayır hayır ürkmenize gerek yok ben sizlere katılmaya geldim sizinle birlikte gelmek istiyorum. 
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Oradakiler duyduklarına inanamazlar ve de “yok canım daha neler” şeklinde söylenirler “bir prens bu 
saltanatı neden bıraksın” diye de ağızlarından kendi kendilerine konuşurlar. Hore cevap verir; 
 
“evet çok ilginç gelebilir ama ben bu düzenden rahatsızım bu kadar fitne, doğa katliamı ve nesli 
tükenen hayvanların haddi hesabı yok. Smilodonlar güya koruma altında, mamutların doğum oranları 
düştü, kalikoter mi? Hiç kalmadı o egzotik hayvanlardan. Dev armadillo desen gören yok, eskiden 
denizlerin kıyılarının daha ileride olduğunu hatırlarım ama şimdi maşallah en az 2 metre kıyılar 
yutuldu bile ve bu hızla artacak ve bir gün bom! Ben sizinle yeni bir başlangıç istiyorum hepsi o” 
 
Bunun üzerine heyet rahatlar ve anlatıma başlar; 
 
“prensim biz toplamda 33 kişiyiz 16 erkek 17 kadınız sizle birlikte 34 kişi oluyoruz aramızda her yaştan 
insan var 20’sinden 500’üne kadar. Misal ben 332 yaşındayım burada bizler ailelerimizi terk ettik 
çoğunlukla ve içimizde bilim adamları, mühendisler, din adamları, yazarlar, öğretmenler mevcut. 
Doktorlarımız bile var gerri kalansa robot personelden müteşekkil zaten. Uzayda yol alacak 
aracımızda ise her şeyi düşündük. Roketimiz ganj ovasından kalkacak ve bir sır vereyim başka 
ülkelerin vatandaşları da projemize iştirak ediyor.” 
 
Bir başkası şunu der; 
 
“yeni gezegenin tahmini yerini tespit ettik 99 ışık yılı uzaklıkta  bir yıldızın gezegeni bu. Yolculuğumuz 
tahmini olarak 495 yıl kadar sürecek ve evet yolculuk sırasında bazılarımız vefat edecek kaçınılmaz 
olarak ama yeni evli katılımcılarımız da var yani burada da çoğalacağız burada doğan çocuklar da 
olacak. Diğer taraftan yeni gezegen dünyadan %30 kadar büyük. Basınç meselesine gelince ilk 
başlarda kıyafetlerimizi çıkarmayacağız ve tıbbi olarak basınçları dengelemek için ilaç üzerinde 
çalışıyoruz yani bir süre sonra basınca alışacağız zaten hem basınç miktarı dünyadan sadece 2 kat 
fazla o kadar.” 
 
Gemi büyük bir gemiydi ve tüm hazırlıklar da yapılmıştı birkaç gün içerisinde yolcular ganj ovasındaki 
hava merkezinden roketi ateşledi toplamda 33 kişi dünyayı terk ediyordu artık. Hayvan olaraksa 
birkaç inek, tavuk ve şempanze almışlardı. İnsanlar şempanzeleri evcil hayvanları olarak 
kullanıyorlardı ve gemide bunlar da nihayetinde çoğalacaklardı. Bu büyük uzay gemisi mini bir 
ekosistemdi insan kendisini evinde gibi hissediyordu. Yolculuk uzundu en yakın durak 18 ışık yılı 
uzaklığındaki vorişa yıldızıydı ve plütonda mola verilecekti gelecek nesiller için. Plütona bir kapsül 
bırakılmıştı içerisinde o günün şartlarında neler olup olmadığını özet geçen ve bu gemi yolcularını 
ölümsüzleştiren bilgiler olacaktı insanlar tarihe geçiyordu artık. Plütona uğradılar ve kapsülü 
bıraktılar. Prens hore nat son bir kez güneş sistemine baktı ve şunları söyledi; 
 
“işte şimdi gidiyoruz geri dönmemek üzere. İnşallah geri geldiğimizde insanlık kendi kendini yok 
etmemiş olur. özleyeceğiz seni mavi dünya. Sana hakim olabilecekken ben senden ayrılmayı seçtim.” 
 
Ve yola devam ettiler yol uzundu haddinden uzundu ve bu uzay gemisinde 495 yıl geçecekti. İnsanlar 
vakitlerinin çoğunu müzik dinleyerek, kitap okuyarak ve yazarak geçiriyorlardı sonuçta sıfırdan bir 
medeniyet kurulacaksa onun aktarımı gibi bir mesele de olacaktı. Hore zaman geçtikçe yeni ortamına 
da alışıyordu ve gemideki biyolog kız olan “nef ton” ile çok iyi anlaşıyorlardı ve bir süre sonra da 
evlendiler uzayda. Yolculuğun 10.yılındaysa bir erkek çocukları oldu ismini “hornet” koydular. 
 
Gemi ortamı gerçek dünyayı aratmıyordu hiçbir sıkıntı yoktu yiyecek gani ganiydi hayvanlar 
çoğalıyordu, bitkiler büyüyordu gemi de yoluna devam ediyordu ve bu çeşitlilik sebebiyledir ki 
insanlar bir yerde mola vermek istediler en yakın istikamet vorişa yıldızıydı güneşe 18 ışık yılı 
uzaklıktaydı ama yolculuk başlayalı 10 yıl geçtiği için 8 yıl kalmıştı ve sayılı gün çabuk geçecekti. 
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Yolculuğun 18.yılı gelmişti hore artık 35 yaşındaydı oğlu da 8 yaşındaydı vorişa yıldızı görünmüştü 
burada daha sonraları maur olarak anılacak gezegen vardı ve yağmur ormanlarıyla kaplı bir gezegendi 
burası. Yapı itibariyle dünyaya benziyordu ve daha berrak renkler hakimdi gezegende. Tam 
yaşanılacak bir gezegendi aslında hatta bazı kişiler “bu gezegende kalalım ne olacak ki?” diye bile 
düşündüler evet çok cazip bir fikirdi bu gezegende kalmak ama semes yıldızındaki gezegen büyüklük 
açısından daha cazip bir gezegendi. Bu yüzden bu gezegene yerleşmek yerine sadece bazı fazla 
hayvanları bu gezegene saldılar ve yollarına devam ettiler gemiyi çalıştırıp uzaklaştılar bu güzel 
gezegenden. Bu gezegen ziyaretinde ayrıca ekstradan yakıt depolaması da yaptılar atmosferden 
hidrojen çektiler ve yollarına devam ettiler. Artık yıldız yıldız uğrayıp başka gezegenlere de 
bakacaklardı. Sonuçta yaşanılabilir bir gezegen bulunduğunda oralara hayvanlar götüreceklerdi. 
Sıradaki yıldız olan matar yıldızına ise 120 yıl gibi bir süre vardı bayağı uzun bir süreydi bu süre ve 
geminin de nüfusu artmıştı. Yıllar geçtikçe bazı kişiler “keşke maur’da kalsaydım” diye bile düşündü 
hatta. Artık bir nesil gemide doğup büyümüştü normal bir gezegene alışması zaman alabilirdi ama kaz 
gelecek yerden de tavuk esirgenmezdi zaten tavuklar gemideydi. Yolculuğun 100.yılındaysa artık 3 
nesil bir aradaydı gemi nüfusu da 110 kişiye ulaşmıştı bu sebeple insanların çoğalmasını gemi üst 
düzey yönetimi yasaklamıştı sonuçta bu bir gemiydi gezegen değildi. 
 
Yolculuğun 210.yılında yüzler artık gülmeye başlamıştı nihayetinde başka bir yıldıza yaklaşıyorlardı bu 
yıldız matar yıldızıydı ve şanslılardı ki matar yıldızının akavi gezegeni sulu bir gezegendi. Artık bol bol 
su depolayabileceklerdi. Su stokları yarı yarıya azalmıştı çünkü bu gezegen ilaç gibi gelecekti. 120 yıl 
evvel maur gezegeninde iniş yapılmıştı şimdi ise yeni bir gezegen vardı burası akavi gezegeniydi ve 
araç sisteme giriş yaptı. Daha önce gezegen görmemişler için eğitim verildi neler yapıp yapmamaları 
gerektiği tembih edildi ve astronot kıyafetlerini de giydiler. Sistemde birkaç tane gezegen vardı 
yaşanılabilir bölgede bir mars benzeri bir de dünya benzeri bir gezegen vardı. Mars benzeri gezegene 
yaklaşıldığında gezegen atmosferine robot gönderildi ve de yaşam için elverişsiz olduğu tespit edildi. 
Rotayı akavi gezegenine çevirdiler bu gezegen dünyaya benziyordu masmaviydi ama bir sorun vardı 
sadece masmaviydi sırf denizdi. Kara parçaları yok muydu? Evet kara parçaları vardı ama küçük 
boydaydı adacıklar şeklindeydi. Burada hayat su altında olmalıydı. Geminin ineceği büyük bir ada 
ancak keşfedildi. Tahminen 750 kilometrekarelik bir ada bulundu gemi buraya rahat sığardı. Burası 
gezegenin en büyük kıtasıydı bile denebilir. Gemi oturdu ilk kez bir gezegene inecekler çok 
heyecanlıydı daha önceki nesiller tecrübeli olduğundan pek heyecanları yoktu. Ve de indiler bu su 
dolu gezegene. Gezegen oksijen doluydu ve bu sebeple maskelerini çıkarttılar çıkartır çıkartmaz 2 kişi 
de bayıldı ama hemen müdahaleyi yaptılar ve ayıldı. Sonuçta hiç hayatlarında gerçek bir gezegen 
havası ciğerlerine dolmamıştı. Uzay gemisi için bol miktarda su çektiler gemiye yakıt olması için de 
büyük oranda hidrojen depoladılar. Bazıları ise işi daha da ileri boyutlara vardırarak “hadi balıkl 
avlayalım” bile dedi ama mürettebatın lideri temkinli yaklaştı bu balık avına. Sonuçta bilinmeyen bir 
okyanusun üzerindeydiler ve balıklar tehlikeli olabilirdi. ama bazı kişiler yoğun bir biçimde avlanmak 
isteyince gemiye çıktılar bir ağ ve tekne ve dalgıç kıyafetleri getirildi ve 2 kişi denize açıldı yabancı bir 
gezegende balık avı için. 
 
2 kişi bir süre açıldıktan sonra okyanusa atladılar ve ne görsünler dev boyutta bir balık bildiğin balina 
boyutlarında etçil bir balık. Belliydi ki midesi de büyüktü. Tam kaçacaklarken bir elektrik şokuyla 
serseme döndüler ve devasa balığın midesine indiler. Gemi 2 mürettebatını kaybetmişti ve bu fatura 
yoğun ısrarlara izin veren kişiye kesilecekti ama önce tekneyi kurtarmak lazımdı ve bir robot 
gönderdiler su altına. Önce robot tekneyi kurtardı sonrasındaysa aşağılara doğru dalış yaptı ve de ne 
görsün! Bazı canlılar var ve alet kullanıyorlar. İlk kez bir gezegende alet kullanan canlılara denk 
gelinmişti ve fotoğrafları çekilmişti. İlk kez dünya dışı akıllı canlılarla karşılaşılıyordu bunlar da denizin 
altındaydı. 
 
Gitme vakti gelmişti gemi kalkmadan önce ise 2 mürettebatın kaybına sebep olan kararı veren şahsa 
1 sene uzay gemisinde hapis cezası verilmişti. Bu uzay gemisi öyle bir gemiydi ki içerisinde hapishane 
bile düşünülmüştü. Bu gemideki hapishane zindan gibi değildi odada normal evdeki eşyalar vardı, 
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tuvalet ve banyo için de odalar mevcuttu. Hapishanenin gemideki diğer yaşam yerlerinden tek farkı 
dışarı çıkılamaz oluşuydu. 
 
Sıradaki istasyon ise 25 ışık yılı uzaktaki rema yıldızıydı takriben 125 yıl kadar uzaktaydı. İnsanlardan 
bazıları rema’ya gelmeden vefat etti özellikle 600’lü yaşlara gelenler vefat etmişti. Yolculuğun 
300.yılında insanların gemide çoğalmalarına tekrar müsaade edildi hornet nat hera demas ile evlendi 
ve biri kız biri erkek 2 çocukları oldu. Kızın adını hernet erkeğin adını ise heros koydular. Geminin 
kaptanlığı ise 330 yıl evvel gemiye son anda binmiş prens hore nat’ın eline geçmişti. Hore nat artık 
tecrübeliydi. Ve düşünmeden edemedi; 
 
“acaba şu an babam ne yapıyordur dünyada? Acaba krallığımız büyüdü mü? Yoksa tüm medeniyet 
kendi kendini yok etti mi? Tek kederim bunu bilemeyecek olmamdadır. Ama az çok tahmin edilebilir 
bir vaziyet varsa bu azgın insanoğlunun başına gelecek var o vaziyet eriyen buzullar olacak. Bir gün 
öyle bir eriyecekler ki ne olduğunu anlamayacak atlanyası da yuanası da” 
 
Rema yıldızına ulaştıklarında 
 
Yolculuğun 335.yılına gelinmişti ve yeni bir durak gözler önündeydi bu durak rema yıldızıydı ve rema 
yıldızında yaşama elverişli bir bölge mevcuttu. Bu bölgede rema 1 gezegeni vardı ve canlı yaşamına 
çok elverişliydi. Uzun zaman sonra yine insanlar bir gezegene iniş yapacaktı yine aynı heyecan hiç 
gezegen inişi gerçekleştirememişlerde mevcuttu. Rema 1 gezegeninin en büyük kıtasının doğu kıyı 
şeridi taraflarına iniş gerçekleştirdiler ve rema 1 yıldızında insanlar bir süre kaldılar öyle kısa bir süre 
takılıp dönmediler. Maur gezegeninde 3 gün, akavi gezegeninde 1 gün kadar kalmışlardı ama rema 1 
gezegeninde 20 güne yakın konakladı gemi mürettebatı. Özellikle bazı hayvanları doğaya saldılar 
özellikle şempanzelerin %90’ını salma kararı almışlardı. Nihayetinde şempanzeler evcil hayvandı ve 
çoğu zaman yer kaplıyorlardı. 20 gün içerisinde insanlar doyasıya eğlendiler bu gezegende. Gezdiler 
dolaştılar, denize girdiler doyasıya vakit geçirdiler. Mürettebattan bazıları burayı o kadar çok sevmişti 
ki artık burada kalmak istediğini belirtti. Olurdu-olmazdı derken gemi mürettebatı kabul etti ve birkaç 
insan bu gezegende konakladı. Geri kalan insanlar gemilerine binip gittiler ve bu gezegende kalan o 
birkaç kişinin akıbeti şu oldu; 
 
2 tanesi artık tavuk ve inek eti yemekten bıktıkları için farklı tatlar aramaya giriştiler ve bir ağaçta 
elma benzeri bir meyve buldular zehirli olacağını düşünemediler çünkü oranın yerli otçul hayvanları o 
meyveleri rahatlıkla tüketiyordu. Ama insanlarda ters etki yapmıştı ve bu elmaları yiyen insanlar vefat 
etmişti. geriye 3 kişi kalmıştı ama bu 3 kişi de bir anne babayla bir de tek kız çocuğundan oluşuyordu. 
Bunlar bir süre daha gezegende yaşadılar ev kurdular kendilerine. Bu aile bir süre bu gezegende 
yaşadı ama gezegenin ortamı sağlıklarını çabuk bozmuştu. Takriben 15 yıl sonra bu aileden geriye bir 
şey kalmamıştı. Kız ölürken şu kelimeler döküldü ağzından; 
 
“keşke gemiyi terk etmeseydik. Bize bu gezegen bela getirdi” 
 
Bu insanların bu anıları da şempanzeler için ibret vesikası olmuştu bu insanların yaşadıkları ev 
şempanzelerin zihninde derin izler bırakmıştı artık. 
 
Yolculuk devam ediyor 
 
Gemi her şeye rağmen yolculuğuna devam etmekteydi şempanzelerin çoğu ve birkaç adet insan rema 
1’e bırakılmıştı ve de sonraki yıldız mevina yıldızıydı 14 ışık yılı uzaklıktaydı yani 70 yıl kadar bir 
yolculuk bekliyordu mürettebatı. Yolculuğun 405.yılına gelindiğindeyse prens hore nat artık orta 
yaşlarda bir birey olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ve Mevina yıldızı görünmüştü mevinada da yaşama 
elverişli bir gezegen vardı. Bu gezegene Lemina adını verdiler. Leminada gökyüzü kırmızı renkteydi ve 
bu leminanın bütün canlılığına yansımıştı. Lemina gezegeninde her şeyin tonu biraz kırmızıyı 
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andırıyordu. Lemina gezegeninde de bir süre kalan insanlar bu sefer tek bir kişi bile arkada 
bırakmaksızın gerekli yakıtları alıp yollarına devam ettiler. Sıradaki yıldız ise 18 ışık yılı uzaktaki semes 
yıldızıydı yani 90 yıl daha mesafe vardı ve mürettebat son kez gemilerine atladı yüzmüş yüzmüş 
kuyruğuna gelmişlerdi artık nefesler tutulmuştu son 90 yıl sabredilecekti. 90 yıl sonra insanlığın yeni 
yuvası gözler önünde olacaktı. 
 
Yolculuk sona eriyor 
 
Acısıyla tatlısıyla 495 dolu dolu yıl geçmişti ve gemi semes sisteminin içine girmişti semes tüm 
ihtişamıyla huzurlardaydı hore nat ise artık 500’ü devirmiş bir insandı yaşlanmıştı ama maksadına 
ulaşmıştı şimdi dünya çok uzaklardaydı hore’nin babası ise dünyada çoktan ölmüştü yazık ki ne 
ailesinin ne sevdiklerinin mutlu günlerine, cenazelerine katılamamıştı tüm hayatı gemide geçmişti 
gemide evlenmiş gemide çocukları olmuş hatta torunları olmuştu 3-4 kuşak bir gemideydi şimdi. İlk 
jenerasyondan gemideki yaşlılarsa çoktan hayata gözlerini yummuştu gemi mürettebatı çoğunlukla 
gemide doğmuş kişilerden oluşuyordu. Gemi nüfusu 400 kadar olmuştu bile. Zaten bu devasa gemi 
böyle ekstrem durumlar için tasarlanmıştı 33 kişiyle başlayan bu serüven 400 kişiyle noktalanıyordu. 
Yeni gezegene aras ismini koymuşlardı şimdiden. Semes yıldızı güneşten 3 kat daha büyük bir yıldızdı 
ve bu yıldız sisteminde 7 tane gezegen vardı. Atlanyalılar 4.sıradaki gezegende yaşayacaktı. Bu 
gezegenin yapısı dünya gibiydi ama gece ve gündüzler dünyaya nazaran 3 kat daha uzundu. 36 saat 
gece 36 saat gündüz yaşanıyordu günün eşit olduğu bölgelerde. gezegen dünyadan %30 kadar 
büyüktü, bir yıl ise dünya günüyle 1000 gün kadardı kendi gün hesabıyla 333 aras günü bir kendi 
yıldızının etrafında dönmekteydi. Yani dünyada 70 yaşında olan birisi buranın hesabıyla 25 yaşındaydı. 
Sene dünya tarihiyle m.ö 11505’ti ve oksijeni bol ve cezbedici aras gezegeni insanları bekliyordu. 
 
Gezegene iniş yaptılar hayırlısıyla bu bir tarihi andı ve en gencinden en yaşlısına herkes indi gemiden. 
Gemi aslında volkanik bir dağın yakınlarına oturtulmuştu. Sonuçta birden tahmin edilemezdi 
yakınlarda volkan olduğu. İnekleri ve tavukları saldılar doğaya ve kendileri de çıkardılar maskeleri. 
Vücutlarına canlılık gelmişti, daha zinde hissediyorlardı kendilerini şimdi. 
 
Aras gezegeninde 2 adet büyük boy kıta, batı yarımkürede birkaç orta boy kıta vardı güney kutbunda 
da bir kıta mevcuttu. Kuzey yarımküredeki büyük kıtaya yeni atlanya adını verdiler. Güney 
yarımküredeki büyük kıtaya da ganbea adını verdiler ve iki kıtanın ortasındaki iç denizdeki en büyük 
adaya da medonya adını verdiler ve gemiyi oraya oturtmuşlardı. Aras gezegeni coğrafyasındaki 
kıtaların yerleri biraz dünyayı da andırıyordu bu sebeple çok fazla yabancılık çekilmeyecekti mesafe 
babında. Ama sonuçta çok ufak bir benzerlik vardı iki gezegen apayrı gezegenlerdi. İmar faaliyetlerine 
giriştiler toprağı tanımaya, bitkileri tanımaya çalıştılar. Çok farklı bitkiler ve toprak yapısı vardı. 
Belliydi farklı bir element topraktaydı. Hore nat gemiden takriben 10 kilometre uzakta ilk yerleşim 
biriminin yapılması talimatını verdi. Robotlar, insanlar ellerinden geldiğini yaptılar. Bu gezegen 
büyüleyiciydi ağaçlar rengarenkti. Bu gezegende gün uzun olduğundan inşaatı yapmak için daha fazla 
efor sarf edebildiler ama ilk günlerde pek alışamamışlardı bu denli fazla gündüze. 1 haftada ilk binayı 
bitirdiler burası şimdilik hem yönetim merkezi hem de konaklama merkezi olacaktı. Zaman içerisinde 
yeni evler yapıldıkça insanlar oraya taşınacaktı. 
 
Elektrik enerjisi ise şimdilik gün ışığından sağlanıyordu barajı daha sonraki zamanlarda kurmayı 
planlıyorlardı. Hayvanlar için de barınaklar yaptılar ayrıca bazı bitkilerin zehirli olup olmadığını da 
hayvanlara yedirerek kontrol ettiler. İnsanlar aras meyvelerinden de yemeye başladı. Ayrıca gemiden 
bazı meyve fidanları da dikildi gezegene. Bu aras gezegeni içinde uxirego’nun çok bulunduğu bir 
gezegendi ve toprağın da yapısına yansımıştı bu uxirego. 
 
Yanardağ patlıyor gemi sizlere ömür 
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Dünya zamanıyla 1 yıl kadar geçmişti aras gezegeninde konutlar yapılmış, okul ve hastane de 
oluşturulmuştu. Yol bile yapılmıştı henüz patika olsa da. Ama halen gemide de büyük bir ekosistem 
mevcuttu. Bir gün sabah oldu ve bir depremle uyandı herkes. Gezegenin kralı hore nat uyandı birden 
bire; 
 
Hore nat: neler oluyor böyle? 
Hizmetçi: efendim galiba deprem oluyor ve sanırım uzay gemisi tehlikede. 
Hore nat: ne demek tehlikede? 
Hizmetçi: yanardağ faaliyeti var efendim 
Hore nat: acil toplantı yapmamız lazım meydana çıksın herkes 
 
Şehir meydanına çıkılır çıkılmaz büyük bir gürültü patlayıverir. Yanardağ gemiyi yakmaya başlamıştır 
gemi 2 kilometre uzunluğunda ve 1.5 kilometre yüksekliğinde olsa da aras gezegeninin ateşi gemiyi 
sarmaya başlamıştır bile. Lavlar da akmaya devam etmektedir ortalık iyice ısınmıştır. Hore nat şu emri 
verir; “koloniyi derhal terk etmeye başlayın!” apar topar koloniyi terk etmeye başlarlar. Taşınabilecek 
eşyaları toplarlar el arabalarıyla, robotlarla, ellerinde taşıyabildikleri ne varsa taşırlar ve gitmeye 
başlarlar medonya adasının batı kıyılarına doğru. Lavlar 20 kilometrekarelik bir alanı kaplamıştır bile. 
bir tepeden koloniye ve gemiye baktılarında her şeyin kül olduğunu görürler. Artık binlerce dünya 
kökenli hayvan da yoktur hayvanlardan kaçabilenler kaçmıştır kaçamayanlar telef olmuştur. Yanardağ 
2 aras günü(6 dünya günü) boyunca faaliyete devam edip sönmüştür ama geride kül yığınları 
kalmıştır. 3 kişi ise kayıptır ve bunlar sırf alevden bir şeyler kurtarayım diye vefat etmiştir. Hele bir 
tanesi resmen intihar etmiştir gemide. Bilerek yanmıştır gemideki her şeyle. 
 
Faaliyetler kesilip çevre normale döndükten sonra Hore nat’ın oğlu Hornet nat ve birkaç kişi enkazı 
incelediler önce koloniye gittiler artık kolonideki yönetim sarayından eser yoktur o güzel tablolar, 
güzel taşlar hep erimiştir, merdivenler yanmış kavrulmuştur. Sokaklar hayalet sokağa dönüşmüştür, 
su kuyuları küllerle dolmuştur. Gemiye gittiklerinde ise ortalıkta gemiden arta kalan bazı demir 
yığınları ancak vardır. Dijital kütüphane, robotlar, bilgisayarlar yok olmuştur ve tüm medeniyeti 
kaybetmişlerdir artık. Şimdi sıfırdan başlanacaktır her şeye. Aras insanları artık kısa zaman sonra 
dünyaya dönme hevesleri kursaklarında kalanlar olmuştur. Hornet nat döner yeni koloninin inşaat 
alanına babasının yanına ve şunu der; 
 
Hornet nat: hiçbir şey kalmamış dijital kütüphane yok, bilgisayarlar yok, robotlar, dünya meyveleri 
yok herşey kül olmuş. Hatıra olarak gemiden şu demir parçasını bulduk sadece. 
Hore nat: vay be biz dünyada insanlık ölür diye buraya kaçtık burada da öldü kaderden kaçamıyorsun 
bu bir gerçek. İçimde bugün kötü bir his var sanki bizimle birlikte dünyada da bir felaket oldu gibime 
geliyor. Kim bilir neler yaşandı… 
 
Kötü his büyük tufandan başkası değildi.Şimdi dünyada da medeniyet sıfırlanmıştı. Hore’nin kardeşi 
Tretu nat ve muzaffer atlanya krallığı da yerle yeksan olmuştu dünyada.Şimdi aras gezegeninde tarih 
tarih çağlarıyla başlıyordu herşey sıfırdan yapılacaktı. Alet edevat yapıldı ev eşyaları, yabani 
hayvanlara karşı av silahları yapıldı. Okul ve hastane azami şartlarda çalıştırılmaya devam etti. eğitim 
ilkelleşmiş olabilirdi ama kesilmemeliydi. 200 yıl boyunca insanların çoğu üremediler sırf yeni 
gezegene daha iyi uyum sağlayabilmek için. Dünya tarihiyle m.ö 11402 yılında Hore nat vefat etmişti 
ve yerine oğlu hornet nat geçmişti. Hore nat’ın son sözleri şu olmuştu; 
 
“dünyada doğdum bir prenstim dünya benim olabilecekken uzay yolunda ömrüm geçti arasa geldim 
bura benim oldu ama geçip gidiyoruz” 
 
Dünya tarihiyle m.ö 11300 tarihinde ilk kez aras gezeginde insan dünyaya gözlerini açtı çocuğun ismi 
huri na idi. M.ö 11000 yılında ise aras gezegenindeki son dünya doğumlu kişi de vefat etmişti. Lami 
enk adlı bu kişi gemiye bindiğinde 5 yaşında bir çocuktu ve çok uzun yaşamıştı dünya vaktiyle 1005 yıl 
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yaşayıp hayata gözlerini yummuştu. Aras takvimiyle hesaplarsak 367 aras yılı kadar yaşamıştı. Artık 
aras gezegeninde dünya doğumlu bir kişi bile kalmamıştı ya uzay ya da aras doğumluydu herkes. Lami 
enk’e bir anıt mezar yaptılar dünya doğumlu son insan diye andılar onu daima. 
 
Dünya tarihiyle m.ö 9000’li yıllara gelindiğinde artık insanlar aras gezegeninin dört bir yanına 
yayılmışlardı. Sonuçta 3000 yıl geçmişti insanlık yeni gezegene geleli. Devlet teşkilatlarını bile yeniden 
kurmuşlardı ve artık tek bir tane değil birden fazla devlete sahiptiler bunlar natya, melinea, norune ve 
temterya devletleriydi. Gemileri, at benzeri hayvanlara çektirilen arabaları mevcuttu. Teknolojileri ise 
yavaş yavaş gelişmekteydi henüz uçakları yoktu ama balon yapmışlardı onunla uçuyorlardı. 
 
Natya devleti en büyük devletti Nat ailesi hüküm sürüyordu bu devlette ve uzay gemisinin ilk indiği 
medonya toprakları da bu devlete aitti. Gezegenin doğu yarımküresi bu süper gücün ellerindeydi. 
 
Uxirego’nun keşfi 
 
İnsanlar aras gezegeninde uxirego’yu ister istemez kullanmıştı yıllar boyunca ama saf halde 
uxirego’yu halen elde edememişlerdi. Her maddenin içerisinde olan bu elementi bir gün natya’lı bir 
çiftçi tesadüf eseri keşfetmişti. Bir ağacın meyvesini yiyen bu çiftçi yanlışlıkla çekirdeğini de 
yuttuğunda bir garip hissetti kendisini. Daha dinç hissediyordu şimdi. Derken bu meyveden birkaç 
tane daha kopartıp eve götürdü ve de çekirdeklerine baktı kırdı bazı çekirdekleri ve toz haline getirdi. 
Bu çekirdekleri yedikçe daha zinde hissediyor, daha sağlıklı ve daha zeki hissediyordu. Bu ağaç gibi 
sürüyle ağaç vardı aslına bakarsak ve bu çiftçi artık her gün bu tohumları eziyor ve de uxirego tozu 
çıkartıyordu. Çok geçmeden piyasaya sürdü çok popülerleşmişti bu toz. Hasta insanlara şifa niyetine 
de kullanılıyordu ve insanların iyileşme süreleri artıyordu. Yırtıcı bir kleon(başı kurt vücudu aslana 
benzeyen bir canlı) tarafından omzu ısırılan ve kendi canını zor kurtaran bir adam bu tozdan kullandı 
ve de yarası 24 saat gibi kısa bir sürede iyileşmişti. Bu tozun namı yayıldıkça yayılıyordu ve natya 
kralının da kulağına gitmesi uzun sürmedi. Bu işlerin müsebbibi çiftçi bido navana’yı huzuruna çağırttı 
kral ixar nat. 
 
İxar nat: namını ve icadını duydum kulaktan kulağa yayılıyormuş şu aras gezegeninde. Bu toz herşeyi 
ihya ediyormuş doğru mu? 
Bido navana: evet sayın kralım bu toz regun ağacının meyvesinin tohumundan elde ediliyor ve çok 
faydası var siz ne duyduysanız doğru duymuşsunuz. 
ixar nat: peki bu toz sayesinde tüm aras gezegenine hakim olabilir miyiz? 
Bido navana: şüpheniz bile olmasın kralım. Askerler bunla beslensin güçlerine güç katılacaktır. 
İxar nat: ey çiftçi seni danışmanım yapıyorum artık bu gezegen tekrar tek bir hükümdarlığın çatısı 
altında olacak tıpkı atalarımızın yaptığı gibi. 
 
Görünüşe göre aras gezegeni halkı da dünyalıların kafasına nihayetinde ulaşmıştı. Gezegen de 
değiştirse sonuçta insan insandı. Aşırı giden zıttına döner sözünü kanıtlarcasına. 
 
Kısa zaman içerisinde sıkı bir çalışmayla bu meyveler toplandı, çekirdekleri çıkartıldı, bu meyveler için 
yeni fidanlar ekildi ve bahçeler kuruldu. Ordunun askerlerine bu tohum tozlarından verildi. Bazı bilge 
insanlar bu durumdan rahatsızdı şöyle diyorlardı; 
 
“bu gidiş hayra alamet değil bu yozlaşma da hakeza öyle. Koskoca gezegen 4 devlete bölündü 
bölünmesine ama zamanla çıkan kıskançlığın üzerine ele bir fırsat geçince bu güzelliğin bozulmaya 
başlayacağı belliydi. Yeni bir savaş kapıda korkarım ki atalarımızın değerlerinden uzaklaşıyoruz. Bize 
anlatılan tarihte ne yaşanmıştı? “dünya kendini yok etmeden biz oradan kaçtık” peki şimdi nereye 
kaçacağız. Sorun mekan değil insan bence. Bilmiyorum belki dünyada insanlık kalmamıştır” 
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Artık her şey hazırdı ordu ilk emri bekliyordu. Gemiler, piyadeler, pegasus süvarileri(pegasus isimli at 
benzeri kanatlı bir hayvandılar atlardan farkları yünlü, uzun boylu ve kanatlı olmalarıydı bunlar bu 
gezegene uygun atlardı. 5 dakika kadar koştuktan sonra havalanabiliyorlardı) hepsi hazırdı artık. İlk 
hamleyi gemilerle yapacaklardı norune devletinin takımadalarına hamle yapılacak ve buralar 
zaptedilecekti. Denizlerdeki hareketlilik ve takımadalardaki çarpışmalar çok geçmeden norune’nin 
başkenti ema kentine ulaştı kral norum merut natya devletinin habersizce savaş açması sebebiyle 
çılgına döndü ve şunları söyledi; 
 
“Yıllar boyunca barış içerisinde yaşıyorduk şimdi hangi dağda kleon öldü de bizle çarpışıyorlar 
inanmak güç. Ne yapıyor bunlar?” 
 
Der ve elçi gönderir natya devletine. Mektupta şunları yazmaktadır; 
 
“norum merut’tan natya devleti kralı olacak ixar nat’a; 
 
Adalarımıza saldırıp donanmamızı biçip işgal etmenizden haberimiz oldu bu yaptığınız barbarlıktır, 
yaptıklarınız dünyalı dedelerinizden zerre miskal farklı değildir bu gezegene sizin dedelerinizin 
zulmünden kaçtık prens hore nat kadar erdemli değilsiniz. Sizler kahun nat’ın zihniyetini taşıyorsunuz. 
Askerlerinizi çekin yoksa karışmayız” 
 
İxar nat elçinin bu notunu görünce güldü sadece ve şu kısa metni yazdırdı; 
 
“böcek gibi ezileceksiniz bizi durdurabilecek güç yok” 
 
Artık savaş tüm hızıyla devam etmekteydi. Gezegenin en kuzeydeki adası sayılabilecek nasvak adasına 
da asker çıkartıldı ve natya devleti batıdan girmeye devam etti. vilei ve rotni kentleri düşmüştü. İç 
denizin ortasındaki iken ve venti adalarının da düşüşü uzun sürmedi. Savaş başlangıcından beri 1 ay 
geçmişti ve başkent ema kuşatılmıştı bile. norune kralı ve kurmayları şehirde bir miktar ordu bırakıp 
pegasuslarına binip kaçmışlardı. Natya devleti savaşıp norune askerlerini başkentte alt etmişti fakat 
muhatap olabilecek bir tane şehir yöneticisi bile bulamamıştı. Kral ve kurmayları triflu kentine 
ulaşmalıydı ve hızlı olmalılardı. Bir telaş içerisinde yollarına devam ettiler kral ve kurmayları. 
 
Natya ordularıysa ilerlemeye devam etti merkan ve tuy adasını da eline geçirdi. Pegasuslar ve gemiler 
bu ilerlemenin can damarıydı. Pegasuslu süvariler gemilerin olmazsa olmazıydı. 
 
Norune devleti de artık topyekun savunma yapıyordu. Mitran adası civarında donanma, triflu yanında 
da kara askerleri bulunuyordu. Norune devletinin de pegasusları vardı nihayetinde. Triflu’nun 
doğusundaki genu ovasında 2 ordu karşılaşmıştı natya devleti ise donanmanın bir bölümünü yeni 
atlanya kıtası kıyılarına çekmişti. Natya kralı elçisini norune kralına gönderdi şunları demişti 
mektupta; 
 
“teslim ol norum merut teslim ol ülkeni biz yönetelim biz idare edelim biz sizden daha iyi idare ederiz, 
sizden daha iyi yönetiriz bu gezegeni. Gelin bu savaş inadından vazgeçin kapana kısılmış 
vaziyettesiniz. Kaybedeceği bir savaşa aptallar girer aptallık yapmayın.” 
 
Norum merut’un cevabı nettir; 
 
“teslim olmuyoruz gel kendin teslim al bu gereksiz savaşında ixar nat aptalı. Senin dedenin dedesinin 
dedesini asırlar evvel o gemiye alanda kabahat ama bu kabahati biz temizleyeceğiz” 
 
Ve savaş başlamıştı silahlar konuşuyordu norune devleti tüm gücüyle direniyordu ama norune’den 3 
kişi ölüyorsa natya’dan 1 kişi ancak ölüyordu saatler sürdü meydan muharebesi. 20 saat boyunca 
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durmaksızın savaştılar norune askerleri güçten düşmeye başlamıştı ama natya askerleri halen 
zindeydi ve 3000 civarı norune askerini 20000 natya askeri kıstırmıştı bir geçitte. İxar nat bir askerine 
“pegasusu uçur norum’u öldür demişti. Asker aynen öyle yaptı pegasusu uçurdu kılıcını çekti norum 
merut’un üstüne doğru harekete geçti. Pegasusa oklar isabet etti tam pegasus can verecekti ki asker 
kılıcını kaldırdı norum merut’un başını gövdesinden ayırdı ve pegasusla birlikte yere düştü ki sen 
misin düşen. O telaştaki askerler de bu askeri linç ettiler doğal olarak. Ve ixar nat son kalan askerlere 
teslim olun dedi askerler teslim oldular bunların arasında norum merut’un oğlu kavol da vardı. Kavol 
antlaşmayı imzaladı. Norune devleti natya devleti tarafından ilhak edilmişti bile. Ve de norum’un 
ailesine de yaşama güvencesi verildi, norune halkı da hiç zulüm görmedi tam aksine natya’nın gücüne 
güç kattı artık uxirego zengini meyvenin ağaçları için yeni tarlalar da açılmış oldu. 
 
Melinea ve natya verasetle birleşiyor 
 
Melinea kralı mimas tagen öldüğünde erkek oğlu yoktu ama kızı alia, ixar nat ile evliydi. Bu sayede 
ixar melinea tahtına da oturmuştu(m.ö.9575). Melinea artık natya’ya bağlı bir devletti. Bundan sonra 
natya kralları melinea devletine prenslerinden birisini atayacaktı. Natya’nın kralı değiştiğinde 
melinea’nın da prensi değişecekti.İxar nat’tan sonra melinea’nın başındaki hükümdara galdük 
denilecekti galdükün altı ise dük olacaktı. Bu sebeple melinea galdüklüğüne bağlı ilian ve tinaska 
düklüğü de oluşturuldu. Dükler galdükün oğulları arasından göreve gelecektti. Eğer kral öldüğünde 
yeni kral başa geçince kardeşi olan galdük’ü görevden alamıyordu galdük öldüğünde ancak kendi 
oğlunun atamasını yapabiliyordu. 
 
Kahun bin ixar ve aras’ın manevi dejenerasyonu 
 
İxar nat hükümdarlığı boyunca bir sürü torununun doğumuna şahit olmuştu kendinden sonraki 4 
kuşağın da doğumuna şahit olmuştu. M.ö 9333 yılında torununun oğlu 2.ixar’ın bir oğlu olmuştu ve 
daha önceki atalarının koymayı düşünmediği bir ismi torununun torununa koymuştu. Bu  çocuğun adı 
kahun’du yani kahun bin ixar. Kahun ismi hore nat’ın babasının ismiydi ve dünyalı bir isimdi. Oğlunun 
yeni bir gezegene gitmesine hoşnut olmasa da izin vermiş birisiydi ve hakkında son bilinen şey halen 
bir savaşın içinde olduğu ve yuana devletini bitirmek istediğiydi. İşte bu kişinin ismi yeniden ortaya 
çıkmıştı yeni bir nesilde binlerce yıl sonra. 
 
Kahun bin ixar 12 yaşındayken bir gün avlanmaya çıkmıştı maksadı dedesinin dedesi olan kudretli 
hükümdar ixar nat’a da bir av hediye edecekti aklınca ama çalıların arasında bir ışık gördü ve ilginç 
geldi bu ışık ve yaklaştı ışığa temas edince birden gözleri karardı ve gözlerini açtığında bambaşka bir 
yerdeydi bu yer aras gezegeninde miydi? Hayır benzemiyordu farklı hayvanlar vardı. Kahun bin ixar 
askerlere seslendi muhafızlar, neredesiniz? Diye. Fakat duyan olmamıştı ve vakitte çabuk geçiyordu 
güneşte bir gariplik vardı ve büyük bir bina gördü bir saraydı bu ve çevrede makineler mevcuttu ağzı 
açık bir biçimde seyrediyordu kahun bin ixar. bir muhafız onu gördü giysileri çok farklı bir muhafızdı 
bu. Ve sordu “sen kimsin” diye. O da “ben prens kahun asıl sen kimsin?” dedi. Asker “prens mi? dalga 
mı geçiyorsun evladım hadi yürü buradan garip kıyafetli çocuk üzerindekilere bak tarihi eser resmen 
git evine üstünü değiştir bence. burası oyun yeri değil atlanya imparatorluk saray bahçesi” diye 
konuşunca kahun bin ixar dumura uğradı “ATLANYA İMPARATORLUK BAHÇESİ Mİ!” Dedi. Beyni durdu 
resmen burası dünyaydı ve bir anda zaman kayması yaşanmıştı bu bir normal ötesi olaydı istemsizce 
zamanda ve mekanda yolculuk edilmişti kahun atalarının dünyasındaydı artık. Ve beyin bu şoku 
kaldıramayınca kahun bin ixar bayıldı. 
 
Asker hemen sağlık görevlilerine haber verdi sağlık görevlileri geldi birden şaşırdılar bu garip kıyafetli 
çocuğu görünce. Neyin nesi kimin fesi dercesine. 
 
Çocuğu apar topar revire götürdüler herkes meraklı bakışlarla çocuğu seyrediyordu bu çocuk ben 
prensim de demişti ve biraz bakınca benziyordu da imparator kahun’a. Çocuğun dilinden çocuk anlar 
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dediler ve prens  hore nat’ı çağırdılar. Hore ve doktorlar, askerler çocuk ayılınca sorular sormaya 
başladılar. Kimsin? Dediler ben kahun bin ixar’ım natya’dan geliyorum demişti aras şivesiyle. Çocuğun 
şivesini garipsemişlerdi başta ama nihayetinde alışmışlardı. Natya neresi diye sordular çünkü dünyada 
böyle bir  ülke yoktu. Kahun ise natya bizim ülkemiz dedi ve ekledi; “dünyada değil ama ben sizin kim 
olduğunuzu okulda öğrenmiştim” diye ekledi. Prens hore sordu; kimmişiz biz? Dedi. Kahun nat ise 
“sarayımızda anlatıyordu gerek hocalar gerek aile üyelerim; dünyada binlerce yıl önce büyük savaşlar 
esnasında hore ismindeki ceddimiz dünyadan çıkarak arasa gitmiş yüzlerce yıllık yolculuktan sonra. Ve 
orada bizim gemimiz bir yanardağ patlaması sonrası yok olduğunda teknolojimizi de kaybetmişiz. 
Demek kayıp teknolojimiz buradaki garip yer ve biz buradan geldik. Şaşkınım şu an” dedi. Prens hore 
ekledi “hore’nin baba adı ne?” diye. Kahun ise “adaşımmış” deyince prens “bismillah” dedi 
şaşkınlıktan ve ekledi “o bahsettiğin hore benim gel benim odama” doktorlar ama prensim inceleme 
ne olacak dediyse de hore “işinize bakın” diye emredince el mahkum doktorlar ve muhafızlar 
müsaade etmişti. 
 
Prensin odasına geçtiler ve konuşmaya başladılar 
 

- Demek şimdi sen benim torunumsun öyle mi? şaka yapmıyorsun demi? Yoksa ajan filan 
mısın? 

- Hayır tabii ki ajan değilim zaten sana benziyorum dikkatli bakarsan 
- Evet benziyorsun ama biraz boyun uzun ve deri rengin daha açık o kadar. aras dediğin bu 

gezegen nerede tam olarak? Biliyor musun? 
- Hayır bilmiyorum ama çok uzaklarda. Merak etmeyin siz hore iseniz oraya gideceksiniz? 
- Horeyim şüphen mi var? 
- Bilmem. Ben daha efsanevi bir kişi bekliyordum hayal kırıklığına uğradım biraz 
- Doğru konuş benimle ben prensim. Hem ne bekliyordun? Gözlerimden ateş çıkarmamı mı? 

biz de alelade bir insanız nihayetinde ne kadar prens olsakta. Ama büyüklerimiz 
böbürlenmeye bayılıyorlar. 

- Özür dilerim yalnız ben de prensim ne kadar zaman olarak gelecekten gelsem de nat ailesinin 
asil bir üyesiyim. Neyse sizde ceddim kahun’un fotoğrafı var mı? kendisinin ismini taşıyorum 
çok merak ediyorum onu. 

- Şu masadaki ufak çerçevedeki resmi görüyor musun? İşte bu babam kahun nat’tır. 
- Sizin tarih öğretmenlerinden öğrendiğim kadarıyla kardeşiniz de vardı. Görebilir miyim? 
- Tabi görebilirsin çağırmaya gidiyorum şimdi gelsin görsün seni. Kaybolma bir yere tamam mı? 

gerçi istesen de kaybolamazsın. 
 
Bunu der ve hore nat kardeşini çağırmaya gider. Bu esnada kahun bin ixar ceddinin fotoğraf 
çerçevesini eline alır ve bakarken bir anda kendisini avlandığı mekanda bulur elinde de fotoğraf 
çerçevesi vardır. yaşadıklarına inanamaz resmen zaman ve mekanda yolculuk yapmıştı. Askerler 
döndüğünde onu arıyorlardı ve “buradayım başıma neler geldi inanamazsınız!” bile demişti. Anlattı 
zamanda yolculuk yaptığını. Evvela güldü gerek askerler gerekse ailesi fakat o kadar gerçekçi 
anlatıyordu ki tarih öğretmenleri kahun’u tasdik edince ve elindeki fotoğrafı da görünce hak vermek 
zorunda kaldılar. Çünkü bu fotoğraf bir resme nazaran çok gerçekçiydi ve üzerinde boya yoktu. Kral 
kahun’un fotoğrafı asırlar sonra meydana çıkmıştı kahun bin ixar’ı da ailesi öve öve bitiremedi nat 
ailesine ilahi mesajlar var diye. Kahun bin ixar ceddiyle irtibat kurdu diye kulaktan kulağa 
anlatılmaktaydı. 
 
Soranlara da anlatıyordu kahun neler gördüğünü. İnsanlar onu hayranlıkla dinliyordu, zamanla 
tapınaklarda da kahun bin ixar’ın yaşadığı mucize anlatılmaya başlanmıştı kahun bir ixar bir kült olma 
yolunda ilerliyordu ve bu hoşuna da gidiyordu gerek kendisinin gerekse ailesinin ve bu sebeple başta 
karşı çıkanlar olduysa da manevi motivasyon adı altında kahun bin ixar abartıldıkça abartıldı şeyh 
uçmaz mürit uçurur moduna gelinmeye başlandı. Kahun büyüdükçe ona atfedilen kutsiyet büyümeye 
devam etti. Bu kutsiyet atfetmeye fotoğrafı elde bulunan kahun nat ve bu gezegene göç eden kurucu 
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hükümdar hore natta eklendi. Fotoğrafı mevcut olan kahun nat’ın heykeli bile yapılmıştı şehirlerin 
meydanlarında mutlaka bir tane kahun-u evvel heykelleri mevcuttu. Başkentte ise kahunu evvel, hore 
nat, kahun-u sani heykelleri vardı. Dinde yozlaşma ortaya çıkmıştı putlar geri dönmüştü. Bu putçuluk 
sırf kahun-u sani’nin istemsiz zaman yolculuğunun abartılması sebebiyleydi. Kahun bin ixar yanlış mı 
yaptım diye düşünse de bazen yine kibri galip geliyordu putlaştırılmaktan keyif alıyordu. Tahttaki kral, 
galdük ve düklerin hürmet göstermesinin neticesi olarak şımardıkça gözü kararıyordu. Bazen eşi “bu 
gidiş hayrı alamet değil” diye uyarsa da o dinlemiyordu “bir şey olmaz” diyordu. 
 
Temterya cumhuriyeti ise bütün bu saçmalıklara karşı bir sığınak niteliğindeydi. Natya’nın 
sapkınlıklarına dur diyen ama başarısız olanlar temterya cumhuriyetine kaçmaya devam ediyordu. 
Natya ise bu duruma dur demek için temterya devletine ültimatom gönderdi mektup tam hanedan 
kutsallaştırılması tasviriydi şunlar yazılıydı; 
 
“ey kendisini bilmez temterya cumhuriyetinin aciz lideri. Yüce yaratıcımızın seçkin yardımcısı ve 
torunum kahun bin ixar’ın realitesini kabul etmeyen, ona, kahun-u evvele ve ceddimiz kurucumuz 
hore nat’a saygı göstermeyen, onları takdis etmeyen, örnek almayan siz ve ulusunuza uyarımızdır ki 
gelin tabi olun bize ve sizi kutsal hanedanlığımızın atayacağı dükler ve galdük tarafından yönetelim siz 
de bu nimetlerden faydalanın.  yok eğer bizim yaratıcımızın yardımcılarına boyun eğmezseniz sizinle 
savaşmamız ve boyunduruğumuz altına almamız kaçınılmaz olacaktır. 
 
2.beled, natya’nın muzaffer kralı” 
 
Bu kibir ve iğrençlik kokan mektuba temterya cumhuriyeti şu cevabı verdi; 
 
“siz müşrik olmuşsunuz yoldan çıkmışsınız size boyun eğmeyeceğiz savaşacağız ama bilin ki batıl yolda 
savaşan galip gelse bile mağluptur çıkartın ordularınızı kapışalım” 
  
Milyonları bulan bir ordu toplanmıştı şimdi çoğunluğu deniz kuvvetlerinden oluşan. Nihayetinde 
temterya devleti birkaç kıtacıktan ibaret bir devletti. Uxirego için gereken regun meyvelerinin hepsi 
de askerler için gıda maddesi olması amacıyla tüketilmişti regun tohumu fiyatları da baş döndürücü 
seviyede artmıştı artık regun tohumu altın değerindeydi denebilir bulması o derece zordu. 
 
İlian adasından vifla ve amesa adalarını zaptetmek maksatlı gemiler yola çıkmıştı bile. Garanti biz bu 
savaşı alırız diyorlardı fakat temteryanın güneydeki adaları kuzeye nazaran küçüktü elbette. Önce 
vifla’ya saldırıp ele geçirdiler fakat kayıpta verdiler. Ardından amesa adasını ve son olarakta en 
batıdaki berria adasını ele geçirdiler. Temterya’nın güney yarımküresinin işi tamamdı sıra kuzey 
yarımkürenin adalarındaydı. 
 
İdnar adası kıyılarında deniz savaşarı yaşandı. Uxirego tohumu yüklü bir kargo gemisi temterya 
tarafından batırılınca natya askerlerini bir panik havası sardı şimdi herşey geri tepebilirdi 1 aydır 
kuzey kıyılarında savaş devam etmekteydi. Temterya hamle yaptı ve nazil adasından gelen gıda 
sevkiyatı gemilerinden bir tanesini batırdı bu fazla büyük bir etki etmedi ama yine de zaman 
kazandırmış oldu. Daha sonraki günlerde idnar adasının doğu kıyılarına çıktılar ve ilerlemeye devam 
ettiler ada kuzeydoğusunda. Natya devleti ilerlemeye devam etti ve temterya donanması da bu 
sayede güç kaybetti ve temteryanın en büyük adası olan luzona’ya demir attı hepisi. Bazı ufak çaplı 
gemilerse esti adasını savunuyordu. İdnar tamamen ele geçirildi esti adasının ise güney kısımları ele 
geçirildi. Kara savaşında çetin cevizdi temterya devleti ve savaş 5.ayına giriyordu. Regun tohumları da 
askerlere yetmemeye başlamıştı idareli kullanıyorlardı. Askerler arasında ordunun %15 civarında 
regun tohumu kalmadığı bile söylenmekteydi. Eğer paylaşım olmasaydı daha fazla regun tohumu 
sıkıntısı çekileceği ve belki de temterya taarruzunun başarısız olacağı aşikardı. Paylaşmak savaşın 
mühim unsurlarından olmuştu. Kahun bin ixar ise bütün bu başarılardan gayet memnundu şimdiden 
atama listeleri üzerinde çalışıyordu. İdnar adasının batısında ise deniz savaşı çıkmaza girmişti idnarın 



 
 

20 
 

batısındaki deniz temterya donanması tarafından korunuyordu fink atıyordu temterya donanması. 
Güneyde esti adasının büyük kısmının zaptedilmesi bile askerdeki huzursuzluğu dindirememişti savaş 
idnar adası batı kıyılarında kilitlenmişti. Natya donanması idnar kıyılarını terk etse temterya idnarı ele 
geçirecekti, yok eğer aynı şekilde devam ederse asker için gerekli malzemelerin tedarik edilmesi daha 
da zorlaşacaktı. Regun tohumları savaşın 8.ayında %35 oranında tükenmişti askerlerde uxirego 
eksikliği gözle görülür oranda artmıştı. Kahun bin ixar bu gidişata dur demmek maksatlı idnar adasına 
gitti tüm tehlikelere rağmen bunu yapması askerlere moral olmuştu. Askeri teftiş etti ve yeni 
talimatlar verdi. Plan şuydu; tüm ordu hep birlikte gemilere saldırılacak ve pegasusların telef olması 
pahasına yapılacak bu hamle. Hem donanma iri kıyım boğaza benzeyen o denizin kuzey ve güney 
taraflarından temterya donanmasını yok edecek hem de pegasuslu birlikler gemilere akınlar 
düzenleyecekler. Gerekirse pegasuslarda 2 asker bile oturacaktı. Ve büyük taarruz başlamıştı 
donanma tüm hızıyla temterya donanmasının üzerine yürüyordu gemilerinin aralarına dalıyor 
gemileri batırıyordu. Öyle ki temterya donanması sırf kendi gemilerimize yanlışlıkla vurmayalım diye 
tereddüt bile ediyordu öylesine akıllıca bir strateji belirlemişti kahun bin ixar. pegasuslar kah 
güverteye askerlerle iniyorlar kah askerler pegasuslardan alevli oklar atıyorlardı. Her halükarda 
donanma afallamıştı. Bu esnada diğer bazı birlikler vinka adasını ele geçirdi esti adası da tamamen 
zaptedilmişti. 
 
Temterya donanması büyük zayiat verince limanına çekilmişti ama artık kaynakların azalması ve 
savaşın uzaması neticesinde natya ordusunda çıkan huzursuzluklar da ayyuka çıkmıştı saklanır gibi 
değildi. İnsanlar aylardır ailelerinden ayrı biçimde savaşıyordu 14 ay olmuştu savaş bitmemişti. Ama 
barış antlaşması teklifini sunan ilk devlette olmak istemiyorlardı ve nihayetinde temterya cumhuriyeti 
barış istedi. Luzona, küçük luzona ve nuden adası haricinde diğer adalar natya krallığına tahsis edildi 
ve batı galdüklüğü kuruldu. Batı galdüklüğünün merkezi idnar adasıydı. Bu galdüklüğe bağlı amesa, 
berria, vifla, esti ve vinka adlı 5 düklük oluşturuldu. Evet bir zafer yaşanmıştı ama regun meyvesi 
namına fazla bir şey kalmadı. Regun tohumu çok bulunabilen bir şey değildi artık. koskoca 
imparatorlukta(artık krallık demek gereksiz tevazu olurdu) regun bahçesi olan birkaç dönüm arsa 
mevcuttu. 
 
Bundan sonraki 3000 yıl boyunca araslılar tek tanrıcılıktan uzaklaşmışlardı öncelikle çok saygı duyulan 
insanlar daha sonraları tanrılara dönüşmüştü ortada bir şirk mefhumu vardı her kentte tapınaklar her 
tapınakta da putlar mevcuttu büyük bir sektör oluşturmuştu bu şirk sektörü ve insanlardan bazıları bu 
yapılanlara karşı ses çıkarmak istese de toplum baskısından ötürü ses çıkartamıyorlardı. Dünya 
tarihiyle m.ö 7000 tarihinde bir düşünür olan kiro senut “putlara tapıyorsunuz halbuki o putlar 
sizlerin krallarıydı bunu bile bile bu yanlışta ısrar ediyorsunuz, tanrı tektir başka yardımcısı yoktur” 
dediği için suda boğularak idam edilmişti. Fakat bu idam gerçeklerin susmasına sebep olmayacaktı. 
Pandoranın kutusu bir açıldı mı pir açılıyordu. Kiro senut ilk kıvılcımı yakmıştı artık. 
 
Telka veri ve putperestliğin çöküşü 
 
Dünya tarihiyle m.ö 6200 tarihinde taper kentinde doğan telka veri parlak zekalı bir çocuktu ve 
çevresinin dikkatini çekmekteydi. Küçük yaşlarından itibaren ilginç sorular sormayı severdi. Neden? 
Derdi. Neden birkaç tane tanrı var? Derdi. Krallar, dükler ve galdüklerin tanrıların soyundan olduğu 
cümleleri duymaktan bunalmıştı madem bunlar tanrının soyundan o zaman neden tanrı değiller? Diye 
demeden edemiyordu. Küçüklüğünde susturulamayan telka büyüdükçe daha çok korkutmaya 
başlamıştı. Çok uyardılar telkayı bak yapma mahkemeye çıkartırlar ceza alırsın deseler bile telka 
yolundan dönmedi ve içten içe politeizme karşı olan insanlar da telkanın etrafında birleşiyordu. Taper 
kenti telkanın sözlerinin kulaktan kulağa dolandığı bir şehir olmuştu. Her evde bir telka sempatizanı 
bile vardı artık. Hatta her evde telka sempatizanı olması sebebiyle kimse telka’ya suikast bile 
düzenleyemiyordu telka öyle büyük bir etki yapıyordu insanlarda. 
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Taper valisi amon izer bu düzen bozuculuktan ötürü canı çok sıkılanlardandı bir düzen bozuluyordu o 
da müşrik düzeniydi. Amon izer bir ara telka taraftarlarını tutuklatmak ve bu meseleye son vermek 
istedi ama yeterli politik destek bulamadı gerek komşu melinea galdükü moraf nat gerekse imparator 
3.ixar bu isteğine onay vermemekteydi. Telka’nın fikirleri komşu kentler etra ve imekon’a bile 
yayılmaktaydı. Putların olmadığı tapınakları kurmaktaydılar ve de yer yer putperest tapınaklarına 
gidenlerin sayısı azalmıştı. Telka’nın güçlenişi ise yavaş yavaş tedirgin etmeye başlamıştı bazı saray 
erkanını ve hanedan üyelerini. Yaşlı ixar’ı sonunda ikna etmişlerdi bu kültü bitirmek için. Bunca sene 
yaşlı ixar böyle şeylere kulak asmamıştı pek ve bazı prenslerinin telka sempatizanı olduğundan da 
habersizdi veliaht prens tita içten içe telka sempatizanıydı ve kulislerde onun atalarına ibadet 
etmediği anlatılmaktaydı. Bugüne dek dualarında atalarının ruhlarından dilek dilediği görülmemişti. 
Ama yine de kimse onu bu hareketlerinden ötürü cezalandıramıyordu nihayetinde hanedan içi bir 
kargaşa hanedanın tüm maskesini düşürmeye yeterdi ve artardı. 
 
Veliaht titanın bazı çocukları da onun gibi düşünüyordu aslına bakacak olursak ve bir gün ziyafet 
tertiplendi bu ziyafette kral 3.ixar zehirlenmeliydi. Zehirlenme işlemi tita’nın saraya aldığı yeni aşçı 
vasıtasıyla yapılacaktı. Bu aşçı aslında bir telka taraftarıydı bu zehirlenme olayında bir bakıma telkanın 
da parmağı vardı. Ziyafet başladı 3.ixar’ın önüne özel zehirli tavuk getirildi. İxar tavuğu afiyetle yedi 
yarım saat sonraysa rengi benzi atmaya ve kendini halsiz hissetmeye başladı. Tam ayağa kalkacaktı ki 
yere düşüp ruhunu teslim etti. Herkes şaşkınlık içerisindeydi kral 3.ixar boylu boyunca yatıyordu bu 
büyük bir skandaldı hanedan aciz görünüyordu. Sonuçta nat hanedanı içerisinde onun kadar uzun 
yaşamış ve hüküm sürmüş bir insan yoktu. Ve veliahtın oğulları bu şaşkınlık sonrası ölüm sessizliğini 
bozdu; kral öldü yaşasın kral, yaşasın 2.tita! 
 
2.tita’nın kral oluşuyla birlikte bazı vezirler haddinden büyük işlere kalkışmıştı ganbea galdükünü 
tahta geçirmek bile istemişlerdi ganbea galdüküne mektup yazıldı yazılmasına ama katipte bir telka 
taraftarı olunca vezirlerin bu yaptıkları hemen kral 2.titaya ulaştırıldı. vezirlerin başını kestirdi ve 
şunları dedi; yerin kulağı vardır bu kulakta fitnenin kulaklarıdır fitne uyanmadan uyutulmuştur. Ve 
2.tita farklı bir kral olacağının ilk izlenimlerini saraydaki putları çıkartarak verdi. Bir gün tüm putlar 
saray bahçesine çıkartılıp balyozlarla parçalandı. Bazı kişiler “bu nasıl olabilir? Binlerce yıldır 
tapındığımız atalarımızın heykelleri nasıl dışarı çıkarılır ve parçalanır?” diye hayıflanmaktaydılar. 
Manzara feciydi müşrikler açısından. Bazı insanlar bu manzaraya şahit olmamak için gözlerini bile 
kapatıyordu. Putperestler fazla tedirgindi 2.titanın yapıklarını kabullenemiyorlardı hatta 
putperestlerin birkaç dini lider 2.titanın yanına gitti ve şunları dedi; 
 
“yüce imparatorum sizin emriniz başımızın üstünedir tıpkı kutsal atalarınız gibi. Sizi de kutsal olarak 
görüyoruz elbette ve de heykellerimize bu kadar öfkenizin sebebini anlayamıyoruz tedirginiz sırf sizin 
inancınızı savunuyoruz diye başımıza bir şey gelmesinden korkar olduk yüce imparatorum” 
 
İmparator 2.tita cevap verdi; 
 
“kutsal ata mı? neden tek bir tanrıya değil de atalarınıza tapıyorsunuz? Onları hatasız mı 
görüyorsunuz? Yani siz çok şey biliyorsunuz ben bilmiyorum öyle mi? benden fazla benim atalarımı 
sevdiğinizi söylüyorsunuz kraldan çok kralcı olmuşsunuz siz. Ben kimseden kutsal olarak görülmeyi 
dilemiyorum sadece hak yerini bulsun ve herkes asıl inancına dönsün istiyorum. Hayır sizin yaptığınız 
yanlışı size zorla yasaklamayacağım ne isterseniz onu yapın ama şunu bilin bu hanedan kutsal değil ve 
bundan sonra da kutsal olarak görülmeyecek. Çıkın gidin evlerinize şimdi!” 
 
Bunun üzerine bir rahip şunu der; 
 
“imparatorum aç kalırız bize acımıyor musunuz?” 
 
İmparator cevap verir; 
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“size bir çiftlik vereceğiz çiftçilik yapacaksınız bundan sonra. Kimse sizi sokağa atmıyor merak 
etmeyin” 
 
Bu cevaptan sonra putperestlerin yaşayacakları kader belli olmuştu. Artık putperest rahipler çok 
istiyorlarsa kendi dinlerini yaşatabileceklerdi yani devletin bir desteği yoktu bu külte karşı. Ama 2.tita 
sadece bu hamleyle yetinemezdi sonuçta galdüklerden bazıları kışkırtılabilirdi bu sebeple galdükleri 
değiştirdi 2 oğlunu galdük olarak atadı. Batı galdükü herek nat görevden alınmadan evvel galdüklük 
ordusu komutanları ve bazı vezirler “galdüküm isterseniz tüm gücümüzle mukavemet ederiz ve 
burada krallığımızı kurarız galdüklüğünüzü vermeyiz, atalarınızın geleneklerini çiğnetmeyiz bir 
emrinize bakar” dediyse de herek nat şunu dedi; “ben kardeş kanı dökülsün istemem. Ben görevimi 
yeğenim gelince teslim etmeye hazırım” deyince el mahkum askerler ve vezirler uydu bu karara. 
 
2.tita bu hamlelerin üstüne bir hamle daha vardı o da telka’yı çağırmaktı medonyaya. Bazıları 
söyleniyordu yahu bu telka adlı adam kendini haşa peygamber mi zannediyor ne? Diye. Lakin telka 
hiçbir zaman böyle bir hadsiz cümle kullanmamıştı o sadece bir yazar olduğunu söylüyordu hiçbir ilahi 
mesajın taşıyıcılığını yapmadığını ısrarla belirtiyordu. Telka’ya ulak ve kervan gitti “sizi ve 
kurmaylarınızı medonya sarayında görmek istiyoruz” dediler. Fakat telkanın bir adamı “efendim tuzak 
olabilir belki yeni bir kral seçilmiş olabilir temkinli olmakta fayda var” dese bile telka “gidelim 
korkmuyoruz biz” deyince yola çıktılar. Telka 1 aylık yolculuktan sonra medonya’ya ulaşmıştı bile. 
2.tita telkanın kervanını görünce içinde garip bir duygu hissetti bu duygu dünya ile ilgiliydi içinde bazı 
hisler doğmuştu dünyanın başına neler geliyor kim bilir? Acaba oradaki akrabalarımız napıyordur? 
Eğer halen insanlar ölmediyse diye düşünceler geçti içinden. Ve içine doğan bu duygularda haklıydı 
dünyada 2 farklı uzaylı ırk hava çatışması yaşıyordu. Grumen ve vorte ırkları dünyayı kasıp kavururken 
insanlar ağzı açık izliyordu ne arastan haberleri vardı ne de arastakilerin halinden. Arastakiler de neler 
döndüğünü bilmiyordu. 
 
Telka imparatorun yanına teşrif etti imparator “gelişin çok mutlu etti beni” dedi. “sayende hepimiz 
uykudan uyandık” diye de ekledi. Ve de telka’ya başvezirlik teklif etti telka da bunu kabul etti. Ayrıca 
imparator yeni bir takvim oluşturdu telka takvimi. Artık yıllar telkanın doğum yılıyla başlayacaktı. 
Misal bu mühim yıl telka’dan sonra 18 yılıydı. Dünya tarihiyle ise m.ö 6150 yılıydı. 
 
Kambu dükü isyan ediyor 
 
2.tita güney yarımküredeki kambu adasının dükü olan amcası men nat’ı görevinden azletmemişti 
nasıl olsa bir şey olmaz diye düşünmüştü. Fakat gel zaman git zaman putperest rahipler ve bazı 
putperest zenginler kambu adasına yerleşince ve men nat’ın da bu durum hoşuna gidince iş çığrından 
çıkmaya başlamıştı. Politeistler monoteistlere karşı ikinci sınıf insan muamelesi yapıyordu. Çoğu iş 
yeri monoteistlere ürün satmıyordu, adada monoteistler kamu görevleri yapamıyordu, monoteistler 
okullara alınmamaya bile başlamıştı. Maksat monoteistleri sivil ölüme terk etmekti. Politeistler 
güneydeki çoğunluğu buzullarla kaplı kıtaya yayılırız hiç olmazsa bile diyordu. Buzul kıtanın en kuzey 
ucu yaşama elverişliydi arasın dibini mesken tutarız en azından diyorlardı. 
 
Ve bu uzun zaman geçmeden bir aristokrat aracılığıyla imparatorun kulağına gitti ve imparatora 
yapılan tüm ayrımcılıkları anlattılar. Aristokrat ve ailesi ganbea kıtasına taşınmışlardı her ihtimale 
karşın. Ve imparator 2.tita amcası olan kambu dükü men nat’a şu mektubu yolladı; 
 
“natya imparatoru ixar oğlu tita’dan kambu dükü amcam men nat’a; devletimiz politikaları aleyhine 
işler çevirdiiniz kulağımıza gelmiştir ve bundan ötürü bu mektup elinize geçtiği andan itibaren 
görevden azledilmiş bulunmaktasınız. Sizin yerinize yeğenim kain nat’ı göreve atamış bulunmaktayım 
direnmeyin bu size fayda vermez” 
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Doğal olarak bu mektup hiçbir işe yaramayacaktı. Uzun süreli plan yapmış olan men nat’ı bu tehditler 
yıldıramayacaktı kolay kolay. Elinde güç varken karşı koyacaktı. 
 
Ve men nat bu elçiyi öldürür kafasını da imparatora gönderir. İmparator anlamıştır elçinin 
gelmemesinden ve kafayı görür görmez hiddetle ayağı kalkar “amca mamca demeyeceğim senin 
kelleni ben alacağım men nat! Bir daha da putperestliğin namı kalmayacak bu topraklarda” der. Ama 
öncelikle kambu adasına doğru filoyla yola çıkar. Kambu adasındaki bayraklar bile değişiktir kambu 
kendi kendine bağımsızlık ilan etmiştir anlaşılan. Ve de imparatorluk donanması kambu deniz 
kuvvetlerini yok ettikten sonra adanın içlerine girmek kolaydır. Başkent girosa’ya doğru ordular 
hareket eder monoteistler imparatorluk ordusunu görünce sevinçle karşılayarak imparatorluk 
ordusuna katılır her kentte monoteistler imparatorluk ordusunu  gördükçe ellerindeki işleri, 
ocaklardaki yemeklerini söndürüp orduya katılır. Başkent girosa’ya yaklaştıklarında şehrin kapıları 
sıkıca kapatılır ve monoteistler de tutuklanır. Politeistler işi iyice abartırlar mancınıklarla 
monoteistlerin üzerine monoteist insanları atarlar. Bu bir psikolojik savaştır aslında ve imparator ile 
müstakbel dük bu rezilliği izlerler imparator şunu der “sen dur sana amca mamca demeyeceğim seni 
de mancınıkla atacağım hem de yanan ateşe bekle sen” der. İmparator artık amcasını defterden 
silmiştir ve bunu hep dillendirmektedir. Askerlere “bir çukur açın ve ateş bahçesi hazırlayın” der diğer 
askerlerle girosa içlerine doğru girer. Çatışma sonucunda saraya saklanan dük men nat önünde 
yeğenini görünce “amcanı öldürmeyeceksin değil mi?” diye güler soğuk soğuk. Ve imparator 
askerlere “tutuklayın” der. Sarayın balkonu hazırlanır herkes özellikle de monoteistler meydana davet 
edilir tutuklu dük ve yeni dük balkondadır şunu der imparator; “ben imparator 2.tita olarak kim 
olursa olsun fitne çıkartanın, halkına zulmedenin cezasını kesmekle mükellefim. Bu gördüğünüz elleri 
bağlı adam benim ne yazık ki amcam olan dük men nattır. Onu azlettim ve yarın surların dışında infaz 
edeceğiz bu adamı. Yeni dükünüz ise yeğenim kain nat’tır bundan böyle. Ayrıca politeizm kaldırılmıştır 
bundan sonra tek bir yaratıcı dışında kimse başka yaratıcı tanımayacaktır bu gezegende o kadar! yarın 
tüm halkı bu infaz şölenini izlemeye davet ediyorum” 
 
Der ve insanlar tedirginlikle evlerine kapanır. 24 saat uykudan sonra(aras gezegeninde günler 72 saat 
sürer) sabah olur ve insanlar uyanır gece boyunca şehirden çıt çıkmamıştır savaş sonrası bir suskunluk 
hakimdir. Monoteisti de politeisti de çok acılar çekmiştir herkes neye üzüleceğini şaşırdığından 
üzülmemeyi tercih etmiştir ve sabah olur mancınık kurulur surların dibindeki alevler parladıkça parlar 
ve çevresinde bir insan evladı bile dolaşamaz ateşe yaklaşmak yürek ister haldedir soğuk bir mevsimi 
ısıtmıştır bu ateş. Halk ise şehir dışındaki yakın yükseltilere, surların üzerlerine, binaların çatılarına 
çıkmıştır bu infazı görebilmek için. Eski düke yeni dük sorar “son bir isteğin var mı?” diye. Ve de eski 
dük “beni bırakın anlaşabiliriz” deyince yeni dük “götürün bunu” der. Gererler mancınığı ve ateş 
çukurunun içerisine fırlatırlar eski dükü. Dük havadayken korkudan ölmüştür aslında ve de ateşin 
içerisini boylamıştır. 
 
Vatandaşlarsa gördüklerinden sonra artık politeizme karşı inançlarını kaybetmiştir. Bir imparator 
kendi akrabasını hanedanımızı kutsallaştırıyorsun diye ortadan kaldırıyorsa artık politeizmin bir 
hükmü kalmamıştır diye düşündü. Birkaç yıl içerisinde aras gezegenindeki tüm tapınaklardan putlar 
temizlendi, monoteist din adamları tüm gezegeni sarıp sarmaladı. Telka’dan sonra 54 yılında(m.ö 
6053) temterya cumhuriyeti aras devletine katılma kararı aldığını belirtti entegrasyon 
tamamlandıktan sonra batı galdüklüğünün başkenti aritka kentine taşındı. 
 
Telka veri m.ö 5957 yılına yani telkadan sonra 88 yılına kadar başvezirlik görevine devam etmişti t.s 
88 yılında 2.tita ölünce yerine oğlu aker tahta geçti ve telka’ya ısrar etti illa ki başvezirlikte kal diye 
fakat telka yazarlık hayatına devam etmeyi daha uygun gördüğünden ötürü başvezirlikten ayrıldı. 
 
Ve telka hep şunu derdi; zamanda yolculuk neden bir kere olduysa başka olmadı? Evet büyük bir 
harika bu zaman yolculuğu ama bunu yanlış anladıysak bu bizim bilinç eksikliğimizin bir ürünü değil 
mi? ya biz bir şeyleri abarttıysak? Sonuçta bir insanın doğaüstü özellikler göstermesi onu ilah yapmaz. 
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Olan bu gezegenin kaybolan yıllarına oldu bir kişi bir şey yaşadı sonrasındaysa bilgi kirliliği aldı başını 
gitti. 
 
Uxirego madenleri çıkarılmaya başlanıyor 
 
Aras gezegeninde madencilik uzun yıllar boyunca yapılıyordu fakat telka’dan sonra 210 tarihinde 
madencilik konusunda çok farklı bir mecraya gidildi. Bir maden ocağı işi ilerletip daha aşağı 
katmanlarda maden çıkartmaya başladığında tesadüfen cevher halinde uxirego bulmuştu. Regun 
meyvesine muhtaç kalınmayacaktı artık gezegenin 5 kilometre altından sonrası uxirego kaynıyordu. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ve uxirego madenleri gerek gıda gerekse malzeme yapımında 
harıl harıl kullanılmaya başlanmıştı. bazı kişiler bu madenin bulunmasını hayrı alamet olarak görmese 
de yaşlı bilge telka veri hiç böyle düşünmüyordu aksine aras gezegeninin medeniyetini daha iyi 
günlere getireceğini düşünmekteydi. Bu element denizin dibinde de mevcuttu deniz renginin görece 
açık olduğu yerler bu elementin bol miktarda olduğu yerlerdi. 
 
Ve bazı insanların aklına karpuz kabuğu düştü accaba dediler acaba kahun bin ixar’ın zaman yolculuğu 
yaptığı yerin altında da var mıdır bu elementten? Diye.çok güzel bir soruydu ve bu kadim putperest 
ayin mekanının altı kazıldı bir de ne görülsün 20 metre aşağıda uxirego cevherleri mevcut. Meşhur 
zaman yolculuğuna sebep olan madde uxirego olabilir miydi? Büyük olasılıkla ama nasıl bir takım 
tepkimeler olmuştu işte bunlar muammaydı. 
 
Telka veri vefat etti 
 
Telkadan sonra 257 yılında(m.ö 5496) yaşlı telka veri vefat etmişti ve imparator 2.medun bu duruma 
müteessir olmuştu. Nihayetinde gezegenin yeni düzeninin mimarlarından birisi de telka veri idi. 
İmparator “büyük bir devlet adamı ve düşünürü kaybettik onun yeri doldurulamaz” demişti. Bazı 
kişiler anıt mezar yapalım telka için dese bile imparator bunu “yeni bir kişi kültü mü yaratacaksınız?” 
diyerek kabul etmemişti. 
 
Telkanın ölmeden evvelki son sözleri ise şunlar olmuştu; 
 
“bu büyük aras gezegeni bir gün gelecek çok değişecek ve bir gün gelecek dünyaya hepimiz gideceğiz 
tekrar tıpkı kahun bin ixar gibi. Biz göremesek bile evlatlarımızın göreceği günlerin yakın olduğunu 
söyleyebilirim” 
 
Demişti. Telka büyük bir düşünür ve devlet adamıydı mezarının yeri de hiç bilinemedi. Kimsesizler 
mezarlığına gömülmüştü akrabaları ve sevenleri olmasına rağmen. ve yıllar boyunca insanlar başkent 
medonyada kimsesizler mezarlarında dua ettiler mutlaka birisi telkadır diye. Sonuçta dünya bu değil 
midir yaşadığında bireysin ölünce kimse değilsin. Hangi ölü mezar yeri değiştirilirken itiraz edebilir ki? 
 
Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor 
 
Uxiregonun maden olarak keşfiyle birlikte teknolojik gelişme de gezegen çapında hız kazanmıştı. 
Fakat bu teknolojik gelişmeler hep devletin kontrolünde oluyordu doğaya saygıyı ön planda tutan 
aras medeniyeti üretim ve tüketim çılgınlığının önüne bu sayede geçmekteydi. Artık aras nüfusu daha 
hızlı artıyordu. Telkadan sonra 300 yılında aras nüfusu artık ikiye katlanmıştı ve 1 milyarı bulmuştu. 
Aynı şekilde nat hanedanının nüfusu da artıyordu 1 milyon kadar nat hanedanı üyesi mevcuttu 
başkent medonya nüfusunun %20’si nat hanedanı üyelerinden müteşekkildi. Ellinizi sallasanız prense 
çarpıyordu. Prenslere artık galdüklük ve düklük yetmemeye başlamıştı valiler de hanedan üyelerinden 
seçilmeye başlanıyordu şimdi. milyonlarca veliaht düşünün ve her sene yeni üyeler de geliyor 
hanedana. Aras aras değil natya olarak değişecekti neredeyse. Hatta bazı hanedan üyeleri gezegenin 
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ismini natya yapma taraftarıydı ama halkın tepkisinden çekiniyordu. Taht kavgalarına gelince 
hanedan üyesi çeşitliliği yüzünden taht kavgasını kimse göze alamıyordu. 
 
Telkadan sonra 400 yılında ilk lokomotifi ve buharlı makineleri icat ettiler artık taşımacılık ve seyahat 
konusuna yeni bir soluk gelmişti. 440 yılındaysa ilk otomobili icat ettiler. Uzun süre otomobiller ve 
lokomotiflerle yetindiler gemiler ise zaten vardı. Uçmayı da hayal ediyordu araslılar ama nasıl 
yapacaklardı bu bir muammaydı evet eski çağlarda yapılmıştı bu ama artık nasıl yapılacağıını 
unutmuşlardı hem o meşhur uzay gemisi karmaşık bir teknolojinin ürünüydü. Yine de araştırma ve 
geliştirmelere devam ettiler ama ilk otomobil ile ilk uçak arasında 394 aras yılı yani 1079 dünya yılı 
vardı ama araslıların ömrü uzun olduğundan bu sadece sonraki kuşak manasına gelmekteydi. 
 
Telkadan sonra 834 yılında yani dünya tarihiyle m.ö 3916 yılında ilk uçağı icat ettiler artık bu bir 
devrimdi işte bir dönüm noktasıydı artık gezegenler arası seyahat için sıçrama tahtası kullanılmış 
sıçrama yapılmıştı. Aras artık bütün bu gelişmelerle mesafelerin kısaldığı bir gezegen halini almıştı. 
Arasın çehresi değişmişti. Yüksek binalar, asfaltlar, köprüler, elektrikle aydınlatılmış şehirlerle aras 
gezegeni artık basit medeniyeti geçmiş karmaşık medeniyet halini almıştı ama halen dünyadan 
habersiz bir gezegendi dünyada neler olup bittiğinden bihaberdi bu insanlar. 
 
Arasta politik atmosfer de çehresini değiştirecekti artık bu sebeple gezegen çapında seçimler 
yapılacak ve gezegendeki insanları temsilen meclis oluşturulacaktı(mö 3910). İmparator vintor nat bu 
radikal kararı vermişti ve hiç pişman değildi sonuçta yeni zamanlar yeni yöntemler gerektiriyordu. 
 
Aras gezegeninde ilk uzay aracı inşa ediliyor 
 
Telkadan sonra 888 yılında aras gezegeninde ilk uzay aracını da inşa etmişlerdi. Binyıllar sonra 
insanlar tekrar dünyaya dönme umutlarını yeşertebilmişlerdi. Bu ilk aadımdı nihayetinde ve aras 
gezegeninde coşkuyla kutlandı. Sonrasındaki atışlarda ise ilk olarak aras gezegeninin uydusu olan 
nula’ya gidildi nula uydusu bir minyatür dünya gibiydi boyu küçüktü ve kendi atmosferi bile mevcuttu 
üstünde denizler vardı ama karalarda bitki örtüsü, denizlerde ise yaşamdan eser yoktu bomboş bir 
gök cismiydi yerleşmeye kalksan açlıktan ölürsün ya da suyla yetineceksin başka çaren yok. Buraya 
inen ilk astronotlar olan enu malton ve alen durin tarihe geçmişlerdi ve enu malton’un şu sözü aras 
dışına çıkan ilk araslıların kurduğu ilk cümle olmuştu; 
 
“benim için küçük ama dünyaya dönüş yolunda büyük bir adım” 
 
Ah o dünya gezegeni hayallerindeydi insanların hep. Dünya bir cennet tasviriydi bu insanlar için ve 
hep özlediler orayı, asırlarca gökyüzüne baktılar eski evlerini özlercesine. Eski evlerinden arta kalan 
bilgi ise kadim bir haritaydı bu kadim harita nesillerden nesillere aktarılmıştı ve eskidikçe yeni bir 
kağıda yenisi çizilmişti. Bu uzaya çıkış tarihinde dünyada sene m.ö 3768’di. 
 
Semes sisteminde 7 gezegen vardı bunlar sırayla lahmi, morel, amez, aras, talon, haze ve hevro 
gezegenleriydi. Lahmi gaz deviydi ve semese çok yakındı bu sebeple yaşama elverişli değildi. Morel 
uzaklık bakımından 2.sıradaydı ve çok sıcaktı insanlar burada yaşayamazdı amez ise sıcaklığı arasa 
göre sıcaklığı yüksek bir çöl gezegeniydi. Üzerinde akar halde su oranı %3 kadardı ve kutup bölgeleri 
yaşama elverişliydi. Talon ise mars benzeri soğuk bir çöldü atmosferi insan yaşamına elverişli değildi. 
Kolonizasyon kurulacaksa morel, nula ve talonda kolonizasyon kurulmalıydı. Nula ise ilk kolonizasyon 
için biçilmiş kaftandı hem bir uyduydu hem de üzerinde su vardı, hem de oksijen vardı. Tek eksiği 
vardı gıda ve yaşam. Ama sonuçta el değmemiş bir gök cismi olması da cezbediciydi. Her halükarda 
burada ürün yetiştirilebilirdi. 
 
t.s 903 yılında nula uydusuna ilk koloni ekibi gönderildi ekibin lideriyse kaderin cilvesi olsa gerek hore 
nat adlı şahıstı. İlk imparator hore nat’ın soyundan gelenlerden birisiydi. Nula uydusuna gittiler 
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kolonistler birkaç aylık malzemeyle. Aksilik yaşanırsa zaten dönüş yolu yakındı dönemeseler bile su 
içerek bir süre hayatlarını devam ettirebilirlerdi bu yüzden gayet güzel bir ortama düşmüşlerdi. Her 
gün koloniyi inşa ederlerken aras manzarası seyretmeyi seviyorlardı. Birkaç ay içerisinde ilk bitkiler 
yeşermeye başlamıştı bu uyduda. Toprak bitki oluşumuna çok elverişliydi bu da demekti ki tam bir 
yaşam ortamı sunabilecekti bu uydu. Bu uydu insanların yaşadığı 4.gök cismi olacaktı. Diğerleri dünya, 
rema 1, aras gezegenleriydi. Tabi rema 1 gezegeninin üzerinde şu an insan olmaması durumu da vardı 
araslılar remaya gidince sürprizle karşılaşacaklardı. 
 
Koloni-ana gezegen arasında gide gele uzay aracı teknolojileri de gelişmekteydi uxirego elementi 
özellikle uzaya çıkınca insan zekasında daha büyük etkiler yapıyordu bu bunun işaretiydi. Daha 
sonraki yıllarda amez ve talon gezegenlerine de koloniler kuruldu. amez kolonisi çok zorlu bir 
koloniydi su altın değerindeydi insanlar kutup bölgelerinde yaşıyordu bu çöl gezegeninde yaşanabilir 
bölgeler o bölgelerdi. Diğer gezegense talon gezegeniydi bu gezegen mars benzeri bir gezegendi ve 
koloni kurması çetin gezegenlerden biriydi. Asıl en çetin şartlar bu gezegendeydi çünkü atmosfer 
inceliği ve su kaynaklarının donmuş yahut yer altında olması sebebiyle koloni kurma çalışmaları tuzlu 
olmuştu. Atmosfere direkt temas etmemişlerdi bu gezegeni dünyalaştırmak uzun sürecekti. 
 
T.s. 943 yılında ışık hızının %50’si kadar hızla gidebilen araçlar tasarlandı artık 1 ışık yılı mesafe dünya 
yılıyla 2 yılda kat edilebilecekti ve bu büyük bir gelişmeydi. Aras insanları artık dünyayı ziyaret 
edebilecekti ve bunun için çok eski çağlardaki gemilerine benzer büyük bir gemi yaptılar. İlk hedef 
güneşi tekrar bulabilmekti. Sonuçta mevzunun üzerinden yıllar geçmişti zamanla insanlar unutmuştu 
dünyanın yerini.Uzayda aras benzeri gezegenler keşfediliyordu ama hangisinin dünya olduğu tam 
manasıyla muammaydı ancak yanlarına gitmeyle mümkün olabilirdi. eski anlatılarda semes’e 
gelmeden evvel başka bir yıldızdan şempanzelerin bırakıldığı anlatılmıştı o yıldız güneş ile semes 
arasındaydı öyleyse. Yani o şekilde düşünüyorlardı. Keşif için yol haritası belirlendi ve t.s. 947 yılında 
yola çıkıldı. Araslılar ilk kez semes sisteminin dışına çıkıyordu. Önce 3 ışık yılı uzaktaki inte yıldızına 
gidildi ama buradaki gezegende şempanzeye benzeyen bir varlıktan eser yoktu. Şempanzeler mi 
ölmüştü? Yoksa yanlış yıldıza mı gelmişlerdi? Muammaydı. Sonra inte’nin 10 ışık yılı uzağındaki 
mevina yıldızına gittiler burada lemina gezegeni vardı ve eskiler buraya gemileriyle iniş yapmışlardı. 
Kaderin cilvesi bu ya indikleri mekan binyıllar evvel arasa gelirken indikleri mekanla aynıydı hatta bir 
taş parçasında birkaç tane harf buldular büyük ihtimalle asırlar evvel ataları bir şeyler kazımıştı taşlara 
ve hatıra bırakmışlardı. Eski anlatılarda rengi biraz kırmızıya çalan bir gezegenden bahsediliyordu işte 
bu gezegen o gezegendi ama burada da şempanzeyle karşılaşılmamıştı. Gemide bazı mürettebat “geri 
dönmek en iyisidir dünyayı bulmamıza ömrümüz yetmez diye homurdanmaya başlamıştı bile 
nihayetinde gemide 26 dünya yılı geçmişti ve insanlar sonu belirsiz karanlık bir maceradan da 
korkuyorlardı. Ama gemi kaptanı nun meber şunları söyleyerek ikna etti mürettebatı; 
 
“biz bu yola cesaretimizden ötürü çıktık ve dünyayı bulmak için çıktık aranızda korkaklar varsa lemina 
gezegeninde kalmaya devam edebilir ama bir daha ailesini tekrar görme ihtimalini de unutur” 
 
Dediğinde gemi yol almaya başlamıştı. 14 ışık yılı uzaklıkta nihayet rema 1 gezegeni vardı. Rema 
sistemine ulaştıklarında yüzler gülüyordu rema 1 atmosferinden içeri girildiğinde ortalık kolaçan 
edildi ve yaşam belirtisi olduğu görüldü. Arastan yola çıkalı 54 yıl olmuştu ve nihayet şempanzeler 
bulunabilmişti. İnsanlar “muhteşem” dediler bu kadarını beklemiyorlardı. Şempanzeler insanlarla 
karşılaştıklarında çok şaşırmışlardı. Şempanzeler tıpkı antik çağ insanları gibi yaşıyorlardı bu 
gezegende. Rema 1 gezegeninde zamanında birkaç insan yerleşim yapmıştı ama hepsi vefat etmişti 
evleri de vardı bunların ve şempanzeler burayı bir tapınak haline getirmişti adaklar sunuyorlardı bu 
eve. Binyıllar evvel bu evde vefat eden insanları ilah olarak zihinlerine kazımışlardı ve onların 
dönüşünü bekliyorlardı bu yüzden şempanzeler aras mürettebatına saldırıda bulunmadı aksine aras 
mürettebatıyla çok iyi geçindi. Ve insanlar merak ettiler bu gezegendeki bu anıtsal evi ve içeri girdiler. 
Bazı maymunlar içeri girilmesine engel olmaya çalıştıysa da insanlara karşı koyamadı ve ufak çaplı bir 
arbede çıktı bir şempanze öldürüldü. Bunun üzerine kabile şefi insan korkusundan ötürü mürettebata 
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yalvardı bizi öldürmeyin diye. Henüz şempanzelerin dilleri anlaşılmıyordu tam olarak ama sonuçta 
bazı hareketler ve duygular nerede olursa olsun ortak bir lisandı. Neyse eve girdiler ve bazı kemikler 
gördüler bu kemikler bu evde ölen ve ölen son insan olan çocuğun kemikleriydi. Evde kayda değer 
pek bir şey bulunamadı nihayetinde çünkü üzerinden binlerce yıl geçmişti. Ama bir duvar resmi dikkat 
çekti bu resim o eski uzay aracının tasviriydi yani arasta volkan tarafından yakılan araç bu araçtı. 
 
İnsanlar dışarı çıktı ve dünya yılıyla 5 yıl kadar bu gezegende kaldı. Ayrıca insanlar şempanzelere 
yardım etti. Onlara daha iyi barınaklar nasıl kurulur, daha iyi nasıl silahlar yapılır, elbise nasıl dikilip 
giyilir konusunda da eğitim verdi. Şempanzelere insanlar gökten inen bir lütuf gibiydi. Şempanzelerin 
efendisi olmakta insanların hoşuna gidiyordu insanlar ekmek elden su gölden yaşıyorlardı karşılığında 
şempanzelere medeniyet öğretiyorlardı. Ama beyin kapasiteleri şimdilik belli olan şempanzelerin 
medeniyet olarak çağ atlamaları için biraz daha zaman gerekecekti. 
 
Şempanzeler insanlara hizmet etmekten dolayı onur duyuyordu insanlar şempanzelerle iyi 
kaynaşmışlardı tıpkı eski çağlardaki gibi. Bazen şempanzeler arasında arabuluculuk bile yapıyordu 
insanlar. İnsan dilinde konuşmayı bile yavaş yavaş öğretmişlerdi bu şempanze kabilesine. Bu 
şempanze kabilesi ellerindeki bu insan nimetinden dolayı diğer kabilelerin gözünde prestij 
kazanıyordu. 
 
5 yılın sonunda insanlar bu gezegende yeterince kalmışlardı ve artık geri dönme zamanı gelmişti. 
Şempanzeler arasında bir dizi yarışma düzenlediler bu yarışmalarda en çok galip gelen 2 şempanzeyi 
arasa götüreceklerini ilan ettiler. Bu yarışlar koşu, ağırlık kaldırma, en hızlı yemek yeme yarışlarıydı ve 
bu yarışlarda en iyi derece yapan 2 şempanzeyi arasa gidecek gemilere aldılar. Şempanzeler tebrik 
edercesine sesler çıkarttılar bu arkadaşları için. Bu şempanzeler tarihe geçmişti bir nevi göğe 
yükselmişlerdi şempanzelerin düşüncesine göre. Yola çıktılar nihayetinde ve aras gezegenine dümeni 
kırdılar 60 yıllık dönüş yolculuğunun ardından aras gezegenine geri döndüler. Geri döndüklerinde 
tarih dünya tarihiyle m.ö 3495’ti 
 
Aras gezegenine dönüldüğünde ise 1 ışık yılını 6 dünya ayında geçebilecek teknoloji tasarlanmıştı ve 
uzay araçları yapılmaya başlanmıştı bile. Artık seyahat hızı daha da artacaktı bu yüz güldürücü bir 
gelişmeydi. 100 aras yılı içerisindeİlk sistem dışı kolonileştirmeler inte ve mevina’nın kolonilerine 
yapılmıştı. Mevinadaki lemina kolonisine de bir istasyon yapıldığı için bundan sonraki dünya arayışı 
leminadan başlatılmıştı. Dünya tarihiyle yıl m.ö 3221’i gösteriyordu. Leminadan yola çıktılar ve 7 yıl 
sonra rema sistemine ulaştılar. 
 
Şempanzeler aradan geçen 100’den fazla yılın da etkisiyle daha da gelişmişti artık gelişmiş kasabaları 
vardı, para kullanımına başlamışlardı. Yine şempanzeler insanları hoş karşıladılar daha coşkuyla 
karşıladılar hattılar. Şempanzeler insanların tasvirlerini yapmıştı hatta heykellerini yapmışlardı adak 
sunuyorlardı, toz kondurmuyorlardı heykellere. İnsanlar da bu olan biteni gördükçe gülmeden 
edemiyordu insanların bu küçümseyişi şempanzeler için “ilahların beğeni ifadesi” olarak anlaşılıyordu. 
İnsanlar bu yolculuklarında şempanzelerin arasında bu kez fazla kalmamışlardı ve yollarına devam 
etmişlerdi. Sonunda bir dünya arayışındalardı maymunların maymunluklarıyla zaman öldürülemezdi. 
Ve bu sefer 26 ışık yılı uzaklıktaki matar yıldızına gittiler buradaki gezegenlerden birisi okyanus 
gezegendi ve ilginçtir ki yaşam sinyalleri veriyordu. Akavi adlı bu gezegende yaşam vardı ama su 
altındaydı. Aslında binyıllar evvel uğramışlardı bu gezegene ve 2 mürettebat kaybetmişlerdi ama 
ziyaretin bu aşamasındaki su altı yaşam anlatısı insanlara çok ütopik bile gelmişti çünkü kulaktan 
kulağa anlatıldıkça her hikayede değişik taraflar oluşuyordu. Her neyse ki akaviden gelmemişti 
insanlık bu kesindi. Bu yüzden yollarına devam ettiler yine. İnsanlık ne kadar hızlanırsa hızlansın 
hedefi de aynı hızda uzakta kalıyordu denebilir. 
 
Sonrasında 20 ışık yılı uzaklıktaki vorişa’nın maur gezegenine gittiler dev yağmur ormanları mevcuttu 
bu gezegende ama insan izine rastlanılamamıştı. Gemidekiler sükutu hayale uğramıştı bu kadar yol 
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tepmişlerdi ve hayalleri alt üst olmuştu “eğer dünya buraysa insanlık yok olmuş demektir” bile 
dediler. Fakat gemi kaptanı Kar han şunu dedi; “yahu sizi uzay mı çarptı kardeşim? Bu gezegendeki 
kıta dağılımına baksanıza antik çağlardan elimizde kalan dünya haritasını temsil eden çizime benziyor 
mu?, hem kutsal metinlerde dünyanın döndüğü yıldız etrafında 9 küre olması gerekir yani 9 gezegen. 
Burada 3 gezegen var biraz kafanızı çalıştırın lütfen arkadaşlar lütfen yahu” 
 
Kaptanın dediği doğruydu 17 ışık yılı ilerideki yıldız güneş olabilirdi yüzülmüş yüzülmüş kuyruğuna 
gelinmişti son 8 yıl kalmıştı güneşle asırlar sonraki randevu için. Binyıllar sonra güneş sistemine 
yeniden giriş yapılıyordu mürettebatın içi içine sığmıyordu, tarihe geçiyorlardı. Artık güneşi 
görmüşlerdi ve yavaştan yavaştan son hazırlıkları yapmaya başlamışlardı sonuçta iniş gerçekleşecekti 
Gezegenleri teker teker ziyaret ettiler hiçbiri dünya şartlarını andırmıyordu. Marsa gittiklerindeyse 
kıpkızıl bir çölle karşılaştılar ve yine bir an tereddüt ettiler ama sonradan anladılar “burası kutsal 
metinlerdeki gök çölü ve dünyaya yakın” o zaman dünyaya yakın olduklarını anladılar ve 
heyecanlandılar içleri içlerine sığmadı nihayet dünyaya tekrar ineceklerdi. Ve çok geçmeden dünya 
göründü ve daldılar atmosfere!  38 yıl süren yolculuk sonrası dünyadaydılar tarih dünya tarihiyle m.ö 
3183’ü gösteriyordu şimdi. 
 
Gemi kaptanının içi içine sığmıyordu çünkü tarihe geçmişti ama toparladı kendini sonuçta dünyaya 
ineceklerdi insanın evi gibisi yoktu gurbet bitmiş ev görünmüştü. Koruyucu kıyafetleri giydiler sonuçta 
binyıllar boyunca başka gezegen ortamına alışmışlardı ve gemi uruk kentinin olduğu alana doğru iniş 
yaptı. Uruk kenti eski atlanya imparatorluğu başkentinin olduğu yerdeydi. atlanyalılar dünyaya 
indiklerinde bir hayal kırıklığı yaşamadılar da değildi çünkü asırlar evvelki gibi değildi dünya bambaşka 
bir dünya vardı. Atlanyalılar dünyayı terk ettikten sonra bir şeyler olmuş olmalıydı çünkü eski 
teknolojiden eser yoktu. İnsanların boyları da atlanyalıların boylarına nazaran küçük kalıyordu. 
Atlanyalılar kalıplıydı dünyalılara göre. Sümerlerin hüküm sürdüğü topraklara iniş yapılmıştı ve 
sümerler atlanyalılarla anlaşmaya çalıştı biraz kelimeler birbirini andırıyordu %3 kadar da kelime 
benzerliği cabasıydı çünkü asırlarca ayrı kalmış iki farklı insan tipinin dili de nihayeitnde değişmişti. Bir 
süre geçtikten sonra 2 kavim birbirini anlayabilecek kıvama gelince sümer kralı Aruz ile görüştüler 
birbirleriyle tarih hakkında bilgi alışverişi yaptılar. Atlanyalılar tarihlerini anlatırken “bizim gemimizi 
yanardağ yuttu” dediler, kral ise “büyük tufanda gemide olmayan kurtulmamıştı” dedi birisi ateşli 
tufandan diğeri sulu tufandan bahsediyordu. Biri ilahi gazap diyordu diğeri sadece yanardağ 
patlaması ve ihmalkarlık diyordu. Atlanyalı gemi mürettebatında tufan öncesi imparatorluğun 
soyundan gelen birkaç kişi vardı agru nat bunlardan birisiydi ve kendisini tanıttı; “ekselansları ben 
burada anlatılan tufan hikayesinden önceki imparatorluğun prensinin soyundan gelen agru’yum” 
dedi. Kral Aruz ise güldü ve şunları ekledi; “o tufanda gemiye binen bir atlanya prensesinin 
soyundanım, fakat erkeklerden kimse kalmamış o hanedandan” demişti kral. Bu bilgiden sonra kral 
şunları emretti; 
 
“madem akraba sayılırız misafirimizsiniz bu sarayda” 
 
Atlanyalılar sarayda yaşayacaktı ve bir süre de dünyada kaldılar dünyalılarla etkileşimde bulundular 
onlara astronomi öğrettiler, düzenli okul kavramını  öğrettiler ve bu sayede yazıyla daha fazla haşır 
neşir olmalarını sağladılar, bazı tıbbi bilgileri öğrettiler. Dünyalılar da atlanyalıları ilginç buluyordu ve 
onlara bir soylu gibi davranıyordu, onlara hizmet ediyordu, sümerler atlanyalıları ilahlaştırıyordu artık 
ve kulaktan kulağa yeni efsaneler vücuda geliyordu. Olmadık şeyler atlanyalılara ithaf edilmeye 
başlanıyordu insanlar atlanya teknolojisinden de çekiniyordu. Ve atlanyalılar bu olan biten karşısında 
hayretler içinde kalıyorlardı “yahu bizim de teknolojimiz kayboldu ama böyle olmadık” diyorlardı evet 
öyle olmamışlardı çünkü uzay gemisi yandığında kendileri hayattaydı. 
 
Atlanyalılar için dünya alışılması gereken bir gezegendi çünkü bir atlanyalı 24 saat uyumaya alışmıştı 
yeni uyku alışkanlıklarına geçmeleri uzun sürmüştü. 
 



 
 

29 
 

Rahkop mısırın ilk firavunu oluyor 
 
Atlanyalılar gemiyle geldiklerinde 200 kişi kadardı ve insanlarla birlikte yaşadılar bir gün rahkop etno 
adlı atlanyalı diğer arkadaşlarına dönüp dedi ki; 
 
“ben dünyayı keşfe çıkıyorum dünyada kalmak istiyorum geri dönmem atlanyaya bir daha.” Diyerek 
güneşli bir günde yola çıktı herkes şaşırdı onun bu hareketlerine ama onun yaptığı büyük bir 
medeniyetin tohumunu atmak olacaktı. Aylar sürdü onun yolculuğu deve sırtında. Kah mağaralarda 
kah vahalarda dinlendi rahkop. Akdeniz kıyısındaki fenon şehrine geldiğinde ise insanlar arasında çok 
ilgi çekmişti ilk kez insanlar bu kadar uzun boylu birisini görüyordu bu adam çok güçlüydü, güzel 
kıyafetleri vardı bu rahkop adlı adamın. Şehir ahalisinden birisi rahkopa piramit şeklinde bir şapka 
verdiğinde bu rahkopun çok hoşuna gitmişti taktı bu şapkayı rahkop. İnsanlar rahkopa sorular 
sordular “dünya dışından geliyorsun demek, cennetten mi?” diye. Rahkop ise cennette değil aras adlı 
gezegende olduğunu söylüyordu. İnsanlar anlam veremiyordu bunlara ve yıldızlardan insan geldiğini 
ağızları açık dinliyordu. İnsanlar rahkopu dinlemeyi seviyordu ve onun sözlerinin huzur verdiğinden 
bahsediyordu. Bazıları ise rahkopu “sadece yalancı bir egoist” olarak nitelendiriyordu. Bir kış günü 
rahkop şehir tersanesine giderek gemi yapımcısıyla selamlaştı konuştular; 
 

- Selam gemici 
- Oo hoşgeldin rahkop efendi dikkat et kapıya çarpma 
- (gülerek) çarpmam çarpmam yahu gemici efendi sana bir teklifim olacak 
- Buyur dinliyorum. 
- Ben denize açılmak istiyorum bir gemi yapar mısın benim için? 
- Yaparız yaparız da pahalıya patlar. Yeterli paran var mı? 
- Param yok ama dert değil yapımda ben de görev alırım evelallah. Hatta diğer gemi 

inşaatlarına da yardım ederim 
- Anlaştık öyleyse. 

 
Rahkop gemi yapımına başlamıştı yardım ediyordu gemiciliğe cüssesi de güçlü olan rahkop sayesinde 
gemicinin işleri daha erken bitiyordu. Gün geldi gemici rahkop için hazırladığı yelkenli gemiyi bitirdi ve 
suya indirdi. Fakat rahkop’a dedi ki “bu gemiyi tek başına idare etmek güçtür sana yardımcılar lazım 
benim birkaç tane kölem var bugüne kadarki hizmetlerin karşılığında kabul buyur” dedi ve kölelerle 
birlikte gemiye bindiler yol aldılar. Rahkop kölelere ayrıca şunu dedi; “ilk ne zaman karaya çıkarsak 
sizi azad etmiş olacağım” köleler çok sevindi bu duruma ve denizde devam ettiler derken ertesi gün 
bir fırtına kopmasın mı mısır kıyıları tarafında. Geminin yelkenleri zarar görmüştü ve dalgalarla birlikte 
gemi bir kayaya çarpmıştı. köleler su alan alt kısımlardan çıkmaya çalışırken boğulmuşlardı ve tam 
manasıyla azad olmuşlardı öyle bir azatlıktı ki dünyadan azattı. 
 
Rahkop kendisini kıyıya zar zor attı geceyi bir mağarada geçirip gündüz yola çıktı kilometrelerce 
yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bir gece yine uyudu ve uyandığında oranın yerli halkının onun başına 
üşüştüğünü gördü. Bu yeni bir başlangıçtı. 
 
Yaşadı bu yerli halk ile uzun süre boyunca ve kralı oldu zamanla bu halkın. Kabilenin başına bela olan 
timsahları öldürmesi onu önem kazanan noktaya getiriyordu. Evlendi hatta bu kabileden ve ka 
isminde oğlu oldu. Rahkop ölene kadar mısırdan ayrılmamıştı sadece atlanyalılar bir gün rahkop’u 
ziyaret ettiler ve rahkop uğurladı atlanyalıları teşekkür etti geldikleri için. 
 
Atlanyalılar dünyanın dört bir köşesine gidiyor 
 
Mezopotamyada 3 yıl kalan atlanyalılar gemilerine binip dünyanın dört bir yanını gezme kararı almıştı 
kral Aruz bunu duyunca “demek gidiyorsunuz yine beklerim ziyaretinizden memnun oldum bu 
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ziyaretiniz halkımızın zihninde kalacak yıllar boyu anlatılacak” demişti. Öyle de olmuştu bu ziyaret 
yıllar içinde anlatıla anlatıla mitolojik nitelikler kazanmıştı.  
 
Önce hindistana ganj ovasına gitti atlanyalılar ve 9000 yıl önce buradan kalkan ilk geminin yerini 
bulmaya çalıştı. Bulamamışlardı o kalkış pistinden eser yoktu ve halk atlanyalıları sıcak karşılıyordu 
doğal olarak. Bir süre de burada kaldılar bir gün bir atlanyalı dışarıda gece vakti temiz hava almak için 
bulunduğunda çalıların arasında bir hışırtı fark etti. Bir de baktı ki uzaylı bir ırk! Bu bir aldebaranlıydı 
ve seyrediyordu atlanyalıları ama arkası dönüktü. Atlanyalı adam “hey kimsin sen” der demez 
aldebaranlı nefesini tutarak görünmez oldu ve koşa koşa ormanın karanlığında uzaklaştı. Atlanyalı 
nefes nefese geminin içine girdi nefes nefese kaptan kar han’ı görmek istediğini belirtti ve kaptan kar 
han’ın odasına girdi. Kaptan sordu “nedir bu halin uzaylı görmüş gibisin” dedi. Adam da “evet 
kaptanım gördüm bir uzaylı gördüm” dedi. Ve anlattı; çalıların arasında gördüm ben seslenince 
gözden kayboldu. Dedi. Kaptan ise “halisünasyon görmüş olabilirsin” dedi demesine de adam bunun 
halisünasyon olmadığının bilincindeydi. 
 
Bu gürültü ve patırtıyla birlikte kaptanın oğlu hos han geldi ve “baba ne oluyor ne bu gürültü” diye 
sordu ve babası da durumu açıkladı. Ama kaptan kar han düşünmeden edemiyordu “ya başka bir ırk 
varsa ve gelmişse?” diye. Sonuçta uzay büyüktü ve akıllı tek tür olamazdı. 
 
Ganj ovası civarında bir süre kalmaya devam ettiler bu uzaylı görüldü olayından sonra ve iz sürdüler 
var mıdır diye. Bazı yerlere kamera bile yerleştirdiler sırf uzaylıları görebilmek için ama deneyimleri 
sonuçsuz kaldı ne zamman aha şimdi bulduk deseler bile son anda hayal kırıklığına uğruyorlardı. 
Nihayetinde artık aramaları sonuçsuz kalınca delhi kenti rajasıyla vedalaştılar ve “artık gitme vakti 
biraz da yeni topraklara gideceğiz her şey için teşekkürler” deyip çıktılar. Misafirleri gittikten sonra 
raja maskesini çıkarttı ve şunları dedi; 
 
“az kalsın yakalanıyorduk ucuz atlattık. Bu da bize ders olsun bir daha insanlar arasında sorumsuz 
davranmamak lazım” 
 
Daha sonra atlanyalılar gemilerine binip irana doğru yol aldılar ve kısa bir süre de iran topraklarında 
kaldılar. Özellikle buranın yerli halkı atlanyalıların lazer silahlarına hayran kalmışlardı ateşin bir türü 
olarak görüyorlardı bu lazeri. Daha sonraki yıllarda atlanyalıların gidişinden sonra ateşe daha çok 
önem atfettiler sırf bu lazer ışınlarını tekrar görebilmek için. Mecusi dininin altyapısını bu şekilde 
oluşturmuşlardı. Hayran kalıyorlardı lazer ışınlarına iran halkı ve dünyada gırgır şamata filan derken 
dolu dolu 81 yıl geçmişti en son duraklarıyla arabistan yarımadasıydı burada sakin sakin gözlerden 
uzak takılıyorlardı nihayetinde. Ve artık dünyalılarla evlenen atlanyalılar da mevcuttu çoluk çocuk 
sahibiydi bunlar. Gemi kaptanı kar han da bunlara dahildi ve bir gün karhan herkesi topladı; 
 
“artık gitme vakti yaklaştı sonuçta ne kadar dünya vatanımız olsa da aras doğduğumuz yerdir oraya 
dönmemiz icap ediyor. Dünyada insanları şimdilik rahat bırakmamız lazım bırakalım ki kendi 
kendilerini geliştirsinler onların kafalarını karıştırmayalım. Zaten yeterince kafaları karışmış vaziyette 
asılsız asılsız abartmalar duyuyoruz hakkımızda. Ama insanlara hediye bırakmalıyız bir armağan 
bırakmalıyız” demişti. Ne armağanı? Diye sorduklarında “uxirego” dedi evet uxirego bırakılacaktı ama 
nereye? Dünyanın birçok bölgesine bırakılacaktı elbette peki ilk nereye bırakılacak? Diye 
sorduklarında kar han “tam buraya bırakılacak” demişti. Büyük taşlar hazırlanacaktı birkaç adet ve her 
bir taşın içi oyulacak sonra üstü kapatılıp toprağa gömülecekti. Her taş tabutun içinde belli bir miktar 
uxirego olacaktı. Taşlar arandı ve bir süre sonra bulunmuştu. Taş tedariğinden sorumlu kişi “yani ne 
gerek vardı” diye kendi kendine söylense de yapmanın da gayet güzel olacağını içten içe 
düşünüyordu. Bu taşlar gemiden çıkan uçaklarla taşındı ve gece taşındı. İlk uxirego tabutu arap 
yarımadasına hicaz bölgesine gömülmüştü. Uxirego’lar gömülürken ulaşılması zor olacak şekilde 
gömülüyordu ve üzeri genellikle başka taşlarla örtülüyordu. Tabut çıplak bir biçimde kalmıyordu yani. 
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Sırada ise trakyaya gömülecek uxirego tabutu vardı. Asırlar sonra istanbul olacak olan alana gömüldü 
nefis bir manzarası vardı ve yeşillik içerisindeydi. Uçakla kazı bölgesine ekiple beraber Kar han “bir 
gün burada şehir kurarlarsa çok harika bir yere şehir kurmuş olurlar” diye düşünmüştü. Oğlu hos han 
ise burayı görünce “baba ben buraya aşık oldum müsaade et dünyada kalayım kalayım da bu güzel 
yerde hükmüm olsun” demişse de babası kar han “oğlum asla buna izin vermem sen dünyada kalmak 
istiyorsan daha geniş topraklara layıksın ve uxirego’dan uzak dur sonuçta bu elemente dokunursan 
tarihin akışını bozabilirsin ve bizim için dezavantajlı olabilir” deyince oğlu kabul etmişti. Geleceğin 
istanbuluna uxiregoyu gömen kar han ve ekibi dönüş yolundayken oğlu hos han “bu topraklar benim 
kalbimi aldı benim soyumdan gelenler de burayı almazsa bana da hos han demesinler” diye 
ahdetmişti. 
 
Daha sonra ise tibete gitmişlerdi buralar çok yüksek irtifadaydı ve buraya da bir tabut gömmüşlerdi. 
Tibete tabut gömüldükten sonra oğlu hos han, kardeşleri mei han ve ni han bu topraklarda kalmayı ve 
orta asyanın düzlüklerine yayılmayı tercih ettiler kendileri, eşleri ve kendi oğullarıylla birlikte ilk 
yerleşimlerini sonraki yıllarda kaşgar olarak anılacak bu bölgede gerçekleştirdiler. Sonrasındaysa uzay 
gemisi en son uxiregoyu gömmek için antarktikaya doğru yol aldı. Kar han derin bir iç geçirdi sonuçta 
ailesini burada bırakmıştı ama kar han’ın tek ailesi dünyada değildi arasta da bir ailesi vardı. 
Antarktikaya da son uxiregoyu gömdükten sonra arasa doğru dönmek için yola çıktılar yıl milattan 
önce 3102 idi. 
 
Dönüş yolundaki atlanyalılar dünya tarihiyle m.ö 3052 tarihinde aras gezegenine vardılar. Arastaysa 
t.s. 1149 yılı yaşanıyordu tüm araslılar merakla dünya gezginlerini dinlemek için toplanmıştı sonuçta 
yıllar evvel umut kesilmiş insanlar geri dönmüştü. Ve gemi kaptanı kar han devlet başkanı Lamek 
etron’u selamlayarak(yolculuk esnasında aras gezegeninde cumhuriyet ilan edilmişti) konuşmasını 
yapmaya başladı; 
 
“dünya evet bizim kadim evimiz. Gittik gördük, fotoğrafladık ve anladık ki köprünün altından çok sular 
akmış. Bizim yaşadığımız yanardağ felaketini değil ama büyük bir sel felaketini yaşamışlar 
teknolojilerini yitirmişler. Ve bir haberim daha var (ekrana fotoğraf yansıttırır) bu adamı görüyor 
musunuz? Bu dünyada uruk denilen ve bizim kadim başkentimizin olduğu alanın yerine kurulan 
kentin kralı. İlginç olansa şu ki asırlar boyu gezegenimizi yönetmiş olan soylu nat ailesinin de bir 
üyesidir bu adam. Ne yazık ki dünyada kahun nat ve oğullarının soyu devam etmiyor erkeklerden ama 
kahun nat’ın kız çocuğundan soyu devam ediyor yani ilk imparatorumuz hore nat’ın kız kardeşinin 
soyundan geliyor bu adam” dediğinde arasın son imparatoru olan ve cumhuriyetin ilanından sonra 
emekli olan sagen nat’ın gözleri dolmuştu dokunsalar ağlayacak gibiydi ve içinde aynı anda 
mutlulukta vardı resme bakınca kan çekmişti. 
 
Ve kar han devam etti; “insanlara büyük hizmetlerimiz oldu onlara daha iyi bir yazı nasıl olur onu 
öğrettik resmen yazıyı bizle icat ettiler desek yeridir. Bundan önceki tarihlerde yaptıkları çizimlere 
yazı bile demeyeceklerine kesin eminiz. Çok yere gittik çok insan gördük hatta bazı şüphelerimiz var ki 
dünyada uzaylılar var olabilir ama ispat edemedik ne yazık ki. dünyada bazı atlanyalılar da kaldı kendi 
istekleriyle bunlardan 3 tanesi benim oğlum ve eşleri ve onların çocuklarından oluşuyor evet orada 
evlenenlerimiz oldu. Ve ben bu konuşmayı bitirdikten sonra eşimle tartışacağımıza eminim” 
 
Dediğinde kar han’ın eşi tip tip kar han’a bakıyordu “sen eve gel ben sana dünya kaç bucakmış 
gösteririm” dercesine. Ve kar han devam etti; 
 
“ve biraz uxirego gömdük dünyaya insanlar varlıklarını ve yerlerini henüz bilmiyorlar. Bu uxirego 
sayesinde bir dahaki gidişimizde insanlar bize yabancılık çekmeyecektir” demişti. 
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Tören çeşitli dünya görselleri ve kutlamalarla devam etti. Arasta kurulu bir düzen vardı şu anlık 
topyekun bir müdahale edilmeyecekti ama başıboşta bırakılmayacaktı insanlık. Bir düzen kurulması 
gerekiyordu. 
 
Akşam olmuştu nihayetinde tilki dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına gelecekti kar han’ın bir evi ve 
hanımı vardı yetişkin bir oğlu bir de kızı vardı henüz evlenmemişlerdi ve kar han’ın eşi haten han 
karhan eve girer girmez kafasına tavayı geçirdi evde kızıl kıyamet kopuyordu “sen uzayda üzerime 
çiçek koklarsın ha. Hadi kokladın bir de çocuk peydahlarsın ha” diye bağırıyordu karısı. Kar han “yahu 
açıklayayım” diyene kadar haten kar han’ın tabancasını çıkartmıştı ve “son duanı et” demişti. O an 
anlamıştı ki kar han açıklayacak bir şey yoktu. Tüm gezegen önünde kendi karısının üstüne bir nevi 
kuma getirdiğini itiraf etmişti ve karısı tetiğe bastı. Lazer silahı beynini delip geçti kar han olay yerinde 
can verdi. Çocukları sal han ve sel han ise ağlıyordu. Polisi aradılar merhum kar han’ın eşini 
tutukladılar. Büyük bir kahraman çenesini tutamayınca rahat yüzü göremeden ölmüştü. 
 
Heyni düzeni kuruluyor 
 
İnsanların dünyadaki hayatına doğrudan şimdilik müdahalede bulunmak istemeyen yani dünyayla 
tam entegrasyonun henüz erken olduğunu düşünen atlanyalılar elbette ki boş durmayacaklardı ve bir 
nizam oluşturup dünyada uxirego elementini koruyacaklardı. kar han ölmüştü nihayetinde ama 
arastaki oğlu sal han yaşıyordu. Atlanya konseyi sal han’a bir teklifte bulundu ve dediler ki; 
 
Biz konsey olarak bir nizam kurulması kararını aldık bu nizamın da başına geçmek için en uygun kişi 
olarak seni görüyoruz. Baban büyük bir kahramandı ve sen de büyük bir kahraman olacaksın bayrağı 
devralacaksın. Görevin dünyadaki uxirego’nun korunmasını sağlamak. 
 
Dediğinde sal han “nasıl yapacağım? Ben arastayım” demişti ama bunun için de bir plan vardı 
nihayetinde bu da şuydu; 
 
Sal han bir çocuk sahibi olacak ve bu çocuğun boyu dünyalıların boyu kadar olacak o özel olarak 
yetişecek bunun için ve dünya gezegenine gönderilecek ve kurulacak olan heyni düzenini çekip 
çevirecek. 
 
Demişti. Ve sal han da bunun karşılığında bir ücret talep edince konseyin talebi onaylamasıyla plan 
uygulamaya konuldu. İlk iş olarak sal han’ı evlendirdiler nerse adlı bir kızla ve m.ö 3050 yılında 
meplan han nihayet dünyaya gözlerini açmıştı meplan bir proje çocuktu heyni düzeninin kurucusu 
olarak tasarlanmış bir çocuktu. Belirli bir yetiştirilme biçimi vardı ve diğer çocuklar gibi 
yetiştirilmiyordu. 5 yaşına geldiğinde çocuğa eğitimler verilmeye başlandı ailesi ve özel hocaları 
tarafından. Eğitimlerde sal han elbette ki yalnız değildi bürokrat ailelerin çocukları da katılıyordu bu 
eğitimlere. Normal okul eğitiminin yanı sıra davranış, dövüş sanatları, söz sanatları konusunda da 
eğitilmekteydi. Aynı zamanda boy olarakta standart bir boyda kalması sağlanılıyordu. Sal han gel 
zaman git zaman öğretmenlerine de ailesine de sormaya başlamıştı “neden sadece benim üstüme 
düşülüyor” diye. Ona da “sen özel çocuksun, seçilmiş çocuksun bir düzen kurulması için 
yetiştirileceksin” denmişti. Cidden özel yetiştirilme bir çocuktu bu çocuk. Meplan 2 metrelik boya 
ulaştığında onun gelişimini durdurmuşlardı artık meplan daha fazla uzayamayacaktı. Ve meplan aras 
gezegeninde evlenmeyecekti evleneceği gezegen dünya gezegeni olacaktı. 25 yıl sindire sindire 
eğittiler meplan’ı ve 30 yaşına geldiğinde(m.ö 3020) artık dünyaya gitme vaktinin geldiğini söylediler. 
Aras’tan ayrılma vaktiydi çünkü meplan bunun için eğitilmişti. Bir nizam kurulacaktı her nihayetinde 
bu nizam dünya düzenini bir nevi el altından kontrol edecekti. Uzay gemisi hazırdı yola çıkma vakti 
gelmişti. Meplan anne babasına, halasına ve kardeşlerine veda ederek gemiye bindi. Gemide 
kendisinden hariç 2 kişi daha vardı. Geri kalanlar robotik teknolojiydi. İniş mekanı yıllar önce hos 
han’ın yerleştiği kaşgar bölgesi olacaktı. 
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Yolculuk 45 yıl sürdü m.ö 2975 senesinde  dünyaya iniş gerçekleştirdiler bu sefer daha ufak bir 
gemiyle gelmişlerdi. Meraklı kalabalık hemen toplanmıştı nihayetinde gökten bir şey inmişti. Geçen 
asırda bir şeyler yaşanmıştı bu olanların bir neticesi diye düşünüldü.  Aşiret reisi bakar han(kai han’ın 
torunu) ne oluyor burada dercesine otağından çıktı ve geldi meydana. Ama anlamıştı yine göklerden 
gelenler vardı. Meplan kendisini tanıttı ben sal han oğlu kar han torunu meplan han’ım dedi. Bakar 
han bunu duyar duymaz hoş geldin buyur otağa geçelim ne haber kar han dedemizden? Halen yaşıyor 
mu? Diye sormuştu içeri geçtiler otağa. Oturdular yere ve konuşma başladı; 
 
-eh anlatın dinliyoruz neler oldu? Nasıl kar han dedemiz? 
+kar han mı? Sizlere ömür. Ben dedemi hiç görmemişim. 
-Allah rahmet eylesin öldü demek. Sebebi neydi? 
+cinayet. Ne yazık ki babaannem onun dünyada başka bir kadınla izdivacını öğrenince öldürmüş onu. 
Sonrasında ise babaannemi amez adlı hapishane gezegenine sürgün etmişler orada vefat etmiş. 
-yaa! Üzüldüm şahsen. Bu efsanevi adamla tanışmak isterdim malum dedemin dedesinin babasıdır 
kendileri. Peki sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Öylesine mi yoksa mühim bir iş mi? 
+mühim bir iş. Görevlendirildim. Şimdi şöyle oluyor… 
-hele dur torunum ödrek bir ayran yapsın da içelim. Allah seni inandırsın bir ayran yapıyor mis gibi. 
+ayran nedir? 
-içte gör. Ödrek kızım misafirlerimize bir ayran getir bize de getir!. Ödrek benim torun bu arada…. Ne 
diyorduk mühim bir iş vardı dinliyorum anlatınız 
+şimdi biz malum göklerden geliyoruz semes yıldızından orada aras adlı gezegenimiz var ve insanlar 
olarak yaşıyoruz. Biz düşündük taşındık dünyalı kardeşlerimizi başıboş bırakmamaya karar verdik… 
-hah ayranlar da geldi. Kızım ver misafirlerimize ayranlarını. (kız ayranları dağıtırken göz göze gelirler 
birbirlerinden etkilenmişlerdir) 
+demek ayran bu(içer). Mmm tadı nefismiş. İlginç bir süt tarzı. 
-öyledir öyledir. Bunun ham maddesi de yoğurt. Yoğurdu benim dedemin amcası urtas icat etti bu 
arada. 
+teşekkürler ikram için. Ne diyorduk sizi başıboş bırakmayacağız ve atlanya kökenli insanlara yardımcı 
olacağız ve bu yardımlarımız neticesinde günün birinde sizlerle tekrar entegre hale geleceğiz. 
-neden şimdi gelmiyorsunuz? 
+mesafeler uzak olduğundan ve fiziki şartlar müsait değil pek. Benim boyum mesela özel olarak kısa 
tutuldu sırf dünyada yaşamam için 
+dünyada yaşayacaksınız demek? 
-evet burada bir düzen kuracağız bir nevi yer altı örgütü kuracağız. Bir nevi asker gibi düşünün ama 
gizli olanından ve bununla ilgili felsefeyi de hazırladık. Bu kardeşlik öyle bir kardeşlik olacak bu düzen 
öyle bir düzen olacak ki bir giren bir daha çıkamayacak. 
+kulağa hoş geliyor elbette. Ama bilirsin soy önemlidir bizde. Soyunu devam ettirecek birisi var mı? 
-yok henüz bekarım 
+yaş kaç? 
-75 
+ne! Sadece 21 gösteriyorsun. 
-efendim bizim ömrümüz uzundur malum. 75 genç bir yaş. 
+doğru ya. Ayran verirken gördüm torunumla birbirinizden hoşlandınız gibi. Verelim size isterseniz. 
-kısmetse olur. 
 
Pek vakit geçmez birkaç hafta içerisinde düğünleri yapılır meplan ve ödrek’in. Ödrek şaka maka 
dedesi yaşındaki adamla evlenmişti ama adam 21 gösterince sıkıntı olmuyordu. Heyni düzeni için 
temeller atıldığında geminin geri kalan mürettebatı için kalkma vakti gelmişti. Başarılar dilediler 
meplan’a ve ayrıldılar dünyadan. Bir daha asırlar boyu dönmemek üzere. Heyni düzeni bundan sonra 
yıllar boyunca devam etti bir efsane gibi, gölge bir ordu gibi. Heyni düzeni mensupları çoğalmaya 
başlayınca başka kentlere göç etmeleri sağlandı ve heyniye katılmak için atlanyalı olma şartı hiç 
olmadı. M.ö 2921 tarihinde gelindiğindeyse meplan’ın yıllardır yoldaşı olmuş eşi ödrek hayata 
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gözlerini yummuştu. Kendisi henüz 129 yaşındaydı ve gençti ama eşi dünyalı olduğundan fazla 
yaşayamamıştı. Ana baba başka dünyada eş desen öbür dünyada kalmıştı meplan kalmıştı klanıyla baş 
başa. Ve kaşgar yöresinde bazı düzen üyelerini bırakıp göç etme kararı aldı hep dolaşacaktı artık uzun 
uzun. Belki bir gün uzak bir kentte düzen üyesi birini görecekti kim bilir. 
 
Batıya doğru yolculuğuna devam etti. gittiği yerlerde bazen kısa bazen ise uzun süreli kaldı. Kimliğini 
de gizledi bundan sonra ve gittiği her yerde farklı bir kimlik altında yaşamını devam ettirdi. Yıllar 
içerisinde heyni düzeni üyeleri arttıkça artmıştı ama kimse meplan han’ı tanımıyordu. Sadece eşi 
öldükten sonra uzun bir yolculuğa çıktığı biliniyordu başka da bir şey bilinmiyordu. 201 yaşına 
geldiğinde ur kentindeydi burada bir demirci ile tanışmıştı ve demircide heyni düzeninin logosunu 
görmüştü. Sordu “o damga nedir?”. Diye ve demirci de “sıradan bir damga” demesine rağmen bu 
yabancı adamın bu cevaptan memnun olmadığını da anlamıştı ama anlamıştı bu bir heyni düzeni 
üyesiydi ve “ben de üyeyim için rahat olsun” demişti ve koynunda sakladığı damgayı gösterince 
demircinin gözleri fal taşı gibi açıldı “imkansız!, siz o musunuz? Bu bir mucize” dedi. Meplan “evet 
benim uzun bir seyahate çıktım dünyayı karış karış geziyorum” dedi. 
 
Bir süre ur kentinde kaldıktan sonra tekrar yollara çıktı şam yakınlarında bir eşkıya grubu çevresini 
sarmıştı ganimet için. Atından indi ve üzerlerindeki logoya bakıp sadece “yazıklar olsun size” dedi. 
Baktı bu eşkıyalar üzerine doğru geliyor çekti kılıcını hepsiyle dövüştü 4 tanesini öldürdü beşincisini 
tam öldürecekken beşinci eşkıya aman diledi ve meplanla aralarında şu diyalog geçti; 
 
+sen benim kim olduğumu biliyor musun be hey gafil? 
-bizden birisi misin? 
+hem de ne kelime. Ben sizin düzeninizi kuran meplan han’ım 
-inanılır gibi değil 
+yaptığınıza utanmıyor musunuz? Düzene ihanet ettiğinizin farkında mısınız? 
-biz heyni düzeninin daha iyi yerlere gelmesi için bu yolu seçmiştik. 
+aptal herif(kılıcını çekip öldürür) 
 
Meplan ellerini başının arasına koyup düşündü ne yapılabilir diye. İlk kez böyle bir durumla 
karşılaşıyordu ama neyse ki bu münferit bir gelişmeydi. meplan daha sonra dünyayı karış karış gezdi 
çeşitli yerlere gitti. M.ö 2775 yılında mısırdayken patlak veren savaştayken vefat etti ve o mısırdayken 
kimse onun meplan olduğunu bile bilmiyordu. Öldüğünde 275 yaşındaydı. Komşusu heyni düzeni 
mensubuydu ve bu öldükten sonra onun evine girdiğinde gerçeği öğrenmişti yıllardır komşusu olan 
kişi düzenin kurucusu olan adamdı. Meplan’ın ölümünden sonraki yıllarda heyni düzeni mısır içlerinde 
hayat buldu ve heyni düzeni üyeleri mısırda önemli bir toplumsal sınıf haline geldi. Orta asyadaki 
düzen ise m.ö 2500’lerde dağılmıştı. Yine m.ö 2500’lü yıllarda mısırda politik ortam değişince heyni 
düzeni de yasadışı ilan edilmişti ve düzen üyeleri ülkeden kaçmıştı yunanistan taraflarına, olimpos 
dağı bölgesine yerleşti hayatta kalabilen heyni düzeni üyeleri. Uran et, gaie et ve oğulları korn et bu 
düzeni yeniden kuranların başını çekmekteydi. Mısırdan canlarını zor kurtarmışlardı zamanla bu dağ 
çevresinde yaşadıkça düzene yeni üyelerin de katılmalarına katkıda bulundular olimpos dağı düzenin 
devam ettiği okullardan oldu. Yakın coğrafyada yaşayanlar bu insanları anlattıkları ilginç hikayelerden 
dolayı zamanla tanrılaştırmışlardı ve gelecek dönemlerde yunan mitolojisine evirmişlerdi. Atlanyalılar 
dünyada evlatlarını bıraktılar yetmedi düzenlerini bıraktılar ama istemeden de olsa düzen 
bozuyorlardı dünyada. Binlerce yıl evvel dünyada tevhidin bozulduğu ve ahlakın yozlaştığı 
gerekçesiyle başka bir yıldıza göçen atlanyalılar geri dönüp dünyaya ektikleri tohumlarla istemeden 
de olsa tevhidin bozulmasına neden olmaktaydı. Atlanyalı hikayeleri insanların aklının çelinmesine 
sebep oluyordu mitolojileri doğuruyordu. Başka gezegenlerde olanları ve oraların canlılarını anlata 
anlata zaman içerisinde ipin ucu kaçıyordu. Olimpos dağında heyni düzenini tekrar kuranlar ağızlarını 
kapalı tutamadılar birçok bilgiyi açık ettiler. Pegasus’un ve bir takım başka gezegen hayvanlarının 
dünyada bilinmesine, atlanya medeniyetinin atlantis adıyla dünyada bilinmesine sebep oldular. M.ö 
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6000’lerde grumen ve vorte’ler yeterince ortalığı karıştırmıştı atlanyalılar da tuz biber ekmişti 
denebilir bu vaziyete. 
 
Vorteler ve grumenlerin kadim düşmanlıkları 
 
İnsanlar dünyada bile yokken galakside vorte ve grumen ırklarının dolaştığı belirtilir. Bu iki medeniyet 
çok kadim medeniyetlerdir grumen’ler redil yıldızında vorteler ise aldebaran yıldızında yaşarlardı 
gezegenlerinin adı sekre idi. Sekre gezegeni aldebaranın etrafında 1000 aldebaran gününde 
dönüyordu. kendi ekseni etrafındaysa 30 saatte dönüyordu. yani dünya hesabıyla 1200 günde 1 yıl 
geçiyordu. büyük ve hızlı bir gezegendi, satürn gibi halkaları vardı, 2 tane uydusu vardı ve bu uydular 
ormanlık arazilerin olduğu atmosfer ihtiva eden uydulardı. Vorte’ler mavi ve gri rengi karışımı ten 
rengine sahip 180-200 cm arası boyu olan büyük gözlü ve küçük çeneli varlıklardı. Kulaklarıysa 
küçüktü. Burunları sadece delikten ibaretti bir burun çıkıntıları mevcut değildi. Saçları ise beyaz 
renkteydi. Bir vorte 657 dünya yılı kadar yaşayabilirdi. Vorte’ler telepati yetisi olan varlıklardı ve 
nefeslerini tuttuklarında görünmez olabilme özellikleri vardı. Görünmez olduklarında vücutlarına 
temas eden şeyler de görünmez oluyordu. Vorte’ler aşırı zeki bir ırktı neticede ve gezegenlerinden 
pek çıkmayı sevmeyen bir ırktı. Kolonizasyon yapmazlardı ama genetik mühendisliği ile uğraştıkları 
oluyordu bu yüzden canlı kaçırmayı huy edinmişlerdi. Hatta genetik mühendislikleri öyle abarttılar ki 
kendi gezegenlerindeki bazı suçluların genetiğini değiştirip sirius’a bile yerleştirmişlerdi daha sonra bu 
yıldızdaki ırka dradak denilecekti. Av meraklısı grumen ırkı ise en büyük düşmanlarıydı. 
 
Grumen ırkı redil yıldızında yaşamaktaydı ve aldebarana uzak bir yıldızdı. Grumen ırkının vücudu 
ayakta duran bir timsahı andırıyordu başı velociraptor başı gibiydi ve nefesleri yakıcıydı bir süre bir 
yere üfleseler o yerler kızarmaktaydı. Zeki bir ırktılar ama saldırgandılar. Etçildiler et yemeyi 
severlerdi ve çeşitli gezegenleri sırf et ihtiyaçlarını dindirmek için av mekanı olarak kullanırlardı. Bu 
sebeple birçok kez vortelerle karşı karşıya geldiler. Hatta bu savaşları dünyaya bile sıçramıştı büyük 
tufan sonrasında. 
 
m.ö 6000 dünyada vorte-grumen meydan muharebesi 
 
alfa centauri’deki genetik mühendisliği için somen gezegeni yörüngesine araçlarını yerleştirmiş olan 
birimin gözüne bir hareketlilik takılmıştı anlaşılan yine bir grumen seferi mevcuttu. Hemen alarm 
moduna geçildi ve çevre yıldızlardaki birimlere de haber salındı. Görünüşe göre grumen gemileri 
dünyaya doğru gidiyordu. Giderlerse bu bir felaket olabilirdi. şu an dünya üzerinde teknoloji namına 
eser yoktu ve grumenler dümdüz ederdi dünyayı. Grumen filosunun peşine vorte uzay gemileri takıldı 
ve güneş sistemi girişinde. Kıstıracaklardı uzayda ve ateşte açtılar ama grumenler karşılık vermeden 
yollarına devam ettiler istikametleri dünyaydı. İşte şimdi şenlik başlayacaktı. Vorte gemileri de 
ardından girdi hava çarpışmasına başladılar dünyanın dört bir yanında. Bazı grumenler zemine bile 
indi hatta ve orada savaşa devam ettiler. Vorte gemileri grumen gemilerini ateş ederek toz 
zerrelerine ayırmışlardı şimdi aşağıda savaşlar devam edecekti her iki ırkta birbirine saldırıyordu 
silahlarla. İnsanlar dehşet içerisindeydi ve bayağı grumen itlaf edildi hatta tamamen grumenlerin 
bittiğini düşündüler ve birlikleri genel komutanı “geri dönme zamanı” dediğinde hepsi geri dönmek 
zorunda kalmıştı. Nihayetinde biraz daha dünyada kalsalar insanların hayatlarına kökten bir darbe 
indirmiş olacaklardı. Sonuçta tüm dünyanın bu olayları yıllar boyunca hatırlamasını istemiyorlardı. 
Vorteler bu sebeple terk ettiler dünyayı. Grumenler ise mağaralara saklanmışlardı dünyanın dört bir 
yanında. Ama artık geri de dönemezlerdi. İnsanlar uzun süre grumenlere yaklaşmaktan korktular ve 
grumenler de dost canlısı değildi ama insanlardan yiyecek istediklerini de belli ediyorlardı. 5 metrelik 
boyları olan grumen ırkının saldırgan ve uzlaşmaz üyeleri yiyecek bulamazlarsa insanları yiyorlardı. Bir 
grumen öldürmek insanlar arasında büyük bir statü sahibi olmak gibi olmuştu zamanla. Dünyada 
kalan grumen miktarı 100-150 kadar ancak vardı ve birbirlerinden uzak yerlerdeydiler hep. Akdeniz 
havzasının yakınlarındaki grumenler hep insanlar için ürkütücü yaratıklar olmuştu ama doğu asyadaki 



 
 

36 
 

grumenler daha insaflıydı bu konuda. Her ne kadar avcı bir topluluk olsalar da nihayetinde belirli bir 
medeniyet seviyeleri vardı ve insanlara yer yer yardımcı oldular. 
 
Doğu asyada bazı grumenler insanlara evren ve yıldızlar hakkında şeyler söylerdi, insanlar gibi 
konuşabiliyorlardı evet ve insanların dilini de öğrenmişlerdi. Bazılarıysa kalelerde muhafız olarak 
görev aldı. Şehrinde grumen olanın sırtı yere gelmezdi. Bir çatışma esnasında nefesiyle düşman 
askerlerini kızartır, ayaklarının altına alır, yeri gelir ısırıp parçalardı. Bir grumen ile savaşmak bir ordu 
için yıpratıcı bir unsurdu. 
 
Grumenler yüzlerce yıl yaşadılar dünyada ama ne yazık ki üreyemediler çünkü hepsi erkekti. 
Timsahlarla çiftleşecek halleri yoktu ya. Hem bir dişi grumenle çiftleşseydiler insanların yumurtaları 
çalıp pişirip yeme olasılığı da vardı. Ya dünyaya gemi gelecek onları kurtaracaktı ya da burada yaşayıp 
öleceklerdi. O uzay gemisi hiç gelmedi en son grumen ise m.ö 5500’lü yıllarda hayata gözlerini 
yumdu. 
 
Doğu asyadaki grumenlerin insanlığa hizmetleri neticesinde çinlilerin milli hayvanı oldular denebilir. 
Grumenler ejderha mitinin kaynağıydı tüm dünyada ejderhalardan bahsedilmesinin sebebi 
grumenlerdi. Yer yer uçan ejderhalardan bahsedilmesinin sebebi aslında grumenlerin uzay gemisiyle 
gelmesine yapılan bir nispetti. Ağzından ateş çıkarma olayı da grumen nefesinin yakıcı özelliğiydi 
 
Daha sonraki çağlarda uxirego’nun akıbeti 
 
m.ö 2500’lü yıllardan sonra uxirego artık iyiden iyiye efsaneleşmiş bir elemente dönüşmüştü kimse 
yerini bilmiyordu her kültürde böyle gizemli bir element anlatılır olmuştu ama bulabilen? Henüz 
yoktu. Kültürler gelip geçti, savaşlar yaşanıp bitti ama uxirego’yu asırlar boyunca gören olmadı. Heyni 
düzeninin tibette bulunan bazı üyeleri dışında tabii ki. Milattan sonra 500’lü yıllarda Bu üyeler tibette 
çok titiz araştırmalar neticesinde uxirego’yu bulmuştu hatta bunu bulan ekip düzen’in liderine haber 
verdiğinde “eyvah! Sakın ha ellerinizi sürmeyin! Eğer ona dokunursanız dünyanın dengesini sonsuza 
kadar bozarsınız” diye uyarmıştı öğrencilerini ve onlarla birlikte gitti bu uxirego’nun bulunduğu 
mağaraya ve tabutun üzerindeki yazıları kontrol etti, tabut üzerindeki harita biraz aşınmıştı ve onu bir 
kağıda kendi elleriyle çizerek tabutun içerisine koydu. Neden bunu yaptın? Diye sorduklarında “bir 
gün bu elementi ele geçiren tamamına sahip olabilsin diye. Fakat şimdi zamanı değil” demişti. 
Tabuttan yayılan koku bile mest etmişti mağaradakileri. Sonra mağaradan çıktılar mağaranın ağzını 
toprakla ve kayalarla örttüler ve de bir daha oraya hiç yaklaşmadılar. 
 
İstanbulun fethinden sonra ayasofyanın camiye döndürülme maksatlı tadilatlarını denetleyen sultan 
2.mehmete bir usta “hünkarım böyle bir kağıt parçası bulduk fakat anlayamadık bir de siz bakın” 
dediğinde hünkar sarayına gidip incelediğinde yıllardır efsane olarak anlatılan elementin yerlerinin bu 
kağıtta belirtildiğini anlamıştı. Ve şans oydu ya gülhane parkının içerisindeydi bu element. Sultan vakit 
kaybetmedi ayasofya çevresini şahsi mülkü ilan etti oraya daha sonraki yıllarda saray yapılması 
talimatını da verdi ve kağıdı da sakladı. Kimseye de kağıt hakkında konuşmamıştı sırrını sakalı bile 
bilmiyordu. Hos han(oğuz kağan)’ın binyıllar evvel isteyipte kavuşamadığı şeye torunu şimdi 
kavuşmuştu ama bu sır fatihle beraber tekrar kaybolup gitti. Sultan belgenin faydalarını, nasıl 
kullanılacağını filan hep kendi elleriyle tercüme etmişti zamanı gelince kullanmak için ama ömrü buna 
vefa etmemişti. Osmanlı büyüdü güçlendi sonra çöktü ve cumhuriyet kuruldu, dünya savaşları 
yaşandı ve gelişen teknolojiyle birlikte bu efsane daha da unutulur bir hal aldı ta ki 2000’li yıllarda 
osmanlı hanedan soyundan gelen mehmet yıldızoğlu’na kadar. 
 
Atlanyalıların dünyaya 2 kere daha gelmek istemeleri 
 
Dünya tarihiyle milattan önce 13.yüzyılda ve milattan sonra 600’lü yıllarda atlanyalılar dünyaya 2 adet 
sefer daha düzenlemişlerdi ama bu her 2 sefer de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sebepleri şaşırtıcıydı 
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atlanya gemileri dünyaya yaklaşıyordu ama yaklaşır yaklaşmaz bir ışık hüzmesi geliyor ve gemiye 
çarpıp gemiyi yok ediyordu toz duman oluyordu gemi ve içerisindekiler. Sadece atlanyalılar için değil 
grumenler ve vorteler için de aynı şey mevcuttu onlar da uzun süre bu birden bire peydah olan ışıklar 
yüzünden dünyaya gelemiyorlardı. Işıklar birden ortaya çıkıp çarpıyor ve kurtuluş mümkün 
olmuyordu. dünyaya sanki bir ilahi güç atlanya gemilerini ve diğer uzay gemilerini yaklaştırmıyordu. 
600’lü yıllarda da aynı durum meydana geldi. Bu sefer 3 değil 5 gemiyle hareket eden atlanyalılar için 
de kader aynı şekilde tecelli etti. bir tane gemi ceres cüce gezegeni üzerinde bekledi hatta ve ışık yine 
geldi dünyaya yaklaşan gemiyi toz etti ceresteki gemi ise tam kalkış yapacakken aynı ışık 5 dakika 
sonra ceresteki gemiye de ulaştı onu da toz yığınına çevirdi. Bundan sonra asırlar boyunca atlanyalılar 
gelmeye tövbe etti dünyaya. Eğer gelselerdi heyni düzeni üyelerini bulup dünyalar entegrasyonunu 
yapabileceklerdi ama kader icabı muvaffak olamadılar. 20.yüzyılla birlikte bu mucizevi kalkan ortalıkta 
görülmeyince artık vorte ve grumenlerin ufaktan ziyaretleri başlamıştı. Atlanyalıların gelmesineyse 
dünya zaman vardı. 
 
HİKAYE 2- UXIREGO ÇAĞI DÜNYADA BAŞLIYOR 
 
Asırlar asırları kovalamıştı antik çağlardan sonra ve köprünün altından çok sular akmıştı, insanlık tarihi 
hiç olmadığı kadar değişmişti. uxirego unutulmuş bir sır olarak kalmıştı asırlar boyunca. Bir efsaneydi 
dilden dile dolaşan ve farklı isimlerde dolaşan. New horizons’un 2015 yılında plüton’un yakınından 
geçmesi aslında bir dönüm noktasıydı ve kimse bundan haberdar değildi. 21.yüzyıl politik olarak 
dünyaya barış getirmemişti yozlaşmalar artmış, ahlaki çöküntü küresel çapta gırla gitmiş, çevre 
kirliliği, kuraklık gibi sorunlar önüne geçilemez olmuş, tüketim çılgınlığı almış başını gitmiş, ırkçılık, 
ayrımcılık küresel çapta şişmişti. Dünya çapında kullanılan internet teknolojisi bile insanları 
kaynaştırmaya, bir arada yaşatmaya yetmemişti çünkü bazı insanlar sırf kendilerini düşünüyor başka 
insanlara hayat hakkı tanımıyordu. 2010’lu yıllar üçüncü dünya savaşı ha çıktı ha çıkacak 
söylentileriyle geçmişti halbuki 2010’lu yılların çatışmaları bunun bir habercisiydi. Dünya artık 
demokratik değerlerden hızla uzaklaşıp demokrasiyi kıymetsiz görmeye başlamıştı en demokratik 
denilen ülkelerde bile çürüme vardı. Sanki birileri ısrarla savaş istiyordu. 
 
Politik durum olaraksa kuzey kore’nin tehditleri halen devam ediyordu pasifikte ve bu sayede güney 
kore ve japonyaya silah satıyordu abd. ufak bir yanlış hamle savaşlar çıkarabilirdi. Abd afganistandan 
çekilmiş, ırak ise eskisine göre daha istikrarlı bir ülke haline gelmişti. Suriye devletindeki uzun süren 
istikrarsızlıklar sebebiyle ülke rusya, türkiye, abd, ırak tarafından işgal bölgelerine ayrılmıştı ancak bu 
sayede karışıklıklar durmuştu. 2018 yılında suriyede “tamam barış geldi” diye düşünülürken 
meselenin geri tepmesinden ötürü bu karar alınmıştı. 
 
Arap baharı kavramından ise eser yoktu tüm sözde bahar kazanımları ortadan kuş olup uçmuştu. 
Mısır, libya ve ırakta monarşi restore edilmişti. Monarşi restorasyonları ülkelerdeki suların 
durulmasını sağlamıştı bu batının da çıkarınaydı. 
 
Avrupa birliğinden evvela ingiltere sonra da irlanda(2019) çıkmıştı. 2020 yılındaysa macaristan ve 
yunanistan AB’den çıkma kararı almıştı. Ab güç kaybetse bile yine önemli bir figür olmayı 
sürdürüyordu. Ama artık eski popülaritesini de yitirmişti. Uzmanlar artık ab’nin çöküşe geçeceğini 
düşünüyorlardı. 
 
Türkiyede de durumlar çok değişmişti 2023 genel seçimleri bir çok şeyin sıfırlandığı bir seçim olmuştu 
eski siyasi liderler siyaset arenasından temizlenmişti ülke artık yepyeni insanların ve partilerin 
elindeydi. Politik olaraksa ab ile ilişkiler kopartılmış, idam cezası geri gelmiş bir ülkeydi Türkiye. 
Eskisine göre daha otoriterleşmiş bir Türkiye manzarası vardı artık savunma sanayisini ve teknoloji 
sanayisini de geliştirmeye başlamıştı Türkiye. 2020 yılında fetö projesi lideri öldüğünde amerikanın 
yıllardır hazırladığı plan çöpe gitmişti. Pkk’nın başı ise iyice ezilmişti. 
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Sultan 2. abdülhamid’in kayıp şehzadesi 
 
Sultan abdülhamid tahtta olduğu yıllarda ileri görüşlülüğünden ötürü bir şeyleri erkenden sezen bir 
padişahtı ve o 1899 yılında bir şehzadeye sahip olmuştu ama bu şehzadeyi gözlerden uzak yetiştirmek 
istiyordu. Sarayın özel doktorları bu çocuk için ölü doğdu dediler ama bu şehzade bilecik-söğüt’te 
bebeklerini yeni kaybetmiş bir aileye evlatlık verildi ve hiç kimse onun bir şehzade olduğunu bilmedi 
kendisi bile. bu gizli şehzadenin adı abdurrahmandı. Sultan hamid’i bu karara iten bir gün saltanatın 
kaldırılacağı gerçeğiydi. Nitekim öyle de oldu sultan hamid öldükten 4 yıl sonra saltanat kaldırıldı 
1923’te de cumhuriyet ilan edildi. 1924 yılında hanedan sürgün edildi. Artık Türkiye sınırları içerisinde 
bir şehzade bile yaşamıyordu yahut öyle zannediliyordu. abdurrahman efendi 1934 yılında soyadı 
kanunundan faydalanarak yıldızoğlu soyadını aldı. Bu soyadı aslında yıldız sarayına nispet için 
abdurrahmanın üvey babası tarafından seçilmişti. Bir gün abdurrahman’a üvey anne ve babası şunları 
anlattı; 
 
“abdurrahman, oğlum biz seni yıllardır büyüttük besledik maşallah bu yaşına da geldin ama bir şeyleri 
açıklamak zorundayız bu seni sarsabilir ama şu gerçek ki senin ailen biz değiliz oğlum”. Abdurrahman 
afallamıştır nevri dönmüştür “nasıl olur?” dercesine. Ve merakta etmiştir “gerçek annem babam kim 
öldüler mi?, yaşıyorlar mı?” diye. Ve üvey babası da şunu der “gerçek anne baban ne yazık ki öldü”. 
Abdurrahman ise “Allah rahmet eylesin sonuçta ben beni büyütenlerin hakkını ödeyemem sizsiniz 
anam babam” dedi ama yine sordu “kimdi gerçek anne babam?” diye. Ve abdurrahmanın üvey babası 
salih efendi pencerenin önüne geçti derin bir nefes aldı şunları dedi; 
 
“rahmet sultan 2.Abdülhamid” 
  
Abdurrahman inanamadı babası şaka yapıyor zannetti babası da “ne şakası evladım sultanın 
fotoğraflarından bir tanesi sandıkta duruyor bize vermişti rahmetli. Oğlum bu gerçeğe 
inanamadığında gösterin diye. Üvey annesi sandığı açtı sultan hamidin fotoğrafını çıkarttı ve verdi 
abdurrahman’ın eline. Salih efendi sordu; “şimdi inandın mı evladım?” abdurrahmanın beyni 
durmuştur neredeyse ama ikna da olmuştur. Fakat babası oğluna “evladım sakın ama sakın bu 
gerçeği söyleme yoksa seni yaşatmazlar. Elbette bugünkü siyasi ortam biter bu memlekette. Dünyaya 
kimse kazık çakmaz. Gün gelirse sen yada senin çocuklarından birisi bu gerçeği açıklayabilir. Al bu da 
sultanın kendi el yazısıyla mektubu. Gün gelir ileride zorluk çıkartmak isterlerse sana ya da evlatlarına 
bunu gösterirsin sahip çıkarsın mirasına. Belki padişah olamazsın ama yine de sahip çıkarsın 
geçmişine.” 
 
Demiştir abdurrahman yıldızoğlu’na. Ve abdurrahman soyadının mahiyetini de o zaman anlamıştır. 
Sonuçta aile lakapları yıldız değilken neden durup dururken salih efendi yıldızoğlu’nu seçsin ki soy 
isim olarak? Abdurrahman yıllar boyunca çiftçilik yaparak geçindi. 1925 yılında ilk erkek çocuğu 
dünyaya geldiğinde ismini Osman koydu. Osman haricinde 3 tane kızı oldu abdurrahmanın. Osman 
1925-1993 yılları arasında yaşadı ve Ahmet adında bir oğlu oldu. Oğlu Ahmet 1952 yılında doğdu ve 
1986 yılında Ahmetin bir oğlu oldu ve bu çocuğun ismini büyük dedesi abdurrahman koydu. İsmi 
mehmet olacaktı. Mehmet yıldızoğlu. Mehmetin doğumundan birkaç ay sonra sultan hamid’in 
şehzadesi hayata gözlerini yummuştu ve ölmeden önceki vasiyeti şuydu; artık memleket idaresini ele 
alma vaktidir, siyasi ortam uygun hale gelmiştir. 
 
Hanedanın yıllardır tescilli torunları ne kadar kabullenemese de belgeler yalan söylemezdi ama tescilli 
hanedan üyeleriyle de pek bir araya gelmezlerdi kendi halinde vatandaşlar olarak yaşarlardı. 
 
Mehmet yıldızoğlu ülkenin başına geçiyor 
 
Mehmet yıldızoğlu aslında genç bir akademisyendi bir tarih araştırmacısıydı osmanlı tarihiyle haşır 
neşir oluyordu ve gelişen şartlar onu genç yaşında siyasete itmişti. Bu adamda parlak bir zeka vardı 
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nihayetinde ve yılların kısır siyasi atmosferinde boğuşan türk halkı için de bir umut olmuştu. Onun 
sıradan bir umut vaad eden politikacıdan farkı osmanlı hanedan üyesi olmasıydı. Kurduğu parti liberal 
bir monarşizm yanlısı bir partiydi bile denebilir. Ama tabii ki böyle hedeflerin uçukluğunun o da 
farkındaydı ve muhaliflere “padişahlıkla uğraşacak değilim” mesajı vermek zorunda kalıyordu. 
Medyada fazla yer bulamamasına rağmen halk arasındaki popülerliği sayesinde 37 yaşında ülkenin 
başına geçti. Tabii ki bu başarısının ardında iş adamları desteğini de unutmamak gerekirdi. Mehmet iş 
adamlarına vergide büyük kolaylıklar vaat etmişti nihayetinde ve onlar da mehmete sponsor 
olmuşlardı. Cumhuriyetçiler endişeli olduklarını söylüyorlardı hep “eyvah cumhuriyet şimdi ciddi ciddi  
elden gidiyor öldük mahvolduk” diyorlardı ama bu tepkiler henüz çok komikti. Sonuçta toplumda ne 
olursa olsun monarşiye dönmenin ihtimali çok uzak bir ihtimaldi. Bu uzak ihtimal ise karanlık güçlerin 
istemeden de olsa yardımıyla gerçekleşecekti. 
 
Mars kolonisi kuruluyor 
 
İnsanlar yıllar sonra 2024 tarihinde marsa ayak basacaktı ve pahalı bir proje olmuştu mars projesi. 
Çin, abd ve avrupa ve rus uzay ajanslarının ortak girişimiyle gerçekleştirilen ilk mars kolonisi projesi 
mühimdi aylar süren yolculuktan sonra 14 şubat 2024 tarihinde insanlar büyük bir filoyla marsa 
ulaşmışlardı. Soru şuydu acaba bu kadar masrafa değecek miydi? Ya terslik olursa ne olacaktı? Tam 4 
tane uzay mekiğiyle iniş yapılmıştı robotlar tarafından yıllardır hazırlanan yere. Edward rotten mars’a 
ilk adımını atan kişiydi ve şu sözleri söylemişti; “insanlık tarihinde yeni bir adım daha atmak gurur 
verici”. Tüm dünya canlı yayında bu tarihi ana tanıklık etmekteydi insanoğlu mars gezegenindeydi 
artık ve bu gezegende kolonileşmeye başlayacaktı. Bu ilk mars deneyinin güzel geçmesi temenni 
ediliyordu kimse bir aksilik yaşansın istemiyordu sonuçta büyük paralar akıtılmıştı bu projeye ve mars 
insanlardan önce robotlarca bir şantiyeye çevrilmeye başlanmıştı. Toprak kazdılar, kaya deldiler ve 
birçok çalışma daha yaptılar. Herşey insanların daha iyi yaşaması içindi. Mars için önemli bir etmen 
daha vardı o da suydu. Mars suyu donmuş haldeydi ve yer altında aranıyordu genellikle. Mars 
çalışmaları yavaş yavaş devam ederken dünya mars arasında gelip giden sondalar da eksik olmuyordu 
zamanın şartlarına göre büyük bir işe girişildiği belliydi. Edward rotten ise bu koloniye ilk başkan 
seçildi. İnsanlığın tüm dünya dışındaki ilk kolonisinin lideri de seçilmişti artık. Koloni henüz küçüktü 
ama edward’ın hayalleri büyüktü “bir gün bu gezegen kendine yeter bir gezegen olacak” diye 
tahayyül ederdi. 
 
Yeni dünya düzeni örgütü toplantısı ABD 
 
Yeni dünya düzeni örgütü aslında dünya çapındaki en zengin iş adamlarından ve onların adamlarından 
oluşan bir örgüttü ve yılın belli aralıklarında ABD’de toplantılar düzenleyip dünyaya yeni nizam verme 
maksatlı planlar projeler oluştururlardı. Haklarında çok komplo teorisi olan bu örgütün tüm gücü 
parasıydı. Parayı elinde tuttuğu kadar güçlüydü ve dünya siyasetini verdiği rüşvet oranında 
belirlemekteydi. Medya sektörü elinde bulundurduğu en mühim sektördü de denebilir. 1 nisan 2024 
tarihinde yine ABD’de bir araya geldi bu dünyanın en güçlü milyarder adamları. Tek bir niyetleri vardı 
o da dünyayı kendilerine köle etmekti. Başkan Grevor Chorterish söz aldı; 
 
Başkan: pek kıymetli misafirler hepiniz hoşgeldiniz geleneksel new world order organization 
toplantımızın bu yılki bölümünü açıyorum. 1 hafta boyunca burada kamp yapacağız planlar yapacağız 
önümüzde çok mesele var. En mühim meseleyse dünyadaki nüfusu eritme meselesi. Halen dünya 
savaşını çıkartamadık. 20 yıl kaybettik malumunuz. 
 
Katılımcı Vladimir krayna; uğraşıyoruz sayın başkan ama hükümetler artık yeteri miktarda satın 
alınamaz oldu. Diline düştük tüm dünyanın aciz örgüt diye. Çoluğun çocuğun maskarası olduk müzik 
dünyasını kontrol etmeye çalışarak dünyayı ele geçirmeye çalışan herşeyi meydanda gizli örgüt diye. 
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Katılımcı gerard beaten; yahu onlar yem vladimir kardeşim elbette öyle bir örgüt değiliz biz müzik 
sektörüyle dünyayı ele geçirmeye çalışıyoruz sansınlar onlar biz daha büyük oynuyoruz ve kendimizi 
olduğumuzdan güçlü gösteriyoruz. Bir de iklimi bile kontrol ediyormuşuz diyen saftrikler var. 
Çarpıtma bilgilerle oyalıyoruz onları. Bir de bir şey biliyoruz zannediyorlar. Ne biliyorlar ki ya? 
 
Katılımcı moşe şalom; ortadoğuyu karıştıralım diyoruz ama en büyük problem ne yazık ki bizim israil 
halkı. Topyekun tüm ortadoğuyu işgal edeceğiz bi he deseler ama kimse rahatımı bozmam kafasında 
kardeşim. O kadar gıda sektörüne el attık her yiyeceğe zararlı katkı maddeleri koyduk ama 
emellerimize ulaşamıyoruz kardeşim ulaşamıyoruz. 
 
Katılımcı abdullah el mahir; biz de mezhep savaşlarıyla bir şeyler deniyoruz ama illa bir şeyler ters 
gidiyor sanki bizim buralarda da insanlar bilinçleniyor. Monarşileri el altından destekledik ırak, libya 
ve mısırda monarşi restorasyonlarında ön ayak olduk ama krallara birbirine girmeleri için daha çok 
fon ayırmamız gerekiyor. 
 
Katılımcı heinrich habsburg; Mesele avrupada bitiyor aslında. Avrupanın karışmasını sağlarsak 
dünyayı karıştırırız. Avrupa birliğini yıkmalıyız bu birliği yıkmak için var gücümüzle çalıştık yıllarca ve 
dostumuz ingiltereyi, irlandayı, macaristan ve yunanistanı birlikten çıkarttık ama sağlam bir darbe 
lazım diğerlerinin çıkmaları için. Ben şahsen bu yeni düzende habsburg monarşisinin restorasyonunu 
uygun buluyorum. Türkiyede olası osmanlı monarşisindense çekincem var. 
 
Katılımcı; Deniz kaan dülger; neden efendim Türkiyede de monarşiyi restore edelim ki ortalık daha iyi 
karışabilsin. Sonuçta petrol bölgelerinin yakınlarında da bizim düzenimiz kurulmalı. 
 
Başkan grevor chorterish; beyler biliyoruz ne yaptıklarımızı zaten ve çok doğru şeyler yaptık ama artık 
mesele inceldiği yerden kopmalıdır harekete geçmeliyiz. Kah monarşileri destekleyeceğiz, kah iç 
karışıklıklara para akıtacağız bunların hepsi olacak. Maksadımız büyük israilden ziyade bizim 
yönettiğimiz bir para düzeninin kurulmasındadır. Gerçek manada paraperest bir toplum için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medyayı bunun için kurduk malum. İnsanların gizlerini 
bile bilmek hakkımız ve yıllardır topladığımız verilerle artık iyice hazırız. Savaşı avrupa birliğinde 
çıkartacağız. Fransızlarla ingilizler arasında fitne tohumlarını ekerek yapacağız bu işi ve futbolu 
kullanacağız. Önümüzdeki sene avrupa şampiyonlar ligi finalistlerini şimdiden hazırladık bile. satın 
alacağımız hakemler vasıtasıyla bu isteğimize malik olacağız ve savaşı çıkartacağız. Fransada da robert 
de lever adlı bir bilim adamı var görünmezlik üzerine çalışıyor ve bu adama da kaynak aktarılmalı. 
Ayrıca IRA örgütünü de güçlendireceğiz kaynak aktaracağız. İngiltere kralı bize itiraz edemez ne 
yapabilir ki? Zaten çevresi adamlarımızla müteşekkil. Türklere gelince bu sefer 15 temmuz 2016’daki 
yaptığımız hataları yapmayacağız. bir daha deşifre olmuş ihtiyar bir bunakla çalışmayacağız. Mehmet 
Yıldızoğlu kendini bir şey zannediyor ama aslında bizim çizdiğimiz çizgide oynuyor. Günü gelince 
icabına bakarız. Aksi halde b planımız c planımız hazır zaten. Abd’de malum bu sene trump’un son 
senesi ve gelecek başkanın franklin coined olmasını düşünüyoruz. Şimdiden medyada daha çok 
yüzünü göstereceğiz, çevirdiğimiz filmlerde onun tipine benzeyen aktörleri oynatacağız. Yer yer ismi 
franklin bile olabilir. Göreceksiniz ocak 2025 tarihinde başkanlık yeminini edecektir. 
 
18 nisan 2024, area 51 
  
Area 51 yıllardır insanların hakkında söylentiler yaptıkları ve uçan daireler gördüğünü iddia ettikleri 
yerdi hükümet ise uçak üssü olduğundan bahsederdi hep ki öyleydi ama sadece insanlar için uçak 
üssü değildi uzaylı gemi üssüydü ve çok sıkı korunmaktaydı. Yeni dünya düzeni örgütünün başkanı 
grevor chorterish 18 nisanda area 51’i ziyaret etti ve burada gizli bölmede grumen elçisiyle görüştü; 
 
Grumen elçisi; grevor halen nerede kaldı bu bahsettiğiniz savaş? Uygarlığımız için kana ihtiyacımız var 
biliyorsun. Sizin için su neyse bizim için kan odur. Ana gezegenimiz kandan ırmaklar doludur 
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damarlarımızdan ise su akar tanrı bizi böyle yaratmış. Ve insan kanının kalitesinden faydalanmamızı 
geciktiriyorsunuz 
 
Grevor; sayın elçi elimizden geleni yapıyoruz elbette bu savaş çıkacak sonuçta dünyamızı istila edip 
bizi öldürmenizi istemeyiz 
 
Elçi; yok etmek mi? Asla. Sayınız çoğalsın ki daha fazla kan kaynağı ve et kaynağı bulalım. 
 
Grevor; o zaman neden bizim ölmemizi istiyorsunuz savaşlarla? 
 
Elçi; savaşlar teknolojinin gelişmesinde ön ayak olurlar. Size teknoloji vereceğiz ama önce birbirinize 
düşmeniz lazım sonuçta teknoloji verdiğimizde bize karşı cephe almanızı istemeyiz. Ve bir anda 
teknoloji verirsek bir gariplik olduğunu anlar insanlar. 
 
Grevor; sayın elçi bu savaşı çıkartırız tez zamanda şüpheniz olmasın. Çıkış tarihi, sebebi her şeyi 
hazırlandı sadece uygun zamanı kolluyoruz. Ve bu savaş neticesinde bir isteğimiz var o da şu ki; 
marsın dünyalaştırılması için bize teknoloji verin 
 
Elçi; teknolojik bilgi işi kolay siz savaşı başlatın yeter. Toplantı bitmiştir. 
 
Toplantı sonlanmıştır ve savaş çıkacaktır lamı cimi yoktur. Savaşın başlamasında tetikleyici olacak 
proje ise görünmezlik projesidir ve fransada robert de lever adlı bilim adamı tarafından titizlikle 
yürütülmektedir. 2024 yaz aylarının sıcak günlerinde harekete geçilir liverpool ve marsilya futbol 
takımlarının şampiyonlar ligi finali oynayabilmesi için hakemler ayarlanmıştır, kuralarda gerekli hileler 
yapılmıştır bile. bu final felaket getirecek bir final olacaktır. Ayrıca 2024 yazındaki bu 2 takımın yıldız 
futbolcu transferleri de gözlerden kaçmamıştır. Dünya çapında 2 tane rüya takım yaratılmaktadır. 
Kimse bu değirmenin suyunun nereden geldiğiyle pek ilgilenmez sonuçta sponsorlar yasadışı bir iş 
yapmıyorlardır görünen sadece futbola biraz daha para akıtılmasıdır. Bu 2 takım yeni sezona canavar 
gibi hazırdır kendi liglerinde ve avrupada fırtına gibi eseceklerdir. 
 
Robert de lever’e ise daha fazla fon aktarılır sırf çalışmasını tamamlayabilsin diye. Herşey zamanında 
tamamlanmalıdır nihayetinde. Sonuçta bu 2 takım fırtına gibi esmeye başlamıştır bile. 
 
Kuzey irlandadaki ayrılıkçılara da finansal destek olunur ayrıca. “yeter ki IRA’yı yeniden canlandırın 
tüm masraflar bizden” denmektedir. Ayrıca sinemada da irlanda milliyetçiliğini kaşıyan filmler 
gösterime sokulur, irlanda sinemaları genellikle bu filmlerle dolup taşmaktadır. İngiltere kralı 
III.charles ise herşeyin yolunda olduğunu düşünmeye devam etmektedir. Evet britanya için herşey 
yolunda olacaktır çünkü derin güçler böyle söz vermiştir ama kimse charles’ın öleceğini 
söylememiştir. 
 
Görünmezlik bulundu (1 nisan 2025) 
 
Görünmezlik nihayet bulunmuştu Robert de lever’in çalışmaları neticesinde ve de bunu tüm basın 
mensuplarıyla paylaştı robert de lever. Aslında bu ölümcül bir hataydı da denilebilir insanlık açısından 
fakat kader bu ya olan olmuştu. 
 
Basın toplantısında gazeteciler ve konukların yanısıra tüm dünyadan medya kanalıyla izleniyordu 
konferans ve Robert şunları söyledi; 
 
“Bilim camiası bugün büyük bir buluşa imza attı ben ve arkadaşlarım nihayet görünmezlik sıvısı 
üretmiş bulunuyoruz. Bu sıvıyı içer içmez kişi bir dakika içerisinde görünmez oluyor evet deneyelim ve 
görelim” diyerek görünmezlik sıvısını içti ve herkes saatlerine baktı yavaz yavaş Robert şeffaflaşıyor 
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ve arkası görünüyordu. 1 dakikanın sonunda Robert’in vucudu görünmez oldu insanlar şaşkınlık 
içerisindeydi bu nasıl olmuştu! Tüm dünya şaşkındı hayat durmuştu ilk kez bir insan görünmüyordu. 
Salonda kürsünün önünde sadece robert’in takım elbisesi duruyordu robert yoktu. İnsanlar “hadi 
canım bu bir oyun” diyorlardı ve gazetecilerden birisi kürsüye çağırıldı ona da görünmezlik sıvısı 
içirildi ve o da 1 dakika içerisinde görünmez oldu. Robert artık görünmezdi ya işi bir tık öteye taşıdı ve 
tüm kıyafetlerini çıkarttı ve artık Robert salonda yoktu! Sesi vardı kendisi yoktu. Çırılçıplak şekilde 
odasına gitti tabii ki kimse görmüyordu. 
 
Dünya basını şaşkındı herkes bu haberi konuşuyordu. Görünmez adam, görünmezlik bulundu, rezil 
olmaya kesin çözüm olarak görünmezlik muhabbetlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Bu sıvı sadece 1 
saat tesirliydi ne yazık ki. 1 saat sonrasında tekrar görünür oluyordunuz ve de rezil oluyordunuz doğal 
olarak sokak ortasında. Soğuk havalarda kullanılması ciğerleri üşütmeye sebep olabilir adamı zatürre 
bile ederdi. 
 
Dünya bu haberle çalkalanıyordu gündem meşgul ediliyordu ama tüm bunlar ilmek ilmek örülen bir 
sürecin nihayete erme çalışmasından başka bir şey değildi. Franklin coined başkan seçildiği ilk yıl nur 
topu gibi 3.dünya savaşına şahit olacaktı. Şampiyonlar liginde de marsilya ve liverpool’un destanlar 
yazma süreci devam ediyordu. Bu senenin doğal favorileriydi bu iki takım. 
 
Görünmezlik sıvısı çalınıyor 
 
Dünya bu görünmezlik haberiyle çalkalanırken kötü niyetli eller de boş durmuyordu Bir kuzey irlanda 
aşırı milliyetçisi olan Ryan O’yeah bu görünmezlik sıvısını çalmayı kafasına koydu ve çevresindeki 
kafadarlarla plan yaptı. Plana göre Laboratuara girilecek ve sıvı çalınacaktı başka yolu yoktu. 
Laboratuarın olduğu binadaki güvenlik görevlisine kimliği belirsiz kişiler gelip rüşvet verdi ve olaya göz 
yummasını sağladı. 5 nisan günü geceyarısında planı uygulamaya koydular ve Görünmezlik sıvısını 
çaldılar hiçbir iz bırakmaksızın. Profesyonel bir soygun yapılmıştı ve ertesi gün haber olmuştu “Flaş! 
Görünmezlik sıvısı çalındı” şeklinde. Hatta rüşvet alan güvenlik görevlisi de kayıplara karışmıştı ve 2 
gün sonra pariste sen nehrinde cesedi bulunmuştu. İksir Fark edilmemek için bira şişesine boşaltıldı 
hatta iksir ve ingiltereye doğru yola konuldu plan belliydi ingiltere kralı III.Charles öldürülecekti. Şimdi 
dünyada gündem görünmezlik sıvısının akıbetiydi. Bu garip gündemde 3.dünya savaşı çıkacak diyen 
insanlar da aşırı uçuk komplo teorisyeni olarak adlandırılıyordu. Modern çağın bilgi kirliliğinde 
görülmüyordu bile doğru bilgiler. 
 
İngiltere kralının ölümü 
 
9 nisan 2025 gecesi ryan o’yeah ve Martin McBerry yanlarında görünmezlik sıvısıyla araçlarına 
bindiler çok heyecanlılardı sahte plaka bile takmışlardı araçlarına ve şimdiden tamamen 
bağımsızlaşmış irlandanın hayalleri içerisindeydiler. Buckingam sarayının 2 sokak ötesine araçlarını 
park ettiler. Ryan o’yeah görünmezlik sıvısını içti ve tüm kıyafetlerini çıkarttı yavaş yavaş 
saydamlaşmaya başladı ve görünmez oldu. 1 saat süresi vardı ve koşa koşa buckingam sarayına doğru 
ilerledi. Kazasız belasız caddeden geçebilmişti çünkü görünmezdi. Bir araç çarpabilirdi nihayetinde. 
Rahatça saray bahçesine ve sarayın içerisine girdi çünkü kimse görmüyordu. Sadece muhafızlar bir 
rüzgar hissediyorlardı o kadar. Kralın çalışma odasını buldu sarayda ve girdi odaya. Kral ryan’ın tam 
önünde duruyordu ama önündeki çıplak adamı doğal olarak görmüyordu. Ve ryan kralın arkasına 
geçti eline vazoyu aldığı gibi kralın kafasına geçirdi ve kral bayıldı. Vakit kaybetmeksizin çalışma 
odasındaki antik kılıçlardan birisini eline aldı ve kralın başını kesti. III.Charles ölmüştü ve sıvının 
etkisini yitirmesine de 10 dakika kalmıştı. Nefes nefese terk etti sarayı ve araca bindi. Biraz oyalansa 
neler neler yaşanacaktı kim bilir. Arabaya binip kıyafetlerini giydi ve ryan ile arkadaşı apar topar 
uzaklaştılar. 
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Çok vakit geçmemişti kralın hizmetçilerinden birisi kralın odasını temizlemek için kapıyı çaldığında ses 
seda yoktu. Kapı çalınıyordu ama kral açmıyordu içeriden cevapta gelmiyordu. Muhafızlardan birisi 
sordu; 
 

- Ne oluyor? 
- Kralımızın odasını temizleyeceğim lakin kralımız kapıyı açmıyor. Ne yapacağız? 
- Eşi catherine’i çağıralım o açsın kapıyı 

 
Catherine’i çağırırlar ve kapı açıldığında çığlıklar kopar sarayda kral ölmüştür kafası kesilmiştir baş bir 
yanda gövde sandalyede kılıç ise yerdedir. Lamı cimi yoktur bu bir cinayettir saray büyük bir şokla 
sarsılır Kısa süre içerisinde hanedanın diğer üyeleri de haberdar olur ve vaziyet bellidir kralın ölümü 
açıklanacaktır sonuçta uzun süre kimse saklayamaz ya. Fotoğraflar çekilir üzüntüyle. Charles’ın yerine 
ve yerine kardeşi edward IX.edward olarak tahta çıkacaktır. Cinayetin sorumluları da araştırılıp hesap 
sorulacaktır. Evet ortada bir cinayet vardır ama bunu kim yapmıştır bu mühimdir. Sonuçta koskoca 
sarayın içerisindeki koruma ordusunu atlatıp cinayet işlemek imkansızdır katil evvela saray içerisinde 
aranır. O gece saraydan kimse dışarı adım bile atmamıştır giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Dışarıda olan 
içeriye giremez içeridekiler de dışarı çıkamaz olmuştur. 
 
10 nisan günü ingiltere kralının ölümüyle dünya derinden sarsılır kral kendi odasında ölü bulunmuştur 
ve cinayete kurban gitmiştir bu hem büyük bir zaafiyet hem de bir skandaldan başka bir şey değildir. 
Dünya devletleri taziyelerini iletir ve III.Charles toprağa verilir 1 hafta sonra. Fakat herşey bunla sınırlı 
değildir tüm saray muhafızlarının ve görevlilerinin izinleri kaldırılır, saraya girip çıkan herkes polis 
tarafından sorgulanır. Bazı hanedan üyeleri “o katilleri yakalarsam sonları şöyle olacak böyle olacak” 
diye ortalarda dolanmaktadır ve diğer üyeler tarafından “hanedan mensubu gibi davran biz barbar 
değiliz” diye de uyarılmıştır ama sonuçta ortada kesik başlı bir kral var mıdır? Vardır. Muhafızlar 
sorgulanır önce nasıl böyle bir zaafiyet üzere oldukları için. Olay muhafızların işsiz kalmasıyla 
kapanmayacaktır sonuçta kral ölmüştür ve bir ihanet damgası yemek kaçınılmazdır. Temizlikçiler, 
aşçılar hepsi sorgulanır, yeri gelir prensler, prensesler sorgulanır son teknolojik imkanlar kullanılır 
ama bulunamaz katil saray içerisinde. Katil saraydan değildir ama görünmezlik her zaman da işe 
yarayacak değildir katil ve arkadaşı herşeyi hesaplasa da bir şeyi unutmuştur 2 sokak ötedeki dükkan 
kameralarını.  9 nisan gecesi bir aracın içinde 2 kişi varken bir tanesi bir şey içiyor ve ortadan 
kayboluyor sonra aracın kapısı kendi kendine açılıp örtülüyor ve 1 saat kadar araçtaki diğer kişi 
bekliyor. 1 saat bitmeden duran aracın kapısı kendiliğinden açılıp kapanıyor ve kısa bir süre içerisinde 
içinde bir adam beliriyor! Cinayet çözülmüştür katil de belli olmuştur medya da bununla 
çalkalanmıştır. “Kralımızın ölümünde fransız parmağı”, “Krala fransız usulü suikast”, “Katil fransa” 
diye manşetler ardı arkasını izlemiştir. Dünya hiç tahmin edilemeyecek bir yerden batı avrupadan 
karışmaya başlamıştır şimdi.2 irlanda asıllı fransız vatandaşıdır üstelik bunu yapanlar ve olayın ortaya 
çıkmasının ardından fransada tutuklanırlar hırsızlık ve cinayetten. İngiltere ise fransadan zanlıları 
istemektedir çünkü diplomatik bir skandal vardır ortada. Fransa ise vatandaşlarını teslim etmeyip 
kendi yargılayacağını belirtir. İpler gerilmektedir ingiltere ve fransa arasında. Tıpkı birinci dünya savaşı 
atmosferidir bu ve tarih tekerrür etmektedir. Herkes bilir gavrilo princip meselesini ve elbette istemez 
aynı tip bir savaşı ama halklar da birbirine karşı bir sinir harbine girişirse ne yapılabilir ki? Üstelik derin 
güçler bu durumu bilerek ve isteyerek uzun zamandır kışkırtıyorsa. 2 ülke kamuoyu da kendilerinin 
haklı olduğunu söylemektedir katiller paylaşılamamaktadır. İngiltereye iade halinde kurşuna 
dizileceklerdir. İngiltere için portekiz fransa için de abd arabulucu olmaya çalışır ancak çabalar 
nafiledir yaptırım kararları çıkacaktır. İngiltere portekize; britanya imparatorluğu aciz değildir bedeli 
neyse öderiz de ödetiriz de. Bu rezilliği kimsenin yanına bırakacak bir ülke değiliz fransa ab’ye 
güvenmesin ab’den güçlü olmasaydık ab’den çıkmazdık demiştir. Fransa ise abd’ye fransız 
vatandaşlarının onuru vardır ve ne olursa olsun fransada yargılanmalıdırlar. İngilizler kabadayılığa 
başlamış centilmenliği unutmuş anlaşılan demiştir. 
 
Sular durulmamıştır ne yazık ki ve sinir harbi karşılıklı elçilik kapatmaya kadar gitmiştir. 
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 İki ülke vatandaşlarına da diğer ülkeden çıkmalarını emretmiştir. Sanki bir el ipleri geriyordur batı 
avrupanın uzun süredir devam eden rahatlığı bitmeye başlamıştır. Mayıs ayı içerisindeyse sorun daha 
da derinleşmiştir manş tüneli kapatılmıştır ve fransız ordusu manş denizi kıyılarına yığınak yapmaya 
başlamıştır. Yatıştırma çabaları küresel çapta geri tepmektedir. Mars kolonisinde de panik havası 
hakimdir ama herkese sükunet çağrısı yapılmaktadır. 
 
Ortam gerilirken ispanya tuz biber eken açıklamayı yapmıştır; “fransaya saldırı ispanyaya 
saldırıdır”.ispanya tabii ki bu kararı boşuna vermemiştir katalanların bağımsızlık taleplerini sonsuza 
kadar susturmaktır maksadı ispanyanın çünkü ingilizlerin katalanya üzerindeki kışkırtıcı faaliyetleri 
ayyuka çıkmıştır. Mızrak çuvala sığmamaktadır. ayrıca cebelitarık bölgesini ispanya kendi doğal 
toprağı olarak görmektedir ve ingiltereyi istememektedir. İspanyanın bu çıkışına ingilterenin tarihsel 
dostu olan portekizin de “biz de ingilterenin yanında olacağız” açıklaması gelmiştir. İspanyol ve 
portekiz halkı savaş karşıtı protestolar yapmasına rağmen hükümetler bildiklerini okumaktadır. 
 
25 mayıs günüyse şampiyonlar liginde liverpool ve marsilya karşılaşacaktır dananın kuyruğunun 
kopma noktası gelip çatmıştır. Maçta 3 gün önce 3 yddö üyesi bir araya gelmiştir konuşmaktadır: 
 
Grevor chorterish; evet büyük güne az kaldı hazır mısınız kardeşlerim şölene? 
 
Vladimir krayna; hazırım hazır olmasına da ispanyanın durup dururken savaşa katılıyorum demesi 
biraz garip olmadı mı? Sonuçta bu adamlar hiçbir dünya savaşına katılmadılar 
 
Gerard beaten; ama ispanya iç savaşına ve abd-ispanyol savaşına katıldı ispanya. Prosedür neyse onu 
uygularız zaten ab’nin yıkılması hedefimiz savaş sonunda ispanya ile pek ilgilenecek değiliz birkaç 
düzenleme yaparız ispanya için olur biter. 
 
Vladimir krayna; peki ya türkler? 
 
Grevor chorterish; dert etmeyin türkleri. Şimdilik savaşa girebilecek halleri yok. Birkaç terör olayıyla 
onları oyalarız. Yok eğer girerlerse türkler için çizeceğimiz yeni sınırları da belirledik zaten. 
 
Şampiyonlar ligi finali de wembley stadyumunda yani ingilterede oynanacaktır işte şimdi şenliklerden 
şenlik beğenme zamanıdır. Gergin ortamda fransız futbolcuların otelinin önünde halk gürültü 
yapmaktan da çekinmemiştir. Maç öncesi ıslıklar ve küfürleşmeler susmamıştır ne yazık ki. Gergin bir 
ortam mevcuttur ve bir kıvılcımla başlar herşey. Maçın 25.dakikasında dananın kuyruğu kopar. 
Liverpool’lu bir futbolcu olan Adrian Falcon marsilya’lı bir futbolcuya çelme takıp düşürür ve bunun 
üzerine marsilyalı futbolcular da kavgaya başlar çelme olayını siyasi gerginlik yüzünden yaptınız diye 
çıkışırlar liverpool oyuncularına. olayı hakem sakinleştirmek ister ama ingiliz ve fransız asıllı 
futbolcular arasında itiş kakış büyür ve tekmeler yumruklar havada uçuşur. Şampiyonlar ligi boks 
ringine dönüşmüştür. Hakem prosedür gereği 4 oyuncuyu oyun dışı bırakır her iki takımdan da ama 
fitil ateşlenmiştir seyirciler birbirine saldırmaya başlar 4 yaşındaki fransız bir çocuk izdihamda ölür. 
Olaya polis müdahale eder zor kullanır yüzlerce gözaltı yaşanır yaralanmalar ve ölümler de yaşanır. 
Maç mı? Maç mundar olur. bu olay şampiyonlar liginden men edilmeyle bitmeyecektir ayrıca. Ertesi 
gün fransada ingiliz ingilterede fransız bayrakları yakılmaya başlanır. halbuki bu 2 ülkenin dilleri bile 
%60 benzemekteyken kader olarak bugün birbirinden nefret etmektedirler. Dünya medyası çalkalanır 
futbol rezaletiyle ama fransa bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır ingiltereye nota verir; 
“vatandaşlarımızı teslim et yoksa savaş açarız!” ingiltere de altta kalmaz ve özetle şöyle der; “ver 
kralımızın katillerini al vatandaşlarını”. 
 
Birleşmiş milletlerin 2 kurucu üyesi birbirine girmiştir. Fransada seferberlik ilan edilmiştir bile. avrupa 
birliği üyelerininse yapacağı pek şey yoktur zaten batı avrupadaki üyeler sağduyusunu yitirmiştir bile. 
diğer taraftan öyle ha diye birlikten ülke atamayacaklarına göre sadece seyirci kalmakla 
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yetineceklerdir. Zaten geri kalan avrupa birliği kamuoyu “bize ne fransadan” görüşündedir.29 mayıs 
günü fransa tanklarla manş tünelinden fransaya doğru sefere başlar ilk hedef dover kentidir. 
 
3.dünya savaşında fransa 
 
29 mayıs günü dover kentine doğru giriş yapan fransız birliklerini ingiliz kuvvetleri hazırda 
bekliyordur. Ayrıca fransız hava kuvvetleri de desteğe gelmiştir. 2 gün içerisinde dover kentini ele 
geçiren fransa ilerlemesine 1 hafta boyunca devam eder ve kent vilayetinin manş kıyılarını kontrol 
altına alır. 10 haziranda hastings kenti banliyölerinde savaşa başlamışlardır ama ingilizler de 
toparlanmıştır hastingste direnmektedirler. 
 
İngiliz karşı atağına maruz kalan fransa 15 haziran günü aşağı normandiyanın batı kıyılarına ingilizlerin 
çıkarma yapmasına engel olamaz ve 1 ağustosta caen şehri düşer. Ağustos ayıyla birlikte ingilteredeki 
birliklerine yeteri kadar ikmal gönderemeyen fransa yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştır 10 
ağustosta bologne sur mer ve calais kentleri kaybedilir pas del calais bölgesinin deniz kıyıları elden 
gitmiştir. Eylül 2025 tarihine gelindiğinde fransa kuzeydoğu kıyılarını kaybettiği halde halen 
direnmektedir hedef bellidir daha güneye inmemelerini sağlamaktır. Sonuçta parisin düşüşü psikoloji 
bozacaktır. 
 
kasım 2025 tarihinde italyaya Almanyaya saldırması karşılığında korsika adasını vermeyi vaat eden 
fransa istediğini almıştır ama yetmemiştir. Ocak 2026 tarihinde paris yine 2.cihan harbindeki gibi 
boşaltılmıştır ve başkent orleans’a taşınınca parisi müttefikler ellerini kollarını sallayarak yine ele 
geçirmiştir. Şubat 2026 tarihinde italya daha fazla toprak kaybetmemek için savaştan çekilince fransa 
da fazla direnemeyip mart 2026 tarihinde havlu atmıştır ve teslim olmuştur fakat güney fransadaki 
ordular teslim olmayı reddetmiştir ve fransa krallığı kurduklarını ilan etmiştir mart 2026 
tarihinde.başkentleri limoges’tur. Limousin, akitanya, auvergne, rhone alpes bölgeleri ve güneydeki 
bölgeler fransa krallığına bağlı hale getirilmiştir. Başına da robert bonaparte geçmiştir. Fransada zaten 
siyasette olan monarşist kanat isteğine kavuşmuştur bu sayede. Bu krallığa 2027 yılında monako 
prensliği ve andorra katılmıştır. Fransanın savaş sonrası 2 devlete bölünmesine kimse müdahale dahi 
etmek istememiştir. Güney kuzeyi korkaklıkla suçluyordu kuzey ise güneyi ihanetle suçluyordu. Bu 
fransanın olası intikam hamlesini ve savaşın uzamasını da geciktiren etmenlerden olmuştu. 
 
3.dünya savaşında ingiltere 
 
Ağustos 2025 tarihinde savaşın kaderi değişmeye başladığında ingiltere için hücum saati gelmişti ve 
akın akın fransa kıyılarına çıkmaktaydı ingilizler. Eylül 2025 tarihinde kuzeydoğu fransa kıyılarını ele 
geçirdi ve güneye doğru ilerlemeye devam etti. Aşağı ve yukarı normandiya, picardie, nord pas de 
calais bölgelerinde aşağı doğru ilerleyişine peyderpey devam ediyordu. Ekim ayında kıyıdan 70 
kilometre kadar içeriye girmişti bile. Belçika sınırındaki lille kentini ele geçirdiğinde bir fransız birliği 
belçikaya bir diğeri de hollandaya kaçmıştı ve belçika da iade etmiyordu bunları. İngiltere almanya ile 
gizli bir biçimde anlaştı ve savaşa girme karşılığında belçika ve hollandayı paylaşma teklifinde bulundu 
almanlar da bu teklifi kabul etmişlerdi. 15 ekim 1 kasım arasında ingiltere ve almanya hollanda ve 
belçikayı taksim ettiler. Kıyı illeri fransanın iç kısımlar almanyanın sayıldı ve şimdi ingiltere hilal 
taktiğiyle saldıracaktı fransaya tabiri caizse. Aralık ayının sonlarında paris yakınlarına kadar 
dayanmıştır ingiliz askerleri ve tüm fransa kuzey kıyılarını ele geçirmiştir. Bretonyayı bile ele 
geçirmiştir. Noel sırasında tatilde olan ordular sayesinde fransızlar ocak 2026 tarihinde parisi 
boşaltmayı kararlaştırmıştır. Evet paris yine boşaltılmıştır ve ocak ayında ingiltere almanlarla birlikte 
parise girmiştir. Fransa ise başkentini 100 km ötedeki orleans’a taşımıştır taşımasına ama gücünü, 
kuvvetini ve motivasyonunu da yitirmiştir. Mart 2026 tarihinde ingiltere orleans’a giriş yapar ve 
ingilizler teslim olur. 
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İrlanda cephesindeyse ingilterenin biraz yıpranmasını bekleyen irlanda cumhuriyeti ağustos ayında 
kuzey irlandaya birliklerini göndererek kuzey irlandayı ilhak ettiğini ilan etmiştir. Hapishanedeki ryan 
o’yeah ise bu duruma ziyadesiyle sevinmiştir. O hapisteki bir halk kahramanıdır. Ama irlandanın bu 
sevinci kısa sürmüştür eylül 2025 tarihinde tüm irlandayı ilhak ederek irlandayı sersemletmiştir. 
Güneyde ise cebelitarık boğazını savaş boyu ispanyaya kaptıran ingiltere savaş sonrasında cebelitarığı 
ispanyaya bırakma kararı almıştır. 
 
3.dünya savaşında Almanya 
 
Almanya temmuz 2025 tarihinde avusturyada yapılan Almanya ile bütünleşme referandumunun %79 
ile evet çıkmasından ötürü 2.anchluss’u gerçekleştirmiş ve avusturyayı topraklarına katmıştır gönül 
rahatlığıyla. Bu kararın ardından artık avrupa birliğinin misyonunu tamamladığını düşünen 
bulgaristan, romanya, hırvatistan ve slovakya ağustos 2025 tarihinde avrupa birliğinden çıktıklarını 
açıklamıştır. 
 
Kasım 2025 tarihindeyse fransa ile anlaşan italya almanyaya saldırıya başlamıştır ama geri tepmiştir 
alp dağları italyan birliklerinin ilerlemesinde zorluklara sebep olmuştur ve şubat 2026 tarihine kadar 
almanya tüm kuzey italyayı ele geçirmiştir tam olarak cenova venedik ve bolonya hattı almanların 
olunca italya teslim olduğunu belirtmiştir. Bu almanyanın elini rahatlatmıştır şimdi artık batıya son 
darbe vurmanın zamanı gelmiştir. 
 
Doğu avrupa cephesindeyse kasım 2025 tarihinde polonya, isveç, çekya, baltık ülkeleri, finlandiya, 
danimarka slovenya ve isveç almanlara karşı savaş ilan etmiştir ki bunlar kalan son avrupa birliği 
devletleridir. Önce talihsiz slovenya savaş dışı kalır zaten ufak tefek bir ülkedir italyanın gazına 
gelmiştir. Slovenyayı 2 gün sonra danimarka takip eder. 1 aralıkta da isveçin başkenti stockholm ele 
geçirilerek isveç savaş dışı bırakılır. ocak 2026 tarihinde polonya ve çekya tamamen diz çöker ve 
Almanya macaristana teklifte bulunur “gel slovakyayı bölüşelim” diye. Almanyanın yayılmacı ruhu 
hortlamıştır birden bire. Ve macarlar teklifi kabul eder etmez 1 hafta içerisinde tüm slovakya ele 
geçirilir. 
 
Ocak 2026 tarihinde belarus rusyaya katılma kararı alınca almanlar ruslara bir teklif sunar bu teklif 
şudur; eski doğu prusyanın tamamı karşılığında bize katıl. Ve ruslar bunu kabul eder sonucunda 
kaliningrad ile kara bağlantısı sağlanacaktır teklif kelepir bir tekliftir. Rusların da savaşa katılmasıyla 
finlandiya, letonya, litvanya ve estonya savaştan çekildiklerini açıklamıştır çünkü savaşacak güçleri 
yoktur hele de ruslara karşı. 
 
Şimdi sıra gelmiştir batı cephesine almanlar için. kasım ayında belçika ve hollanda ingiliz fransız 
ittifakınca zaptedilince lüksemburg ve lihtenştayn almanyaya katıldığını belirtmiştir ve 10 kasımda 
strazburg düşmüştür ve almanya ilerlemeye devam etmiştir fransa içlerinde. 3 ocak 2026 tarihinde 
parisi ingiliz fransız el ele ele geçirmişlerdir. Aynı zamanda burgonya bölgesi içlerindedir alman 
birlikleri. Fransızların başkenti orleansa taşıması da pek bir şey ifade etmemiştir. Almanlar doğu 
cephesini kapattıktan sonra rahat rahat batıya sevkiyat yapmaya başlamıştır ve 1 mart 2026 tarihinde 
orleans düşmüştür. Almanlar ilk kez bir dünya savaşının galibi olmuştur. 
 
3.dünya savaşında ispanya 
 
Cihan harbinden evvel ispanya franaya desteğini ilan edince portekiz de ingiltereye desteğini ilan 
etmişti. hatta portekiz ilk saldırıyı ispanyaya karşı 11 haziran tarihinde badajoz’a yapmıştı ama 
ispanyaya karşı yapılan bu saldırı geri tepmişti 14 ağustosa kadar portekizin iflahını kesti ispanya ve 
portekizi ilhak etti. Bu esnada krizi fırsata çevirmeye çalışan fas sebebiyle fas ile de savaşa tutuştu. 15 
haziranda septe ve melilla’ya saldırdı fas ve ispanya da boş durmadı fasa karşılık verdi haziran ayı 
içerisinde ve 3 ağustosa kadar tüm fas ve batı sahrayı ilhak etti. Ayrıca gözünü fas ile işbirliği yapıyor 
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diye suçladığı cezayire dikti ve cezayiri ilhaka başladı. Bunun üzerine libya ve tunus kuzey afrika 
ittifakını kurdu ve ispanyaya ültimatom verdi. Ama ispanyollar dinlemedi ve ilerlemeye devam etti 
cezayir çöllerinde. Vahran kentini ele geçirdi 19 ağustosta ve bu sebeple mısır da ispanya karşıtı 
savunmaya dahil oldu. Ve çok geçmedi ispanyol işgaline karşı direnişler de baş gösterdi. Kuzey 
afrikada yenilgiler başlıyordu 7 kasım tarihinde ispanyol birlikleri tüm kuzey afrikadan çekildiler. 
İspanyol kamuoyu da artık savaştan bıktığı için ispanya savaştan çekilmişti. Ne kadar fransaya destek 
olacağız deseler de ingiltereye direkt saldırmadıkları için savaşın kazananı olmuştu kuzey afrikanın 
kaybına rağmen. 
 
3.dünya savaşında Türkiye 
 
Türkiye bir dünya savaşına daha katılmamayı seçmişti zaten ABD hiç katılmayıp silah satışıyla 
ilgilenmiş, rusya ise meseleye ucundan azıcık dahil olmuştu o kadar Rusya savaşın en az kayıpla en 
çok kazanan ülkesi olmuştu denebilir. Türkiye ise olası bir savaş sıçraması durumunda savunma 
öncelikli davranacağını altını çizerek belirtiyordu sadece. Ve bir de ispanyanın kuzey afrika fütuhat 
girişimine karşı tepki koyan ülkelerden birisi de Türkiyeydi her nihayetinde. Mehmet Yıldızoğlu 
“ispanya aklını başına devşirsin islam dünyasını karşısında bulur” diye tepki de göstermişti. 
 
3.dünya savaşı hindistan cephesi 
 
Avrupadaki savaş ortamından cesaretle ve newoo’nun da teşvikleriyle hindistan da kendisine bir 
cephe açmıştı kuzey ve güneyde. Güneyde sri lanka, kuzeyde ise bhutan ve nepale saldırılacaktı. 10 
haziran 2025 gecesi hint kuvvetleri bu 3 ülkeye saldırıya geçmişti. Asker sayısınca azımsanamayacak 
boyutta olan hint ordusu için tek engel vardı o da dağlık arazi engeliydi. Seylan 1 haftada düşerken 
nepal ve bhutan 1 ay kadar dayanıp temmuz 2025 tarihinde teslim olmuştu. 
 
3.dünya savaşı meksika fetihleri 
 
Halihazırda dünyadaki kargaşadan faydalanan meksika gözünü orta amerikanın küçk devletleri olan 
panama, honduras, guatemala, el salvador, kosta rika ve nikaraguaya ciddi ciddi dikmişti. Öncelikle 
amerikaya teminat verdi bu teminat şuydu; biz meksika olarak güneybatı abd’deki hak 
iddialarımızdan vazgeçiyoruz bunun karşılığında meksikanın orta amerikadaki savaşına müdahale 
edilmemesini istiyoruz demişti. Amerikalılar da kabul etmişti bu vaziyeti ve 5 temmuz 2025 günü 
meksika saldırıları başlamıştı. Meksika önce guatemalayı ele geçirdi ardından el salvador geldi. 2 ay 
gibi bir sürede nikaragua sınırına dayanmışlardı. Nikaragua, kosta rika ve panama liderleri belizede 
toplandı. Belize orta amerikada olan fakat meksikanın savaş ilan etmediği ülkeydi yani tarafsızdı. Ve el 
mahkum ilhak kararı çıktı. Savaşmayacaktı nikaragua. Kosta rikanın da ordusu yoktu. panama lideri 
ise kanımızın son damlasına kadar savaşırız demişti. Nikaragua ve kosta rika liderleri teslim şartları 
için ön görüşmeler yaptılar en kötü barış savaştan iyiydi nihayetinde. Meksika ordusu da artık 
panama sınırındaydı. Savaş kaybedilecekti ama onurlu bir biçimde kaybedilecekti. Öyle de oldu 
panama savaşı kaybetti. 3 eylül 2025 günü panama da teslim olunca meksika fetihleri sona ermişti. 
Panama kendi kendine 2 ay meksikaya direnmişti. Tüm halk büyük bir direniş örneği sergilemişti 
teslim olmamak için. Bu durum savaşmadan teslim olan honduras halkında utanç etkisi yarattı. Eski 
cumhurbaşkanı ve yeni honduras genel valisine halkın tepkisi büyüktü. Bir gün valiliğin önünde 
toplanan kalabalık valiliğe yürüdü ve vali linç edildi. Hareketlilik bastırılmıştı ama olan olmuştu. 
Ölmemek için teslim olan şahıs linçle ölmüştü kaderde ölmek varsa ölünecekti bundan kaçış yoktu o 
sadece ölümün türünü seçti. 
 
29 ekim 2025 suriyenin paylaşılması 
 
3. cihan harbinin atmosferinden dolayı ortadoğuyla şimdilik uğraşmak istemeyen büyük devletler 
artık Suriyede yıllar boyu süren kaos ve belirsizlik ortamı neticesinde suriyenin bölünmesi 
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kararlaştırılmıştı. Zaten dünyada var olan ve dalga dalga yayılan savaş ortamında abd ve rusya da 
fazla vakit kaybetmek istemiyordu suriyede. Bu yüzden suriyenin kuzey toprakları olan idlib, halep, 
haseki ve rakka türkiyeye bırakıldı. Palmira ve deyrizor ırak krallığına bırakıldı, tartus ve lazkiyede 
nusayri devleti kuruldu. Geri kalan topraklardaysa şam cumhuriyeti kuruldu. Böylelikle Türkiye uzun 
bir aradan sonra topraklarını resmi olarak genişletmiş oldu üstelik cumhuriyet bayramında. Şam 
cumhuriyetiyse çoğunlukla Türkiye nüfuzunda bir devletti, hatta referandumla Türkiyeye bağlanacak 
dedikoduları da dolaşıyordu. 
 
Türkiyenin uzun yıllar aradan toprak büyütmesi halk arasında coşkuyla karşılandı mehmet 
Yıldızoğluna 2. Fatih sultan mehmet yakıştırması bile yapıldı bu sebeple. Bir ülke liderinin nüfuzu işte 
böyle artabilirdi meşru yollardan. Yeni dünya düzeni örgütüyse daha farklı düşünüyordu. Kuzey 
suriyeyi türklere verince daha fazla kürtle başa çıkmak zorunda kalacaklar ve pişman edeceğiz türkleri 
diye düşünüyorlardı şimdilik. Bu siyasi başarının üstüne bazı yazarlar “artık 3.cihan harbine girme 
zamanıdır” türü yazılar yazsa da mehmet Yıldızoğlu bunlar için “yalakalık amaçlı mesnetsiz yazılar” 
diyordu. Neticede gücünün bilincindeydi. 
 
1 nisan 2026 Zürih antlaşması 
 

- Almanya isveç ve danimarkadan çekilecek ve güneydoğu polonyada polonya bağımsız olmaya 
devam edecek 

- Slovenya almanyanın olacak 
- İtalya trento bölgesini almanyaya bırakacak 
- Rusya, almanya ve ingilterenin ele geçirdiği topraklar rusya almanya ve ingilterenin olacak 
- Paris almanya, ingiltere ve fransa cumhuriyeti arasında bölüşülecek. 
- İspanya portekizi ilhak edecek ve diğer kuzey afrikadaki askerlerini çekecek 
- Kuzey irlanda tekrar ingiltereye bırakılacak 
- Ryan o’yeah ve suç ortağı ingiltere’ye iade edilecek 
- Avrupa birliği lağvedilecek 
- Slovakya macaristan ve almanya arasında paylaşılacak 
- Çekya almanyanın toprağı olacak 

 
Bu antlaşma sayesinde büyük değişimler olmuştu artık 1950’li yıllardan beri mevcut olan ab tarih 
sahnesinden silinmişti Türkiye ab’ye üye olamadan birlik ortadan kalkacak derlerdi uzun zaman evvel 
dünyada ve öyle de olmuştu avrupa birliği ortadan kalkmıştı. 
 
Ayrıca bu savaş öylesine bir savaştı ki libya tunus ve cezayir’i kuzey afrika devleti adı altında 
birleştirmişti. Dünyada dengeler büyük oranda değişmişti artık. Bu bir avrupa değil dünya savaşıydı 
çünkü her kıtada sınır değişimlerine şahit olunmuştu. Savaş kısa olmuştu ama peşinden bütün 
dünyada bir köklü değişiklik yaratmıştı denilebilir. BM güvenlik konseyi 5 üyeden 9 üyeye çıkmıştı. 
Yeni üyeler Türkiye, hindistan, almanya ve iberya krallığıydı. İberya krallığı ispanyanın yeni adıydı 
artık. 
 
3.dünya savaşı sonrası almanya artık güçlü bir avrupa devletiydi ve akdenize kıyısı vardı, çok uluslu bir 
ülke olmuştu almanya. Aslında yıkılan avrupa birliğinin tekrar restorasyonu gibiydi almanyanın 
vaziyeti. Değişen dengeler 2026 yılı içerisinde yeni devletlerin kurulmasına sebep olacaktı. 2026 
içerisinde kanada abd’ye ilhak olacak(4 temmuz 2026), isveç, norveç ve danimarka kalmar birleşik 
krallığını kuracak (10 ağustos 2026) uzakdoğuda ise tayvan, japonya ve kore birleşerek doğan güneş 
imparatorluğunu oluşturacaktı (3 eylül 2026). Doğan güneş imparatorluğu aslında çin ve kuzey kore 
tehdidine karşı bir imparatorluktu ve en büyük parçası japonyaydı. 
 
Savaş sonrası yeni dünya düzeni örgütü toplantısı 
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Grevor chorterish; ne yazık ki kanlı geçmiş bir savaşı geride bıraktık ama bu insanlık açısından 
gerekliydi bildiğiniz üzere. Savaşan ülkeler bu sayede teknolojik atılımlarını da yaptılar ve altyapı, 
nüfus gibi yaralarını da kısa zamanda saracaklardır. Şimdi durum değerlendirmesi zamanıdır sizleri 
dinliyorum kıymetli biraderlerim. 
 
Moşe şalom; sayın üstad bu savaşta biz büyük israil için fırsat kolladık ama neden bu fırsatı 
değerlendirmedik? Ortadoğunun bir sıkımlık canı vardı 
 
Gerard beaten; büyük israil hamlesi şu an yapılsaydı abd müdahale etmek zorunda kalacaktı sayın 
şalom. Bu savaşta fazla cephe olmasın istedik nihayetinde. Odağımız avrupanın savaşla silkelenip 
kendine gelmesiydi ve muvaffak olundu, britanya yıllar sonra tekrar büyüdü, asırlar sonra manş 
denizinin öte kıyısını ele geçirdi. Kısa sürede bitirdik savaşı ve ortadoğuya sıçratmadık. Şimdiden 
ortadoğuya sıçratsaydık savaş en az 5 sene daha sürerdi sonrası yine istikrarsızlık olurdu. ABD uzaya 
mı para harcasın yoksa israile mi? Merak etmeyin büyük israil projenize de sıra gelecek 
 
Heinrich habsburg; 2.anschluss’un gerçekleşmesi gerçekten sevindirici bir gelişme oldu roma cermen 
imparatorluğu yeniden kan buldu desek yeridir tek farkı cumhuriyet oluşu. Avrupa birliğini yıktık evet 
çünkü ab demek almanların başkalarına para yedirmesi demekti şimdi ise viertes reich’ın temellerini 
attık almanya 2 dünya savaşıdır alamadığı forsu nihayet aldı diyebiliriz. Güçlü almanya demek rusyaya 
karşı tampon görevi demek. Ab yıkılsa da şu an avrupa birliğinden pek farklı sayılmaz ki yeni almanya. 
Fransızı var, hollandalısı, belçikalısı var, çeki, polonu, slovağı, sloveni var. İnsanlar hayatlarında pek bir 
şey değişmemiş gibi devam edecekler toplumsal travmalarını atlattıklarında ki elimizde tuttuğumuz 
sektörler sayesinde travmaları bile kısa zamanda atlatır avrupa 
 
Vladimir krayna; rusyaya panzehir almanyaysa almanyaya da panzehir rusyadır. Rusya kazanım 
sağladı ve bu kazanımları ukraynanın da ileriki yıllarda ilhakıyla taçlanacak nihayetinde. Yugoslav 
meselesiyse daha çetrefilli bir mesele. Katolik var ortodoks var, müslüman var. Yugoslavya 
önümüzdeki yıllarda tekrar kurulabilir ve arnavutluğu da kapsayabilir. Boşnaklarıysa Türkiyeye süreriz 
böylelikle tamamen hristiyan bir yugoslavya imparatorluğu yeniden kurulabilir. Romanya ve moldova 
ise kafalarına göre takılsınlar şu an. Bu arada sayın başkan gerekli yetkililere söyleyin de şu tuvaletteki 
dolarları bitince değiştirsinler hijyen önemli nihayetinde. Yeni dünya düzeni kuruyoruz lavabosu pislik 
içinde olmasın lütfen. 
 
Abdullah el mahir; aynen katılıyorum bu ne biçim hijyensizlik. Burada dünyanın mühim kişileri olarak 
toplanıyoruz. Neyse konuya dönelim bildiğiniz gibi Türkiye sınırını genişletti, kuzey afrikada da kuzey 
afrika birliği devleti kuruldu. Suriye de parçalandı malum. Bu yeni ülkeleri de başıboş bırakmayalım 
ekonomilerine en yakın zamanda çökmeliyiz ve biz araplara biraz daha silah satılması lazım 
 
Deniz kaan dülger; Türkiyenin büyümesi mehmet Yıldızoğlunun popülaritesini arttırıyor ama bir süre 
daha böyle devam etsinler bakalım tokat yiyecekleri gün gelecek kolay değil öyle osmanlı hayalleri. 
Türkleri modern dünyanın tekrardan sömürgesi yapmak boynumuzun borcudur. Aldıkları topraklar 
onların başlarını ağrıtacak nihayetinde. Ve de ben ermeni kartının tekrar oynanması taraftarıyım. 
 
Grevor chorterish; evet önerilerinizi dinledim teker teker cevap veriyorum; savaş ve sonuçlar 
makuldu tam istediğimiz gibi oldu efsane geri döndü kardeşlerim ve bundan sonraki devir ülkelerin 
birleşmesi devri olarak devam edecek, baskın kültürlerin zayıf kültürleri ezme süreci olarak devam 
edecek, kapitalizmin iliklere kadar işlediği dönem olarak devam edecek, mars kolonisi misal çok 
mühim proje bizim çıkarlarımız için ve oraya da oldukça yansıtmamaya çalıştık buradaki meseleleri. 
Ayrıca irademdir ki üye sayısını arttırıyorum bundan sonra örgüt merkez karar yönetim kurulu ben 
dahil 12 kişiden oluşacaktır haberiniz olsun. Diğer taraftan tuvalet doları meselesini dert etmeyin 
fazla. Elinizi cebinize atıp kullanın değerli biraderlerim zor mu bu kadar yahu? 
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Bu toplantıdan sonra grumen elçisine area 51’de talep ettikleri kanlar verilir. Grumenler zaman 
zaman elçileri aracılığıyla kanları almaya geleceklerdir. Savaş boyunca bazı kişilerin kan topladıkları 
görülmüşse de buna anlam verilememiştir kan toplayanlar sağlıkçı görünümlü CIA ajanlarıdır. 
Cesetten yahut canlı fark etmeksizin kan toplanmıştır avrupa çapında. Kan karşılığında grumenler 
insanlara terraforming bilgileri verir bu bilgilerle mars kolonisinde hayat şahlanacaktır ve 
kolonizasyon daha çok yüz güldürecektir. İnsanlığın mars rüyası güzel sonuçlanacaktır. 
 
Savaş sonrası dünyada değişen dengeler 
 
bu savaş öylesine bir savaştı ki libya tunus ve cezayir’i kuzey afrika devleti adı altında birleştirmişti. 
Dünyada dengeler büyük oranda değişmişti artık. Bu bir avrupa değil dünya savaşıydı çünkü her 
kıtada sınır değişimlerine şahit olunmuştu. Savaş kısa olmuştu ama peşinden bütün dünyada bir köklü 
değişiklik yaratmıştı denilebilir. Bu yönüyle de diğer savaşlardan ayrılıyordu. BM güvenlik konseyi 5 
üyeden 9 üyeye çıkmıştı. Yeni üyeler Türkiye, hindistan, almanya ve iberya krallığıydı. İberya krallığı 
ispanyanın yeni adıydı artık. Portekiz ile ispanya aynı krallık çatısı altındaydı. 
 
3.dünya savaşı sonrası almanya artık güçlü bir avrupa devletiydi ve akdenize kıyısı vardı, çok uluslu bir 
ülke olmuştu almanya. Aslında yıkılan avrupa birliğinin tekrar restorasyonu gibiydi almanyanın 
vaziyeti. Değişen dengeler 2026 yılı içerisinde yeni devletlerin kurulmasına sebep olacaktı. 2026 
içerisinde kanada abd’ye ilhak olacak(4 temmuz 2026), isveç, norveç ve danimarka kalmar birleşik 
krallığını kuracak (10 ağustos 2026) uzakdoğuda ise tayvan, japonya ve güney kore birleşerek doğan 
güneş imparatorluğunu oluşturacaktı (3 eylül 2026). Doğan güneş imparatorluğu aslında çin ve kuzey 
kore tehdidine karşı bir imparatorluktu ve en büyük parçası japonyaydı. Şimdi uzakdoğuda tekrardan 
dengeler değişmişti. Çin artık uzakdoğunun rakipsizi değildi. Doğu kıyıları doğan güneş 
imparatorluğunun sahasıydı. 
 
Kanada’nın ABD’ye katılımı ise abd topraklarının 2 kat daha büyümesiyle eş anlamlıydı. Franklin 
coined için bazıları abd tarihinin en başarılı başkanı bile diyordu. Bir ülkeyi gücünün doruklarındayken 
diplomatik yollarla 2 misline çıkartmak dünya tarihine adını altın harflerle kazımak demekti büyük bir 
liderlik vasfı demekti. 
 
Mars kolonisinde durumlar 
 
Mars kolonisi zorlu imkanlarına rağmen gezegeni yaşanılabilir hale getirmek için sıkı çalışıyordu. Kısa 
süren 3.dünya savaşı ortamı da marsı pek etkilememişti. Bu cihan harbi atmosferinde mars sakinleri 
düşünmeden edemiyordu acaba bir gün mars bağımsız olursa ve tamamen yaşanılabilir gezegen 
olursa dünyaya kafa tutar ve dünyadan toprak alır mı? Diye. Edward rotten’ı bu soru çok düşündürdü 
hatta bilinçaltı uzun bir süre bu soruyla meşgul oldu. Bir gün olacağına da inancı tamdı edward 
rotten’ın. Ama bunu edward göremeyecekti. 
 
Görünmezlik sıvısına gelince bu sıvı dünya savaşına sebep olduğu için bir daha yapılması yasaklandı ve 
eldeki örneklerin de imhası kararlaştırıldı lakin sıvı örneklerini alan fransa devleti örnekleri imha 
etmemiş ve devlet sırrı olarak saklamıştı. Robert de lever ise olayların müsebbibi olarak görülüp 
hapse atılmıştı. 1 sene evvel dünyanın takdirini toplayan bilim adamı şimdi bir vatan hainiymişçesine 
hapse girmişti. Dünyada tarihi kazananlar yazardı eğer savaş kazanılsaydı robert de lever fransız 
ulusunun olmazsa olmaz değerlerinden ilan edilecekti bu inkar edilemez bir gerçekti. 
 
Mehmet Yıldızoğlu uxirego’yu buluyor 
 
Mehmet Yıldızoğlu bir gün ofisinde masanın üzerinde bir belge buldu ve bu belge dikkatini çekti, 
tarihi bir belgeydi uxirego’yu tarif ediyordu haritalar bile vardı 25 sayfa kadar bir belgeydi bu belge ve 
kimin tarafından verildiği bulunamamıştı. Belgede nerelerde gömülüdür, nasıl çıkarılır gibi şeyler de 
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yazıyordu. Ve bu sebeple sekreterine birkaç adet arkeoloğu çağırma görevi verdi ve arkeologlar 
çağırıldı. Mehmet Yıldızoğlu belgeyi gösterdi ve ilk uçakla gülhane parkına gidiyoruz dedi şimdiden 
orayı güvenlik güçleri koruma altına alsın diye de ekledi. Gidiş sessizce olacaktı ve gittiler kazmaya 
başladılar. Ve uxirego tabutunu buldular. İçerisinde takriben 1 ton kadar uxirego tozu mevcuttu. 
Kokusu insanı mest ediyordu keza tadı da öyle. Zihin açıcı ve kuvvet vericiydi. Şafak sökmeden önce 
peyderpey taşıdılar bu elementi ve hepsi mehmet Yıldızoğlunun elindeydi özel kasasındaydı. Azar azar 
kullanıyordu zihin açıcı özelliği sayesinde popülaritesini de arttırıyordu. Artık atası kai han’ın emelleri 
gerçek olmuştu. Sessiz bir biçimde çağ atlanmıştı şimdi kimsenin haberi dahi yoktu. 
 
Yıl 2030, abd başkanı suikast ile öldürülüyor 
 
ABD topraklarını diplomatik yollarla ikiye katlayan ve halkın sevdiği başkan olan franklin coined 2 kere 
seçilmeyi sonuna kadar hak etmişti. 18 haziran 2030 tarihinde de miami gezisi sırasında denizin 
keyfini çıkarıyordu ama kötü bir sürpriz bekliyordu onu korumalarından biriydi bu sürpriz. Keskin 
nişancı koruması murray hares muhalif bir yargıça yüksek miktarda borçlanmıştı ve borçlarını 
ödeyememekteydi. yargıçta muhalefet destekçisi biriydi ve “ya borcunu öde yahut başkanı öldür” 
diye tehdit ediyordu. Murray hares çaresizdi kurulu bir düzeni vardı ve borç gırtlaktaydı mümkünü 
yok ödeyemezdi ama hakimin bu teklifini de geri çevirmedi ve kabul etti başkana suikast 
düzenlemeyi. Bunun karşılığında ailesinin ve çocuğunun hayatı boyunca tanık koruma programıyla 
korunmasını vaat etti hakim. 18 haziran 2030 günü franklin coined miami’de plajda güneşlenirken 
keskin nişancı koruması murray hares kaşla göz arasında nişan alıp ateş etti ve başkan coined 
şezlongta can verdi. Hemen polisler olay yerine geldi bir terörist saldırı ihtimaline karşı ve murray 
hares’i kıskıvrak yakaladı. Zaten nereye kaçabilecekti ki? 
 
Franklin coined’ın suikast ile öldürülmesiyle abd tarihinde uzun süre sonra bir başkan suikastle 
öldürülüyordu ve yerine vakit kaybetmeden yardımcısı richard dwarf geçti. Murray hares 3 yıl sonra 
2033 yılında başkan leonardo blue döneminde elektrikli sandalyeyle idam edildi. Murray’ın 6 yaşında 
philip isminde bir oğlu da vardı ayrıca. Bu cinayetten sonra hares ailesi soyad değiştirdi, estetik 
ameliyatı olup yüzünü de değiştirdi ve hayatına devam etti abd’nin başka bir köşesinde. 
 
2032 yılında izlanda abd’ye katılma kararı almıştı. Her ne kadar kalmar birliği arzulasa da izlandayı 
izlanda abd’ye katılmaya karar vermişti. Dünyada ülkelerin birleşmesi furyası son sürat devam 
ediyordu diyebiliriz. İzlandayı eğer kalmar birliği alsaydı kuzey atlantiğin tartışmasız hakimi olabilirdi. 
 
Türkiye ve ırak arasında ipler geriliyor 
 
Mehmet Yıldızoğlunun uzun yıllardır ülkeyi yönetmesi artık karanlık güçlerin canını sıkmaya başlamıştı 
destekçilerinin de ona 7.mehmet demesi cabasıydı. Karanlık güçler yani yeni dünya düzeni örgütü pkk 
kartını oynamayı seçti bu sebeple ve bunun bahanesiyle Türkiyeyi hizaya getirmeyi planlıyorlardı. 
Monarşi şimdilik uzak bir seçenek olarak görülüyordu ama seçenek olması bile korkutucuydu. 
Karanlık güçler bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti artık ve ırak krallığına baskı uygulayarak pkk’yı 
yeniden güçlendirmeyi sağladı. 2033 yılında terör eylemleri artmıştı artık Türkiyenin güneyi 
tehlikelerden tehlikeler beğenecek miydi? Yoksa bu probleminde mi üstesinden gelecekti? Karanlık 
güçlerin hedefi belliydi son darbeyi vuracaklardı Türkiyeye. Terör olaylarıyla mehmet Yıldızoğluna 
güveni sarsacaklar ve Yıldızoğlunu koltuktan indireceklerdi cuntacılarla. Başta plan buydu. Mehmet 
Yıldızoğlu ırak kralına ültimatom gönderdi bu eşkıyalara haddini bildirin diye ama 1.hüseyin bu 
isteklere kulak tıkamıştı. Karanlık güçlerin verdiği silahlarına güveniyordu. 
 
Türkiye kamuoyu ise musul ve kerküğün zaptını istiyordu savaş söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bu sefer 
Türkiye çok farklı bir strateji uygulayacaktı mehmet Yıldızoğlu devredeydi kuveyt ve ürdünle anlaştı 
uxirego’nun ikna ediciliği sağolsun. Irak üçe bölünecekti Türkiye kuveyt ve ürdün ırak krallığını 
aralarında paylaşacaktı. basra kuveyte verilecekti, samarra, kuzey ırak ve ırak krallığının suriyeden 
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aldığı topraklar Türkiye’ye bırakılacak geri kalan bölgelerse ürdün krallığına verilecek ve böylelikle 
birleşik arap krallığı kurulacaktı. Mehmet Yıldızoğlunun ilk sınavını verme saati gelmişti uxirego’nun 
etkisi şimdi görülecekti. Askerlerin yiyeceği ekmeklerin unlarına uxirego karıştırılmıştı bu sayede 
askerlerin kuvvetleri ve hareket kabiliyetleri artmıştı. 
 
Savaş 13 haziran 2033 tarihinde başladı hikmet saran komutasındaki Türk ordusu ırak’a girmeye 
başladı. Irak ordusu dirençli çıktı Türk ordusu ancak eylül ayında deyrizor, palmira ve musulu zaptetti. 
1 temmuzda harekete geçen ürdün ordusu  13 temmuzda rutba’ya girebilmişti. Savaşın uzaması 
yüzünden kuveyt ancak Türk ordusunun da desteğiyle savunma yapabiliyordu. 
 
3 ekimde Türkiye ordusu erbil’i zaptetti 17 ekim günüyse kerkük alındı batıdan giren ürdün ordusuysa 
13 ekim günü ramadi’yi ele geçirmişti ürdün ordusu türklere nazaran daha yavaş ilerliyordu kuveyt ise 
kendini savunuyordu henüz. Lakin 3 kasımda kerbela’nın ürdün tarafından ele geçirilmesi ve 6 
kasımda samarra’nın ele geçirilmesi sebebiyle ırak kuvvetleri bağdat’a doğru çekilince kuveyt atağa 
geçebilmiş ve 16 kasım günü basrayı ele geçirmişti. 2 aralık günü bağdat düştü, Irak’ın geri kalanı 15 
aralık gününe kadar zaptedildi ve ırak 20 aralık tarihinde fiilen üçe bölündü. Savaş öncesi 
antlaşmadaki gibi kuzeyi Türklere ortası ürdün(birleşik arap krallığı) ve basra ise kuveyt’e bırakılmıştı. 
Savaşın bu kadar uzamasında bir sebep daha vardı o da asker içerisinde bulunan cuntacılardı. Yıllar 
sonra tekrar bir cunta filizlenmişti ve maksadı hükumeti devirmekti bu yüzden savaşın başlangıçta 
hezimetle sonuçlanmasını istemişlerdi ama muvaffak olamamışlardı cephede bazı komutanlar 
değiştirilince. Akıllarınca hezimetleri bahane ederek darbe yapmayı planlıyorlardı ama muvaffak 
olamadılar. 
 
Savaş sonrasında eşkıyanın yeniden filizlenen oluşumu da bir daha hortlamamak üzere temizlendi.  
 
Bu zafer şaşkınlık yaratmıştı tüm dünyada ve yine bir osmanlı geri dönüyor korkusu sarmıştı dünyayı. 
Abd ve rusya ise sinsi sinsi olanları izlemekle yetiniyordu. Ne olursa olsun dünya artık çok değişecekti 
eski düzen kökünden sökülecekti. Irak fatihi mehmet Yıldızoğlu bu rüzgarı arkasına alarak savaş 
sebebiyle 2034’e ertelenen 2033 seçimlerine 1 ay kala meclisi feshetmişti maksadı belliydi 3 dönem 
boyu cumhurbaşkanı olabilmekti bu riski almıştı çünkü önünde büyük bir fırsat vardı. Musul ve kerkük 
fatihi mehmet Yıldızoğlu da bu fırsatı değerlendirecekti. Kampanya boyunca adaylar uxirego 
kullandılar 1 çay kaşığı uxirego bile bir insanın günler boyu zihnini açıyordu. Ve mayıs 2034 
seçimlerinde bütün bunların etkisiyle %60 oy alarak iktidarını pekiştirdi. Karanlık güçlerin demokratik 
yollardan mehmet Yıldızoğlunu indirme ihtimali de suya düştü. 
 
1 haziran 2034, yeni dünya düzeni örgütü toplantısı 
 
Grevor chorterish; kıymetli üyeler, biliyorsunuz ki 3.dünya savaşı üzerinden 9 sene geçti ve halen 
planlarımızı tamamlamadık. Ama saat yaklaştı, şartlar oluştu şimdi son darbeyi vurma zamanıdır. 
İslam dünyasındaki emellerimizi gerçekleştireceğiz. 
 
Moşe şalom; sayın üstad kardeşim büyük israili artık kurmamıza yaklaşmanın sevinci içerisindeyiz 
ama türklerin bu gidişatı da bizleri çekindirmiyor değil. Dünyada garip haller oldu ne almanya, ne 
rusya ne de abd karışmıyor Türkiyede ve ortadoğudaki dengelere. Adamlar petrolü bile parsellediler 
ne yazık ki. 
 
Deniz kaan dülger; petrol parsellenmedi diyebiliriz çünkü bizim güdümümüzdeki şirketler işletmesini 
yapıyor içiniz rahat olsun. 
 
Vladimir krayna; eşkıya işi duvara çarptı ne yazık ki. Türklerin bu başarısını biz kesinlikle 
beklemiyorduk. Kuzey suriye bölgesindeki türk komutan cuntacıydı ve başarısız olunca biz gerisini 
getirecektik. Türkiye ırakla boğuşurken şam cumhuriyeti korunmasız kalacaktı ve nusayri 
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cumhuriyetiyle bizim birliklerimiz ilerleme sağlayacaktı herşey hazırdı hatay ve adanada nerelerde üs 
kuracağımızı bile belirlemiştik ama Yıldızoğlu zeki çıktı. 
 
Heinrich habsburg; Yıldızoğlu meselesi de halledilecek merak etmeyin. Bir şeyler gizlediklerinden 
şüpheleniyoruz bazı komplo teorileri duyuyoruz ama inandırıcı değil. Bir karışımdan bahsediyorlar 
ama ispat edebilen yok. Yıldızoğullarını bitirirsek bu efsanenin de kuyruğundan tutabiliriz. Eğer 
gerçekse emellerimize adım adım yaklaştık demektir. 
 
Han çing wang; 
 
Bu sefer 2016’daki gibi rezil olmayalım mühim olan nokta bu. 2016’da paçayı zor kurtarmıştı bazı 
dostlarımız. Ama bu sefer olacak türkleri bir daha güçlenememek üzere bitireceğiz. Sırada da islam 
dünyası olacak. 
 
Grevor chorterish; evet türkiye kilit öneme sahip. Yapacağımız planlar belli sayıyorum: 
 

- 1 sene içerisinde askeri darbe gerçekleştirilecek ve kargaşa ortamında darbe hükümetine 
destek vermek için Türkiyeye müdahalede bulunulacak. dinsel etki türkiyeden tamamen 
silinecek, dinsizlik teşvik edilecek, dini eğitim veren kurumlar tamamen kapanacak, az kalan 
maneviyatlarını da biz bitireceğiz. Maneviyatı kaybedince kurtulduk prangalardan sanacaklar 
ama bizim prangalarımıza girecekler ve hiç anlamayacaklar. Ayrıca ermenistana türkiyeden 
toprak vereceğiz, nusayri cumhuriyeti hatayı alacak, şam cumhuriyetini de israille paylaşacak 
Adanayı da nusayri cumhuriyetine vermeyi düşünüyoruz. 

- Kürdistan kurulacak, ırak ise yeniden kurulacak. Boğazlarda rus güdümünde bir boğazlar 
devleti kurulacak. 

- Yıldızoğulları infaz edilecek bu aileden yaşayan kimse kalmayacak. 
- Ürdün büyük israilin olacak. İslam aleminin taksimatına suudi arabistan yardımcı olacak. 

Mescidi aksa arazisi içerisinde süleyman tapınağı kurulacak ve bir süre sonra süleyman 
tapınağı ile mescidi aksa aynı bina olacak. Bu şekilde dinler arası diyalog projemizi de 
gerçekleştirmiş olacağız. Sonrasındaysa islam dünyasını tamamen bize entegre edeceğiz 
dinlerinin sadece adı kalacak. Biz yıllarımızı verdiğimiz bir plandan kolay kolay vazgeçmeyiz. 
2010’lu yıllardaki malum bunak bu işi beceremedi çünkü korkaktı ama bu sefer becereceğiz. 

 
Luca marcelli; peki hiç çatışma olmazsa ne olacak? Sonuçta bu ihtimali de gözden kaçırmamak lazım 
 
Kimono işino; öyle bir şey olamaz mutlaka çatışma olacak bu çatışma sayesinde biz de emellerimizi 
gerçekleştireceğiz. 
 
Artık karanlık güçler düğmeye basmıştır tekrardan bir darbe planlanmıştır. Vakit kaybetmeden 
cuntacılara iletildi bu haber. Bu cuntacılar yıllardır ordunun içerisindeydi ve nihayetinde mühim 
komutanlıklara gelmişlerdi. Düğmeye basılabilirdi artık. Bu cuntacıların başını berk deniz, emir 
diltaşoğlu ve tarkan kumral çekiyordu. Bu cuntacılar 15 temmuz 2016 darbe girişimine de katılmıştı 
fakat gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardan oluşuyorlardı. 
 
Darbe toplantısı 
 
Darbeden 8 gün önce 1 mart 2035 tarihinde cuntacıların başını çekenler bir mekanda toplanmışlardı 
ve emindiler ki kime onları dinlemiyordu ama yanılıyorlardı elbette. Toplantıda sadece orgeneral 
rütbesinde 1 kişi vardı o da orgeneral emir diltaşoğluydu. 
 
Orgeneral emir diltaşoğlu; 
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Değerli silah arkadaşlarım, 1 hafta sonranın cumhurbaşkanı olarak size seslendiğimi belirtmekte beis 
görmüyorum. Amerikalı dostlarımız yıllardır süren özlemimizi gerçekleştirecek, cumhuriyeti yeniden 
ve adam gibi ihya edeceğiz. Bu sefer 15 temmuzdaki yapılan hataları yapmayacağız. cumhuriyet hiç 
bu kadar tehlikede olmamıştı biliyorsunuz. Adamlar ciddi ciddi monarşiyi getiriyorlar ve buna ne yazık 
ki dur diyen yoktu. 
 
Korgeneral berk deniz; 
 
Komutanım, halk direnişini ne yapacağız? Sonuçta 15 temmuzda olanlar hepimizin malumuydu kaldı 
ki günümüzde devir tamamen değişti bu darbe başımızda patlamasın sakın? Sonuçta tüm 
komutanların bizimle olmadığı gerçeği varken 15 temmuzu tekrarlamak hata olmaz mı? 
 
Emir diltaşoğlu; 
 
Tam gece yarısı yapacağız darbeyi ve neye uğradıklarını şaşıracaklar. Zaten darbe dediğin gece yarısı 
olur. Tam herkes evine gitmişken evlerinden almasını biz iyi biliriz. Ayrıca direnen olursa güç 
kullanacağız ne olursa olsun. Bu kez darbeyi gerçekleştireceğiz çünkü halk desteğimiz var artık. 
Türkiyedeki son yıllarda çoğalmış bizim gibi düşünenlerin hareketimize bir şey diyeceklerini 
zannetmiyorum. Onlar büyük destek verecektir bu monarşist kafayla mücadeleye. 
 
Tarkan kumral; 
 
Peki kuzey suriye ve kuzey ırak topraklarımız ne olacak? İsyan olmasın? Bundan endişeleniyorum. 
 
Emir diltaşoğlu; 
 
O sorunlar halledildi bile. Bir aksilik durumunda nato üyesi dostlarımız devreye girecekler ve ülke 
idaresinde hakim olmamız için ellerinden geleni yapacaklar. Şimdi değerli devrimci silah arkadaşlarım 
olayı toparlarsak mesele şundan ibaret; 
 
1-) idareyi ele almak için ilk etapta tüm tv sistemlerini ele geçirmemiz şart bu sefer sıfır hata 
istiyorum. 
2-) o kendini padişah sanan cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu üyeleri derdest edilecek ve meclis 
tanklarla kuşatılacak keza kamu binaları da. 
3-) devrim kanla yazılır ve biz bizden evvelkilerin yapmadığını yapacağız; Yıldızoğlu ailesini yok 
edeceğiz. Bir daha imparatorluk soyu bu ülkede kalıp monarşi kurmaya yeltenemeyecek. 
 
Toplantı bu şekilde vuku bulmuştur daha sonra darbe sonrası bakanlıklar, kuvvet komutanlıkları, 
belediye başkanları hepsinin atama listesi ayarlanmıştır. Hangi liderin hangi cezaevinde yatacağı, yeni 
anayasa taslağı filan hepsi hazırdır darbeciler gümbür gümbür gelmektedir akıllarınca başa 
geldiklerinde hızlıca düzeni tesis edeceklerdir. 
 
2034 sonlarından itibaren mehmet Yıldızoğlunun kulağına cuntacı istihbaratları geliyordu ama 
mehmet Yıldızoğlu kılını kıpırdatmıyordu sanki yapsınlar da ben de planımı devreye sokayım diyordu. 
Uxiregonun zihin açıcılığı sayesinde şimdiden karşı bir plan oluşturmuştu bile. 1 marttaki cuntacı 
toplantısının da istihbaratını alan mehmet Yıldızoğluna istihbarat teşkilat başkanı; “efendim engel 
olmayacak mısınız?” dediğinde Yıldızoğlu; “engel olmayacağım gelecekleri varsa görecekleri de var 
pezevenklerin” demişti. Mehmet Yıldızoğlu bir çatışma sürecini göze almıştı büyük miktarda kan 
dökülecekti ve monarşi meşrulaştırılacaktı bu sayede. 15 temmuzdan sonraki en iddialı planını 
yapmıştı amerikalılar. Nato üyesi müttefiğine yine darbeye girişiyordu. 
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9 mart gecesi saat gece 00:00 sularında darbecilerin çağdaş cumhuriyet harekatı başlamıştı sene 2035 
olmuştu uzayda mars kolonisi kurulmuştu ama Türkiyede bazı şeyler değişmemişti yine darbe girişimi 
oluyordu üstelik artık süper güç olmuş Türkiyede. Şaka gibiydi ama olmuştu. Darbeciler bazı bakanları 
ele geçirmişti bile fakat yine bir gariplik vardı o da askerlerin üstlerini dinlemeyişindeydi herşey çok iyi 
hazırlanmıştı ama bazı birlikler hareket etmiyordu çünkü komutanların yine büyük bir kısmı darbe 
karşıtı hükümet yanlısıydı, bazı birliklerdeyse komutanlar emretse bile askerler uygulamıyor direnç 
gösteriyordu. Yine darbecilerin yaptıkları ayaklarına dolaşmıştı. 
 
Darbeciler TRT’yi ve televizyon vericilerini ele geçirmişti ama interneti ele geçirememişti. Darbeciler 
TRT’de 19 yıl aradan sonra tekrar bildiri  okudu; 
 
Türkiye cumhuriyetinin değerli yurttaşları bugün cumhuriyetimizin ordusu ülkemizde var olan 
monarşistlere karşı yönetime el koymuştur, ülkemizi tekrar çağdaş uygarlık seviyesiyle uyumlu bir 
ülke haline getireceğiz ve çağın bize gösterdiği hedeflere ulaştıracağız. Türkiye cumhuriyeti devletinde 
tekrardan bir monarşizm hortlatılamayacak, gerici tahakkümün başı ezilecektir. Şu andan itibaren 
tüm partiler yasadışıdır, meclis feshedilmiştir, ülkemizi bir saltanat haline getirme planları yapanlar en 
yakın zamanda adalete teslim edilip vatana ihanetten ötürü yargılanıp idam edileceklerdir. 
 
Halk 19 yıl aradan sonra bu tanıdık kelimeleri duyunca “hayda!” demeden edemedi. Uzay çağında ne 
darbesiydi akıl alır gibi değildi. Mehmet Yıldızoğlu ise koruma ordusuyla sarayındaydı ve tabancasını 
beline soktu şunları dedi; “sazanlar atladılar hemen darbe yapmaya. Gelin gelin de ezeyim sizi. Sene 
2016 değil benim de soyadım Yıldızoğluysa bu sefer bu cuntacıların ağızlarının burunlarının kırılarak 
kurtulma şansları yok” 
 
cumhurbaşkanı mehmet Yıldızoğlu darbecilere karşı direnişe davet etmiştir bile halkı. 15 temmuzdan 
sonra silah alma kolaylaştırıldığı için her evde en az 1 adet tabanca bulunmaktadır ve bu seferki 
direniş daha çetin geçecektir. Darbecilere karşı direniş bu sefer 2 gün boyunca sürer darbecilerden 
2000, hükümet yanlılarından ise 5000 civarı kayıp verilmiş ve darbe kanlı bir şekilde bastırılmıştır. 
Sazan nato darbe çatışmalarının olduğu esnada Türkiyeye de girmiş ama Yıldızoğlu kontrolü 
sağlayınca topuklamak zorunda kalmıştır ama tescillenmiştir ihaneti. 
 
Olaylar dindikten sonra cumhurbaşkanı halka şu açıklamayı yapmıştır; 
 
“Kıymetli vatandaşlarım, darbeciler hükumetimize, halkımızın dini tercihlerine laiklik bahanesiyle 
kastetmek istemiştir. Darbecilerin darbe sonrası planlarını ele geçirmiş bulunmaktayız ve bu planlar 
gerçekten şok edici. İçerisinde ezanın yasaklanması, istiklal marşımızın dini motifler içeren 
mısralarının değiştirilmesi gibi maddeler bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde 1 milyon civarı kişinin 
bulunduğu infaz belgesinin bulunduğu harddiski ele geçirdik. Bu hainler her apartmandan en az bir 
cenaze çıkartacaklardı işte sizler bu ihaneti engellediniz. Darbenin arkasında ise ABD’nin olduğunu 
düşünüyoruz. Dün abd elçisi darbe destekleyen bir yazı yazdı sosyal medyada ve ardından da sildi. 
Mızrak çuvala sığmıyor artık bu kaçıncıdır ey abd!” 
 
halktan ise bağrışmalar gelir; 
 
Natodan çıkılsın!, parlamenter monarşi ilan edilsin! 
 
Sonra tv’lerde parlamenter monarşi tartışılmaya başlanmıştır bile. zaten uzun yıllardır meydanda olan 
imparatorluk hayranlığı artık ciddi ciddi talep edilmektedir. Mehmet Yıldızoğlu ise keyfinden dört 
köşedir taht ihtimali görülmüştür artık. Halkın sevdiği bir lideri sırf hanedan soyundan diye öldürmeye 
kalkanların planları başına çökmüştür. Yıldızoğlu halkı alttan alta monarşi için medya yoluyla 
hazırladığı için süreç kolay işleyecektir ayrıca tv tartışmalarında monarşistlere uxiego suyu içirilmesi 
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de işin cabasıdır. Mehmet Yıldızoğlu iyi çalışmaktadır. Kimyasal işler bakanlığını kurmayı bile ciddi 
ciddi düşünmektedir. 
 
Yeni dünya düzeni örgütü ise öfkelidir uyuyan devi uyandırmıştır dengeleri alt üst etmiştir uxirego. 
İşin ucu artık referandum ve sonrası ver elini saltanattır. Grevor chorterish ydd örgütü başkanlığını 
bırakıp üye olarak devam etmek istediğini açıklar yeni dünya düzeni örgütü genel başkanlığına ise 
moşe şalom seçilir. 
 
darbeciler jet hızıyla yargılanır, başı çekenler 16 nisan 2035 tarihinde kurşuna dizilerek idam edilir 
sonrasındaysa ver elini referandum tarihi. Referandum anlamlı bir günde olacaktır 29 mayıs 2035 
gününde. Bugün Salı günüdür ama manevi önemi büyüktür mehmet Yıldızoğlu da o gün istanbulda 
bulunacaktır büyük bir gövde gösterisi hazırlanmıştır bile. OHAL koşullarında bir referandum olacaktır 
ve muhalefetin de kampanyası cılız olmuştur bu yüzden ve referandum sonucu; 
 
%70 evet %30 hayır ile sonuçlanmıştır. Bu sonuçlara göre parlamenter monarşi artık kabul edilmiştir. 
sultan 1 haziran 2035 günü tahta geçecektir. Referandumda artık darbelerden usanan ama 
cumhuriyetçi olan bazı insanlar da evet oyu vermiştir. zaten parlamenter monarşide sultan sembolik 
yetkide olacaktır ülkeyi birleştiren bir unsur gibi olacaktır. Zaten yıllardır bunun propagandası birçok 
kişi tarafından yapılmıştır. Uxirego kullanımı sayesinde imkansız görülebilen şeyler olmuştur yoksa 
mehmet Yıldızoğlunun sultan olması ihtimal dahilinde bile değildir hatta uxirego’nun avantajları 
olmasaydı ırakın fethi bile gerçekleşmeyebilirdi çünkü uxirego kimyasal reaksiyonlar sayesinde daha 
da faydalı olan bir elementti. Akaryakıta katıldımı uxirego akaryakıtın tükenmesini büyük oranda 
geciktiriyordu. Bundan sonra tanklar ve diğer askeri araçlar bu karışımdan olan yakıtlar kullanabilirdi 
ve devletin gizli projesiydi bu proje ve projeyi kontrol edenler bile sır gibi saklıyordu. Hatta saltanat 
sonrası hükümette kimyevi işler bakanlığı kurulacaktı ve bu bakanlıkta hanedandan birisi bakanlık 
edecekti. 
 
1 haziran 2035 Türkiye imparatorluğu kuruluyor 
 
1 haziran 2035 günü tarihi bir gündür cumhurbaşkanlığı külliyesinde Mehmet Yıldızoğlu taç giymiştir 
ve tüm dünya bu törene tanıklık etmiştir. Türkiyede monarşi restore edilmiştir osmanlı dirilmiştir her 
ne kadar ismi osmanlı olmasa bile. ABD ile ittifak ise sona ermiştir artık incirlik tamamen 
boşaltılacaktır. Türkiye kendi teknolojisini geliştiren ve maneviyata önem veren bir ülkedir artık. 
Petrol yatakları da elinde olan bu ülkeyi şimdi kim durdurabilir? Mehmet Yıldızoğlu Tahttadır artık VII. 
Mehmet adıyla. Mehmet Yıldızoğlu tahta çıktığında 49 yaşındadır ve genç bir liderdir önü de açıktır. 
Parlamenter monarşi ilan edildiği için başbakan ataması bile yapılmıştır. Kamil kaplan Türkiye 
imparatorluğunun ilk başbakanı olacaktır. Kurduğu kabine şu şekildedir; 
 
Sultan; VII. Mehmet Yıldızoğlu 
Başbakan; kamil kaplan 
Başbakan yardımcıları; talat bayrak, şemsettin ayçiçek 
Ekonomi bakanı; melike uygur 
Dışişleri bakanı; hamdi menekşe 
İçişleri ve adalet bakanı; turan şahiner 
Eğitim ve sosyal politikalar bakanı; mert yılmaz 
Kimyevi işler bakanı; Murat Yıldızoğlu (veliaht şehzade) 
Uzay ve teknoloji bakanı; gökçen gökmen 
Sağlık bakanı; hekim tabip 
Savunma bakanı; reşit topatan 
Coğrafi nizam bakanı; adem toprak 
 
Heyni düzeninin imparatora ziyareti 
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Uzun zamandır bazı şahıslar Türkiye imparatoru 7.mehmet ile görüşmek istiyordu sonuçta yeni 
seçilmişti. Başlarda anlayamadı bu ısrar neyin nesidir? Diye ama merakta etti. ve düzen üyelerini 
makamında kabul etti. düzen üyeleri kim olduklarını tanıttılar ve dünyada uzun yıllar evvelden 
tasarlanmış uxirego planından bahsettiler. Uxirego keşfedildiğine göre ortaya çıkma zamanıdır 
demişlerdi. İmparator nerede yaşıyorsunuz? Diye sorduklarında belli bir yerleri olmadığını ama 
hepsinin kendine ait mesleği olduğunu söylemişlerdi. Heyni düzeni son 200 yıldır eski gücünü 
yitirmişti dünyanın perde arkasındaki düzeninde yeni dünya düzeni örgütü at koşturuyordu ama artık 
heyni düzeni de hortlamıştı. Ve şunu dediler; zamanında uxirego belgesini sizin makamınıza koyan 
bizlerdik. İmparator şaşırmıştı böyle bir şeye ama takdir etmişti. Heyni düzeni lideri musa kaplan’a da 
danışmanlık vermişti. Herkes bu adam nereden çıktı diyordu ama gerçeği 7.mehmet biliyordu. Heyni 
düzeninin yeniden yeşermesi yeni dünya düzeni örgütünde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Güçlerin 
kadim savaşında artık zorlu bir rakip mevcuttu. 
 
Uçan otomobiller trafiğe çıkıyor 
 
Aslında uçan otomobiller yapılabilir şeylerdi uzun yıllardan beri fakat insanlar trafik konusunda 
bilinçsiz olduğu için cesaret edilip seri üretime geçilemiyordu. Otomobiller uçarsa kafamıza düşmez 
mi? Sorusu  her bireyin zihnini kurcalayan sorulardandı ama tüm bu riskleri ortadan kaldıracak bir 
uçan otomobil 2036 yılında piyasaya sürüldü bile. araç çalıştıktan sonra 1 buçuk metre kadar 
yükselebiliyordu ve bu kadar uçmak bile bir araç için gayet yeterliydi daha yüksek mesafe demek 
daha yüksek risk demekti. Uçan otomobillere talep yoğundu 2037 yılına kadar dünyada otomobillerin 
%30’u uçan cinstendi ve trafik kuralları da artık baştan yazılıyordu nihayetinde uçanı ile uçmayanı 
henüz aynı yollarda ilerliyordu. 2037 yılında uçan otomobillerin yayılması neticesinde bazı büyük 
şehirlerde şehir içi ulaşımlarda uçan otobüsler kullanılmaya başlandı. Uçan taşıtların bir avantajı vardı 
o da zor durumda kalındığında yoldan çıkılsa bile yola girmesi kolaydı. Misal istanbul boğazından 
geçişlerde uçan arabalar popülerleşiyordu. İnsanlar denize düşme riskini göze alarak uçan araçları 
boğaza sürüyordu tabi bazen kaza olmuyor muydu? Oluyordu? Denize araç düştüğü de oluyordu ama 
köprü ücreti vermektense uçururum aracı görüşündeydi insanlar. 
 
Uzun zaman geçmedi 2040 yılına gelindiğinde uçan otomobiller dünyanın bir realitesi oldu klasik 
sadece yerde giden otomobil devri hemen hemen kapanmıştı. Ne kadar araç varsa %90’ı uçuyordu. 
Uçamayan otomobillerse aşırı derecede ucuzlamıştı. 5 asgari ücret değerinde bir miktar para vererek 
uçamayan otomobil sahibi olabiliyordunuz. Dünyada tüm taşıt firmaları uçan otomobil üretir olmuştu 
uçamayan otomobil üretme çağı da gerilerde kalmıştı. Uçan otomobil furyasını da uçan tanklar izledi 
artık savaşlarda kullanılan tanklar uçabiliyordu. Ama uçan tank yapmak pahallı bir işti. 
 
Kuzey kore tarihe karışıyor 
 
2045 yılında kuzey kore’de başlayan reformlar halkın gözünü iyice açmaya başlamıştı. Artık halk 
eskiden kulaktan kulağa dillendirdiği hapishanede yaşıyoruz görüşünü açık açık dillendirmeye 
başlamıştı. Kim jong un ilerlemiş yaşına rağmen ülkenin başındaydı ama bazı komutanlar böyle 
düşünmüyordu. Keza halkta öyle düşünmüyordu ve baskı ve şiddet ortamının bitmesini bekliyordu. 
Yer yer protestolar olmaya başladı 2046 yılından itibaren ama kuzey kore acımasızca bastırıyordu. 
Acımasızca bastırmayan komutanlar idam ediliyordu hatta. 2047 sonlarında ise kuzey kore bir iç savaş 
ortamındaydı artık arkasında ne çin ne de rusya vardı çünkü halk zulüm görüyordu. Birleşmiş 
milletlerce uyarıldı kuzey kore fakat dinlemediler. Bunun üzerine 2048 yılında doğan güneş 
imparatorluğu ve abd kuzey koreye asker çıkardı. 6 ay içerisinde kuzey kore tamamen ele geçirildi ve 
kim jong un hapse atıldı jet bir yargılamadan sonra 4 temmuz 2048 günü kim jong un ve adamları 
infaz edildi. Korede 1 asırdır süren komünist juche zulmü bitmişti. Her yerde devlet başkanının 
heykelleri yerle bir ediliyordu. Kuzey kore toprakları da artık doğan güneş imparatorluğuna dahil 
olmuştu. 
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2050 yılında dünyada siyasal durumlar 
 
2050 yılında dünyada 2 fransa gerilimi yükseliyordu. 3.dünya savaşı sonrasında oluşan fransa krallığı 
ve fransa cumhuriyetinin birbirine karşı diş bilemesi sürmekteydi. Kuzey güneyi güney ise kuzeyi 
ihanetle suçlamaktaydı bir savaşın eli kulağında deniliyordu lakin zamanını kestirmek güçtü. Diri 
tutulan gerilim silah şirketlerinin işine yarıyordu. Sonuçta karanlık güçler avrupanın sürekli 
güçsüzleşmesini istemiyordu  neticede türk tehlikesi nasıl olmuşsa yeniden hortlamıştı.  
 
İtalya ile iberya krallığı birleşmiş ve yeni roma imparatorluğunu kurmuştu 2048 yılında. Batı avrupada 
bir süper güç daha vardı artık. Bu birleşme dengeleri değiştirebilecek türden bir birleşmeydi ve yeni 
roma imparatorluğunun kurulması eski roma topraklarında hak iddia etme meselesini de gündeme 
getirmiyor değildi.Yeni roma imparatoruysa iberya kralı olan kişiydi başkenti romaya taşımışlardı. 
İberya kralı Juan Romanın ilk imparatoru olmuştu. 
 
Balkanlarda ise 2036 yılından beri birleşik durumda olan romanya ve moldova vardı. Romanya 
moldova ile nihayet birleşmişti. Yeni roma imparatorluğu ise romanya’ya gelin bir olalım eski 
günlerdeki gibi teklifini götürse de romanya mesafeler yüzünden bunu kabul etmemekteydi. 
 
Balkanlarda ise kosova ve arnavutluk birleşmişti 2042 yılında. Sırbistan bulgaristan ve karadağ’ın 
birleşmesiyle de ikinci yugoslavya imparatorluk olarak kurulmuştu. Bu yugoslavyadan ümitliydiler 
çünkü ortodoks slav halklarından müteşekkil bir devletti bu devlet. Yugoslavya makedonyaya gelin 
birleşelim teklifi götürdüyse de makedonya bu teklifi kabul etmemişti. 
 
Ortadoğudaysa ırakın taksimatından sonra şam cumhuriyeti türkiyeye katılmıştı 2037 yılında. Aynı yıl 
lübnan ile nusayri devleti birleşerek Levant cumhuriyetini kurmuştu. 
 
Afrikada ise ilginç gelişmeler oluyordu 
2031 yılında fas ve batı sahra, 2033 yılında çad, 2036 yılında mali ve nijer kuzey afrika devletine 
katılma kararı almıştı. 2035 yılındaysa senegal ve gambiya tarihteki 2. Birleşmesini senegambiya 
adıyla gerçekleştirdi. 2040 yılında da moritanya kuzey afrika devletine katılmıştı. Kuzey afrikada da 
artık bir süper güç vücuda gelmişti. Mısır da boş durmamıştı sudan 2042 yılında mısıra katılmıştı. 
 
güney amerikada da ekvador ve venezuela kolombiya’ya katılarak güney amerika birleşik devletlerini 
oluşturmuştu(2046). Şili ise arjantin ile birleşerek şiljanta’yı kurdu(2049). 
 
Güney afrikadaysa lesotho, svaziland ve namibya güney afrika cumhuriyetine katılmıştı. Dünyanın 
dengesi 50 yıl öncesine göre çok fazla değişmişti. 
 
Hurşit barış’ın hikayesi 
 
Hurşit barış 2018 istanbul doğumlu birisiydi hayatı pilot olma isteğiyle geçmiş bir çocuktu denilebilir. 
Küçüklüğünden beri uçakları çok severdi hep gökyüzüne bakardı acaba uçak geçiyor mu? Diye. Uçak 
oyuncakları da vardı hurşit’in. Uçmak onun için herşeydi ama o uçmayı bir sınır olmaksızın 
arzulamaktaydı evet uzaydı onun hedefi uzaya uçmaktı. Mars kolonisi sonrası bu emellerinin 
gerçekleşeceğine o kadar inanmıştı ki. Hurşit şunu unutmamıştır bir gün bir akrabasına çocukken 
“ben uçacağım, astronot olacağım” demişti de akrabası onunla dalga geçmişti “he he tabi olursun” 
diye gülerek hatta. Hurşit’in içine oturmuştu bu söz ama ne gelirdi ki elden? Çocuktu henüz ve ikna 
etmeye çalışsa onu dinlemeyecekleri de aşikardı. Ama hurşit çok istekliydi. 
 
Hurşitin ilk uçma denemesi 
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Hurşit 9 yaşında bir çocukken paraşütler onu cezbediyordu ve arkadaşlarına da söylüyordu hatta 
uçacağım ben, uçacağım ben! Diye. Ama arkadaşları onu ciddiye almamakta ısrarcıydı bu da hurşiti 
cesaretlendiriyordu. Hurşitbu iş için battaniyenin çok iyi olacağını uzun tefekkürleri sonrasında 
kararlaştırdı. 18 mayıs 2027 günü 2.kattaki evlerinden anne babası da henüz uyanmamışken 
battaniyesini aldı, camı açtı ve pencereye çıktı. Hurşiti mahalleli fark etmişti “ne yapıyorsun oğlum” 
demişti ama hurşit kararlıydı uçacaktı ve öyle de yaptı anne ve babası tam uyanmışken ve hurşitin 
odasına giderken hurşit ani bir hamleyle battaniyeyle birlikte atladı ama battaniyeyi iyi katlayamadığı 
için yere çakıldı. Mucize eseriydi ki sadece sol kolu kırılmıştı. Anne babasından da bir sürü azar işitti ki 
bu işin cabasıydı tabi. Hurşit sosyal medyanın da popüler konusu olmuştu “uçan adam hurşit” diye. 
Ama hurşit uçacağım derken olacak bir hayalin peşinden gittiğinin farkındaydı sonuçta o ben 
pokemon’um diye atlamamıştı ben uçarım diye atlamıştı. Halep ordaysa arşın burada sözüne 
istinaden gökyüzü yukarıdaysa hurşit burada diyerek ilk uçma denemesini gerçekleştirdi başarısız 
olmuştu ama olmuştu. 
 
Hurşit pes etti mi? Asla pes etmedi tabii ki ve hep bir pilot olma hevesinde oldu. Hayatı uçmak olan 
hurşit’i bir dönem afallatan bir olay varsa o da aşık olmasıydı 16 yaşındaydı hurşit ve liseye gidiyordu 
okuldaki kızlardan gülnaz adlı bir kıza aşık olmuştu bu hurşit hatta bu kıza açılmıştı bile. bir mektup 
yazdı; 
 
“Gülnaz, seni ilk gördüğümden beridir girmez uyku gözüme sen benim için yaratılmışsın ve beni 
uçuruyorsun seninle bu hafta sonu sinemaya gidelim mi?” diyordu. Gülnaz bu teklife başlarda olumlu 
yaklaşmamıştı ama hurşit ısrarcılığını hep sürdürdü, gülnaz ise hurşiti daha fazla üzmemek için bir 
kere gideyim ne olacak diye düşündü. Gittiler buluştular ama buluşmalarında gülnaz “bak hurşit evet 
anlıyorum sen seviyorsun beni ama ben sana his beslemiyorum ne olur anla bunu” demişti. Hurşitin 
boynu bükük kalmıştı o gün yaşadıklarını hiç unutamamıştı. Çok sevdiği kız kendisine bir his 
beslemiyordu ne yazık ki. Hurşit bu kızı hep takip etti sürekli ve gülnaz da bundan rahatsız oluyordu. 
Bir gün canına tak etti ve abisine söyledi. Yine günlerden bir gün hurşit gülnazı takip ederken abileri 
arabayla hurşitin önünde durdu ve indiler hemen arabadan. Aralarında şu diyalog geçti 
 

- Sen misin lan hurşit? 
- Evet siz kimsiniz? 
- Bak koçum biz gülnazın abileriyiz sen bizim kardeşimizi sürekli takip ediyormuşsun nedir 

derdin koçum? 
- Seviyorum abi sevmek suçsa suçluyum 
- Yok ya şimdi sana gösteririz suçluyu suçsuzu bin arabaya! 

 
Hurşiti zorla arabaya bindirirler ve eterle bayıltırlar, ormanlık bir mevkiye kadar sürerler aracı ve 
hurşiti indirirler güzel bir sopa çekerler ve otoyolun kenarında bırakırlar. Hurşit kendine geldiğinde zar 
zor evin yolunu tutar ve içinde de sağlam bir öfke vardır artık. Bu kıza karşı olan sevgisi bitmiş ve 
nefret kaplamıştır içini hurşitin. 20 mayıs 2034 hurşit bu tarihi aklına mıh gibi kazımıştır. Bugün bir 
dönüm noktası olacaktır ve hurşit asla vazgeçmeyecek intikam alacaktır bu güruhtan. 
 
Hurşitin yıllar merakını gidermemiştir ve 2036 yılında ilk uçan otomobil çıktığında ondan mutlusu 
yoktur. Hurşit liseyi bitirir bitirmez otomobil alır babası bu bir uçan otomobildir. Hurşit üniversite 
yıllarındaysa uzay bilimleriyle ilgilenmeye başlar ve yurtdışında okur bu sebeple çok başarılı bir 
öğrencidir örnek öğrenci modelidir. Nasa’ya girer 2050 yılında. Ve 2050 yılında ona beklenmedik bir 
telefon gelir arayan gülnazdır; 
 

- Buyrun kimsiniz? 
- Beni tanıdın mı canım? 
- Hanımefendi kimsiniz çıkartamadım? 
- Ben senin lise aşkınım hayatım ne çabuk unuttun? 
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- Hayatım mı? Paranın kokusunu aldın hayatın olduk demi? 
- Bak istersen geçmişi unutup… 
- Asla öyle bir şey olmayacak, sen onu abilerini üzerime salmadan düşünecektin kızım ben 

şimdi senin neden yüzüne bakayım? Arama beni bir daha anladın mı! A-ra-ma! 
 
Ve kapatır telefonu. Kız da bundan sebepledir ki çok ağlar ve o üzüntüyle evdeki tabancayı kafasına 
dayayarak intihar eder. Ertesi gün medyadaki haberlerden hurşit bu durumu öğrenir ve çok üzülür 
ölüme sebebiyet vermiştir artık Türkiyeye döndüğünde tutuklanma ihtimali de vardır. Hurşit intikam 
intikam demiştir ama içerisindeki intikam hırsı bir kadının hayatına mal olmuştur. Üstelik kadının 
abileri yine tehdit etmektedir; “Türkiyeye gelirsen öldüreceğiz seni” demektedirler. 
 
Yıl 2053 ve ilk Türk astronot uzayda 
 
2053 yılında ilk türk astronot olan hurşit barış uzaya çıkmış ve mars kolonisine gitmiş orada kontroller 
yapmıştır. Hurşit dönüşünde Türkiye’ye uğrayınca imparator 7.mehmet ile görüşmüştür. İmparator 
artık iyice yaşlanmıştır ve hurşit ile görüşmesinde türkiye için bir uzay ajansı kurmayı istemiş başına 
da hurşiti geçirmeyi istemiştir. Hurşit bunu kabul etmiştir. Çalışmalar veliaht murat Yıldızoğlu ve 
vii.mehmet’in şehzadesi ahmet Yıldızoğlu tarafından yürütülecektir. 2055 yılında da devlet uzay 
kurumu açılacaktır. 
 
Devlet uzay kurumu açılmasından itibaren ise mars kolonisine türk kolonistler yollanmaya 
başlanmıştır. Zaten uzun zamandır mars kolonisi gelişmektedir ve gayet yüz güldürücü sonuçlar elde 
edilmektedir marsta. 
 
vii.mehmet ölmeden evvel hurşit barış’a ne dedi? 
 
2057 yılında vii.mehmet ile hurşit barış başbaşa konuşurken konu monarşinin restorasyonundan 
açılmıştı eski bir hikayeydi darbe teşebbüsü ve ardından monarşi konusunun bu kadar hızlı gelişmesi 
aslında hurşit’in de ilgisini çekmişti çünkü olağanüstü bir süreçti bu süreç ve hiç beklenmiyordu ve 
vii.mehmet bu başarıyı sır gibi saklıyordu ve hurşit’e bu sırrı açıklamak istedi şunları söyledi; 
 
“…ah o eski günler hiç unutmak mümkün mü? Ben cumhurbaşkanı olduğum zamanlarda elime geçen 
bir şey sayesinde bu süreç gerçekleşti yoksa mümkünü yok gerçekleşmezdi günümüz şartlarında. 
2030 yılındaydık ve benim elime nereden geldiği belli olmayan bir belge geçti tetkik ettirdiysem de 
belgenin geldiği yeri ve getireni tespit edemedim ama belge de dikkatimi çekmişti 20-25 sayfalık bir 
belgeydi ve incelemeye başladım. Bir elementten söz ediyordu adına uxirego diyorlarmış ve dünyanın 
belli başlı yerlerinde mevcutmuş hatta haritaları bile vardı nerelerde gömülüdür, nasıl çıkarılır gibi 
bilgileri ihtiva ediyordu ve hani şu ayasofya camisi var ya onun yakınlarında da varmış haritaya göre. 
bir gün gittim yanımda birkaç tane arkeologla gece vakti ve korumalar filan da vardı o bölgeyi 
kazdırdım gülhane parkındaydı ve bir sandık çıkardılar ankaraya getirdik içini açtım ve bu elementi 
gördüm 1 ton kadar bu elementten vardı ve azar azar kullandık bu elemeti. Sonra yıllar geçti bu 
cuntacıların darbe teşebbüsü haberini aldım lakin engel olmadım işte dedim uxirego için fırsat doğdu. 
Öyle de olmuştu bu hainler darbe teşebbüsünde bulununca biz de süreci başlattık kabine üyelerine 
filan bu uxirego serpilmiş içeceklerden içirdik hiçbirinin haberi yoktu ve öyle bir akıllandılar ki 
sormayın gitsin. Tabii ki ben de kullandım bundan ve patlattık bir referandum o sayede monarşiyi 
restore ettik. Bu uxirego’dan himalayalarda, antarktikada ve arabistanda da varmış tabii ki fakat 
henüz bilinmemekteymiş. Bir gün gelir imparatorluğumuz arabistana kadar büyürse bu elementi ele 
geçireceğiz.” 
 
Böyle demişti vii.mehmet ve birkaç ay içerisinde de vefat etmiş yerine kardeşi murat Yıldızoğlu 
geçmişti artık bayrak murattaydı.kardeşi ölmeden evvel bu sırrı onunla paylaşmıştı. ama vii.mehmet 
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ölürken uxirego hakkındaki bilgilerin olduğu kağıdın nerede olduğunu kimseye söylememişti bu sır 
onunla birlikte gizlenmişti. Nerede olabilirdi? Tam bir muammaydı.  
 
Yıl 2059 robert de lever hurşit barış görüşmesi 
 
3.dünya savaşının istemeden de olsa müsebbibi olan robert ile hurşit bir etkinlikte karşılaşmıştı robert 
artık çok yaşlanmıştı. 3.dünya savaşı günlerinde çocuk olan hurşit robert’i görünce sorular sormadan 
edemedi robert ise anlattı; 
 
“görünmezliği ben insanlar birbirini öldürsün diye bulmadım lakin çaldılar projeyi ve imha ettiler. Hiç 
ister miydim ben ülkem bölünsün diye? Dünyada insanlar ölsün diye? Ama oldu ülkemiz küçüldü 
krallıkla cumhuriyet olarak ikiye ayrıldı ve gelecekte ne olur bilmiyorum ama fransa yine bir savaşa 
girebilir ben bunlar olsun hiç istemezdim ama dilerim ben öldükten sonra fransanın makus talihi 
düzelir. Zaten şunun şurasında ne kadar ömrüm kaldı ki?” 
 
Yıl 2061 ve dünyada politik durumlar 
 
Robert de lever 2061 yılında ölmüştü ve dengeler artık değişecekti tekrar yani dileği gerçekleşecekti. 
2059 yılında finlandiya ve estonya kalmar birliğine katılmıştı. Slav cephesindeyse ukrayna rusya’ya 
katılım gerçekleştirmişti. Macaristan da almanyaya katılmıştı. Makedonya ise yugoslavyaya katılım 
gerçekleştirmişti. Kuveyt ise birleşik arap krallığına katılım gerçekleştirerek artık birleşik arap 
krallığının arabistan üstünde bir şapka gibi durmasını sağlamıştı. Güney amerikadaysa şili ve arjantinin 
birleşimine uruguay’da katılmış ve güney amerikada brezilyaya ciddi bir rakip olmuştu. 2061 
yılındaysa olan olmuştu fransa krallığı yeni roma imparatorluğuna katılmıştı. Batı avrupada dengeler 
öyle ya da böyle değişecekti bu kaçınılmaz olarak görülmekteydi. Ama ingiltere ve almanya olası bir 
karışıklığa müdahale taraftarı değildiler sonuçta herhangi bir yanlış hamle 3.dünya savaşı 
kazanımlarını yok edebilirdi. 
 
YENİ ROMA İMPARATORLUĞU-FRANSA SAVAŞI (2062) 
 
Fransa krallığı yeni roma imparatorluğuna katılınca fransa cumhuriyeti ile restleşmeye başlamıştı ve 
savaş 1 şubat 2062 tarihinde patlak verdi ve 3 ay kadar sürdü. Bunda kuzey fransa halkının 
imparatorluk sayesinde eski gücümüze kavuşabiliriz inancı büyüktü ingiltere ve almanya da bu 
gelişmelere kulak tıkamıştı fransa cumhuriyeti bu sebeple fazla dayanamamış ve ordusundaki bazı 
birlikler de imparatorluğa karşı savaşmadan teslim olmayı tercih edince fransa cumhuriyeti tarih 
sahnesinden çekilmişti(1 mayıs 2062). Fransa artık içişlerinde bağımsız dışişlerinde yeni roma 
imparatorluğuna bağlı bir devlet olmuştu. Halkta bu durumdan memnundu gerçi bağımsız olsaydık 
fikrinde olanlar vardı var olmasına ama yeni roma imparatorluğu da yabancı sayılmazdı sonuçta dilleri 
bile birbirine benziyordu bu yüzden pek yadırganmadı. 
 
Fransa cumhurbaşkanı emanuel vernes’in anlatımıyla savaş 
 
Fransa olarak yakın dönemde kaybettiğimiz savaş sonrası ülkemiz iki parçaya bölünmüştü ki bu savaş 
zaten bize haksız yere başlatılan bir savaştı. Çok topraklar kaybettik bazıları diyordu ki savaşsaydık 
yahu neyine savaşıyorsun? İngilizi almanı bir olmuş fransayı bölmek dertleri olmuştu. İyi bir barış 
antlaşması imzalayalım dedik sonuçta hiçbir savaş sonsuza kadar süremezdi ki. güneydeki ordularsa 
savaşmaya devam etmek istedi bizim barışmamıza hoşnut olmamışlardı ve güneyde monarşiyi restore 
edip fransa krallığını kurdular. Bu aynı türklerin birinci dünya savaşında sevri kabul edip ankarada yeni 
bir hükumetin kurulmasına benziyordu. Biz de aynı şeyi yaşadık ama güneydeki fransa kuzeydeki 
fransayı ilhak edemedi sonra el mahkum ayrı ayrı yaşamaya başladık güneyliler bizi korkak olarak 
andılar hep. Dünya siyaseti bu 3. Dünya savaşından sonra çok değişti ülkeler arası ilişkiler hep 
alışılmışın dışında oldu. Kim derdi 2040’larda italyanın iberyaya katılım yeni roma imparatorluğunu 
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kuracağını bundan 50 sene evvel? Kargalar gülerdi kargalar. Lakin kargalar gülemedi ciddi ciddi 
kuruldu imparatorluk ve fransa krallığıyla aralarından su sızmıyordu desek yerek yeridir ilişkileri iyi 
seviyedeydi kraliyet arası evlilik bile yapmışlardı sonra asırlar sonra bir fenomen tekrar gerçekleşti 
evlilik yoluyla ilhak. Fransa kralının erkek çocuğu olmayınca taht romaya geçti ve iki ülke birleşti. Halk 
mı? Can atıyordu birleşmeye. Biz kuzeye korkak diyenler gidip roma imparatorluğuyla birleşiyordu bu 
nasıl bir akıl tutulmasıydı akıl alır gibi değildi. Hem bizim barış antlaşmamızı beğenmeyeceksin ve ülke 
kuracaksın ama yıllar sonra daha güçlü oluruz diye güney komşunla birleşeceksin var mı öyle dava 
yahu? Ama oldu. Sonuçta güney daha kozmopolit bir yer bizden çok farklı düşündüler hep. Biz güney 
hükumetini hiç tanımadık resmi olarak orasını hep haritalarımızda illegal fransız hükumeti yönetimi 
olarak gösterdik dolayısıyla yeni roma orayı ilhak edince bizler protesto ettik ve “topraklarımızdan 
çekilin” dedik ama dinlemediler neymiş efendim referandum yapmışlar da halkta onay vermişmiş ya 
sen illegal hükumetin referandumunu referandum mu sayıyorsun? Sen kimsin ya? 
 
İngiltere ve almanyadan sırasıyla yardım istedik ingiltereye “kuzey kıyısındaki topraklarımızdan hak 
iddiamızı geri çekme” teklifi verdik ama ingilizler tınlamadı bile. almanyadan destek istedik onlar da 
oralı olmadı sonuçta doğu fransada fransız bir nüfus besliyorlar güney fransayı karşısına alıp doğu 
fransadaki halkın isyanına sebep olmak istemiyorlardı. Açıklayamazdılar yani vaziyeti. Sonra 
kazanımlarını kaybederlerdi batıdaki. Biz de el mahkum dedik bari kendi çabalarımızla savaşalım. 
Neticede güvendik güney fransadaki referandumda hayır diyenlere lakin 1000-2000 gönüllü dışında 
kimse roma yönetimine karşı silahlanmadı bile. herkes keyfimi bozmam kafasındaydı. 
 
İlk başlarda güzel gidiyorduk gitmesine de halkımızda bir isteksizlik vardı savaşa hayır diyorlar barış 
içerisinde sınırlar kaldırılarak yaşam mümkün diyorlardı. Satılık kalemler var ya onların marifetleriydi 
bunlar sayelerinde savaşmaya istekli bir ordu yoktu. sonra ne mi oldu? Bazı birlikler savaşmadan 
teslim oldular “soydaşlarımıza sıkamayız” diye. Uçak uçuracak pilotumuz yoktu yahu. 3 ay ancak 
dayanabildik zaten. 3 ay sonrasında yine parisi kuşatmışlardı ve barış istemek zorunda kaldık ama 
barış antlaşmasının şartlarında ilhak ve özerklik hakkı vardı. toplandık kurmaylarımla ve “lanet olsun” 
diye kabul ettik teklifleri. Böyle halka böyle antlaşma. Bu kahraman fransız halkının bu tutumuna akıl 
sır ermiyor desek yeridir. Şimdi özerk bir ülkedeyiz ve romaya bağlıyız. Ben mi? Savaş sonrasında 
birkaç yıl sonra lyon’a yerleştim yani güneye. Tüm halk kısa süre içerisinde geçmişe sünger çekti 
şimdiyse romanın en büyük ikinci etnik grubu bizleriz aslında bir yandan da bakınca birleşmek fena 
fikir değilmiş. O günlerde farklı düşünüyordum şimdiyse daha farklı düşünüyorum. Zaten biz fransızlar 
iber ve apennin yarımadalarını fethetseydik şu an yine aynı kıvamda bir ülke olacaktık. Ülkenin ismi 
değişti o kadar yani geri kalan pek bir şey değişmedi. 
 
Zeka kopyalama hayata geçiyor! 
 
Philip areis babasının yaşattığı başkan suikasti travmasından etkilenmeyip dik durarak hayatına 
devam etmiş ve büyük bir bilim adamı olmuştu. 2071 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde zeka 
kopyalamayı hayata geçirmişti. Henüz bu teknoloji pahalıydı ve sadece canlı beyinleri 
kopyalayabiliyordu ve kopyalanan beyin bilgisayara aktarılıyordu ve kişi makine olarak yaşamını 
sürdürüyordu artık ruhu olmayan bir makine oluyordu kişi. Ama bu bile insanlık için yeterliydi çünkü 
tarihi olayları öğrenmek için harika bir kaynaktı bu. Philip kendi zekasını kopyaladı ilk olarak makineye 
ve bunu dünyaya tanıttılar. Kısa zamanda zengin insanlar ve politikacılar bu icat için servet ödeyerek 
bu hizmetten yararlandılar. Cidden büyük bir masraf gerektiriyordu öyle az buz bir rakam da değildi 
milyoner olmak değil milyarder olmak gerekiyordu bundan faydalanmak için. Bu zeka kopyalama 
yapıldığında kaderin cilvesi olsa gerek abd başkanı nicolas coined’dı yani franlin coined’ın torunuydu. 
Ve nicolas coined bu zeka kopyalamadan faydalanmıştı ayrıca. 
 
Dünyada belli başlı devlet başkanları bu zeka kopyalamadan faydalanmıştı. Faydalananlar arasında 
yeni roma imparatoru ricardo, türkiye sultanı iv.ahmet(vi.murat 2066 yılında vefat etmişti), almanya, 
rusya cumhurbaşkanlarıyla ingiltere kralı da vardı. 
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Uzayda durumlar ve yeni koloniler 
 
Mars kolonisi büyük başarılar kaydetmişti ve daha yaşanılabilir bir mars elde edilmekteydi. Atmosfer 
için ise çalışmalar sürüyordu. Artık doğum yeri marslı insanlar hayattaydı ve bu duruma alışılmıştı. 
Marslı insanların fizyolojik yapısı dünyadakilere nazaran daha farklıydı, marslılar biraz daha uzun 
boyuydu ve parmakları daha büyüktü. Asteroit madenciliğiyse daha da ilerlemişti. Ceres cüce 
gezegeninde maden ve ufak bir koloni kurulmuştu bile. Koloniden ziyade bir araştırma istasyonu 
gibiydi. Asteroit madenci araçları demir çıkartarak demirdeki oksijeni dönüştürüyorlar ve mars 
atmosferinin ve biyosferlerinin güçlenmesine yardımcı oluyorlardı. 2060 yılındayse ganymede koloni 
projesi hayata geçirilmişti bu insanoğlunun üçüncü kolonisiydi. Teknolojinin hızı baş döndürücüydü 
artık insanlara güneş sistemi dar geliyordu gözleri yakın yıldızlardaydı. 
 
Darbeciler 3.kere harekete geçti (1 haziran 2100) 
 
2016 yılındaki 15 temmuz darbe girişimi, 2035 yılındaki general fethi saçan’in darbe girişimi gibi 
denemelerden sonra meşrutiyet ilan edilince artık darbe söylentileri tamamen susmuştu 
darbecilerden fethi saçan’ın ailesi de soyadını değiştirip “saran” yapmıştı. Ve de fethi saçan torunu 
berk saran dedesinin darbe girişimini yıllar boyunca unutmamıştı evet dedesi idam edildiğinde 
hatırlayamayacak küçüktü ama bu onun içinde kalmıştı aile üyeleri hep diyordu “deden seni çok 
severdi yanından ayrılmazdı” diye ve berkte bunu kendine dert edindi dedesinin intikamını alma 
isteğini hep içinde tuttu. Belki kendisi general değildi ama bir kimyagerdi bu sebeple onun intikamı 
tıbbi yoldan olmalıydı berk öyle kıyıda köşede kalmış bir doktor da değildi bir üniversite 
profesörüydü. Yıllardır tasarladığı bir plan vardı bu bir içecekti ve içeni kısırlaştırıyordu işte bu içeceği 
içirmeliydiler hanedan üyelerine. Ama nasıl olacaktı? Bir gün berk cumhuriyetçilerle görüştü; 
 
Görüşmede berk fikirlerini aktardı ve cumhuriyet rejimini tekrardan kurmanın imkanından bahsetti 
ama bunun için iyi bir plan lazımdı öyle bir şey olmalıydı ki hanedan üyeleri kısırlaşmalıydı kadın yahut 
erkek tüm hanedan üyeleri kısırlaşırsa varis kalmaz ve son kral ölünce cumhuriyet kurulurdu 
mantıken. Cumhuriyetçiler ile berk bu plan üzerinde anlaşmışlardı ve düşündüler acaba hangi gün 
tüm hanedan üyeleri bir araya getirilebilirdi? Ve belli olmuştu 1 haziran resepsiyonu! O gün monarşi 
restorasyonu kutlamalarında tüm hanedan üyeleri aynı mekanda bulunacaktı ve onların yemekleri de 
özel olarak pişiriliyordu. Yiyeceklere pekala bu iksir karıştırılabilirdi. Tüm hanedan üyeleri bu 
yiyeceklerden yedi mi uzun vadeli darbe gerçekleşecekti. Aşçıyla da anlaşılmıştı bir aksilik durumunda 
yurtdışına kaçması da sağlanacaktı. Lakin kimse bir aksilik olacağını sanmıyordu sonuçta mühim bir 
gündü bugün. 
 
1 haziran 2100 günü 22.yüzyılın ilk monarşi restorasyon bayramı kutlanıyordu ama bir eksik vardı 
şehzade abdülhamid’in kızı naciye Yıldızoğlu ve kocası gökhan gökkurt(aslen 6.muratın kızı neriman 
Yıldızoğlu gökkurt’un torununun oğludur) resepsiyon ve kutlamaya gecikmişlerdi ilk başlarda 
geleceğiz demelerine rağmen sonradan aynı saatler içerisinde fikirlerini değiştirince gelmemişlerdi. 
 
Resepsiyona sultan 8.mehmet, oğlu murat, veliaht şehzade mete, ve diğer şehzadeler bayezid, fehmi, 
abdülhamid ve orhan katılmıştı ve yemek ikramıyla birlikte yediler içtiler kutlamalarını yaptılar lakin 
bazı hanedan üyelerine yemeklerin tadı ilginç gelse de şüphelenmemişlerdi ve günün sonunda artık 
hepsi kısırlaşmıştı ama bunu kimse bilmiyordu uzun bir süre de bilmeyecekti. 13 ağustos 2100 günü 
sultan 8.mehmet hayata gözlerini yummuştu ve yerine veliaht şehzade 1.mete geçmişti. Metenin 
saltanatı 2100-2105 arasında 5 yıl sürdü ondan sonra yerine 6.muratın torunu 3.bayezid geçti. 
3.bayezid 2105-2111 arasında padişahlık yaptı ama artık gerek hanedan gerekse halk yeni bir şehzade 
doğmamasına şaşırıyorlardı ve bu cuhuriyetçilerin de yüzünü güldürüyordu berk saran belki 
hanedanın soyunun kesilişini göremeyecekti ama kurduğu plan işliyordu. 3.bayezid’in ahmet diye bir 
oğlu vardı ama 2093 yılında bir trafik kazasında vefat etmişti ve hiç evlenmemişti. 3.bayezidden 
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sonraysa tahta kuzeni 7.murat geçti 7.muratın saltanatı 2111-2120 arasında gerçekleşti 7.murattan 
sonra babasının amca oğlunun torunu olan IV.Abdülhamid tahta geçti ve 4.abdülhamid zamanında 
hanedanda uzun süredir yeni üye olmaması üzerine bir test yaptırıldı evet hanedan üyeleri kısırdı ve 
kaçınılmaz son gelecekti Yıldızoğlu soyu kuruyacaktı. Sadece iv.abdülhamid’in kızı kısır değildi ve hatta 
oğlu vardı hüseyin isminde büyük ihtimalle hanedan onlardan devam edecekti. 4.abdülhamid 2120-
2142 arası saltanat sürdü o ölünce yerine 7.muratın oğlu fehminin geçmesi bekleniyordu(o da kısırdı) 
ama fehmi 2141 yılında ölünce hanedanda son bir üye kaldı o da Orhan’dı. 2.orhan 2142-2155 arası 
hüküm sürdü ve de artık yolun sonuna gelindiği iyice anlaşılınca ve cumhuriyetçilerin de ekmeğine 
yağ sürülünce ablası naciyenin kocası olan gökhan gökkurt’u saraya çağırttı ve şunları dedi; 
 
+ah kıymetli eniştem ah eskiden cıvıl cıvıl olan bu sarayda kaldım bir ben bir de eşim bir de görevliler. 
Hasret kaldık çocuk sesine ama belli yani soyumuz kesiliyor 
-o nasıl söz hünkarım? 
+Allah aşkına görülen köy kılavuz ister mi gökhan? Bak kaç yıl oldu 22.yüzyıl bitecek neredeyse, 
imparatorluğumuz büyüdü ama hanedan küçüldü halkın diline düştük azizim. Belli yani soyumuz 
kuruyacak Yıldızoğlu dönemi bitecek. Cumhuriyetçiler ellerini ovuşturuyor şimdi. Ben gittim hanedan 
bitti. 
-peki hünkarım kendinizi yapay zeka haline getirseniz yani robotlaştırsanız ve mekanik olsanız yani 
bildiğiniz android o zaman hanedan devam etmez mi? Düşünsenize yüzyıllar boyunca hükmeden bir 
hükümdar olursunuz. 
+Gökhan, gökhan! Bizim hanedanımıza robot olmak yakışır mı? Ruhumuz ahirette beynimiz dünyada 
olacak ruhsuz bir beden olarak bir logaritma olarak mı devam edeceğiz? Yıldızoğulları insandır robot 
değil. Zekamı makineye kopyalatırım evet ama bunun üzerinden devlet yönetimi diye bir şey 
yapmam. Robotlar üreyemezler saray bomboş olduktan sonra cumhuriyet kursunlar daha iyi. 
-peki ne yapacaksınız hünkarım? 
+sen benim eniştemsin aynı zamanda da senin babanın babaannesi VI.murat’ın kızı bu sebeple 
hanedan senden devam edecek gökhan! İtiraz istemiyorum zaten yeteri kadar donanımlısın ve oğlun 
da var. Senden sonra da hüseyin tahta çıkar gül gibi geçinir gidersiniz. 
-(sevinerek)peki sultanım! Emriniz başım üzerinedir sizin veliahtınız olmak onurdur! Peki sultanım bir 
sorum olacak siz bu kronik kısırlığın sebebini araştırdınız mı? 
+araştırma yaptım evet ayrıca benim de şüphelerim vardı misal çok uçuk komplo teorileri vardır fakat 
ispat edilemez, örneğin yıldızoğullarının veliahtı olmaması konusunda bir uçuk komplo teorisi daha 
görmüştüm ama bana kalırsa bu gerçek. Çünkü teoride yıldızoğullarına kısırlaştırıcı kimyevi madde 
verildi deniliyor ve bunu geçtiğimiz asırdaki darbe girişimine bağlıyorlar. Araştırdık 2035 darbe 
girişiminin liderinin torunu kimyagermiş ve bir aralar bizim sarayda çalışan bir aşçıyla tanışıyorlarmış 
diye duydum ve bu aşçı VII.mehmetin ölümünden kısa bir süre sonra yurtdışına kaçıyor başka da bir 
bilgi yok. Ne darbecinin torunu kimyagerin çocukları ne de aşçının çocukları bu konuda bir bilgimiz 
yok diyorlar hep. 
-7.mehmet’in ölümü evet 7.mehmet ölmeden evvel mühim bir olay oldu mu? 
+1 haziran resepsiyonu vardı ve siz gelmemiştiniz hatırlıyorsam 
-evet gelememiştik(sır perdesi aralanır) 
+işte o resepsiyonda ben yiyeceklerin tadında bir gariplik sezdim başkalarına da söylediğimde 
doğrudur dediler ama üstünde durmadılar. Yani ne olduysa o resepsiyonda oldu hepimiz kumpasın 
içine düştük takdiri ilahidir ki siz resepsiyona gelemeyince kurtuldunuz. 
-haklısınız hünkarım. Bulmacanın tüm parçaları yerine oturdu şimdi. 
+ve bir sır vereceğim gökhan 
-buyrun hünkarım dinliyorum 
+ceddim VII.mehmet ölmeden önce veliahtına aktarırdı bana da selefim vii.murat aktardı uxirego diye 
bir madde bizdedir bu madde çok mucizevi bir maddedir faydaları saymakla bitmez(tüm uxirego 
ayrıntılarını sayar) …işte bu maddeye gözünüz gibi bakın imparatorluğumuzu daha da büyütmek için 
peynir ekmek gibi ihtiyacımız var. 
-anlıyorum hünkarım bu bayrağı almaktan dolayı şeref duyacağım. 
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Türkiyede hanedan değişimi 
 
Sayılı gün çabuk geçmişti 2.orhan 27 ocak 2155 günü hayata gözlerini yummuştu ve ilan ettiği veliahtı 
ve eniştesi 1.gökhan gökkurt tahta geçmişti Türkiyede hanedan artık gökkurt ailesinindi ve veliahtı da 
1.hüseyindi 
 
2155 yılında dünyada siyasi durumlar 
 
Dünyada ülkeler arası birlikler artmaya başlamış ülkeler birleşme yarışına girmişti. 2.yugoslavyaya 
hırvatistan ve bosna hersek katılmıştı(2123) ve ikinci yugoslavya balkanları büyük ölçüde birleştirmişti 
Türkiye imparatorluğu en çetin rakibiydi. Türkiye imparatorluğuysa doğuda irandan ayrılıp 
azerbaycanla birleşen güney azerbaycanı kuzey ile birleştikten sonra bir süre içerisinde topraklarına 
katarak(2123) egeden hazara kadar bir imparatorluk kurdu ve aynı zamanda Levant cumhuriyetini de 
bünyesine kattı(2150). Rusya polonyayı ilhak etti(2091) litvanya ve letonya kalmar birleşik krallığına 
katıldı(2170 letonya, 2175 litvanya), filipinler doğan güneş imparatorluğuna katıldı(2100), gabon, 
kamerun, nijerya ve orta afrika cumhuriyeti ve kongo birleşip kambonjerya afrika cumhuriyetini 
kurdu(2097), gine, liberya ve sierra leone, gine bissau birleşerek ginberya leosau’yu kurdu(2110), 
kenya, tanzanya ve uganda birleşerek doğu afrika cumhuriyetini kurdu(2073), bolivya ve paraguay’ın 
da şiljanta’ya katılmasıyla şiljanlivay federasyonu kuruldu(2150). Peru ise güney amerika birleşik 
devletlerine katıldı(2101). Afganistan ile tacikistan 2083 yılında birleşmiş ve aftacistan devletini 
oluşturmuştu. Haiti, dominik cumhuriyeti ve bahamalar 2077 yılında birleşip karayipleri 
oluşturmuştu. Kübada ise 2069 yılında komünist rejim nihayet yıkılmıştı. 
 
Türkiye ile azerbaycan’ın birleşmesi 
 
2120 yılında güney azerbaycanda bağımsızlık yanlısı gösteriler baş göstermişti ve iran hükümeti 
göstericilere karşı da sert tutum takınıyordu. Bu da gösterilerin şiddetlenmesine sebep oluyordu. 
Türkiye ise el altından azerbaycanlı ayrılıkçılara yardım ediyordu. Yer yer azeriler kendi hükümetlerini 
kurduklarını ilan ediyordu bir parlamento bile kurmuşlardı tebrizde. İranda şiddetlenen ortam bir iç 
savaşa doğru gidiyordu ve hindistan, çin ve pakistan bu durumdan ötürü iranı birkaç kere ciddi bir 
biçimde uyardı ama iran oralı olmadı bile. Ülkenin azeri olmayan kentlerinde de protestolar 
başlayınca iran müdahale etmekte zorlanmaya başlanmıştı ve azeri referandumunu kabul etti. Azeri 
referandumu gerçekleşince güney azerbaycan %93 oranda evet oyuyla bağımsız oldu ve 1 hafta bile 
geçmeden kuzey azerbaycana katıldı. Artık Türkiye ve azerbaycan sınır komşusuydu. 4. Abdülhamid 
ile azerbaycan cumhurbaşkanı mürsel aliyev arasından su sızmıyordu iki ülke arasında sınır kapıları 
yoktu, her iki ülke birbirinin toprağı üzerinde askeri tesisler de kurdu ayrıca. Azerbaycan halkı da 
Türkiye ile birleşip büyük bir ülke sahibi olmayı düşlüyordu. 29 ekim 2123 tarihinde Türkiye ile 
azerbaycan birleştiklerini ilan etti Türkiye imparatorluğu çatısı altında. Türkiye artık denizden denize 
bir devletti. Sultan 4.abdülhamid bu vesileyle yapılan konuşmada şunları demişti; 
 
Asırlardır bir millet iki devlet dedik ama şimdi bir millet tek devlet olmanın huzuru içerisindeyiz bu bir 
gerçektir. almanların anschluss’u varsa bizim neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz. Vatana millete hayırlı 
olsun. 
 
Kübada komünizmin yıkılması (2069) 
 
Kübada 20.yüzyılda sovyetler güdümündeki devrimle birlikte yeni bir dünya kurmuştu başlangıçta 
herşey güllük gülistanlıkken yıllar geçtikçe komünizmin de anlamsızlaşmaya başladığı hissedilir bir 
gerçek olmuştu. Dünyada devletlerin boyutu büyürken ve kuzey kore bile tarihe karışmışken küba’nın 
değişmesi de kaçınılmazdı komünizm artık lafta kalmıştı sadece ulusal bayramlarda hatırlanır olmuştu 
2069 yılında da resmi olarak komünizm kaldırıldı.  
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HİKAYE 3 – YÜRÜYEN HATIRA MAKİNESİ 
 
Mahir çelik(d.2110) ve Nurcan çelik(d.2111) kızları defnenin doğumuna çok sevinmişerdi. 2140 yılında 
doğan defne çelik ailenin 2 çocuğundan birisiydi defnenin bir de hakan adlı erkek kardeşi 
vardı(doğum 2142). defnenin hayatını değiştiren olaysa o ilkokul 3.sınıftayken meydana geldi. Ailecek 
gittikleri misafirlikten dönen defne ve ailesi uçan arabalarıyla kaza yapmıştı. Kazaya sebep olan karşı 
yönden gelen alkollü uçan araç sürücüsüydü ne yaptığını bilmeyen alkolik sürücü trafik kurallarını 
hiçe sayıp aracını yüksekten uçurunca mahirin arabasına bindirmişti. Şans bu ya sarsıntıda defnenin 
bulunduğu yerdeki hava yastığı açılmayınca defne başını cama çarpmıştı. Uçan arabalar çok 
yüksekten uçmazlardı kurallara göre. bu sebeple yere düşüp sürtünmeleri uzun sürmedi. Ambulans 
geldi ve yol trafiğe kapandı. Yüksekten uçan aracın sürücüsü ölmüştü mahir ve ailesi hastaneye 
kaldırılmıştı. Aile üyeleri kazayı hafif yaralarla atlatmıştı ama defnenin durumu ağırdı. İlgili hekim acı 
gerçeği söylemek zorundaydı; 
 
-Nurcan hanım, mahir bey evet benim de evladım var ve bu çocuk buraya geldiğinde inanın ben de 
çok üzüldüm ama gerçekleri söylemek zorundayız. Kızınızın beyni ağır hasar görmüş makineye bağlı 
ve fişi çekersek uyanmama ihtimali var ama eğer arzu ederseniz onun beynini yapay zeka olarak 
kopyalayabiliriz. Kendisi maalesef vefat edecek ama hatırası yaşayacak ne dersiniz? 
 
Mahir ne diyorsun sen hekim efendi ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu deyince doktor; 
 
“Beyefendi ben size çıkış yolu gösteriyorum lütfen ortamı germeyin aklıselim galip gelsin son karar 
elbette sizin” dedi. 
 
Mahir ve nurcan zaten iyileştikleri için taburcu olmuşlardı ve nurcan da mahire fikrini söyledi; “mahir 
evet kızımız belki vefat edecek ama en azından hatırasını yaşayacağız bırak yaşayalım bence ne 
sakıncası var ki?” demişti. Gerçi mahir etik nedenlerle pek sıcak bakamıyordu sonuçta yıllardır yapılan 
zeka kopyalama neticesinde memleketin robot insan nüfusu da artmıştı ama bir makineye aktarılmış 
bilinç her nihayetinde 1 ve sıfır sistemiyle çalışırdı bir duygusu olmazdı. Bugüne kadarki robotların 
küsmek, cephe almak veya saygı duymak gibi özellikleri olsa bile bunlar programlama ürünüydü ve 
insan duyguları kadar derin ve karmaşık değildi keskin çizgilerle ayrılmışlardı ve defnenin robotu da 
öğrendiği bilgilerle karakter geliştirecekse keskin çizgilerle ayrılacaktı yüksek oranda. Bu robot 
unutmayacaktı ama insan hafızası kadar da güçlü olamayacaktı kesin olan buydu. Her halükarda insan 
beyni çok güçlüydü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. 
 
Ve mahir işin biraz da etiğinde olduğu için mahalledeki caminin imamına sual etti hocam caiz midir? 
Diye. İmam da “sonuçta kızınız vefat etmiş olacak onun ruhu ahirette olacak buradaki ise sadece bir 
makine” diyerek onay vermişti ki bugüne kadarki dinsel tartışmalarda da görüş buna paraleldi. Bazı 
dinsizler 21.asırda bu bilinç kopyalamayı dinlerin sonu gibi görüyordu ama yine dinler bu meseleye bir 
cevap vermişti dinsizler yanılmıştı. Yanılacaklardı tabii ki. Gökyüzünde tanrı var diyen dinler uzaya 
çıkıldığı halde bile konuya cevap getirmişken yapay zeka mı dinleri bitirecekti? Komikti. İnsan bir 
ruhtu dünyadaki bedeniydi bedenden ayrılan ruh ahirete giderdi. Hatıralar ise dünyada kalırdı. Mahir 
doktora onay verdi bu iş pahalıydı ama onaylamışlardı. Defnenin beynine bazı aletler yerleştirerek 
beyni dijitalleştirildi. Sonra da defnenin fişini çektiler cenaze namazı kılındı ve defnedildi defne. 
 
Şimdi sıra defneye vücut yaptırmaya gelmişti. Robot imalathanesine sipariş verildi kilosu tipi boyu gibi 
bilgiler ile elektronik beyin verildi. 3 gün sonra gelip alabilirsiniz kızı da dendi ayrıca. 3 gün geçmişti ve 
mahir ile nurcan gittiler robot kızı almaya. Robotun düğmesine bastı satıcı ve “merhaba anne 
merhaba baba” dedi robot kız. Nurcanın gözünden yaşlar süzüldü sesi titredi “kızım keşke 
yaşasaydın” dedi. Yapay zeka olan kız afallamıştı “nasıl yani öldüm mü?” demişti. Robotun imalatçısı 
şunu dedi; 
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“Sen bir robotsun küçük hanım sadece anıların depreşti. Evet gerçekte öldün ve androidsin sen. 
Beynin gerçek bir beyin değil sadece aktarılmış anı makinesi” 
 
Deyince kızın aklı yerine gelmişti “evet doğru ben makineyim” demişti. Ve satıcı ekledi; çocuk sıfırdan 
bir şeyler öğrenip bilgisine bilgi katabilir ve belirteyim ki bir android olduğu için öğrenme hızı biyolojik 
bir varlığa nazaran kat kat fazla miktardadır. Eğer ileride arzu ederseniz yetişkin modelini de 
verebiliriz” demişti. Nurcan ile mahir ise şimdilik biz küçük defnemizle idare edelim dedi ve robot 
defneyi eve getirdiler. Hakan ablasının ölümüne üzülüyordu ama eve geldiklerinde mahir hakana dedi 
ki “hakan oğlum odandan çıkta gel sürpriz var”. Hakan geldi gelir gelmez ağzı açık kaldı ablası 
karşısındaydı. “ama nasıl olur ablam ölmedi mi?” dedi. Ablasının vefat ettiğini bunun sadece bir 
makine olduğunu açıkladılar. 
 
Yarıyıl tatilinde vefat etmişti ya defne bunu çoğu arkadaşı da bilmiyordu. Okula nihayetinde devam 
edecekti. Ve okula geldi sıra arkadaşı gökçe’nin yanına oturdu. Gökçe ona “sende bir farklılık var” 
demiş ve elini defnenin yüzüne sürmüştü. Kızın cildi de kauçuk gibiydi ve soğuktu. Defne ise 
ürkütmemek için “bir şey yok canım” dedi sadece. defne sessiz kalmak istiyordu ama teneffüslerde 
arkadaşları sorular soruyordu tatilin nasıl geçti filan diye. Defne de “trafik kazası geçirip öldüm” 
deyince arkadaşları gülüyordu “ya bizim defne kafayı yemiş galiba kendini zombi sanıyor” diyorlardı. 
Defne de “hiç robot insan duymadınız mı işte ben o oldum.” Deyince çocuklar; “robot insan mı? Onu 
sadece yetişkinler oluyor” demişti. Defne de ben de oldum inanmıyorsanız size ağzımın içerisini 
göstereyim deyince çocuklar “oooov” demişlerdi kız bildiğin robotlaşmıştı. Arkadaşları “ne yani şimdi 
yemek yiyemeyecek misin?” dediklerinde defne “sadece şarj ve makine yağı girişlerim var makine 
yağını ağzımdan alıyorum” demişti. Arkadaşları espri yapacaklar ya akıllarınca “şarjı nereden alıyorsun 
oturma organından mı?” deyince defne “aptal şey tabii ki de burnumdan alıyorum aklınız fikriniz 
fesat” demişti. Defne pek tabii ki nefes almıyordu ama bir burnu vardı sonuçta insan görüntüsü 
olmalıydı burunsuz olmazdı anne ve babası birbirini severek evlenmişti her nihayetinde. 
 
Sonraki ders öğretmene çocuklar anlatmaya başladı “öğretmenim defne ölmüş makine olmuş” 
demişlerdi. Öğretmen de “çocuklar biliyorsunuz ki bu 80 yıldır var olan bir olgu ve dünyada her ne 
kadar çevrenizde pek göremeseniz de böyle insanlar mevcut. Ama defne gibileri cidden nadide 
örneklerdir” demişti. Çocuklar da öğretmenim ne kadar varlar dünyada? Diye sorduklarında 
öğretmen cevabını vermişti; 
 
“çocuklar bu android insanlar dünyada genelde gelişmiş ülkelerde çoktur en çok amerikada var. Var 
dediysem öyle sürüsüne bereket değil %5-10 arası nüfus öyledir ancak” demişti. 
 
Okulun bir günü yeni defne için böyle geçmişti. Defne eve geldiğinde yemek yiyemedi doğal olarak 
çünkü bir insan değildi. Oturdu ve tv izlemeye başladı. Annesi ise “kızım ödevlerini yaptın mı?” 
deyince defne “ne ödevi anne ben robotum ödev yapmam” demişti. Yapmasına da lüzum yoktu 
sonuçta defne okuduğunu ezberleme özelliğini açtığı anda herşeyi ezberleyebiliyordu. Günler günleri 
kovaladıkça sınıfta defne en çalışkan öğrenciler arasında sivriliyordu nihayetinde bir robottu ve çabuk 
öğreniyordu. Bazı arkadaşları da aralarında toplanmışlardı; 
 
“bu defne işi çok uzamadı mı arkadaşlar bir robotla baş edemeyiz ki tamam iyi bir arkadaşımız amabu 
böyle olmuyor bence öğretmenimize söyleyip bir çaresine bakmalıyız” dedi biri bir diğeri de “ne 
olursa olsun ister ölmüş olsun o bizim arkadaşımız olarak kalmaya devam edecektir bence.” Diyordu. 
Sınıfta defneye karşı kıskançlıklar başlamıştı bile. bir dünya gerçeğine çocuklar henüz adapte 
olamıyordu.Ama nihayetinde alışacaklardı defneyle çok güzel zamanları olacaktı öğrencilerin. Hatta 
arkadaşlarına yardım bile edecekti zaman zaman. 3.sınıftayken defnenin aşırı zeki olması(neticede bir 
robottu) sebebiyle onu sınıf atlatmak istedilerse bile defne bunu kabul etmedi evet zeki bir kızdı ama 
arkadaşlarımı seviyorum diyordu. Bir robot nasıl sevebilirdi? Ancak bu hatıralarla mümkün olabilirdi. 
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Defne yapay zeka olduğuna zamanla daha çok sevinmeye bile başlamıştı artık daha çok şeyi daha hızlı 
anlıyordu. Haber bültenleri mesela eskiden karmaşık gelirken artık çok basit gelmekteydi defneye. 
Yaşından daha fazla yetenek gösteriyordu arkadaşlarının oynadığı oyunlara katılmakta istiyordu ama 
arkadaşları “bu çok şey biliyor ya oyun zevkimiz mahvoluyor” diyordu. Ama satranç oynarken herkes 
defne ile oynamak istiyordu. Yaz tatili zamanı nihayetinde gelmişti ama defne suya giremezdi aslında 
girebilirdi ama içeri su kaçarsa devrelerin bozulma tehlikesi vardı. bu yüzden ailesi defneyi şarj aleti 
olarak kullanıyordu. Sahilde garip bir görüntü oluşturuyordu hatta bazı görenler soru soruyorlardı 
merakları sebebiyle ve defne robot olduğunu söylüyordu. 
 
3.sınıf bitmiş ve ilkokulun son senesi gelmişti defne artık 4.sınıftı ve bu sınıfında da arkadaşları 
tarafından çok sevilen bir öğrenciydi. Sınıf başkanlığı seçimleri yapıldığında defne doğal favoriydi ve 
sınıf başkanı olmuştu. Malum sene 2151 bile olsa bazı şeyler değişmezdi not almak gibi. Normal bir 
insan sınıfta ayaktakiler ve konuşanlar listesi yaparken mutlaka yazmak zorunda kalırdı ama defne için 
bu dert değildi hafızasına kaydediyordu ve kimse de bu sayede yazıldığını anlayamıyordu ve 
öğretmene teslim ediliyordu. Sınıfın haylazlarının korkulu rüyası olmuştu defne. 
 
Resim dersleri ve müzik dersleri de defne için harika derslerdi. Defne gerçeği aratmayacak derecede 
resim çizebiliyordu ve yeteneği çok çabuk gelişiyordu. Müziğe gelince istediği şarkıyı istediği ses 
tonunda söyleyebiliyordu. Misal ses taklidi çok iyiydi defnenin. Boş zamanlarda arkadaşlarının 
sesleriyle konuşarak onların eğlenmesini sağlardı. Defne benim de taklidimi yap diye toplaşırlardı 
başucunda. 
 
Defne zorba öğretmenin hevesini kursağında bırakıyor 
 
Sınıfta hasan ali isminde bir öğrenci vardı ve öğretmen bu öğrenciye tabiri caizse takmıştı. Hep tahkir 
eder küçük düşürürdü Tülay adlı bu öğretmen hasan aliyi. Bir gün teneffüsteyken hasan ali adlı 
öğrenci kahramanımız tülay öğretmenin plan defterine bakıyordu. Sınıfta tabletin yanında klasik 
defterler de kullanılıyordu nihayetinde. ve defterin kaplığı da şans bu ya bantsızdı ve hasan ali ne 
kadar uğraşırsa uğraşsın defteri bantlayamadı ve tülay hoca teneffüs sonrası hassan ali’yi defter 
başında görünce köpürdü doğal olarak; 
 
“hasan ali! Artık yeter bu kadar yaramazlığa tahammülüm yok ayıptır ya ben senin sınıfını 
değiştirteceğim ahanda şimdi idareye iniyorum şikayetçi olmak için. Bu ne ya uğraşamam ben!” diye 
söylenirken defne; 
 
“öğretmenim! Bir defter için yaptığınız bağrışma doğru değil ve müsaade edin ben düzelteyim” dedi 
ve yaptı da. Defterin kaplığını el çabukluğuyla düzeltmişti defne ve sınıftan büyük miktarda alkış 
kopmuştu. Tülay hoca yaptığıyla rezil olmuştu çocukla çocuk olarak kendini rezil etmişti. Zaten 
emekliliği yaklaşmış bir öğretmen olay tülay öğretmen bu maskara olmanın da etkisiyle 1 hafta sonra 
dilekçesini vererek emekli olmuştu. Defne bir öğretmeni dolaylı da olsa harcamıştı hasan ali’ye 
zorbalık yapan bir öğretmeni bitirmişti. 
 
Anne babası bunu duyunca “kızım sende ne cevherler varmış” demeden de edemiyordu. Defne 
aslında sessiz sakin bir android kızdı pek konuşkan değildi ama yavaş atın çiftesi sert oluyordu. 
 
Hasan ali 4.sınıfın son günlerine doğru otobiyografisini de yazmıştı ve defneye geniş yer ayırmıştı. 
Sınıfta bu otobiyografi çalışması Türkçe dersi esnasında okundu ve çok beğenildi. Defne ise işi daha 
ileri boyutlara taşıyarak öğretmenin okuduğu ilginç yerleri projeksiyon yaptı çünkü bazı anıları bizzat 
kaydetmişti hafızasına. Öğretmen okuyordu ve defne eğer kaydetmişse projeksiyon yapılıyor ve farklı 
açılardan izleniyordu bu otobiyografi. Ayrıca defne hasan aliye rica etti “bu akşam bu yazdıklarını alıp 
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ezberlemek istiyorum” dedi. Hasan ali de kabul ederek verdi defterini. Defne o akşam tüm yazılanları 
ezberleyerek ertesi gün defteri hasan ali’ye teslim etti. 
 
Ve okulun son günlerine doğru hasan alinin bu çalışması sebebiyle çocuklar “hatıra defteri yazalım” 
diye düşündüler ve herkes birbirine hatırasını yazdı. Özellikle hasan ali kendine yakınlık 
gösterrdiğinden ötürü defneye teşekkür içeren bir hatıra yazmıştı. Defnenin hatıra yazması ise 
destansıydı tek sayfaya sığmıyordu destan yazıyordu resmen. Defne bir otobiyografi yazmamıştı 
çünkü canlı birisi değildi bir makine ölmezdi kaza geçirmedikçe. 
 
Defne 4.sınıfta bir tane bilgi yarışması da düzenledi genel kültür ağırlıklı bir bilgi yarışmasıydı bu ve 
sınıf hem eğleniyor hem öğreniyordu. 
 
Defnenin ortaokul yılları 
 
5.sınıf yani ortaokul 1.sınıfta yepyeni bir dönem başlamıştı. Zaten ilkokul ile ortaokul binaları bitişik 
binalardı ve sınıf mevcudu da pek değişmeksizin yeni okula kaydolmuştu. Ortaokul artık tek hocanın 
değil daha fazla hocanın sınıfıydı ve derslerin daha detaylı olmaya başladığı sınıftı. Yeni sosyal bilgiler 
hocasının da bir ders mantığı vardı o da haber bültenlerini yazdırmaktı. Haber bülteni izleyin ve yazın 
size ilginç gelen yerleri derdi. Eski tv mantığı artık yoktu kanallar internet tabanlıydı artık ve haberler 
istenildiği zaman izlenebiliyordu. 
 
Defne ortaokul yıllarında sınıf başkanı olmak istememişti biraz da diğer arkadaşlar yapsın bu görevi 
demişti. Ama bu yıl yeni sınıf başkanıyla sınıf temsilcisi olan öğrenci birbirlerinden pek hoşlanmıyordu 
birbirlerine karşı akran zorbalığına başlamışlardı halbuki çok iyi arkadaştılar ilkokul 3.sınıftan beri ve 
ortaokulda da birlikteydiler. Sınıf başkanının adı kemal aslan temsilcinin adı bahadır aktaş’tı. Birkaç 
kere birbirine girdiler hatta. Bir gün beden eğitimi dersinde tesadüf bu ya ikisi de sınıftaydı ve bahadır 
kemale laf atmak amaçlı şunları dedi; 
 
-kemoş oğlum sen bu başkanlık işini beceremiyorsun lan senin neyine? Ben senin yerinde olsam 
utancımdan yerin dibine girerdim 
+baho bak adam ol sıkacağım boğazını gebereceksin ne biçim konuşuyorsun kemoş memoş yumoş 
muyuz oğlum biz? 
-memoş kim? 
+Allah’ın malı 
-Yani sen misin? 
+yeter be senin ben var ya(koşar boğazına sarılır) 
 
Defne ise bunları görerek ayırır bahadır ile kemali ve şunları der “ya siz salak mısınız hani iyi 
arkadaştınız bu sene cıvıtıyorsunuz ama ha! Yapmayın bunu” demişti. Bahadır ise; ya ben yetki aldım 
ya  hazmedemiyor diyordu kemal de; “yetki almadı götü kalktı pezevengin” diyordu. Bahadır; 
pezevenk ha bir de sınıf başkanı olacak diye laf atmaya devam ediyordu elbette. 
 
Bu arada defnenin haber bülteni izleme huyu tartışma programı izlemeye kadar sıçramıştı bir gün 
tartışma programı yayınlanıyordu konu imparatorluk ve cumhuriyetti. yıldızoğlu hanedanının 
devamlılığı sorulanıyordu. Programda 3 adet konuk vardı murat sağır, şahin kavi ve tuncay değmez 
tartışıyorlardı. 
 
Tuncay değmez; şimdi efendim gerçekleri görmezden gelmeyelim sarayda bir şehzade ne yazık ki 
yoktur nihayetinde monarşi bitip cumhuriyetin geleceği gerçeğiyle karşı karşıyayız eskisi gibi 
cumhuriyet yıllarına dönüşe kesin gözüyle bakıyorum. 
Şahin kavi; ne dönüşü kardeşim bir Yıldızoğlu sanki orhan mı kaldı? Yok mu başka Yıldızoğlu? Sonuçta 
şu anki padişah saklı şehzadenin torunlarından. Saklı olmayan şehzadelerin soyu devam etmiyor mu? 
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Murat sağır; ediyor elbette ama bir hiyerarşi mevcut ve bozulmamalı. Sonuçta herkes veliaht olamaz. 
zaten diğer osmanoğulları da saltanat heveslisi değil artık. Dünya eskisi gibi dönmüyor saltanat öyle 
kolay kazanılmıyor. 
Şahin kavi; ya o değil de 21.yüzyılda saltanatlar nasıl oldu da birden mantar gibi çoğaldı öyle değil mi? 
Bu işte bir iş yok mu sizce? Türkiye, ırak, mısır gibi yerlerde hanedanlar kuruldu yeniden. Batı avrupa 
desen hakeza öyle sanki bir şeyler oldu bu dünyada. Gizli güçlerin bir parmağı olabilir. 
Tuncay değmez; yahu komplo teorilerine başlamayalım murat bey. Sonuçta ispatı mümkün olmayan 
şeyler. Söylentiler hep oluyor ama ispat yok. Ona bakarsanız kimyevi işler bakanlığında da mucizevi 
bir element işleniyor diyorlar ama ispat eden var mı? Yok. Uzay çağında bu kadar komploya gerek yok 
22.yüzyılda yaşıyoruz nihayetinde. 
Murat sağır; he o yüzden mi kimyevi işler bakanlığı konya uzay üssüne taşındı ve gizemli bakanlık 
oldu. Area 51’den farksız bir biçimde korunuyor bu üs ve bakanlığa bağlı. Orada deneyler yapıldığını 
nasıl saklayacaklar ki? 
Şahin kavi; deney yapılıp silah geliştiriliyor zaten bunda şüphe yok hem nereden geldik bu uzay üssü 
meselesine şimdi? 
Murat sağır; geldik çünkü Yıldızoğlu soyundan birisi bakan oldu hep. Yıldızoğlu biterse bakanlık ulu 
orta yerde olmaz. Cumhuriyet ihtimalinde bile gizliliği esas olmalı ama bence o ihtimal olmayacak. 
Tuncay değmez; neden? Ortada veliaht şehzade yok ki. 
Murat sağır; büyük ihtimalle II.Orhan eniştesini veliaht ilan edecektir ve devlette devamlılık 
sağlanacaktır. 
 
Bu konuşmalar defnenin dikkatini çekmişti bir hanedanlık çöküyor muydu? İşte bu mühim bir 
soruydu. Defne osmanlı ve Türkiye tarihini daha derinden araştırmak istedi bu sebeple ve 
araştırmalara başladı yaşına rağmen. Ama defne 3 yıldır makine biçiminde çalıştığı için boy uzaması 
da yaşamıyordu. Yaşıtları artık kendisinden uzun kalıyordu ve defne anne babasına boy uzatmak 
istediğini söyledi. Anne ve babası da tamam kızım vakti gelmişti diyerek onayladı bu isteği. Robot 
imalathanesine götürüldü defne ve istediği ölçülerde yeni bir vücut yapıldı. Eski vücut imalathaneye 
verilecekti bu sayede masraflar azalmış olacaktı. İş gelmişti defnenin mekanik beynini yeni makineye 
aktarmaya. Defneyi kapattılar ve yeni makineye beynini aktardılar. İş bittikten sonra yeni makinede 
defneyi çalıştırdılar ve defne masada yatan eski vücudunu görünce bir garip hissetti kendi ölüsünü 
görmek gibi bir duyguya kapılmıştı ama zaten ölüydü sadece bir makineydi ve öğrenebildiği kadar 
vardı. duyguları pek yok gibiydi. 
 
Yeni vücuduyla okula gelince defneye “güzelleşmişsin” dediler ve hep böyle kal bence bile dediler. 
Defne ise kalabilirim de kalmayabilirim de sonuçta makineyim diye yanıtladı. 
 
Kadim dost ama yeni düşmanlar kemal ile bahadır meselesine gelince aralık ayında o mesele çözüldü 
soğuk savaş bitti. Buna sebepse şuydu bahadırın babasının tayini başka bir ile çıktığından ötürü 
bahadırlar taşınacaktı. Bahadır arkadaşlarına vedalaştı ve “hoşçakalın” dedi. Kemal zaferini ilan 
etmişti ve şunu demişti; “kendini beğenmiş sülük bak ne oldu yetkini de kaybettin dostluğunu da 
kaybettin” demişti. 
 
Yabancı dil konusunda da defne okulda rakipsizdi sınavları çok iyi geliyordu. Bazen ingilizce hocası 
defneye anlattırıyordu dersi ve defneyi ingilizce dersinin mühim bir parçası haline getirmişti. Başak 
adlı bir öğrenciyse bu duruma karşı bir gün teneffüste arkadaşlarıyla konuşurken şunu dedi; “ya bizim 
ingilizce hocası olacak adam bu defneye aşık mıdır nedir ya dersi defne dersine çeviriyor bizi 
görmezden geliyor” demişti. Ve ertesi haftaki ingilizce dersinde konuştuğu arkadaşlarından şengül 
başağı ispiyonladı ve şunları dedi derste söz alarak; 
 
“hocam geçen hafta biz başak ve arkadaşlarla konuşurken başak sizin defneye aşık olduğunuzu iddia 
etti” deyince başak kendini savunamadan ve “onu demek istemedim” diyemeden başağın saçlarından 
çekip yanaklarına 2 adet tokat atmıştı. Başak ağlayarak eşyalarını toplayıp sınıftan çıkarken deliye 
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dönmüş ingilizce öğretmeni bir de başağın arkasına tekmeyi savurdu ve “siktir git lan!” diye bağırdı. 
Bir öğretmene yakışmayacak davranışları yapıyordu ve şunları dedi “ne demek be şahsıma sübyancılık 
isnadı ha! Ben hayatımda böyle iftira görmedim, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır” filan diye bayağı nutuk 
çekti ve nutuk sonrası sakinleşince defneye “defne kızım git çağır şu başağı” demişti ama başak 
çoktan eve gitmişti ağlayarak ve defne döndüğünde “öğretmenim başak gitmiş” demişti. Öğretmen 
içten içe “eyvah ne halt yiyeceğim şimdi öfkeyle kalktık zararla oturacağız” demişti. Başak eve 
ağlayarak gidip olayı anlattı manzara ortadaydı. Babası işteydi ve işten çağırdılar. Babası başağın halini 
görünce deliye döndü ve “ben o puştun ağzına yüzünü Çarşamba çanağına çevirmeye gidiyorum” diye 
evden çıktı. Gitti okula girdi öğretmenler odasına ve “ingilizce öğretmeni olacak murtaza şerefsizi 
hanginiz!” diye bağırdı. Murtaza ise kaçmaya çalışarak kendini belli etmişti öğretmenler odasında 
arbede yaşandı ve başağın babası murtazayı pataklamaya başladı. Murtazanın gömleği filan yırtıldı 
küfürler hakaretler havada uçuştu. Güvenlikçi çağırdılar ayrılmalarını sağladılar. Sonrası ise doğru 
karakola. Üstelik tam da karakoldan darp raporu alırlarken karşılaşma yaşandı iki tarafta birbirinden 
şikayetçi olmuştu geceyi nezarethanede geçirdiler. Başağın babası da ingilizce öğretmeni de ceza aldı. 
Başağın babası para cezasıyla kurtulurken murtaza öğretmen meslekten ihraç edilmişti. Öfkeyle 
kalkanlar bayağı zararla oturmuşlardı. 22.yüzyılda eğitimde dayak akıl karı değildi her halükarda. 
 
Bu olaydan sonraysa okulda defneye karşı bir antipati oluşmuştu ve defne okuldan yıl sonu ayrılmak 
zorunda kalmıştı. Ortaokul 2.sınıfı başka bir okulda okuyacaktı artık. Bazı arkadaşları defneye “gitme” 
dese de defne “beni istemiyorlar istenmediğim yerde durmak anlamsız” demişti sadece. Haklıydı bir 
bakıma çünkü nasıl olsa bir öğretmenin meslekten ihracına istemeden de olsa müsebbibe olmuştu. 
 
Ayrıca defne istanbulun fethinin 700.yılı etkinliklerine de katılmıştı ve bu yılki etkinliğe II.Orhan da 
iştirak etmişti ve 2.Orhanın konuşmasıdan bir parça şu şekildeydi; 
 
“bundan 700 sene önce ceddim fatih sultan mehmed han bu güzel şehri bizler için fethetti bizim 
ceddimizin elleri değen bu kent bugün de dünyanın kalbi durumunda ve bizler de bunun haklı 
gururunu yaşıyoruz. Bugün 700 yıl evvelinin osmanlısında değiliz bambaşka bir dünya var. Fatih 
zamanında telefon yoktu, uçan otomobiller yoktu, uzay kolonizasyonları yoktu ama ne vardı? 
mühendislik vardı. ne vardı? iman gücü vardı. bunların ikisi bir aradaydı ve bizler de bugün Türkiye 
imparatorluğu olarak bu mirasın haklı davasını yaşatıyoruz. Fatih bu kenti fethederek romanın da 
mirasçısı olduğunu ilan etmişti evet bizler romanın mirasçısıyız Yeni roma imparatoru II.Ricardo 
kusura bakmasın bizans romanın mirasçısıydı ve mirası tamamen osmanlıya, osmanlıdan cumhuriyete 
cumhuriyetten de 2.imparatorluğa geçmiştir” 
 
Demişti. II.Ricardo ise II.Orhan’ı hayal aleminde yaşayan bir türk olarak nitelendiriyordu “o kim 
romayı fethetmek kim?” diyordu. II.Ricardo ayrıca britanya kralı V.William ile akrabaydı. V.William 
II.Ricardo’nun kızkardeşi sofia ile evliydi ve bu sebeple kendisini roma imparatorluğunun mirasçılığına 
daha çok yakın görüyordu. Planları arasında yunanistanda krallığı geri getirtip kardeşini tahta 
geçirmek bile vardı. 
 
2153-2154 eğitim ve öğretim yılı güzel başlamıştı defne için yeni okulunda ama burada bir sürprizle 
karşılaşacaktı bir çocuk ona aşık olacaktı robotluğunu bile bile. yeni okulunda öğrenciler bu robota 
kısa sürede alışmış olsalar da erkan adında bir öğrenci onu ciddi bir biçimde arzuluyordu hatta 
arkadaşlarından metin’e ben defneyi seviyorum deyince metin “iyi de o robot robotun neyini neresini 
seveceksin? Robottan çocuk olmaz ki” demişti ama erkan saplantılıydı olsun ben yine de seviyorum. 
Demişti ve defneye gidip çıkma teklifi etmişti senden hoşlanıyorum demişti ama defne bu teklifi 
reddetmişti çünkü kendisi bir robottu. Ama erkan bu vazgeçmiyordu defnenin peşinden ayrılmıyordu 
birkaç kere defneyi eve giderken takip etmişti. Günlerden bir gün yine erkan takip edince bu sefer 
gerisingeri dönerek erkanın yanına gitti ve şunları dedi; “sen laftan anlamıyorsun anlamıyorsan tekrar 
anlatayım; ben robotum beni sev-me” deyince erkan “ya robotsan robotsun öpücem işte napayım 
çok güzelsin” diye dudaklarına yapıştı robotun ve defne de içindeki makine yağını erkanın ağzına 
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boşalttı. Erkanın midesi bulandı doğal olarak ve istifra etti. defne “bu sana ders olsun” diyerek evine 
gitti. 
 
Erkan artık defneden umduğunu bulamıyordu ya hedef değiştirmişti sınıftan başka kızlara da 
yazmaya, teklif etmeye başlamıştı. Erkan tıpkı defne gibi sınıfa yeni gelenlerdendi ve erkanın sürekli 
önüne gelen kızı rahatsız etmeye başlamasından ötürü kızların aileleri erkanı okul idaresine şikayet 
etmişti. Bunun üzerine gururuna yediremeyen erkan 16 ocak 2154 günü okuldan ayrılmak istediğini 
belirtti. Sınıf rehber öğretmenini de çağırdılar ve bu vaziyete onay verdi. Erkan artık başka okula 
gitmişti. Erkanın taşkınlıkları sınıfta bir süre daha konuşuldu hatta defneyi rahatsız etmesi meselesini 
defneyle konuşmak istediklerinde defne sessiz sedasız durmayı tercih ediyordu. Sınıfın en zekisi bir 
makine için olması gereken de buydu. Ama defnenin girdiği ortamlar da birden bire karışıyordu ki 
defnenin bunda zerre miskal suçu yoktu herkes suçu kendinde aramalıydı. 
 
Defne robot olarak yalnız değil 
 
Defne bu yıl 2 yeni arkadaşla daha tanışmıştı sınıfta bunlar da yapay zeka haline getirilmiş insanlardı 
aynı defne gibi bunlar da vefat etmiş çocuklardı. Biri erkek biri kızdı. Erkek olan ahmet demirci kız 
olansa nazlı fındıktı defne artık daha çok onlarla ilgileniyor ve onlarla arkadaşlık kuruyordu. Ahmet 
yediği mantardan zehirlenip ölmüştü. Nazlı ise denizde boğulmuştu. Artık 3 adet robot birbirleriyle 
grup oluşturmuşlardı yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor desek yalan olurdu çünkü yeyip içemiyorlardı. 
Ama android kafelere gidiyorlardı. Bu android cafelerde çay kahve, yiyecek ikram edilmiyordu. 
Makine yağı ve şarj ikram ediliyordu. Bu robot kafelerinde sigara içmek serbestti çünkü robotların 
ciğeri yoktu ama dumanı hissedebiliyorlardı her halükarda. Maksatları tat almaktan ziyade 
eğlenceydi. Tütün ürünleri robotların içinde is bırakıyordu başka bir zararı da yoktu. defne 2155 
yılında ise ortaokuldan mezun olmuştu sırada lise vardı lise giriş sınavlarına girecekti. Anne babası “ya 
bence girme defne sonuçta açıktan da okuyabilirsin zaten zeki bir kızsın” demiş olmasına rağmen 
defne “tamam bir robotum ama insanlarla zaman geçirmeyi de seviyorum” diyordu. 
 
2155 yılının diğer mühim gelişmesi ise Türkiye imparatorluğunda hanedan değişimi olmasıydı basına 
şöyle yansıdı; 
 
“yılzızoğulları hanedanı gökkurtlara bırakıyor. Yaşayan şehzadesi kalmayan yıldızoğulları hanedanı 
sultan II.Orhan’ın eniştesi vasıtasıyla devam edecek. Sultan II.Orhan’ın eniştesi gökhanda pek yabancı 
değil. Dedesinin annesi olan neriman Yıldızoğlu VI.Murad’ın kardeşiydi. 1.gökhan yarın tahta 
geçecek.” 
 
Evet hanedan devredilmişti ve defne de ilgiyle takip etmişti bu haberleri ve hedefleri de üç aşağı beş 
yukarı belirginleşmişti. Kimya ile ilgileniyordu o artık ve hedefinde kimyevi işler bakanlığı personeli 
olmak vardı. bu sebeple liseyi fen lisesinde okumaya karar vermişti. Lise yıllarında daha önceki yıllara 
nazaran kendisine daha az önyargı ile bakılmaktaydı. Gayet parlak ve başarılı bir öğrenci olmayı 
sürdürdü defne. Lisenin ilk yılının bitiminde yurtdışına bile çıktı. Teyzesi isviçrede yaşıyordu ve 
isviçreyi ziyaret ettiler ailecek. Uzun zaman olmuştu bu kızı görmeyeli en son ölüm haberini almışlardı 
ama makine olarak çok büyümüştü keza kardeşi hakan da öyleydi. İsviçre bu yıllarda bile tarafsızlığını 
sürdürmekteydi sadece 2 komşusu kalmıştı. Yeni roma imparatorluğu ve almanya. Yaz tatilinde paris 
ve romayı da ziyaret etmeyi ihmal etmemişlerdi. Neticede iki şehir de artık aynı devletin yani yeni 
roma imparatorluğunun sınırları içerisindeydi. 
 
Newoo’nun hedefi yeni roma’yı büyütmek 
 
2155 yılında Türkiyedeki hanedan değişimi üzerine newoo yeni kararlar için toplanmıştı. Newoo çok 
uğraşıyordu yeni düzeni kurmak için ama heyni bir yerde ortaya çıkıyor ve newoo’nun emellerini 
bozmaktan geri kalmıyordu. Newoo dimitri masonov başkanlığında toplanmıştı. 
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Dimitri masonov; evet biraderlerim yeni bir newoo toplantısıyla yine birlikteyiz ve meselemiz belli. 
Yıldızoğullarının neslini tükettik ama hanedan enişteden devam edecek ne yazık ki. Dünyada ise hangi 
devleti hangi devletle savaştırarak yahut birleştirerek daha iyi kazanım sağlarız, uzay politikamız nasıl 
olmalıdır bugün bunlara cevap arayacağız. 
 
Yosi levi; ben evvela israilin güvenliğini sağlamakla başlayalım diyorum. öldüre öldüre filistinli 
bırakmadık neredeyse. Bezdirdik kaçırdık çoğunu. Kah Mısıra kah Türkiyeye kaçtılar ama yetmez. 
Sonuçta üstümüzde bir Türk tehlikesi var ve araplarla türkleri savaştırmadan bize pek şans yok gibi. 
Bu yüzden ben birleşik arap krallığı-Türkiye savaşını uygun görüyorum. Birleşik arap krallığındaki şiileri 
koruyup kollamak maksatlı İran Türkiye’ye harb ilan etse tadından yenmez. Petrolleri korumak 
maksatlı rusya da baküyü işgal etse bu iş tamamdır Türkleri durdurmuş oluruz. 
 
Edward crowning; sonra iran başa bela olup petrol piyasasını alır olmaz o iş. Her ne kadar günümüzde 
petrol önemini eskisine nazaran yitirse de yine mühim bir ürün. Bu yüzden ruslar gürcistan ve 
ermenistanı önümüzdeki yıllarda bünyesine katmalı diye düşünüyorum ben. Ama yine yetmez çine 
moğolistan verilmelidir ve çin büyütülmelidir. 
 
Taichi harita; 
 
Doğan güneş imparatorluğu büyümeli asıl güneydoğu asyaya doğru sonuçta çini dengeleyecek bir 
unsur da gereklidir. 
 
Gavrilo zakomiç; 
 
Büyük yugoslavya daha büyümelidir bana kalırsa ve aslında taassubu bırakıp hanedan evliliği yapsalar 
yugoslav hanedan üyeleri kraliyet evlilikleri yoluyla Avrupa tek bir güç olabilir. 
 
Sahr el mahir; 
 
Tek güç olsa ne olacak almanya monarşi değil ki. 
 
Friedrich habsburg; 
 
Önce örtülü nasyonel sosyalizm sonrasında monarşi gelecek. Ama bana kalırsa monarşi almanlar için 
gereksiz bir habsburg olarak söylüyorum bunu. 
 
Leonidas paleologos; 
 
Yunanistan monarşisini kurup yeni roma imparatorluğuyla evlilik yapılması şarttır. Biz paleologoslar 
buna talibiz bizansı yeniden dirilteceğiz elbette ve bu en büyük hedefimiz. Şu an yunan ordusunun 
başında bir akrabamız var ve darbe işini halletmek çok uzun sürmez. Zaten uzun zamandır yunanlarda 
milliyetçi bir damar var Türklerin genişlemesini göre göre kabardı bu damar. Buradan yürüyebiliriz. 
Sonrası ise hanedan evlilikleri. 
 
Dimitri masonov; 
 
Ek olarak 20-30 sene sonra rus monarşisini de restore ederiz bir evlilikte oradan yürüttükmü 
tamamdır tüm yöneticiler tek bir aileden olurlar. O zaman yunanistanda bu kıvılcımı yakıyoruz 
şimdilik. Almanya için monarşi henüz gerekmez. Uzay meselesine gelince o konuyla daha çok amerika 
alakadar olacak. Dünyadan elini eteğini çekmiş gibi yapmaya devam etsin ve uzay ticaretinin dolarla 
devam etmesini sağlasın. Abd yine en güçlüsü olacak dünya birbirini yerken. Mars kolonisi ise 
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görüldüğü gibi büyümeyi sürdürüyor keza diğer koloniler de öyle. Madencilik büyük başarılar 
kaydediyor bu şekilde devam etmeliyiz. Yapay zekalı robotlar ve aktarılan bilinçler meselesine gelince 
tüm hızıyla devam etmelidir. 
 
Yunanistan krallığı kuruluyor 
 
Leonidas paleologos’un kardeşi olan general dimitri paleologos newoo’nun ve yunan milliyetçilerinin 
desteğiyle ekim 2156 tarihinde başlayan atinadaki bir protesto gösterisinin çığrından çıkması 
sebebiyle ordusuyla yönetime el koyma kararını almıştı ve kısa sürede yönetime el koyulmuştu. 
Yunan milliyetçilerin ağırlıkta olduğu protesto gösterileri darbecilere ilaç gibi gelmişti ve yunanistanda 
monarşi ilan edilmişti. Diğer avrupalı devletler de bu duruma bir tepki göstermemişti çünkü newoo 
desteği vardı perde arkasında. Dimitri paleologos 1.dimitri olarak yunan tahtına geçmişti. Tepkilerin 
aksine tüm avrupadan tebrikler yağıyordu. Abd bile tebriklerini iletmişti. Türkiye imparatorluğuysa bu 
duruma henüz çekimser kalmıştı ve yunanistanın iç işlerine şimdilik bir şey demiyordu. 1.gökhan bir 
denge politikası izleyecekti. Heyni düzeni 1.gökhan’a böyle davranmasını söylemişti ve “yakında 
hanedan evliliği olacak” diye bildirmişti. 
 
Ve bu da gerçekleşmişti dimitri’nin oğlu olan veliaht yorgo 2157 yılında yeni roma imparatoru 
2.ricardo’nun kız torunu ve aynı zamanda da ingiltere kralı V.William’ın kızı Jane’in kızı olan adriana 
ile evlenmişti bu sayede 3 monarşi de birleşmişti bir nevi.Doğal olarak 2.ricardonun oğlu ile ingiltere 
kralının kızı kuzendiler hala-dayı çocukları evliliğiydi onların evliliği de. 
 
Bizim robot defneye gelince liseyi bitirir bitirmez kendisine bundan sonra hayatı boyunca kullanacağı 
yetişkin vücudunu yaptırdı. Artık robotlaşmış insanlar çok sıradan hale gelmişti ve işin ilginci 
insanlarla eşit şarttaydılar çünkü insandılar ama bazıları bunların insan olarak görülemeyeceğini de 
düşünüyordu. Sonuçta robotun uykuya ihtiyacı, yemeğe ihtiyacı yoktu. Defne gibi çok androidleşmiş 
bilinç vardı ama o bir başkaydı her nihayetinde. Onda ilginç bir cevher vardı o hedeflerini daha 
yükseğe koyuyordu. Üniversitedeyken ise hedefini belirlemişti bu hedef kimyevi işler bakanlığıydı. 
Çok kolay olmayacaktı bu bakanlığa girmek. Bu bakanlık insanı eski hayatından ederdi, burada 
çalışmak demek devlet sırrını taşımak demekti. Bu bakanlıktan ser verilir ama sır verilemezdi. 
Genelde hanedan üyeleri çalışırdı bu bakanlıkta. Sıradan insanların girmesi pek mümkün değildi. 
 
Ama defnenin bir şansı vardı o da hanedan üyesi bir prenses ile tanışıyor olmasıydı. Bu prenses 
şehzadelerden abdülhamid’in ikiz kız kardeşi neslihandı. Üniversite bittiğinde(2163) bakanlık için olan 
personel sınavlarına girdi. Robot bile olsa bu sınavlara girmekteydi ve neslihan sultan referans oldu 
defneye. Mülakatları, sınavları her türlüsünü dereceyle geçti ve sıradan insanlara da okunan 
sözleşmeye imza attı. Sözleşme şunları diyordu özetle; 
 
“Türkiye imparatorluğu kimyevi işler bakanlığında çalışacak bir personel hayat boyu burada kalmayı 
taahhüt eder. Bakanlıktan ne şartlarda olursa olsun ayrılmak, iş değiştirmek mümkün değildir. 
Bakanlıkta olan bakanlıkta kalır ve dışarı bilgi sızdırılmaz. Bakanlık personeli hayatını bakanlık 
perspektifinde yaşamaya, bakanlığa kendini adamaya mecburdur. Personelin yurtdışına çıkması eğer 
hanedan üyesi değilse yasaktır. Hanedan üyesi olmayan personelin yurtdışına çıkmasına onayı 
imparator verir., il dışına özel izinle çıkabilir. Personelin özel mülkiyeti yoktur tüm taşınmazları 
bakanlığa aittir. Personel bakanlığın rejim programından farklı bir biçimde beslenemez” 
 
Gibi maddeler ihtiva ediyordu. Defne bunu kabul etmişti artık isviçreye kendi isteğiyle teyzesinin 
yanına gitmeyi sonsuza kadar unutacaktı. Gitmesi için tek izin padişaha aitti ki o izin de sürekli 
verilemezdi. 
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Defne işe girer girmez yeniden programlanması filan yapıldı, bazı parçalarının bakımı filan da yapıldı, 
bazı kısımları değiştirildi ve güçlendirildi. Şimdi defne bambaşka bir robot olmuştu evet bilinci halen 
yerindeydi ama bakanlık lehine çalışır duruma gelmişti. 
 
Ve uxirego ile karşılaştı! Bu element daha evvel gördüğü maddelere hiç benzemiyordu çok ilginç bir 
şeydi ve tarihiydi. Uxirego tabutu da oldukça eskiydi. Uxirego imalathanesinde akıl sır erdirilemez 
deneyler yapılıyordu gören sihir zannederdi. Çeşitli karışımlar yapılıyor ve tepkimeler ölçülüyordu. 
Uxirego yenilebiliyordu elbette ama bu elementi yemekle yurtdışına bilgi sızdırmak aynı derecede 
ihanet olarak görülüyordu. Küçük küçük miktarlarda kullanılıyordu bu element. Robotlara enerji 
olarak bu konuluyordu ve uzun zaman robotları idare ediyordu. Defneye de enerji olarak uxirego 
verildi. 1 asır boyunca Türkiyede 100 kg kadar uxirego kullanılmıştı. Şu an Türkiyenin elinde 900 
kilogram mevcuttu. En meşhur uxirego karışımları karabiber, tarçın ve tuz ile yapılıyordu. Uxirego bu 
baharatlarla birleşince bu baharatları kendine çeviriyordu. Tabii ki tonlarca baharatın içerisine boca 
edilmiyordu uxirego. Aksi durumda uxirego çoğaldıkça çoğalır ve tüm dünyaya yayılırdı. Türkiyede 
üretilen Türkiyede hatta gizli uzay üssünün içinde kalmalıydı 
 
Neslihan sultan ile defne çok iyi dosttu hatta artık defne daha çok neslihan sultanın evinde kalıyordu. 
Yorulmuyordu ya ev işlerinin çoğunu yapmaktaydı. Enerji ise uxirego sayesinde çok fazlaydı. Neslihan 
sultan aslında bir bakıma büyük büyük dedesinin hayatını merak ettiğinden defneyi daha çok evinde 
misafir ediyordu. Bir hedefi vardı o da IV.Ahmet’in elektronik beynini defneye aktarıp konuşabilmekti. 
Ama bu doğru olur muydu? Sonuçta defne kadın biçiminde bir robottu. Ama bir kere denemekte 
fayda var dediler. Neslihan saray arşivine girip IV.Ahmed’in elektronik beynini çıkarttı ve defneye dedi 
ki; evet zamanı geldi defne seni biraz kapatacağız. 
 
Defne kapatılmıştı ve 4.ahmet yerleştirilmişti. Düğmeye basıldı ve 4.ahmet uyandı. Uyanır uyanmaz 
neslihan’a “sen kimsin?” dedi. Neslihan da “sultanım ben sizin torununuzum. Sizi yapay zeka halinde 
uyandırdık siz ölüsünüz sadece bilinçsiniz” dedi ve IV.Ahmet hatırladı. Ama bir ilginçlik vardı bu kadın 
vücuduydu. “Hayırsız torunum ben erkeğim bana hakaret mi ediyorsun da kadın vücudu koymuşsun!” 
deyince neslihan; “dedeciğim şu an arkadaşımın anroidi vardı ona koymak zorunda kaldık idare et. 
Sonuçta makine bu gerçek değil.” deyince 4. Ahmet neyse dedi. Ama merakta etti kimdi bu torun 
neydi? Öğrenmek istedi gelecekte olanları. Neslihan sultan anlattı; 
 
-Dedeciğim sen 2083 yılında vefat ettin. Senden sonra 2155 yılına kadar yıldızoğulları yönetti ülkeyi. 
2100 yılında bir kısırlaştırma suikastine kurban gitti tüm hanedan. Son Yıldızoğlu senin torununun 
torunu olan 2.orhandı. 2.orhan senin vefatından 2 sene sonra doğmuştu. Onun babasıysa 
4.abdülhamiddi. 
+bilmez miyim hamidi ufak bir çocuktu demek o sondan bir öncekiydi. Yıldızoğlu bittiyse ben nasıl 
senin deden oluyorum? 
-soyadım gökkurt benim. Halanızın soyundan geliyorum. Ayrıca 4.abdülhamidin kızı naciye Yıldızoğlu 
benim dedem olan gökhan gökkurt ile evliydi. 2.orhan onu veliaht olarak gösterdi ve tahta o geçti. 
Halen tahtta dedem oturuyor. Şu an 2163 yılındayız. 
+vay alçaklar demek kısırlaştırma suikasti ha! Kim yapmış peki? 
-2035 darbesine karışanların torunu yapmış. 1 haziran kutlamalarında topluca zehirlenmişler. Sadece 
babaannem naciye kurtulmuş. 
+ülkede durumlar nasıl peki? Ne değişti benden sonra? 
-levant cumhuriyeti, kuzey ve güney azerbaycan bizim oldu. Bu senin zamanındaki bu da şimdiki 
dünya haritamız. Buyur.(haritayı gösterir) 
+demek buymuş. Pek bir şey değişmemiş ama rusya ile yeni roma imparatorluğuna dikkat edin 
dünyanın başına iş açacakları besbelli. Yahu sen benim bilincimi neden çalıştırdın ki bu arada? 
-en sevdiğin yemeği merak ettim dedeciğim. 
+Ne olursun gereksiz yere çalıştırmayın şu makineleri israf kızım israf. 
-tamam dede hemen kapatıp arşive koyuyorum seni. Hadi Allah rahmet eylesin. 
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+sana da evladım. 
 
Sonra butona basıp kapatır dedesini ve defnenin bilincini yerleştirerek tekrar çalıştırır defneyi. Tüm 
şeyleri kaydetmiştir ve izleler defneyle. Sonra 4.ahmetin beynini tekrar arşive koyarlar. 
 
Defne anne babasını ziyaret ediyor 
 
Yıl 2166’dır uzun yıllar geçmiştir defne anne babasını ziyaret etmeyeli. İstanbula gider ve ziyaret eder. 
Güvenlik sebebiyle uzun süredir görüşememişlerdir ve çok mutlu olur anne babası defneyi 
gördüğünde. Hakanaysa bayağı büyümüşsün evlilik ne zaman? Bile dedi hatta. Sonuçta küçük hakan 
artık 24 yaşında bir delikanlıydı. Eve robot bile almıştı ailesi ama defneye “senin yerini tutmuyor tabii 
ki sonuçta bizim bir zamanlar kanlı canlı kızımızdın” diyordu. Ve defnenin gözü mars ile ilgili şeylere 
ilişti ve sordu; marsa mı yerleşeceksiniz? Dedi. Ailesiyse; yok kızım ne yerleşmesi dünya neyimize 
yetmiyor dedi sadece. 
 
Defne nihayetinde değil gezegenden çıkmak izinsiz şehirden bile çıkamazdı ve izin süresi bitince 
konyaya geri dönmüştü. İmparatorluğun kuruluşundan sonra bile ankara başkent olarak devam 
etmekteydi ama sadece kimyevi işler bakanlığı konyadaydı. 
 
Yıl 2188 ve beklenmeyen bir telefon; 
 
Defne artık 48 yaşında bir robottur uzun yıllar uxirego içerisinde haşır neşir olmuş konya uzay 
üssünde ömür geçirmişti. Anne babasıyla da telefonda sadece belirli bir süre görüşebilmekteydi. 
Telefon geldi bir gün hastaneden arıyorlardı; 
 
-defne hanımla mı görüşüyorum? 
+evet benim 
-ben istanbul çiçek hastanesinden doktor nurgül. Babanız hastanemize yattı ve ameliyata alınacak. 
Sizi görmek istiyor. Bu ameliyat riskli bir ameliyat malum. 
+tamam hemen geliyorum. 
 
Özel izin alır şehir dışına çıkmak için ve üsten kalkan bir uçağa binip doğru istanbulda soluğu alır. 
Babasıyla görüşür ve babası der ki; 
 
-güzel kızım benim bırak günleri saatlerim sayılı. Kalpten ameliyata alacaklar fakat sanmıyorum ki 
yaşayayım son bir kez seni dünya gözüyle görmek istedim. 
+o nasıl söz baba? Allah gecinden versin. İstersen yapay zeka ol 
-hayır kızım ben robot olmam. Annen de olmaz. Bize ters o işler. Zaten robot olup ne yapacağım? 
Zaten toplumda yapay zekaya çevrilmiş insanlara bir muhalefet oluşmuşken. 
 
Der ve ameliyata alırlar ama kurtaramazlar mahir çelik’i. Ama şanslıdır ki ahirette yine birliktedir 
kızının orijinaliyle. Aile üyelerini hüzün kaplar defne dışında. Çünkü defne robottur üzülme yetisinden 
mahrumdur. Taziyeye gelenler olur. isviçreden bile gelenler vardır hatta. 
 
Defnenin annesi ise mahirsiz dünyanın üzüntüsüyle 6 ay sonra vefat etmiştir. Ertesi sene yine bir 
telefon gelir defneye. Bu kez arayan kardeşi hakandır ve marsa taşınmak üzereyken vedalaşmak 
istediğini söylemektedir. İstanbula doğru yola koyulur defne yine ve kardeşi hakan ile ailesini 
görmeye gider muhabbet ederler; 
 
+demek gidiyorsun hakan. Ablanı yalnız bırakıyorsun ha? 
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-evet abla gidiyorum şartlar beni buna itti. Peder ve valide de ölünce tadı tuzu kalmadı buraların. 
Hem uzun zamandır aklımızdaydı fatma ile benim. Ayrıca çocuklar da heves ediyordu. Doktor 
kontrollerimiz de tamam yarın kalkıyor mekik. 
+peki. Hayatınızda mutluluklar diliyorum. Ara sıra beni ziyaret etmenizi tavsiye ederim. 
-edeceğiz abla lafı mı olur? mümkün oldukça gelmeye çalışacağız. 
 
Ertesi gün hakan ve ailesini yolcu eder defne. Şimdi dünyada yapayalnızdır uxirego ile ve 
üniversiteden arkadaşı neslihan sultan ile. Son bir kez mezarları ziyaret eder. Kendinin anne ve 
babasının mezarlarının fotoğraflarını çekerek konyaya döner. 
 
Makineleşmiş bilince muhalefet destek kazanıyor. 
 
2190’lı yıllar makineleşmiş vatandaşların haddinden fazla çoğaldığı yıllardı ve normal insanlar yavaş 
yavaş bu vaziyetten rahatsız olmaktaydı. Nüfusun %5 kadarı yürüyen hatıra makinesiydi artık. 
İnsanların tamamen makine olan robotlara diyeceği yoktu ama yürüyen hatıra makinelerine o gözle 
bakmaz oldular. Bir yerde işin çığrından çıkmasından korkuluyordu. Hayatta başarısız mı oldun? Haydi 
robot ol, sevdiğin kişi sana pas vermedi mi? Hop git robot ol, depresyona mı girdin? Robot ol ol ama 
nereye kadar? Bu yüzden devlet 2197 yılında bir karara imza attı ki bu da şuydu; robot olmak isteyen 
asgari ücretin 100 katını taksitsiz, kredisiz ödeyecek. 
 
Bu sayede robotlaşan insan oranı olabildiğince azalmıştı. Defnenin iyi günleriydi bu günler 
nihayetinde. 2200 yılındaysa ülke çapında yeni makineleşmiş bilinç üretmek yasaklanır bundan böyle 
kimse bilincini makineye transfer edemez hale gelir. Zaten dünyada da tepkiler artmaktadır bu 
yürüyen hatıra makinelerine. Ve defneyi de aynı yıl içerisinde kapatırlar imha edilmek üzere beynini 
fırına götürürler. Yakılarak yok edilecektir ama neslihan sultan araya girer ve “yakılması gerekiyorsa 
bu makine arkadaşımı ben yakarım” der ve fırına doğru gider. Elindeki boş elektronik beyni fırına atar 
defnenin beyninden ise etiketleri filan söker ve yanına alır. Bu beyin bir şekilde marsa ulaştırılmalıdır 
ama nasıl? Tabii ki de hakana mail atarak. Neslihan sultan hakana mail atar ve durumu anlatır şu 
şekilde; 
 
“Türkiye imparatoru V.Abdülhamid’in kızkardeşi Neslihan sultandan hakan çelik’e; 
 
Robotlaştırılmış kızkardeşiniz ülkemizin yeni politikaları gereği imha edilecekken ben onun yakın 
arkadaşı olduğumdan ötürü onu kurtarmış bulunuyorum. Defnenin beynini kurtardım ve size teslim 
edilmesi için dünyaya gelmeniz gerekmektedir.” 
 
Demiştir. Hakan 1 hafta içerisinde bilet alır ve dünyaya doğru yola çıkmaya başlar. Bir bilet bir asgari 
ücretin 5 katı kadar pahalıdır ama sonuçta robotta olsa kızkardeş kızkardeştir. Büyük miktar para 
ödeyerek alır bileti gelir istanbula. Neslihan sultan da bir gece gizlice gelir onların kaldığı mekana ve 
beyni teslim eder. Ertesi gün hakan tekrar marsa doğru uçar. Mars yolculuğu bittiğinde(mars 
yolculuğu 1 hafta sürmektedir) sıradan bir dişi görünümlü robot yaptırılarak defnenin beni onun 
içerisine nakledilir. Düğmeye basılır ve defnenin  devreler bir anlığına afallar. Karşısında erkek 
kardeşini görmüştür; 
 
“hakan sen napıyorsun dünyada?” demiştir. Hakan ise “abla biz marstayız. Seni imha edeceklerdi 
arkadaşın neslihan sultan seni kurtardı” demiştir. Artık mars defnenin sonsuza kadar yuvası olacaktır. 
 
HİKAYE 4 – 4.DÜNYA SAVAŞI 
 
Yıl 2200’dü dünyada teknoloji haddinden fazla gelişmişti. Mars gezegeninin dünyalaştırılma 
çalışmaları sürüyor ve mars kolonisi büyümeye devam ediyordu insanlığın ortak kolonisiydi artık mars 
ve ayda da koloniler olduğundan insanlar dünya dışında da hatrı sayılır miktarda vardı. Hatta marsın 
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kendi spor federasyonları bile kurulmuştu. Uzay araçları artık eskisine nazaran daha fazla hızlanmıştı, 
uzaya astronot göndermeyen ülke kalmamıştı, robot teknolojisi insan hayatının vazgeçilmezlerinden 
olmuştu, sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte hastalıkların çoğu da çözüme kavuşuyordu. 
 
Ülkelerin siyasi olarak birleşmeleri de tam gaz devam ediyordu gelişen teknoloji sayesinde komşu 
devletler birbirlerini daha iyi tanıdıkça birleşmeleri daha da kolay oluyordu bazen farklı din ve 
kültürlerden olan ülkeler birleşip bir federasyon kuruyordu. Dünyada cumhuriyetlerin varlığı kadar 
monarşilerin de varlığı hatrı sayılır ölçüde boy gösteriyordu. Misal Rusya 2191 yılında monarşiye 
geçmiş ve adını da slav imparatorluğu olarak değiştirmişti. Bu imparatorluğa tarihi bağları olup slav 
olmayan gürcistan ve ermenistan da katılmıştı. 
 
Çin halk cumhuriyeti ise 2180 yılında komünist ideolojiyi tamamen bırakmış ve demokrasiye geçmişti. 
Asyanın süper gücü olan çine moğolistan da katılmıştı. Vietnam, laos ve kamboçya ise 2193 yılında 
doğan güneş imparatorluğuna katılarak doğan güneş imparatorluğunun gücüne güç kattı. Asyanın 2 
büyük gücü vardı doğan güneş imparatorluğu ve çin. Güneydoğu asyada ise endonezya, malezya, 
brunei ve singapur birleşerek enmabrusinya federasyonunu oluşturmuştu(2196). Afrikadaysa 
zambiya, botsvana, malavi, mozambik ve madagaskar güney afrika birliğine katılmıştı. 
 
Lakin ipin ucunu kaçıran asıl şey bu değildi. İpin ucunu asıl kaçıran zeka kopyalamaydı çünkü 
haddinden fazla kullanılıyordu. Özellikle amerika birleşik devletleri zeka kopyalamayı öylesine abarttı 
ki ülke nüfusunun %15 kadarı yaşayan ölülerden oluşuyordu insanlar ölür ölmez yakınları zekalarını 
kopyalattırıyor ve ruhsuz bir beyin yığını olarak insanlar hayata devam ediyordu. Bir de bu zekayı 
kendilerine tıpatıp benzeyen robotlara insanlar aktarınca bazı kişiler kendi bedenlerini makineye 
çevirmekten geri durmuyordu. Önce beyinlerini robotlara transfer edip sonrasında da intihar 
ediyorlardı ruhsuz bir veri yığını olup çıkıyorlardı hatta vaziyet öylesine ilerlemişti ki ölü birisini başkan 
seçmeye kadar vardırmışlardı meseleyi. 2064-2072 arası başkanlık yapan ve 2080 yılında ölen nicolas 
coined 2200 yılı ABD başkanlık seçimleri için yapay zeka olarak halkın önüne servis edilmişti. Bu kişi 
abd başkanları arasında zekası kopyalanan ilk kişiydi ve 128 yıl sonra tekrar başa geçecekti. Yardımcısı 
da torununun torununun torunu olan Ralph coneter olacaktı. Ve de başkanlık seçimlerinde yaşayan 
ölü nicolas coined seçilmişti bu dünyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti insanlığın 
sonu mu geldi? 
 
Nicolas coined’ın yapay zeka biçiminde amerikan başkanı olması dünyada beyin kopyalama furyasını 
da ileri boyutlara taşıyordu dünyanın birçok ülkesinde etik tartışmalar beraberinde geliyordu ve Slav 
imparatorluğu ve kalmar birleşik krallığı bu yapay zeka gelişmelerinden rahatsız oldukları için 
meseleyi birleşmiş milletlere bile taşımışlardı 2206 yılında. Slav imparatorluğu ve kalmar birliğiin sabrı 
taşıyordu ama birleşmiş milletler bu konuda bağımsız bir ülkeye baskı yapılamayacağını bildirmişti. 
 
26 ocak 2206 newoo toplantısı 
 
Başkan Solomon chorterish; Biraderlerim, bildiğiniz üzere dünyada yine sular ısınıyor ve biz bu 
ısınmayı fırsata çevirmeye çok yaklaştık. Zihin kopyalama konusunda fikir ayrılığı malumdur ve bu 
konuda bir savaş çıktı çıkacak burasıda kesin ve planladığımız bir şey. Biz kimi istersek o kazanacak 
elbette. Ve bu savaşta düzen radikal bir biçimde değişmeli. Üye biraderlerim şimdi sizlerin görüşlerini 
almak istiyorum. 
 
Gabriel corona; yeni roma imparatorluğunun genişlemesi taraftarıyım ben şahsen. Balkanlara doğru 
genişleme sağlanmalıdır. Eğer yunanistan savaşta romanın yanında yer alacaksa arnavutluk 
bölüşülebilir ve yugoslavya da slav imparatorluğu, yunanistan ve yeni roma arasında bölüşülebilir. 
Zaten yunan ve roma tahtları akraba. Üstüne bir de slav imparatorluğunu da evlilik zincirine eklersek 
değmeyin keyfimize. Türkiye de aynı şekilde bölüşülebilir hatta mısır krallığı ve israil de bu 
bölüşmeden nasibini alabilir. 
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Helmut krinken; almanya eğer bu savaşta kalmar birliğini yenerse gücüne güç katacaktır. Almanya 
konusunda emellerimizin gerçekleşmesi için kalmar birliğinin güç kaybı yaşaması şarttır. Hatta slavya 
ile birlikte ortak taksimat bile yapabilirler ama her halükarda kalmar birliği toprak kaybetmelidir. 
 
George millover; britanya ile abd’nin daha çok yakınlaşabilmesi için britanyanın savaş kaybedip 
cumhuriyete geçmesi şart diyebiliriz. İngiliz hanedan üyeleri ister yunanistanda, ister yeni romada 
yaşamlarını sürdürebilirler. Türkiye için şahane planlarımız var. Konstantinopolis kralı bile yapabiliriz 
onları. Sonuçta rus devrimindeki hataları artık yapmayacağız. Kardeşlerimizi kardeşlerimize 
boğdurtmayacağız. 
 
İvan arbuzov; slavlar bu savaşta ortadoğuya doğru inmelidir o kesin. Yunan kardeşlerimizle anadoluyu 
bölüşürüz zaten. İranın da kuzeyini ele geçirmeli slavya. Orta asya zaten eskisi gibi slav 
imparatorluğunun olmalıdır orası kesin. Slavya savaş kazansa da kaybetse de nihai amacımız belli. O 
da yeni dünya devleti. 
 
Solomon corterish; evet fazla söze gerek yok konjönktürler 3 aşağı 5 yukarı belli. Bu savaş 
kaybedenlerin kazandığı kazananlarınsa bir nevi kaybettiği savaş olmalı. Fransa savaş sonu tekrar 
kurulmalı, slavya karadenizi ve balkanları kontrol etmelidir. Ayrıca baltık denizindeki kalmar 
topraklarından da elde edecekleri mevcut. Yunanistan megali idea’sını gerçekleştirmeli ve batı 
anadolu onlara kalmalıdır. İstanbulda ise bizans özerk grandüklüğü kurulmalıdır. Başına geçecek olan 
kişi de devrik ingiltere kralı olmalıdır. İran ise suudi arabistan ve rusya arasında paylaşılacaktır birleşik 
arap krallığıysa eski suriye ve ırak topraklarının tamamına hakim olacaktır. yine bir ermenistan ve 
kürdistan kurulumu desteklenmelidir o kesindir. Zaten bu hamleleri yaptıkmı sonraki hamleler kuzey 
afrikaya yönelik olacak. İsraili önce afrikaya doğru büyüteceğiz ve doğu akdeniz kıyılarını vereceğiz. 
Antebin doğusunda ise israil kürdistan sınırını fırat nehri oluşturmalıdır. ABD’ye gelince bu savaşta yer 
alacak ve kazanacak. Bu savaş abd’nin yeni dünya devleti olmasında adım olacaktır.  son olarak yeni 
roma balkanlarda arnavutluktan ve türkiyenin güney akdeniz kıyılarından nasiplenir. Sonraki 
aşamaysa kuzey afrika kıyılarından nasiplenmek elbette. Büyük oynuyoruz bu sefer. 
 
Savaş başladı 
  
Kalmar birleşik krallığı ve slav imparatorluğu birleşmiş milletlerden bir şey çıkmayacağını anlayınca 
silahlanmaya başladılar slav imparatorluğu büyük okyanus kıyılarına yığınak yapıyordu bile. ve 3 
mayıs 2206 yılında 4.dünya savaşı bir gece ansızın başlamıştı savaş çoğunlukla deniz savaşı biçiminde 
devam ediyordu karada her iki ülkenin de sağlam istihkamları ve hava savunma sistemleri 
olduğundan maliyetli bir savaş vuku bulmaktaydı. Slav kuvvetleri bering boğazını geçip alaskaya 
haziran ayında çıkabilmişti ama büyük bir ilerleme henüz iki taraf için de mümkün değildi ve bu 
savaşta abd avantajlıydı. Atlas okyanusu cephesindeyse 12 mayıs günü kalmar krallığına bağlı 
grönland’a newfoundland ve izlanda’daki abd kuvvetleri çıkarma yapmıştı soğuk kutup havasında 
fazla bir çarpışma olmadı 13 mayıs günü grönland’ın başkenti nuuk zaptedildi. Atlas okyanusunda 
stratejik bir nokta ele geçirilmiş olmasına rağmen kuzey denizinde kalmar donanması engeli 
geçilemiyordu. Kalmar birliği insanlı yahut insansız gemilerle denizleri kasıp kavuruyordu. Ağustos 
2206’ya gelindiğinde slav kuvvetleri alaskada daha fazla ilerleme kaydetmişti ve Britanya 
imparatorluğunu da savaşa dahil etmek için gerek abd gerekse slav imparatorluğu harıl harıl 
uğraşmaktaydı. Abd britanya’ya danimarka ve norveç’i teklif ederken slav imparatorluğuysa 
newfoundland ve labrador bölgesini teklif etmişti britanya slav imparatorluğunun teklifini kabul 
ederek 1 kasım 2206 tarihinde savaşa dahil oldu. 1 kasımda halen slavların alaska içlerinde ilerleyişi 
devam ediyordu. 
 
2207 yılı ocak ayı geldiğinde slavya alaskayı zaptetmiş britanya kolombiyası ve yukon eyaletlerine giriş 
yapmıştı bile. abd ordusunun ise kuzey iskoçyaya çıkması an meselesiydi bir kısım birliğin de irlanda 
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adasına çıkması planlanmıştı. 17 ocak 2207 tarihinde abd kuvvetleri kalmar birliğinin bergen şehrini 
zaptetmek için çatışmalara başlamıştı bile. şubat 2207 tarihinde yukon tamamen slavya tarafından 
zaptedildi ve şubat 2207 tarihinde doğan güneş imparatorluğu abd saflarında savaşa girince işin rengi 
değişti artık mançuryada da bir cephe açılmıştı savaşın uzaması kaçınılmazdı mayıs 2207 tarihinde 
mançuryanın güneyini ve sahalin adasını zaptetmişlerdi ve savunma hatlarını yavaş yavaş yarıyorlardı. 
 
Nisan 2207 tarihinde abd norveç kıyılarından içlere doğru 100 km kadar girmişti fiyordların avantajını 
kalmar birliği çok iyi kullanıyordu abd kayıplar yaşıyordu fiyord savaşlarında. Cepheyi norveçin en 
güneyine kaydırmayı bile düşünüyorlardı hatta. 
 
Savaşın 1.yılına girildiğinde abd henüz iskoçyanın kuzeyini ve irlanda adasının kuzeyini ancak zapt 
etmişti fakat ingiltere de çetin cevizdi zaten batı cephesinde ağır kayıplar veren abd’de rus ordusu 
vancouver yakınlarına dayanmış, alberta ve kuzeybatı kanada eyaleti içlerine sokulmaya başlamıştı 
vancouver düştümü gerisinin de gelmesi kaçınılmazdı. 
 
Haziran 2207 tarihinde romanya slavya’nın yanında savaşa girdiğini açıklamıştı Almanya ise abd’nin 
britanyadan pay koparma teklifine olumlu yaklaşıp abd ile birlikte slavya ve britanya’ya savaş ilan 
etmişti. Ağustos 2207’de kaliningrad ele geçirilerek asırlar sonra doğu prusya alman idaresine 
geçmişti, romanya’nın düşüşü kasım 2207’tarihini bulmuştu. Ama buna rağmen slavya alman 
cephesinde mukavemetini sürdürmekteydi. 
 
Yunanistan ve Yugoslavya savaşa dahil oluyor 
 
Ekim 2207 tarihinde yunanistan ve yugoslavya slavya’nın yanında yer alma kararı almıştı bunda 
romanya’yı kaybetmek üzere olan slavyanın etkisi büyüktü. 29 ekim 2208 tarihinde yugoslavya 
Türkiye sınırında sınır karakollarından birine yugoslavya tarafından atılan bir roket isabet edince artık 
kayış dünyada tam anlamıyla kopmuştu asıl cümbüş şimdi başlıyordu 2209 ve sonrası daha sıcak 
geçecekti. Üstelik Türkiyenin elinde büyük bir koz vardı; Uxirego! 
 
ÜLKE ÜLKE SAVAŞIN SEYRİ 
 
4.dünya savaşı kanlı bir savaştı insanların ve yapay zekanın birlikte savaştığı ilk savaştı ve mars 
kolonisiyle titan kolonisi de bu savaştan etkilendi hatta savaş bitimine kadar titan koloni projesi 
durduruldu. Dünyadan marsa olan göçler ise 2220 yılına kadar durdu diyebiliriz bunda savaş sonrası 
psikolojinin marsa yansımaması ilk hedefti. 
 
Amerika birleşik devletleri 
 
2209 şubatında vancouver’ı kaybetti, nisan 2209 tarihindeyse seatle kentini kaybetti batı kesiminde 
büyük kayıplar yaşadı uzun süre. Mayıs 2209 tarihinde calgary slavya tarafından ele geçirildiğinde 
ABD’de çoğu birlik kara savaşı için batı cephesine sevk edilmişti bile. Çünkü ileriki hedefler idaho, 
oregon, montana ve saskatchewan eyaletleriydi kaybın bu miktarda olması kabul edilemezdi. Mart 
2210 tarihine kadar kuzey amerika anakarasından slav birlikleri temizlendi ve bering üzerinden 
saldırıya geçildi 
 
Avrupa cephesindeyse nisan 2203 tarihinde irlanda adasını tamamen zaptetti, temmuz 2209’a 
gelindiğinde ingilterede londra, bristol ve oxford’un kuzeyindeki toprakları zaptetmişti. Aralık 2209 
tarihindeyse tüm ingiltere adasını zaptetti. 
 
2208 yılına gelindiğinde abd’de başkanlık seçimleri süresiz olarak ertelenmişti savaşın bitişi 
beklenmekteydi. 
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Norveçte fiyord savaşından ağır kayıplar sebebiyle çekildi ama donanma bulundurmayı sürdürdü 
donanmaya hayati malzemeleri de almanya sağladı 2209 ocak ayına kadar fiyord yakınlarında 
donanma bulundurmayı sürdürü. Haziran 2209 tarihinde almanya ile beraber danimarka bölgesini 
bölüştü kalmar birliğinin güney noktası düşürülmüştü. 
 
Almanya 
 
Ekim 2207 tarihinde 3.dünya savaşında ingiltereyle bölüştüğü belçika ve hollandanın ingiltere 
tarafında kalan kısımlarını ele geçirdi. Şubat 2208 tarihine kadar da britanya’nın kuzey fransa 
topraklarını ilhak ederek 10 şubat 2208 tarihinde Fransa cumhuriyetine hürriyetini verdi. Almanya 
kendi yıktığı fransayı kendi elleriyle kurmuştu şimdi kuzey fransada. Fransızlar bu durumu hiç yoktan 
iyidir diye karşılıyordu. Sınırların olmadığı avrupada değişen sadece fransanın isminin konmasıydı. Bu 
daha başlangıç diyordu fransızlar şimdi. 
 
Doğu cephesinde kaliningrad’ı 2207 ağustosunda ele geçirip asırlar sonra tekrar königsberg yapmanın 
keyfini yaşayan Almanya kasım 2207 tarihinde vilnius’u kalmar birliğinin elinden aldı, krakow’u eylül 
2207 tarihinde alan almanya 2208 başlangıcından itibaren ilerlemektense savunma yapmayı tercih 
etti çünkü 2.bir kış faciası yaşamak istemiyordu. Nisan 2208 tarihinde almanlar taarruza tekrar geçti 
haziran 2208 tarihinde riga’yı, ağustos 2208 tarihinde batı belarus’un tamamını eylül 2208 tarihinde 
ukraynadaki lviv ve rivneye kadar olan bölgeyi zaptetti. Kasım 2208 tarihindeyse estonya’yı da alarak 
kalmar birliği baltık topraklarında hakimiyet sağladı bundan sonrası slavya cephesinde ilerlemeye 
bakıyordu. 
 
Balkanlarda ocak 2209 tarihinde zagreb’i ele geçirdi mayıs 2209 tarihindeyse saraybosna’ya alman 
kuvvetleri giriş yaptı temmuz 2209 tarihinde de Türkiye ile Almanya yugoslavya’yı bölüştü. 
Romanyada ele geçirdiği bölgelerden transilvanya hariç bölgeleri Türkiye idaresine bırakarak slav 
cephesinde bir miktar rahatlama sağlamıştı. Temmuz 2209 tarihinde Yeni roma imparatorluğu da ABD 
yanında savaşa dahil oldu ve bunda Almanya ve Türkiye’nin vaatleri de etkiliydi ve birlikte 
yunanistana saldırdılar 2 ay sonra eylül 2209 tarihinde yunanistan Almanya, Türkiye ve yeni roma 
imparatorluğu arasında paylaşıldı. 
 
Kuzey cephesindeyse göteborg ve helsingborg’u haziran 2207 tarihinde ele geçirerek bazı birliklerini 
norveç kısmına kaydırdı eylül 2207 tarihinde oslo kentini ele geçirdi ve bu tarihten itibaren 
amerikalılara da iskandinavya çıkarması için gün doğdu. Kalmar birliği kaybetti mi robotlarla yahut 
insanlarla fark etmeksizin geri çekiliyordu. Kalmar birliğinde ordudaki mevcudun çoğu robottu %60 
robot %40 insan mevcudu vardı bu da savaşı zorlaştırıyordu. Abd ve almanya kuvvetleri birlikte 
yardıra yardıra iskandinavyada ilerleyişi devam ediyordu ekim 2207 tarihinde stockholm yakınlarına 
abd ve alman orduları dayanmıştı bile. kalmar birliği devlet yöneticileri stockholm’u terk etmiş ve 
finlandiyanın tampere kentine yerleşmişti. Aralık 2207 tarihinde almanya stockholm’u ele geçirmişti 
ve kış için mola verilmişti ordularda cılız çatışmalar oluyordu ama büyük çaplı taarruz için henüz 
erkendi. Kimse boşa masraf yapmak istemiyordu. Mart 2208 tarihinde havalar biraz daha 
yumuşayınca hava deniz ve kara kuvvetleriyle atağa başladılar ve haziran 2208 tarihine kadar tüm 
iskandinavya yarımadasını zaptetti. Kalmar krallığı büyük miktarda topraklar kaybetmişti. Kasım 2208 
tarihinde estonya’yı kaybettikten sonra uzun bir savunma moduna geçildi slav yardımlarıyla da 
direniş devam etti ve ocak 2209 tarihinde kalmar birliği teslim oldu. Norveç ve isveç bölgesini abd 
geçici olarak işgal etti almanya ise geri kalan bölgeleri. Bundan sonrası ise slavya taarruzuydu 
Almanya için. 
 
Türkiye 
 
Kasım 2208 tarihinde savaşa giriş kararı aldı Padişah 5.abdülhamid bu kararı Tüm ülkeye duyururken 
şu sözleri kullanmıştır; 
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“ey Türkiyenin asil insanları gün geldi devran döndü bu düzenin değişimine, yeniden dünyaya şan 
vermeye, balkan savaşlarında ve 1.cihan harbide kaybettiğimiz toprakları geri almaya, 300 sene evvel 
tahtından indirilen ceddimiz 2.abdülhamid’in intikamını almaya geliyoruz elimizdeki teknoloji 
düşmanlarımızın hayal bile edemeyeceği boyuttadır. İşte bu yüzden slav imparatorluğu, yugoslavya 
ve yunanistan’a Almanya ve ABD müttefiklerimizle birlikte savaş ilan etmiş bulunmaktayız. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun!” 
 
Bu haberi hakan ve defne marsta izlemekteydi. Sevdikleri işte şimdi tehlike altındaydı. Hakan ise 
defneye şunları dedi; bak abla her işte bir hayır vardır demişler. İyi ki neslihan sultan senin bilincini 
marsa kaçırmış. Demişti. Defne ise “doğru. Fakat Türkiye kazanacak. Bizdeki teknoloji hiçbirinde yok” 
demişti. Sonuçta kimyevi işler bakanlığında büyük işler çıkartmıştı defne. Şimdi de arkasına yaslanıp 
izleyecekti robot haliyle. 
 
Türkiye batı cephesinde temmuz 2209 tarihinde yugoslavyayı almanya ile bölüştü. Türkiyenin payına 
makedonya ve bulgaristan verildi ayrıca romanyada eflak ve boğdan bölgeleri Türkiye idaresine 
verildi. Eylül 2209 tarihindeyse kuzey yunanistan ve ege adaları(girit hariç) Türkiye idaresine bırakıldı. 
Ayrıca kıbrıs’ın tamamı Türkiye tarafından ilhak edildi. 
 
Kuzey cephesindeyse kafkasyada ilerleyişini sürdürdü kafkasya dağlıktı ama Türkiye uxirego’nun da 
avantajıyla bu işten kazançlı çıkıyordu. Ocak 2209 tarihine kadar krasnodar ve astrahan’ın güneyine 
dayanmışlardı bile. temmuz 2209 tarihindeyse kırım yarımadası, azak denizi kıyıları donetsk, luhansk 
ve volgagrad Türkiye’nin eline geçmişti. Bu azımsanamayacak derecede güçlü Türkiye ordusunu 
herkes şaşkınlıkla izliyordu Slavya daha ne kadar dayanabilecekti? Bunlar soru işaretleriydi. 
 
Güney cephesindeyse Türkiyenin savaşla boğuşmasını fırsat bilen suudi arabistan ve birleşik arap 
krallığı Türkiye’ye mart 2209 tarihinde savaş ilan etti. Lakin bu iş geri tepti ve mayıs 2209 tarihinde 
bağdat ve amman ele geçirilince Birleşik arap krallığı da Türkiye Tarafından ilhak edildi ama Suudi 
arabistan kuveyt bölgesine asker çıkardı ve Savaşı kendi devam ettireceğini bildirdi. 2209 Ağustos 
ayında batıda medine doğudaysa riyad yakınlarına kadar dayandı. Medineye saldırı yapılmayacaktı 
elbette ama Hac ve umreden ötürü mekke ve medineye gelen turizm gelirleri savaş yüzünden yara 
alacaktı suudi yönetimi bu riski göze alamadı ve barış istemek zorunda kaldı. Ekim 2209 tarihinde 
yapılan şam antlaşmasıyla Birleşik arabistan Türkiye tarafından ilhak edildi ve arabistanın kuzeyi de 
Türkiye’ye bırakıldı. Sınır medine kuzeyinden başlıyordu artık. 
 
Slavya 
 
Savaş başında herşey iyi giderken mevzuya sürüsüne bereket ülkenin damlamasıyla anakarada 
savunma yapmaya başladı. Şubat 2208 tarihinde mançuryayı doğan güneş imparatorluğuna kaptırdı. 
2210 tarihinde abd bering boğazını geçip slavya’ya girmeye başladı ama sibiryanın şartları sebebiyle 
fazla efor sarf etmiyorlardı sadece beringden slavyayı uzak tutuyorlardı. Güney cephesinde 2210 ocak 
ayına kadar Türkiye’ye güney ukrayna topraklarını kaptırdı. Batı cephesinde 2209-2210 arası 1 yıldan 
uzun zaman boyunca almanya’ya karşı savunma savaşı yaptı ve Alman kuvvetleri 1 mayıs 2210 günü 
moskova’ya girince Savaşın son katılımcısı olan slavya teslim oldu. Kremlin sarayına alman bayrağı 
dikerek 2.dünya savaşı sonrası berlin’in düşüşüne nispet yapıldı. Slavya için utanç verici bir durumdu 
bu durum ama newoo örgütü bunun telafisini bile garanti ediyordu. Yakında tüm avrupa birleşecekti. 
 
12 haziran 2210 kahire antlaşması 
 
Bu antlaşmada İttifak devletleri Türkiye, Doğan güneş, Almanya, Fransa, Abd, Yeni Roma. İtilaf 
devletleri ise; Britanya, Slavya ve kalmar birleşik krallığı, yugoslavya imparatorluğu ve yunanistan, 
romanyaydı. Gözlemci olaraksa meksika, isviçre ve brezilya ve mısır vardı. Antlaşmada alınan kararlar; 
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- Türkiyeye kuzey yunanistan ve yugoslavya’nın makedonya bölgesi verilecek, gürcistan, 

ermenistan ve kırım Türkiye’ye bırakılacak 
- Mançurya doğan güneş imparatorluğuna bırakılacak 
- Eski moldova-romanya sınırı kuzeyinden itibaren rivne ve lviv kenlerini içine alan batı ukrayna 

bölgesi almanyaya bırakılacak 
- Batı belarus ve doğu prusya almanya’ya bırakılacak. 
- Batı romanyada transilvanya devleti kurulacak 
- Litvanya, letonya ve estonyada baltika federasyonu kurulacak 
- Danimarka almanya’ya bırakılacak 
- İngilterenin ilhak ettiği kuzey fransada kurulan fransa cumhuriyetini ingiltere tanıyacak. 
- İrlanda ve iskoçya bağımsız devlet olacak 
- Batı belçika ve batı hollanda almanyaya bırakılacak 
- Batı yunan adaları ve girit yeni roma imparatorluğuna, ege adaları ve kıbrıs ise Tamamen 

Türkiye’ye bırakılacak. 
- Hırvatistan almaya’ya bırakılacak 
- Grönland abd’ye bırakılacak 
- Sahalin doğan güneş imparatorluğuna bırakılacak. 
- Yenilen devletler yenen devletlere tazminat ödeyecek. 
- Beyin kopyalama çalışmaları yasaklanacak, var olan kopyalar kapatılıp mars kolonisine 

taşınacak. 
 
Antlaşmalar bu şekildeydi ve bir cihan harbi daha ne yazık ki gerçekleşip bitmişti. Savaş neticesinde 
beyin kopyalama yasaklanınca yapay zeka biçiminde hortlayan ve aslında ölü olan nicolas coined 
kapatılarak başkanlıktan çekilmiş oldu. Nicolas coined düğmesine basılarak görevi bırakması sağlanan 
ilk dünya lideri olmuştu aynı zamanda. 
 
Savaş sonrasında 3 temmuz 2210 tarihinde Almanya ismini Avrupa birliği olarak değiştirdi aslında bu 
isim değişikliğinin bir manası vardı; almanya Türm avrupada hak iddia ediyordu yoksa 20.yüzyılın ilk 
yarısında ortadan kalkmış bir birliğin adını kullanmanın başka bir manası yoktu. Bu yeni avrupa 
birliğinde yavaş yavaş nazi rejimi fikirleri görmek mümkündür. Nazi rejimi fikirleri farklı kılıflarda 
savunulmaktaydı ve birlikte büyük oranda alman kültür emperyalizmi vardı. Birlikteki başka etnik 
unsurlar bile ana dil olarak almanca konuşuyordu. Artık hollandalı kavramının esamesi okunmaz 
olmuştu hollandalı=alman haline gelmişti. 
 
Savaş bittikten birkaç ay sonra 3 kasım 2210 tarihinde ingilterede monarşi lağvedildi V.Charles 
ingilterenin son kralıydı ve hanedanla birlikte yeni roma imparatorluğuna sürgün edildi. 
 
Türkiye ise beklendiği kadar olmasa da güzel bir performans sergilemiş ve balkan savaşlarında 
kaybettiği toprakların büyük kısmını geri kazanmıştı. Üstelik gürcistan,ermenistan, kırım ve 
ortadoğuda kazanılan topraklar da cabasıydı. Savaşa giren 5.abdülhamiddi ama 2209’da ölünce yerine 
geçen yeğeni 9.mehmet zamanında savaş bitince bu galibiyetin keyfi 9.mehmete kaldı. 
 
Uxirego’yu daha etkin kullanmak için yollar aranıyor 
 
Yıllar yılları kovalamıştır 2220’li yıllara gelinmiştir gerek dünyada gerek uzayda büyük gelişmeler 
kaydedilmiş, hatta titanda bile koloni kurulmuştur ama gelişen dünya şartları ve Uxirego stoğunun bir 
gün biteceği endişesiyle Türkiye imparatorluğu yöneticileri bu sorunun üstesinden gelmeyi 
düşünmektedir. Sonuçta baharata uxirego kattıkça uxirego kalitesi bir miktar düşmektedir. Saf 
uxirego şarttır o yüzden. Melez uxiregodan melez uxirego yapılırsa kalitesi düşer sonucunda 
yemeklerde kullanılan baharata dönerse işe yaramaz neticede. Henüz Bu element dünyaca 
bilinmemektedir ama eğer bilinirse büyük bir kaos olacağı da aşikardır. En yakın uxirego kaynağı hicaz 
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bölgesindedir ve uxirego kaynakları tükendiğinde buradaki kaynak açılıp kullanılacaktır. Diğer 
kaynaklar ise çin ve antarktikadadır. Sözün özü şudur; arabistan ele geçirilmelidir ama nasıl? Bir savaş 
bahanesi lazımdır. Bahane çabuk bulunur medinede suç işlemiş olan bir Türkiye vatandaşı bahane 
edilir ve suudi arabistan bu vatandaşı iade etmeye yanaşmaz. Hatta vatandaştan haber dahi alınamaz 
vatandaş nerededir bilinmemektedir ortalıkta yoktur mahkeme bile yapılmamıştır. Sadece adam bir 
karakola götürülmüş götürülüş o götürülüştür. 
 
9.mehmet kritik bir karar arefesindedir ve heyni düzeni lideri olan danışmanını çağırır yanına 
konuşur; 
 
+söyleyin bakalım düzenimizin lideri şahin kaplan bey. Şimdi biz bu araplara karşı ne yapalım? Nasıl 
savaşalım? Uxirego stoğumuz 500 kilo kadar kaldı uzay madenciliği, savunma sanayisi derken su gibi 
gidiyor. Araştırma geliştirmelerdeki deneyler de cabası. Arabistanda da var ve dünya uyanmadan elde 
etmeliyiz. 
-hünkarım, bu savaş er ya da geç olacaktı ama sakince halledilmesi en uygun olandır yavaş yavaş ele 
geçirmeliyiz takribi 1 yılda arapları dize getirebiliriz. Newoo’dan destek alıyorlar hepsini biliyoruz. 
Sonrasındaysa uxirego’nun olduğu bölgeyi ele geçirdik mi tamamdır. Burada yapmamız gereken 
uluslar arası kamuoyunu bu savaştan uzak tutmaktır ve heyni düzeni olarak bunu yapabiliriz. 
+tamamdır o zaman. 100 kilo kadar uxirego tahsis ediyorum sizlere. Bu tozları diğer ulusları meşgul 
edecek şekillerde kullanın yeter. Meşgul olsunlar kendi içlerinde ki bize pek müdahale edemesinler. 
-Tamamdır sultanım. Bu arada newoo’da boş durmayacaktır yunanistan ve roma kartını oynayacaktır. 
Sonuçta arapları kullanışlı görüyorlar. Arap savaşı sonrası sıra batı avrupada bir savaşa gelebilir. 
Benim önerim avrupa birliğiyle ittifak yapmanızdır. 
 
Araplar kayıp suçlu konusunda tatmin edici cevap veremeyince ve kem küm edince Bunun üzerine 
Türkiye bir gece ansızın arabistanı işgal etmeye başlar savaş 1 yıl kadar sürer ve 2221 tarihinde Suudi 
arabistan ilhak edilir edilmesine fakat bu Yeni Roma imparatorluğunu da ziyadesiyle öfkelendirmeye 
yetmiştir. Yeni Roma imparatorluğu yunanistanla iş tutmuştur aslına bakarsak ve de Yunanistanla 
ilişkileri düzeltme ve Yunanistanın toprak kaybını telafi etme amaçlı birlikte Türkiyeye saldırma 
teklifinde bulunur Yunanistan da bunu kabul eder Bu bahaneyle Yeni Roma imparatorluğu Türkiyeyi 
tehdit etmektedir. Lakin Türkiye de boş durmamış ve Almanya ile Fransayı ikna etmeyi başarmıştır 
Olası bir yeni Roma saldırısında Yeni Romanın Tepesine binilecektir. Dünya nihayetinde Türkiyenin bu 
başarısını oldukça kıskanmıştır ve bazılarının hayallerini kursağında bırakmıştır. 
 
Newoo toplantısı 
 
Başkan mreng gwenoth; Türkler! Çok ileri gittiler! Dostumuz suud hanedanlığını toprakarıyla birlikte 
iç ettiler! Dünya seyretti ne yazık ki neden? Çünkü düşmanımız olan heyni düzeni çalışıyor da ondan. 
Bu adamlar bize kök söktürüyor bizi yaşatarak bitiriyor desek yeridir. Ama artık türklere son darbeyi 
vurma zamanı geldi. Bu sefer öyle bir vuracağız ki 1000 yıl daha kendilerine gelemeyecekler. 
 
Adriano notereno; üstadım biz yeni roma olarak araplarla ittifak yapmıştık. Bu sefer Türkleri 
bitirebiliriz inanın. Biz anadoluya girdikmi slavya da devreye girerse tamamdır. 
 
Moşe gimel; büyük israil bu sefer kurulmalı. Daha geniş olacağına eminim sonuçta araplar tekrar 
bağımsız olmak için bize muhtaçtır. 
 
Zo min çung; Türklerin elinde başka bir şey var bence. Bir takım anormallikler var söylenti ama var 
olduğuna inanıyorum sonuçta Türkiyenin bu denli mucizeler göstermesi olacak iş değildir. Gizli bir 
projeleri var ve o sayede kazanıyorlar. Mühim olan o projeyi bulmak. 
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Mreng gwenoth; haklısınız türkler gizli şeyler yapıyorlar ve diş geçiremedik o yüzden. Bu savaşta 
mühim olan türkleri yenmek değil ellerinde ne var deşifre edebilmek. Konyaya dikkat çekmek 
istiyorum orası ele geçirilmeli ki Türkiye boyun eğebilsin. Oradaki sırrı aldık mı isterse türkler eski 
dünyaya hakim olsun fark etmez. 
 
2221 yeni roma-Türkiye savaşı 
 
Yeni roma ve müttefiki yunanistan ve sonradan ittifaka katılan arnavutluk Türkiye topraklarına 
girmeye başlar başlamasına lakin 4 ay gibi bir sürede planları altüst olur. Önce yunanistan ve 
arnavutluk teslim olur ama bununla kalmaz Fransa ve avrupa birliği akdeniz kıyılarına ulaşmıştır bile. 
Bu başarılarının ardında türkiyeden aldıkları silahlar vardır. Yunan kralı canını zor kurtarır ve romaya 
kaçar.  Yeni roma imparatorluğu şok üstüne şok geçirir. Kazanacağım diye girdiği savaşta beklenmedik 
darbeler yemektedir bu yüzden yeni roma savunmaya geçer ve 2 yıl kadar direnir ve fransız ve alman 
orduları 2 yıl içinde yavaş yavaş italya yarımadası ve iber yarımadasından ilerler. Türkler de italyanın 
güneyinden doğru girişe başlar. sonunda mayıs 2223 tarihinde teslim olur yeni roma imparatorluğu. 
Savaş sonrasında iber yarımadası ve fransızların yoğun olarak yaşadığı kadim fransa toprakları 
fransaya bırakılır ve batı avrupa federasyonu kurulur, İtalyayın kuzeyi Avrupa Birliğinin(sardinya ve 
korsika dahil) güneyi ise(sicilya adası dahil) Türkiye imparatorluğunun olur. Yunanistan ve 
arnavutlukta ilhak edilir ve 2223 yılında Türkiye imparatorluğunun ismi değişir yeni İsim şudur; 
Akdeniz imparatorluğu! 
 
9.mehmedin bu destansı zaferi ve roma fatihi olması da dünyada bomba etkisi yaratmıştı koskoca 
yeni roma imparatorluğu kısa bir zaman zarfında paramparça edilmişti Akdeniz imparatorluğu, avrupa 
birliği ve batı avrupa federasyonu tarafından. Büyük umutlar beslenen bu imparatorluk ne yazık ki 
yıkılmıştı. Bu dehşet verici gelişme öylesine etkili olmuştu ki dünya ülkeleri ittifaklarını büyütmekten 
başka yol bulamamıştı. Yine bir ülke birleşme dalgası başlamıştı. Belize ve küba amerika birleşik 
devletlerine katıldı(2224), demokratik kongo cumhuriyeti ve güney sudan 2225 yılında 
kambonjerya’ya katıldı, somali doğu afrika cumhuriyetine katıldı(2226), İskoçya ve irlanda ABD’ye 
katıldı(2227) ve de ABD’nin adı artık farklı kıtalara yayılmış olması sebebiyle kuzey atlantik birliği(KAB) 
olarak değiştirildi. Yine 2227 yılında angola zambiya güney afrika cumhuriyetine katılarak afrikanın 
güneyinde büyük bir süper gücü meydana getirmişti. 2228 yılında bahreyn, katar ve birleşik arap 
emirlikleri akdeniz imparatorluğuna katılarak Basra körfezinde akdeniz’in kuvvetine kuvvet kattı. 
Zaten böyle bir süper gücün karşısında başka şansları yoktu. 2230 yılındaysa iran aftacistan ve 
pakistan birleşerek iraftapkistan devletini oluşturdu. Yine aynı yıl bangladeş hindistan’a katılma kararı 
aldı artık hindistan daha büyük ve daha kültürlü bir devlet olmuştu. 2231 yılındaysa myanmar ve 
tayland çin’e katıldı. 2232 yılında ise burkina faso, gana, fildişi sahilleri, togo ve benin kuzey afrika 
birliğine katıldı böylelikle afrika birliği güneyden de atlas okyanusuna açılmış oldu. Güney 
amerikadaysa surinam, guyana ve brezilya Güney amerika birleşik devletlerine katıldı 2235 yılında. 
Sonuçta mevcut durum newoo’yu da dehşete düşürmüştü ancak ülkeler birleşmeliydi ki bu güç 
durdurulabilmeliydi. 
 
9.mehmet savaş bitiminde romada şu konuşmayı yapmıştı. Büyük bir gövde gösterisiydi bu; 
 
“buradan belirtmek istiyorum ki herkes dini inancında özgür olacaktır, dillerini konuşmakta özgür 
olacaktır akdeniz imparatorluğunda! Evet buradan ilan etmiş oluyorum artık devletimizin adı akdeniz 
imparatorluğudur ben de bu imparatorluğun hükümdarı 9.mehmedim. Ben ceddim fatih sultan 
mehmedin içinde ukde kalan roma fethini tamamladım yeni bir çağ da ben açtım bundan dolayı 
oldukça mutluyum” 
 
Yeni roma imparatorluğu yıkılırken imparatorun son saatleri 
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1 mayıs 2223 tarihinde Yeni Roma imparatorluğu iyice kan kaybetmişti Güneyde napoli kuzeyde de 
floransaya kadar olan topraklarını yitirmişti. Bir de uzaklarda kanarya adaları ve azor adaları dışında 
Roma’nın toprakları zaptedilmişti Türkler, Almanlar fransa ve fransız direnişçiler tarafından. Yıllar 
önce ilhak edilen fransa krallığı vatandaşları şimdi imparatorluğun sonunu getiriyordu. Kral Alberto ve 
ailesi gergin bir bekleyiş içerisindeydi ve gün geçtikçe bu hissediliyordu haziran ayı geldiğinde ise 
sadece roma kalmıştı kapana sıkışmıştı italya imparatoru ve ailesini çoktan güney amerika birleşik 
devletlerine göndermişti sadece kendisi, kabinesi ve muhafızları vardı. Kral Alberto şunları diyebildi; 
 
“Yüzyıllar boyunca hayalini kurduk roma imparatorluğunu canlandırmanın. Tüm eski sınırlarımıza 
kavuşmak istedik asırlarca. Bu hedefimize tarih boyu çok kez yaklaşsakta şimdiki kadar 
yaklaşamamıştık. İber yarımadası, italya yarımadası ve fransa etrafı bizimken bugün oyun bitti buna 
üzülmeyelim de neye üzülmeyelim? Beni üzen Türklerin kazanımları değil almanların Türklerle iş 
tutması oldu diyebilirim. Yüzlerce sene evvel kanuni zamanında yapamamışlardı çünkü Almanlar 
bizim safımızdaydı bugünse bir takım kazanımlar uğruna ihanete uğradık. Yeni roma imparatorluğunu 
dolu dolu 175 yıl yaşattık ve bugün yolun sonu geldi teslim olmayacağız sizi bilmem ama ben birazdan 
şu silahı kafama dayayıp tetiğe basacağım. Muhteşem bir medeniyetin dirilişinin cermenler ve türkler 
tarafından yıkılışını görmek istemiyorum. Ama bilinsin ki bu şarkı burada bitmez!” 
 
Adrian quasar’ın hayatı ve ABD’nin değişimi 
 
Adrian quasar 2161 alabama doğumluydu ve son ABD başkanıydı denilebilir. Küçüklüğünden beri 
başkanlık hayalleri vardı onun gözü hep yükseklerdeydi hep yüksek yerlere oturmak ister, kendisini 
doğal lider olarak görürdü arkadaşları ve öğretmenleri ona kibirli derdi ama o kendisini büyük 
değişimin öncülü gibi görmeyi severdi. Gelişen teknolojiyle birlikte yükselen binalar onun doğal 
ortamı gibiydi hatta. Hayatının en hareketli günleri 4.dünya savaşı yılları günleriydi hiç unutmuyordu 
nicolas coined’ın seçilmesini. Henry rocker’dan sonra abd tarihinde bir ilk gerçekleşmişti çünkü bir 
yapay zeka başkan olacaktı ve kesin gözüyle bakılıyordu buna. Adrian quasar doğumundan beri birçok 
başkan gördü 2200 yılına kadar. Sırasıyla herbert obama, john clinton, helena brush, david trump, carl 
stoneson ve henry rocker’dan sonra gelecek bu başkan başka bir başkandı bir yapay zekaydı ve 
geçmişten geliyordu eski bir başkandı nihayetinde. 39 yıllık hayatında adrian ilk kez bir yapay zeka 
başkana oy vermişti ve yapay zeka başkan da başkan olmuştu ya. Ama bu güzellik böyle gitmemişti 
dünyada ortalık ısınmaya başlamıştı 2206 yılında 4.dünya savaşı sırf bu yapay zeka yüzünden 
dünyanın birden gerilmesiyle başlayınca ABD’de savaşa girmişti. Adrian genç sayılmazdı 45 yaşındaydı 
ama gönüllü olarak savaşmayı kafasına koymuştu. Pekçok politikayla uğraşan gibi kendisi korunaklı bir 
yerde durmayı reddetmiş ve orduya katılmıştı. Özellikle ruslara karşı Oregon’da yapılan geri 
püskürtme savaşlarında aldığı aktif rol ile ülke çapında takdir toplamıştı. Savaş bitiminde ABD sadece 
grönland’ı almıştı bu savaşta diğerleri kadar bekledikleri bir pay değildi bu ve elde kala kala buzlardan 
oluşan bir kara parçası vardı. ABD medyası nerede yanlış yaptık sorularıyla uzun süre meşgul oldu. 
 
Adrian’a göre ise artık dünya değişirken ABD’nin yüzyıllar evvelki destansı gücünün azaldığına şahit 
olunmaktaydı halbuki 20.yüzyılda böyle bir savaş olsa abd çok büyük başarılara imza atardı ama neydi 
bu duraklamadaki neden? Dünya acaba daha çok mu akıllanıyordu? Bunda uzay çalışmaları ve gelişen 
teknolojilerin de etkisi büyük müydü? Adrian için ortada olan tek bir sebep vardı Sadece amerika için 
değil dünya için birleşik devletler olmalıyız ve Yeni dünya düzenini biz ortaya attıysak bu gemide 
dümende de biz olmalıyız görüşündeydi aynı zamanda bir politik teorisyen olan adrian quasar 
ABD’nin dönüşümü konusundaki fikirleriyle çok ünlüydü. 
 
Heat huxley zamanında Yeni roma imparatorluğu çatır çatır yıkılırken ve akdeniz imparatorluğu ve 
avrupa birliği tarif edilemezcesine yükselirken ABD sadece seyrediyordu ve Yeni roma’nın sona 
ermesiyle Dünyada devletlerin birleşmesi furyası ABD’yi de etkiledi adrian 2.kez başkanlık seçimlerini 
kazanmadan evvel yaptığı propagandaları bu hedef üzerine kurmuştu. ABD değil Atlantik devleti 
sloganını diline dolamıştı çünkü NATO zamanlarında dünyada ABD’nin gücü malumdu sovyetleri bile 
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darmadağın eden bir güçtü bu güç. Adrian, başkan seçilir seçilmez dediğini yaptı ve İskoçya ve 
irlanda’da referandum yapıldı ve bu ülkeler Kuzey atlantik devletine katıldı. Adrian Quasar ABD’nin 
son, Kuzey Atlantik birliğininse ilk başkanıydı. 
 
4.süleyman’ın seferleri 
 
Akdeniz imparatorluğunda 9.mehmetin 2244 yılında ölümüyle yerine kuzeni 4.selim geçer ama 
4.selim de fazla iktidarda kalamaz tahtta kaldığı ilk yılında vefat edince yerine oğlu 4.süleyman geçer. 
Tabiatı ceddi kanuni sultan süleyman gibi olan 4.süleyman uxirego elementiyle yetinmez ve teknolojik 
gelişimler konusunda her yolu dener, orduyu daha az insan daha fazla robot gücü biçiminde düzenler, 
uzay madenciliğine önem veren 4.süleyman ilk yıllarında dünyanın dikkatini çeker çünkü sürekli başka 
gök cisimlerinden bir şeyler götürmektedir. Hatta mars kolonisiyle bile ticaret anlaşmaları yapıp 
marstan da ham maddeler getirtmektedir. Akdeniz imparatorluğu ordusu artık bir çeşit robot 
ordusudur ve az enerji çok performans ile hareket etmektedir. 4.süleyman 2249 yılında ilk iş olarak 
umman ve yemeni topraklarına katar ama bu dünyanın pek dikkatini çekmemiştir bile nasıl olsa 
dünyanın unutulmuş köşesi gözüyle bakmışlardır. Hemen ardından yönünü iraftapkistan üzerine 
çeviren 4.süleyman 2250 yılında birkaç ay içinde afganistan pakistan, horasan, belucistan bölgeleri 
hariç iraftapkistan’ın diğer kısımlarını ilhak eder. Yine aynı tarihlerde yugoslavya ve romanyayı da 
alınca slav imparatorluğu artık bir “DUR!” demek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine fütuhata sultan 
süleyman 2 sene ara verir ve Avrupa birliğiyle anlaşır buna göre herhangi bir slav saldırısı olursa bu 2 
devlet birlikte hareket edecektir. 
 
Newoo da tedirgin olmuştur artık akdeniz imparatorluğunun bu ilerleyişinden. Çünkü akdeniz 
imparatorluğu tutulamamaktadır ve şimdi bu sebeple slavlar desteklenecektir akdeniz 
imparatorluğuna karşı ama nereye kadar? Sonuçta avrupa birliği akdeniz ile ittifak halindedir ve 
fırtına gibi esmektedir. İsrail’i koruduklarına şükretmektedirler bir de kuzey atlantik birliğini 
güçlendirdiklerine şükretmektedirler. Yeni dünya düzeni örgütünün kalbine korku gerçek bir biçimde 
düşmüştür artık. 
 
2252 yılında Transilvanya avrupa birliğine katıldığını açıklar ve slavya “bu bardağı iyice taşırdı” diyerek 
baltika ile ittifak kurarak Akdeniz ve avrupa birliğine dalar. Bilanço ağırdır takriben 1 yılı bulan şiddetli 
çatışmalar neticesinde Avrupa birliği belarus bölgesi, ukraynanın batı bölgelerini alır, baltikayı ilhak 
eder ve saint petersburg kentini ele geçirir. Akdeniz ise doğu ukrayna, Tüm karadeniz kıyı bölgelerini 
ele geçirir ve kazakistanla sınır komşusu olacak kadar büyür. Son yıllardaki Dünyada vuku bulan bu 
hareketlenmeler neticesinde 2254 yılında dünyada yine devlet sayısında azalma görülür kambonjerya 
ile doğu afrika cumhuriyeti 2254 tarihinde birleşerek afrika devletini oluşturur afrika devletine 2255 
yılında etyopya, cibuti ve eritre katılır. Bu böyle gitmez diyen akdeniz imparatorluğuyla çin arasında 
kalmış tehlike altındaki asya devletleri olan iraftapkistan, özbekistan, kırgızistan ve türkmenistan ile 
hindistan 2255 yılında birleşirler ve Batı asya devletini oluştururlar. İngiltere ise 2261 yılında kuzey 
atlantik devletine katılır. 
 
2270 yılına kadarsa dünyada savaş yönünden bir sükunet hakimdir ama çoğalan nüfusun azalması için 
de savaşların el altından desteklendiği aşikardır artık birçok devlet dünya jandarmalığı yapmaktan 
ziyade rakiplerimiz birbirini kırsın dünyada rızkımız artsın hevesindedir sırf zenginlik amaçlı insanların 
kanı ucuzlatılmıştır. Başta robot endüstrisi olmak üzere savaşa dayalı birçok endüstri de 23.yüzyıl 
dünyasında insanların karnını doyurma aracı olmuştur. Mars güllük gülistanlıkken dünyada insanlar 
birbirini yemeye fırsat kollamaktadır. Hepsinin tek sebebi bencilliktir sırf insan menfaatleri uğruna bir 
savaşa daha göz yumulacaktır o da kuzey afrika savaşıdır. 
 
Afrika devleti gerek kendi geliştirdiği teknolojisiyle gerekse diğer dünya ülkelerinden aldığı borçla 
sahip olduğu güçle mısır ve kuzey afrika birliğinin topraklarına göz koymuştur bile. 2270 yılında 
başlayan savaş 4 yıl sürer kah çatışmalarla kah afrikanın ölümcül iklim koşullarıyla ve de 2274 yılında 
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nihayet mısır ve kuzey afrika birlikleri pes eder ve Afrika birliği ve akdeniz imparatorluğu arasında 
toprakları bölüşülür. Bu savaş bazı tartışmalara sebep olur “ne gerek vardı” türünden. Ama savaş 
sebebi olaraksa akdeniz şirketlerinin mallarına haksız yere el koyulması gösterildiğinden bu savaşa 
girilmiştir. Mısır cezayir libya tunus ve fas akdeniz imparatorluğuna katılır ve de Akdeniz 
imparatorluğu bir zamanların osmanlı imparatorluğundan daha büyük bir devlet halini almıştır. 2274 
yılında 4.süleyman bu neticeyi görür görmez huzur içerisinde hayata gözlerini yumar zaten iyice 
yaşlanmıştır. Onun ölümünden sonra tahta 2.ibrahim geçer. 4.süleyman tüm türk padişahlar arasında 
en başarılısıdır da denebilir. Onun zamanında devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır bu sınırlar osmanlı 
zamanında bile nasip olmamıştır. Dünyadaki bu gözle görülür başarı neticesinde sanki atlanyalıların 
içine doğmuşçasına binyıllar sonra ilk seferleri için hazırlıklara başlarlar. Dünya ile entegrasyona 
geleceklerdir artık. Daha evvelki 2 seferlerinde gemiler nereden geldiği belli olmayan ışıklarca unufak 
olmuştur ama nihayetinde asırlar geçmiştir ve denemekte fayda vardır. Daha önceki başarısız 
denemelerde günah keçileri amez hapishane gezegenine gönderilmişti yine aynısı gerçekleşmez diye 
bir şey yoktu ama cesur insanlar elini taşın altına koydu. 
 
Güneş sistemine yabancı bir cisim giriyor 
 
10 şubat 2275 yılında Uluslar arası uzay ajansı dev teleskoplarıyla uzaklarda bir uzay gemisi keşfetti 
dünya uzay gemilerine benzemiyordu. Plütonun yakınlarından geçerek yoluna devam etti. Dünya 
uzay kuvvetleri aracı takip etti ama nafile. Araç çok hızlıydı ve bir anda gözden kaybolmuştu. İnsanlar 
ilk kez basbayağı yabancı bir uzay aracını görmüştü ve resmi olarak onaylanmıştı. Aracın fotoğrafı da 
çekildi ve Tüm dünyada heyecan yarattı. 1 kilometre kadar büyüklükte bir araçtı ve mavi ışıklar 
saçıyordu. Klasik ufo dediğimiz tipteki araçları andırıyordu. Ne arıyordu acaba plütonda? Bir 
muammaydı ama yaklaştığı alanları da insanoğlu araştırmadan edemedi. Dünyadan kalkan plüton 1 
roketi mürettebatıyla birlikte 3 aylık bir yolculuktan sonra plüton’a ulaştı. Büyük bir araçtı bu araç 
çünkü insanların çalışma yapabilmesi için gerekli sıcaklık sağlanmalıydı. Önce robotlar tarama için 
gönderildi ve plütonda bir şeyler keşfedilmişti bile. vakit kaybetmeden insanlar da uzay araçlarıyla 
buluntuların olduğu bölgeye uzay araçlarını indirdi ve sıcaklığı arttırıcı edevatlar yerleştirildi bu 
sayede plütonda donup ölmeyecekti kimse. Bulunan şey bir kitaptı ve 20.yüzyıl ve sonrasına ait 
olmadığı aşikardı çünkü bambaşka bir dille yazılmıştı. Sanki birileri  özellikle bir işaret olsun diye 
bırakmış gibiydi. 
 
Kitap dünyaya getirildi ve insanlık hayretler içerisindeydi. Karbon testleriyle kitabın 12000 yıldan daha 
eski olduğu meydana çıkıyordu ama bu çok şaşırtıcıydı 12000 yıl öncesinde böyle bir teknolojiye 
ihtimal verilmiyordu. Kitabın dili uzun zaman çözülemedi bayağı vakit aldı. Alfabe yapısı da ilginçti, çin 
hiyeroglif yazısına da benziyordu arap harflerine de benziyordu latin harflerine de benziyordu. 
İnsanların kafası karışmıştı dünyada ve bazıları da “bilim adamlarının işi gücü yok bizimle maytap 
geçiyorlar” demeye başlamıştı ama yine de kitaba ilgi devam ediyordu bu acaba insanlığın en eski dili 
miydi?. Belki en eski dil değildi ama günümüz dillerinin hepsinin atası olan bir dil olma ihtimali arttı 
yavaş yavaş şifreler çözülüyordu. Araştırmanın başındaki kişi olan Ho areis meseleyi çözüdüğünde 
neredeyse küçük dilini yutacaktı. Tarih kitapları baştan yazılmalıydı! 
 
Kitapta anlatılanlara göre insanlar eski çağlarda üstün bir teknolojiye ulaşmışlardı ve uzun 
yaşıyorlardı. Misal kitapta geçen birisinin yaşının 332 olduğu belirtiliyordu. Buzul çağı öncesinde çok 
uzun yaşayan insanlar… Hikaye tanıdık geliyordu. Kutsal kitaplarda geçen hikayelerin bir benzeriydi. 
Kitapta bu kitabın hikayesi ve hangi medeniyetten arta kaldığı da yazılıydı ve gidilecek yıldız da. 
Okudukça yeni bilgiler geliyordu şunlar deniyordu özetle; 
 
İnsanlar dünyada çoğalıp teknolojilerini ilerlettikçe ve Dünyaya hakim oldukça fitne çıkardılar kan 
döktüler çevreye zarar verdiler ve çoğu canlının neslinin tükenmesine sebep oldular. Uluslar birbiriyle 
çatışmadan geri durmuyor ne yazık ki ve böyle giderse medeniyet yok olacak. Bu sebeple biz de 
ülkemiz atlanya’da bir grup bilim insanı olarak yanımıza aldığımız birkaç inek, tavuk ve şempanze ile 
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ayrılıyoruz. Çok uzak yıldızlara gideceğiz orada ülkemiz için çalışacağız. Geri döndüğümüzde milletimiz 
içerisinde insan olmayan bu dünyaya ayak basacak ama kazanan biz olmuş olacağız. Nükleer silahlar 
gezegende insan bırakmayacak o kesin ama umarız ki hayvanlar ve doğa da kalır da geri 
döndüğümüzde gezegenimiz olur. 
 
Kitap dünya gündeminde bomba etkisi yaratacak türden bir kitaptı insanlar başka yıldızlara göç 
etmişti sırf karışıklıktan dolayı ve evcil hayvanları da şempanzelerdi. Bu insanlar kayıp atlantis’tendi ya 
da ad kavminden insanlardı Dünyayı terk etmişlerdi ve Bu Büyük tufandan evvel yaşanmıştı. Peki 
şimdi neredeydiler? Haritada yıldız isimleri ve uzaklıkları yazıyordu ama tam olarak hangi yıldıza 
gidildiği muammaydı. Belki bir tanesine yerleşmişlerdi belki de 2 adet farklı yerlerde yıldızlara 
yerleşilmişti. 
 
Kitapta bir de harita vardı kuzey avrupa, rusya, kanada ve civarı insansız olarak gösterilmekteydi 
çünkü soğuk iklim vardı ama buralar da bazı kavimlerin hakimiyeti altındaydı. Atlanya devleti başkent 
olarak modern basra kentinin yakınlarındaki kiura’da görülmekteydi ve basra körfezi mevcut değildi, 
kızıldeniz bir göldü, istanbul boğazı gibi bölgeler yoktu, karadeniz göl olarak gösterilmişti. Atlanya’nın 
sınırları hazar denizinden hint okyanusuna atlas okyanusundan umman denizine ulaşıyordu. Doğudaki 
sınırı ise indus ırmağı olarak tahmin edilen bir bölgedeydi. Kuzeydeki buzul alanları da atlanya 
devletine aitti. 
 
Afrikada atlanya’ya komşu olarak nega devleti bulunmaktaydı ve afrika büyük göllerin olduğu bir 
coğrafya olarak görünmekteydi. 
 
Asyada ise atlanya’dan hariç olarak yuana devleti bulunmaktaydı. Kuzey ve güney amerika kıtalarıysa 
henüz boştu. İnsanlık tarihi işte şimdi kökten değişmişti ama o zaman taş devri neydi? İnsanlar 
binyıllarca çanak çömlekten başka bir şey yapamamıştı hani? Ya da hani yazıyı sümerler icat etmişti? 
Demek hepsi bir yanılgıydı ve daha eski zamanlar vardı. 
 
İnsanlar da merak ediyordu kimdi bunlar? acaba şu an ne yapıyorlardı? Ne zaman geri geleceklerdi? 
Plüton ziyareti aslında geri geliyoruz demek için miydi? Ya da bunca yıl neden beklediler madem güçlü 
teknolojileri varsa neden bu kadar bekliyorlardı ki? Ya takvim sistemleri? Sonuçta onlar 2275 yılında 
olduklarını düşünmüyorlardı ve dünyanın geri kalan tarihinden habersizdiler. 
 
Neis areis uxirego’yu keşfediyor 
 
2275 yılında dünya tarihinde ezberlerin bozulduğu bir yıl olmuştu ve tarih kitapları yeniden yazılmıştı.  
tarih öncesi kavramı büyük bir değişim göstermişti ve bu yüzden arkeolojik çalışmalar hız kazanmıştı 
kaybolan eski medeniyeti görmek istiyordu insanlar ve bu medeniyet bir iz bırakmış olmalıydı hepsi 
bir tufanda yok olmuş olamaz diye düşünüyordu bazı insanlar. Bazılarıysa Tufanda kurtulanlar 
teknolojiyi tekrar kuracak bilgiye sahip olmadığı için medeniyet sıfırdan başladı görüşündeydiler 
2.görüş daha mantıklı olsa da yine eski çağların teknolojisi bulunabilirdi. Bazıları da şunu diyordu; 
belki eski çağların teknolojisi bulundu ama biz onları anlayamadık. Ho areis’in dünya tarihini bu denli 
değiştirmesi  Torunu neis areis’i de gururlandırıyordu ve dedesinden aldığı bayrağı daha ileri taşımak 
istiyordu. Şunu diyordu; Güneş sistemi insanlar için sınır olamaz ama sistemi aşmak için gerekli 
bilgiler de bu dünyadadır. Bu yüzden arkeolog olmuştu. 
 
2330 yılıydı neis bir gün milattan sonra 500 yılına ait eski çince bir metin eline geçti ve efsanevi 
elementi ele geçirme umuduysa tibet’e doğru yollara koyuldu elindeki teknolojik imkanlarla tarama 
yaptı ve robotlar bir bölgeye geldiğinde garip bir sinyal vermiş ve neis bunlardan şüphelenmiş girip 
bakmış ki ilginç bir element var metal mi ametal mi belli değil öyle bir elementti bu ve yapay zeka da 
bu elementi tanımlayamadı. 1 sandık dolusu diyebileceğimiz olanda element bulundu. İlginç olansa 
bu elemente radyasyon işlemiyordu. Ona temas ettikten sonra neis kendisini çok güçlü, çok pozitif 
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hissetti. Ve sandığı robotlar yardımıyla aracına koyup otele götürdü robotlar parça parça taşıma 
işlemlerini yaptı. Sonrasındaysa bavula koyup ülkesine kaçırdı. Tabii ki kaçırma esnasında x ray 
cihazları bu elementi görmedi bile, neis elini kolunu sallaya sallaya kaçırdı bu elementi. 2230 yılında 
bulunan bu element ile neis büyük bir iş başardığını düşünüyordu halbuki bu element 200 yıldır 
akdeniz imparatorluğunda kullanılıyordu ve ne neis ne de başkası bunu bilmiyordu ömrü hayatı 
boyunca da öğrenemeyecekti zaten ve bu elementin çok büyük atılımlara sebep olması için 1 asır 
daha beklemek gerekecekti. 
 
Ho areis ölüyor 
 
Uxirego keşfedilip areis’lerin mülküne geçtikten birkaç ay sonra Yaşlı ho areis son günlerini yaşıyordu. 
108 yaşındaydı ve dünya tarihini değiştirmişti. Onu torunu neis areis ziyaret etti neis’in yanında 
çocukları carl ve adrea areis ve carl’ın babası adal areis bulunuyordu ve şunları dedi; 
 
Dedeciğim sen dünyayı değiştirdin ve ben senin torunun olarak insanlığı değiştirecek bir elementi 
buldum benimle gurur duymalısın 
 
Ve ho areis sadece şunları söyledi ve ruhunu teslim etti; “benden sonraki 3 kuşak hasta yatağımda ya 
işte bu yüzden bahtiyarım ama gurur duymak için erken eğer insanlığa faydalı olacaksanız gurur 
duyarım” 
 
Evet kendinden sonraki 3 kuşak için  harika bir cevap vererek vefat etmişti ho areis. Gurur duyulacak 
insan olmak için insanlığa fayda sağlamak gerekirdi. Çok geçmeden doktor ower coneter odaya girdi 
kalp masajı yaptı ama nafile sonuçta yaşlılığın neticesinde ölüm kaçınılmazdı ve ower coneter “başınız 
sağolsun” diyerek odadan ayrıldı. Neis areis ise içinden şunları geçirdi; 
 
“bizim bu coneter soyuyla göbeğimiz bir mi kesildi? Neden kader bizi hep karşılaştırıyor anlamak güç. 
Mutlaka hayatımızda bir coneter ile muhatap oluyoruz. Acaba onlar da bizim için aynını mı 
düşünüyor?” 
 
Barış ortamı bozulmadan önce dünya 
 
Barış ortamı 2373 yılına kadar sürmüştü bunda uzay çalışmalarındaki atılımların da etkisi büyüktü ve 
artık yıldızlar arası seyahat ciddi ciddi konuşulur olmuştu. Dünyada devlet sayısı yine azalmıştı. Kalmar 
birliği 2310 yılında, İsviçre ise 2314 yılında avrupa birliğine katılmıştı. Orta asyada ise kazakistan 2316 
yılında slavya imparatorluğuna katılma kararı almıştı zaten kazakistanda da slav nüfusu artmışken 
kaçınılmaz bir karar olmuştu. Avustralya 2314 yılında yeni zelanda 2319 yılında papua yeni gine ise 
2320 yılında enmabrusinyaya katıldı ve 2320 yılında enmabrusinya ismini okyanusya olarak değiştirdi. 
Afrikadaysa ginberya leossau ve senegambiya 2324 yılında afrika cumhuriyetine katıldı. 2329 yılında 
ekvator ginesi 2334 yılında da güney afrika cumhuriyeti afrika cumhuriyetine katılarak afrikada 
akdeniz imparatorluğu hariç tek gücü oluşturdu. Güney amerikadaysa 2330 yılında şiljantivay güney 
amerika birleşik devletlerine katıldı. Bazı yerlerde de plebisitler oldu misal önce 2332 yılında tayland 
2336 yılında da burma okyanusyaya katıldı. Belize ise 2240 yılında KAB’den ayrılıp meksika’ya katıldı. 
En son 2240 yılında da karayipler kuzey atlantik birliğine katıldı. 
 
HİKAYE 5-VERNESİZM 
 
Frederic vernes 2240 yılında batı avrupa’nın lyon kentinde doğmuştu. 4. Dünya savaşının üzerinden 
uzun yıllar geçmiş ve batı avrupa devleti tüm sistematiğini, tüm mekanizmasını iyice oturtmuştu.  
Frederic’in ailesinde birçok dini inançtan insan mevcuttu. Müslümanı, hristiyanı, yahudisi bol bir 
aileydi. Hakeza lyon kenti de çok kültürlülüğüyle övünen bir kentti. Sonuçta buralar 200 sene kadar 
evvel fransa krallığına başkentlik yapmıştı. Frederic okula başladığı zamanlarda din olgusuna ilgisi 
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artmış olan bir çocuktu zekası yaşına rağmen çok gelişmiş olan frederic herkesin dikkatini üzerinde 
toplayan bir çocuktu. Frederic kitabı mukaddesi tamamen okumuş birisiydi ve mucizelere çok merak 
sarmıştı ve kendinde de mucizeler olabileceğini düşünüyordu. 
 
Frederic ergenlik çağlarına geldiğinde artık içten içe bir sorgulamaya girişmişti. Etrafında deistler, 
ateistler, müslümanlar gırla giden frederic bu işin içinden çıkılmaz diyerek din kavramını tamamen 
reddetmeyi koymuştu kafasına frederic artık bir inançsızdı bunu ailesine de söylediğinde ailesi 
durumu hoş karşıladı her ne kadar geçmişlerinde papazlık yapan akrabaları olmasına rağmen. 
Herkesin kendine çekmeye çalıştığı frederic vardı artık. 
 
Ateist arkadaşları kendi aralarında “frederic’i kendimize çekmeye çok yakınız” diyorlardı hep ve dem 
vuruyorlardı teknolojinin gelişmişliğinden, uzayın büyüklüğünden artık insanar uzayda yaşıyorken bir 
ilaha ihtiyacı olmamalı insanın şeklinde düşünüyorlardı. Frederic ise kendi halinde birisiydi artık. 
 
Üniversite yıllarındaysa bir inançsız olmasına rağmen dinler tarihi okumaya karar vermişti içerisinde 
inanmasa bile kendini çeken bir şey her zaman olan frederic içten içe inanmakla yanıp tutuşuyordu 
“ne yapıyorum ben” diye. Pariste okuyacaktı paris doğu kısmı avrupa birliğine, batı kısmı batı 
avrupaya ait olan bölünmüş bir şehirdi sınırlar sembolikti geçişler hep serbestti ab ile batı avrupa 
arasındaki sınır ilçe sınırı gibiydi kaldı ki doğu parisin bağlı olduğu AB eyaletinin adı da franken 
eyaletiydi valisi de fransız kökenliydi. Arkadaşlarıyla tanıştığında arkadaşları onu garipsedi “neden bir 
inançsız olarak bu bölümü okumak istedin?” dercesine. Okulun ilk döneminde de çok düşünme fırsatı 
buldu frederic ve 25 aralık 2260 noel gecesinde uyurken bir rüya görmesiyle herşey değişti. Rüyasında 
bir ses şunları diyordu; 
 
“sen mesihsin görevine başla!” 
 
Sonra uyanıyordu frederic. Ve herhalde dünkü noelin etkisi diye düşünmüştü güzel bir rüyaydı 
demişti hatta arkadaşlarına anlattı “ilahi frederic ne matrak adamsın” diye gülüştüler fakat 26 aralıkta 
yine aynı rüyayı gördü bu sefer yine umursamadı herhalde dünkü muhabbet yüzünden bu gece 
rüyama girdi diye düşünmüştü. Lakin 5-6 gün bu rüyalar devam etti artık frederic’in içini huzursuzluk 
kaplamıştı. Oysaki hiçbir sıkıntısı yoktu gayet mutlu ve huzurlu bir gençti ve bu fazlaydı her gece 
uyumadan önce tedirgin oluyordu. 10 gün üst üste aynı rüyayı gördü ve artık bu problemini 
söylemeye utanıyordu “acaba yanlış mı anlaşılırım?” diye düşünüyordu. Sonuçta rüyada bir ses vardı 
başka bir şey yoktu. Belki bu saçma rüya geçer diye düşündü. Önce birkaç arkadaşına danıştı “kafayı 
mı yiyorum psikologa görünsem mi?” diye. Ve arkadaşı da “frederic kardeşim psikologlar bizim 
ruhumuzu düzeltmek içindir utanacak bir şey yok” demişti. Öyle de yaptı zaten bir cumartesine 
randevu aldı sabaha ve sabah uyanmadan evvel yine bu rüyayı görerek uyandı ve ayağının tozuyla 
randevuya gitti. 
 
Görüştü psikologla ve “ben bu rüyayı görüyorum” dedi. Psikolog ise onu bir psikiyatriste yönlendirdi 
psikiyatrist ona bazı sualler etti ve ilaç yazdı. “Her gün bir tablet alıyorsun ve bu rüyalar kesiliyor” 
dedi. Bu ilacın kesinlikle etkili olduğunu söylüyordu. O gece ilacı içti ve yine aynı sabah aynı rüyayı 
gördü. Ertesi sabah tekrardan görünce artık bunun psikolojik anomali değil de paranormal vaka 
olduğuna kanaat getirdi. Bu kesinlikle mucize olmalıydı. Ve artık inançsızlığı terk etmişti. Ertesi Pazar 
kiliseye gittiğinde onun hristiyan arkadaşları onu görünce şaşırmıştı “frederic sen inançsız değil 
miydin?” demişlerdi ve frederic “doğru yolu buldum gittiğim yol yol değildi zararın neresinden 
dönersek kardır” demişti. Arkadaşları da “dostum aramıza hoş geldin mesih seni sevmese kapısını 
açmazdı sana” diyordu. Onlar kiliselerine üye kazandığını sanarken gerçek bambaşkaydı frederic şu an 
açıklayamayacağı şeyleri yaşıyordu. 
 
O gece dine tekrar dönmüş bir frederic olarak başını koydu yastığa ve bu sefer rüya değişti; 
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“yeni vahiylerini yazacaksın mesih onları sana bildireceğiz” 
 
Buyrun buradan yakın şimdi de vahiy aşaması olacak iş değildi. Lakin frederic’in de hoşuna gitmeye 
başlamıştı bu vahiy muhabbetleri. Lakin o nasıl mesih olabilirdi ki? Mesihin adı isaydı bunun adı 
frederic’ti. Sonra akıl yürüttü demek ki mesih aslında bir ruh ve hulul ediyor diye düşündü ve kendi 
görüşlerini yazmaya başladı. Ve çevresine de mesih olduğunu ve kendisine vahiy geldiğini söyledi. 
Okuduğu üniversiteden atmak istediler frederic’i. Frederic disipline verilmişti ve savunması istenmişti. 
Disiplin kurulu ikiye bölünmüştü bir kişi kendisini peygamber ilan ederse akli melekeleri yerinde mi 
kabul etmeliyiz yoksa etmemeli miyiz? Diye. Bu büyük bir ikilemdi sonuçta her dinin kurucusu 
toplumdan benzer şekillerde dışlanmıştı. 
 
Frederic’e sordular; menfaat devşirip para kazanmak için mi yapıyorsun bu işi? Diye lakin o niyetinin 
masumane olduğunu söylüyordu inanıp inanmamanız size kalmış diyordu. Bu üniversiteli sahte mesih 
gündemi de meşgul etmişti “pariste bir mesih!” diye. Tabii ki bu vaziyet başka devletlerin iştahını 
kabartmıyor da değildi özellikle akdeniz imparatorluğunun. Üniversitedeki türk öğrenci arkadaşı 
aracılığıyla imparatorluk istihbarat teşkilatı(İMİT) ajanları ulaştı bu çiçeği burnundaki mesihe. Tabii ki 
kimyevi işler bakanlığının bir miktar uxiregosu da yanlarındaydı. Frederic’in arkadaşının evinde 
buluştular. Türk öğrencinin adı tarıktı ve “seni kimlerle tanıştıracağım bunlar seni finanse edecek 
kadar zenginler” demişti. İmit ajanları hediye olarak şarap getirmişlerdi hem konuşuruz hem içeriz 
hesabıyla tabii ki şarapların içerisine uxirego konmuştu. Hesaplamalara göre şarabın içerisindeki 
uxirego sayesinde ikna daha çabuk olacaktı. Şarapla uxirego kullanımının şu yan etkisi vardı; 
 
Rüya ile gerçeği ayırt edemiyordu kullanan kişi. Yani imit görevlileri planı çok iyi kurgulamıştı bu 
mesihlik iddia eden adamın aklı çelinecekti. Neyse şarabı içtiler ve konuşmaya başladılar kendilerini 
önemli iş insanlarının batı avrupa temsilcisi şekinde tanıtan bu insanlar. Para yardımı yapılacaktı ilk 
etapta ve bir kilise açılacaktı bir apartman dairesinde. Yavaş yavaş buradan yayılma sağlanacaktı. 
Yazılı ve görsel yayınlar da olacaktı elbette. Hiçbir masraftan kaçınılmayacaktı. Sonra tarık frederic’i 
evine kadar uğurladı ve tekrar geldi kendi evine. İmit ajanları “iyi iş başardın tarık. Bu çocuğn peşinde 
olmaya devam et hatta ismini de değiştir ona görünürde bağlı davran ki motivasyonu artsın” demişti. 
 
Tarığa ise yüklü bir miktar para ve uxirego da verilmişti. Nihayetinde tarıkta öğrenci görünümlü bir 
imit ajanıydı. Ve kilise dairesini bir süre sonra almışlardı. Ve tarık plan dahilinde frederic’e gidip ona 
iman ettiğini açıklayacaktı. Bu zor bir karardı lakin herşey imparatorluğun emelleri içindi. Onu herkes 
bu çakma mesihin havarisi sanacak, dininden dönüp mürted oldu sanacak lakin o asıl imanını 
muhafaza edecekti. Zaten frederic’in gördüğü ve 1 ay boyunca geçmeyen o rüyalar da frederic’in 
kolasına katılan uxirego’nun marifetiydi. Kimyevi işler bakanlığında test edilip onaylanan verilere göre 
kola bileşiğinin içerisine uxirego atılırsa kişiye 1 sene hayal gördürebiliyordu. 
 
Gitti bu tarık frederic’in evine ve şunları söyledi; “mesihim sana iman ediyorum beni vaftiz et” ve 
frederic yakın arkadaşının bu kararından memnun oldu şimdi artık daha fazla motive olmuştu kendi 
aklınca. Tarıkta ismini theodor olarak değiştirdi ya da tam adıyla “theodor demir”. İşin bundan sonraki 
kısmı theodora kalacaktı. Ve daire kiliseyi kurmuşlardı tebliğ için. Bu esnada üniversiteden de atılmıştı 
bu faaliyetlerinden ötürü. Ve şimdi daha da hırslanmıştı frederic ve şunu dedi “onlar mesihlerine karşı 
sırtlarını döndü bilmiyorlar ki yakındır zaferimiz”. Theodor’un bu yeni kilisesi rağbet görmeye 
başlamıştı. 6 ayda 100 üyeye sahip oldular, bağış toplamaya bile başladılar hatta devlete vergi ödeyen 
bir kuruluş oldular. Bu esnada tabii ki bağışlar yardımlaşmada da kullanılıyordu. 2261 yılı noelinde 
uxiregolu şarabı verdi theodor frederic’e eğer bu şarap sayesinde teslis akidesi aleyhine bir şeyler 
söylerse imit onları eski bir kilise binasını satın almaları için finanse edecekti. Ve başarılı da olmuştu. 
O uykudayken teslisi yok edecek şeyleri telkin etti theodor. Ve frederic sabah uyandığında yeni bir 
vahiy aldığını duyurdu kamuoyuna; 
 
“baba, oğul ve kutsal ruh apayrı şeylerdir diğer ikisini baba yaratmıştır fakat onlar baba değildir” 



 
 

93 
 

“kiliseye ayakkabıyla girmek yasaklanmıştır, kiliseye ayakkabıyla giren günah işlemiş olacaktır” 
 
Ve bu yeni vahiy açıklaması sonrası imit mali desteğini verdi ve eski protestan kilisesinin olduğu binayı 
satın aldı ismini de vernesist kilise koydu. Ve yeni kilisede sandalyeler kalkmasa da yerlere halılar 
serildi. Artık bir cami havasına bürünülüyordu. Kilise paris kentinde marjinal bir gruptu yeni binaya 
geçişle birkaç ay içerisinde 5000 tane kayıtlı üyesi olmuştu. Bu üyeler çoğunlukla meraktan dolayı üye 
olmuşlardı fakat bazıları vardı ki içlerindeki inanma ihtiyacı sebebiyle inanıyorlardı. Kilisenin bütçesi 
de artıyordu her Pazar ayini sonrası bedava yemek bile dağıtılmaya başlanmıştı artık. 
Popülerleşiyordu bu kilise şimdiden. Yavaş yavaş yeni vahiyler geldi ve haç kaldırıldı, kilise içerisindeki 
resimler ve heykeller kaldırıldı, incille birlikte yeni incil de okunmaya başlanmıştı. Bu modern ayetler 
insanları cezbediyordu lakin hep kuranın ayetlerinin farklı cümlelerle söylenmiş şekilleriydi bunlar. 
Bazı insanlar şüphelenmiyor da değildi zaten. Kilisenin ikinci adamının bir türk olmasından ötürü ve 
kripto müslüman bunlar diyorlardı halbuki bu iddialara karşın kilise mensupları muhammedin 
peygamberliğini tanımıyoruz diyorlardı ki tarık yani theodor için bu kelimeyi söylemek kendisine 
işkenceydi ama mecburdu. paris kentini de aşmıştı ve çevre kentlere yayılmıştı bu yeni kilise. Yehova 
şahitleri, uniteryenler de sıkı fıkı ilişkiye giriyordu bu yeni kiliseyle ve ne ilginçtir ki birbirlerini 
destekliyorlardı. Kimse de bir şey demiyordu bunlara neticede düşünce ve inanç özgürlüğü var 
diyorlardı. 
 
Ve zaman geçtikçe maddenin etkisi alınmasa bile kendi kendini yeniler hale gelmişti artık kola içine 
konmasına gerek bile kalmamıştı gece rüyalarda geliyordu ilhamlar kendiliğinden. Hem de theodor’a 
gerek bile kalmaksızın. Lakin theodor ne olur ne olmaz diye yanından ayrılmıyordu fredonun. Araları 
iyiydi ona fredo diye sesleniyordu ve cemaatte zamanla fredo demeye başladı yani mesih fredo. 2265 
yılındaysa başka illerde de vernesist toplulukları oluşmuştu ve fredo yeni bir vahiy aldığını ilan etti ve 
açıkladı bu vahyi; 
 
“kilisenizin adı tevhiddir ve kutsal ruh size verilmiş görev şevkidir baba demek alemlerin rabbi demek 
oğul demekse onun sevdiği kulu demektir” 
 
Diyerek çocuk edinen rab kavramını da kiliseden söküp atmışlardı. Artık kilise tevhid kilisesiydi ve 
teklemeyi savunuyordu üçlemeyi değil. Hristiyanlıktan bambaşka bir inançtı bu inanç. Ve ne hikmetse 
vahiyler kesilmiyordu yeni bir vahiy 6 haziran 2265 tarihinde geldi; 
 
“çoğalın. Rab çoğalmanızı istiyor çok eşli evlilikler serbest bırakılmıştır çoğalın ki kurtuluşa ulaşın” 
 
Şeklindeki vahiyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı bazıları bunun zina olacağını düşünse 
de fredo ve teo şu açıklamayı yapmıştı: “rabbimiz yeni vahyinde zina olsun istemedi zaten zina olması 
için kayıtdışılık lazım halbuki günümüzde genetik bilimi gelişti” diye durumu kotarmaya çalışıyordu. 
Artık aklı bir karış havada beyniyle üreme organı yer değiştirmişlerin uğrak yeri olabilecekti bu kilise. 
Teo(tarık demir) ise içten içe gülüyordu ve şunları diyordu içinden; “plan tıkır tıkır işliyor sadece batı 
avrupaya değil daha fazla yere yayılacağız” 
 
Vernesist kilise artık birçok şeyin yaşandığı kurum olmuştu. Zenginleşen kilisenin üye sayısı milyonu 
bulmuştu yardım kuruluşları, aşevleri, 1 özel hastane, lyonda 2 lise pariste ve madridde ise 1 liseleri 
vardı yurdun her yanında mensubu vardı artık. Kilisedeyse sürekli düğünler gerçekleşiyordu evlilik 
merasimleri bu kilisede yapılır olmuştu. Her gün kiliselere yeni doğan çocuklar vaftiz edilmek 
maksadıyla getiriliyordu. 
 
2268 yılındaysa nüfusun %10 kadarı artık bu hareketin sempatizanı olmuştu. Tehdid algısı 
oluşmaktaydı toplumda ve yer yer olaylar yaşanmaktaydı lakin bunlar münferit olaylardı sonuçta batı 
avrupa federasyonu çok dinli bir yapıydı. Ve bu 2268 yılının ortamı fırsat verdi bu harekete. Hareketin 
partileşip ülke yönetiminde söz sahibi olma zamanı gelmişti çünkü artık zamanın ruhu bunu 
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gerektiriyordu. Akdeniz imparatorluğunun ektiği tohumlar yeşerecekti artık. Birlik partisi diye parti 
kurdular cumhurbaşkanı adayı mesih fredoydu halihazırda cumhurbaşkanı olan paul pierre ve partisi 
olan liberal parti favoriydi elbette. Seçim günüyse gelmiş çatmıştı herkes online olarak oylarını 
kullanacaktı. Kilise üyeleri iyimserdi hayal kırıklığına uğramayacaklardı onların hedefi sadece meclise 
girebilmekti. ve sürpriz olmayan bir sonuçla %9 oy aldı birlik partisi. Liberal parti %40 sosyal demokrat 
parti %33 oy almıştı. Ülkenin en güçlü 3. Partisi birlik partisiydi siyaset algoritması dipten değişiyordu. 
Siyasete atılmak vernesist kilisenin gücüne de güç katıyordu. Diplomatik dokunulmazlığı vardı artık 
fredonun. 
 
Bu işin arkası da geldi lyonda üniversite kurdular lyon fredonun memleketiydi ve bu kilise daha da 
gücünü arttırıyor gücüne güç katıyordu. Yeni yazılan incillerinin de kalınlığı artıyordu sonuçta fredoya 
ilham geldikçe geliyordu o Allahtan sanıyordu ama değildi herşey teodorda bitiyordu gündüzki 
sohbetler akşam rüyayı tetikliyordu. Sonrasındaysa kiliselerden taburelerin kaldırılması yönünde emir 
verdi fredo. Artık tabureler kilisenin en arkasında olacak o da sağlığı yerde oturmaya elverişli 
olmayanlar için olacaktı. Ortam iyiden iyiye camiye çevrilmişti. 
 
Kilise faaliyetleri kuzey atlantik ve avrupa birliklerine sıçrıyor 
 
İngiltere cumhuriyeti 2261 yılında kuzey atlantik devletiyle birleşmişti 2269 yılındaysa ilk techid 
kilisesi ingiltere eyaletinin portsmouth kentinde kuruldu. Artık hareket uluslar arası bir hal almıştı. 
Avrupa birliğindeyse zaten parisin ortadan bölünmüş kent olması münasebetiyle hareket üyeleri vardı 
var olmasına lakin doğu pariste de bir tane vernesist kilise kurulmuştu. 
 
Yeni yıl orucu 
 
Vahiyler bitmek bilmiyordu yeni yıl orucu vahyi çıkmıştı 2268 sonunda. Buna göre her 1 ocak 31 ocak 
arasında yeni yıl orucu tutulacaktı. Sahur öğle vakti iftar ise güneş battıktan sonra olacaktı. Kilise 
gümbür gümbür geliyordu islamiyeti taklit ede ede ve bu yeni yıl orucu meselesi yüzünden ve artan 
nüfus sebebiyl kripto müslüman iddiaları batı avrupa meclisine taşınmıştı. Hristiyan demokrat 
parti(oy oranı %5) milletvekillerinden birisi meclis kürsüsünde şunları söylemişti; 
 
“birlik partisi denilen bu palyaçolar aklımızla alay ediyorlar müslümanlarsa müslümanız desinler 
efendim nedir yani ey fredo efendi vahiy alıyorum diyorsun, kilise kuruyorsun, kiliseden tabureleri 
kaldırıp ayakkabıyla girmeyi yasaklıyorsun, şimdi de oruç çıkartmışsın sen şakasın herhalde sen var ya 
tam bir aşağılık pisliksin” 
 
Deyince parlamento karışmıştı. Meclis başkanı oturuma ara vermek zorunda kalmıştı. Neticede 
ortada bir dini inanca saldırı vardı ve bu saldırı kötü sonuçlara gebe olabilirdi. Lakin fredo ve birlik 
partisi şu açıklamayla yetindi; 
 
“bizler ülkemizdeki her dinden insana saygılıyız yaşamlarına karışmıyoruz aynı saygıyı da kendimize 
bekliyoruz. Son olarak hristiyan inancını hurafelerinden arındıran gerçek hristiyanlarız mesihimiz 
fredo da mevcut mesihimizdir. Müslüman olduğumuz iddiası komediden ibaret bir iftira 
kampanyasıdır” 
 
Demişlerdi. Lakin hristiyan demokrat partiden daha radikal bir akım olan mesih askerleri denilen aşırı 
uç bir hristiyan grup vardı çok bir oranları yoktu 200-300 kadar mensubu olan marjinal bir örgüttü ve 
üyelerinin çoğu hapisteydi bir gün bu örgütün üyelerinden birisi yaptı yapacağını. Pazar günü 
marsilyadaki vernesist kiliseyi kana bulayacaktı. Kalabalığın arasında elinde lazer silahıyla içeri girdi 
ayin esnasındayken ayağa fırladı ve şunları söyledi; 
 
“in nomine patri et fiili et spritus sancti!” 
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Sonra koynundan silahı çıkartıp rastgele ateş etmeye başladı. Rahibi öldürdü, kadın, çocuk, erkek ayırt 
etmeden vahşet yaşattı evlilik töreni için gelen çifti bile öldürdü. Polisler olay yerine kısa zamanda 
intikal ederek şahsı öldürerek etkisiz hale getirdi. Kara haber tez yayıldı tüm dünya medyasına bomba 
gibi düştü. Bu olay sonrası geçen haftalarda mecliste birlik partisine yüklenen hristiyan demokrat 
milletvekili şimşekleri üzerine toplamıştı. Herkes ona azmettirici gözüyle bakıyordu. Taziyeler geldi 
birlik partisine diğer partilerden. Hakeza komşu ülkeler de resmi olarak saldırıyı kınadıklarını 
açıklamıştı. Bu olay sonrasında vernesist kilisenin ünü daha da artacaktı. Bu meselenin rüzgarıyla 
vernesist kilisenin lideri ve birlik partisinin genel başkanı olan fredo diplomatik vasıfla yurtdışı gezileri 
düzenleyecekti. İlk geziyi romadaki vatikana düzenleyecekti. Randevu alındı papa albertus’tan ve 
vatikan ziyaret edilecekti. Vatikan halen bağımsız bir ülkeydi akdeniz imparatorluğunun roma ayeti 
içerisinde bir ülkeydi. 
 
Uçağıyla indi julius ceasar havalimanına ve roma valisi karşıladı onu evvela roma eyalet valiliğine 
kabul edildi ve roma valisi ona taziyelerini bildirdi “din ve vicdan özgürlüğünün her daim yanında 
olacağız” diye de ekledi. Romada hristiyanlar ve müslümanlar barış içerisinde yaşıyorlardı sokaklarda 
kolluk kuvvetleri, devlet dairelerinde alt kademe memurlar ve işçiler italyanlardan oluşuyordu 
çoğunlukla. Bunu yapmaktaki maksat yerli halkın entegrasyonda problem yaşamamasıydı. Üst 
kademe yöneticiler haricinde herkes italyanca konuşuyordu günlük hayatında. Vatikan her ne kadar 
bağımsız olsa da akdenizle sürtüşme yaşamamaya özen gösteriyordu bu yüzden vatikanın girişinin 
karşısına selatin camisi yapılmasına bile müsaade etmişlerdi. Neyse girdiler vatikana papa albertus ile 
görüşmeye gitmek için. Katolik papazlardan bazıları onları onaylamaz gözlerle süzüyordu neticede 
bunlar nifak tohumu saçan sapkın bir din hareketi olarak görülüyordu. Derken albertus göründü ve 
makamına kabul etti; 
 
+hoşgeldiniz sayın frederic vernes 
-hoşbulduk papa hazretleri 
+beğendiniz mi vatikanımızı? 
-daha evvelden de gelmiştim katoliklik zamanlarımda 
+tanrı hidayet versin. Kader sizi başka bir din mensubu olarak karşımıza çıkardı 
-ben öyle düşünmüyorum papa hazretleri… 
+tamam tamam bunları geçelim evvela söyleyeyim ki saldırıdan ötürü müteessirim 
-gerçi örgütün arkasında istihbarat teşkilatı kilisenizi görüyor ama inanmak istemiyoruz biz buna 
umarız ki öyledir 
+umun sayın vernes bizim bir alakamız yok(içinden: seni geberteceklerine masumları öldürdüler 
maalesef) 
-bakın papa hazretleri ben buraya misyonerliğe değil sadece kiliseniz tarafından bize ayrımcılık 
yapılmamasını rica etmeye geldim. Şayet sizler başka dinden olanlara karşı şiddet eylemleri olmasın 
derken kilisemizin ismini zikrederseniz bir daha elim hadiseler yaşanmaz… 
 
Bir miktar daha konuşmadan sonra toplantı bitmişti ve fredo ile kurmayları vatikandan ayrılmışlardı. 
Vatikandan sonraki duraksa istanbuldu büyük fatih 4. Süleyman ile görüşülecekti. Efsane lider 4. 
Süleyman ilerlemiş yaşına rağmen halen dinç bir padişahtı. Tüm dünyanın en güçlü hükümdarıydı. 4. 
Süleyman babası 4. Selim ve babasının kuzeni 9. Mehmet gibi dolmabahçe sarayında değil restore 
ettirdiği topkapı sarayında ikamet ediyordu. Eski topkapı sarayını yıktırıp yerine görkemli mi görkemli 
bir saray diktirmişti istanbulun en güzel noktasının en güzel kısmıydı. Muhteşem bir saraydı bu saray. 
Kuzey afrika ve mısırla iplerin gerildiği bu günlerde olası savaş planları üzerinde çalışan yaşlı sultan 
süleyman fredo’yu kabul edecekti kabul salonunda. Adetler gereğince sultan kendinden düşük rütbeli 
birisini kapıda karşılamazdı ve odasına girdi sultanın selam vererek. Sultan sağına döndü ve “hoş 
geldiniz” dedi. Fredo ve yardımcısı ajan teo kabul salonundaydı. Ve sultan şunları dedi; 
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“ülkenizde size bağlı kişilere karşı üzüntülerimizi belirtmek isteriz dileriz ki bir daha bu olaylar 
yaşanmasın. Bizler sizlerin inancını paylaşmamakla birlikte sizin kilisenizin ülkenizde daha da 
güçlenmesini istiyoruz. Size ve heyetinize arkadaşlarımız istanbulu gezdirsinler, osmanlı, cumhuriyet 
ve imparatorluk müzelerimizi de gezdirsinler misafirimizsiniz 3 gün boyunca itiraz kabul etmem 
yardımlarımız karşılığında misafirliğinizi görmek istiyoruz sadece. Yardımcınız theodor ise bizimle 
kalacak el altından kilisenize yapılacak yardımlar üzerinde konuşacağız” 
 
Der ve çıkar. Theodor ile padişah yalnız kalmıştır. 
 
+Anlat bakalım tarık efendi durumlarınız nedir?, ne değildir? 
-hünkarım geceleri uyku girmez gözüme mesud oldum tarık dediğinize özlemişim asıl ismimi ve 
dinimi. Haç çıkarmaktan, şarap içmekten bitap düşeceğim, sahte vahiyler uydurmaktan kendimi vebal 
altında hissediyorum bazen diyorum herşeyi itiraf edip… 
+herşeyi itiraf edersen neler olacağını bilir misin tarık efendi? Biliyoruz sana da eziyet oluyor lakin 
bütün sorumluluğu benim üzerimde Allah bana sorsun senin kalbini biliyor Allah sen müslümansın 
lakin imparatorluğumuzun ileride büyük harpte bir destek bulması şarttır direkt islamiyete mi 
geçirebilecektik onları sence? Önce böleceğiz sonra yöneteceğiz hepsi bu. Müslüman olurlarsa ne ala. 
Olmazlarsa bile boyunduruğumuz altında bir kilise olacak ve diğerleriyle geçişkenliği olamayacak. Yani 
çeneni tutarsan ülkeni yükseltirsin tutmazsan elinde ülke kalmaz, seni de yaşatmazlar. 
-anlıyorum hünkarım inşallah muvaffak oluruz. 
+buradan sonra da amerikaya gidin mormonlarla, yehova şahitleriyle, uniteryenler ile de görüşün. 
Hatta misafirliğinizin son günü ortodoks patrikhanesine de uğrayın. 
 
Öyle de yapılmıştır. Önce ortodoks patrikhanesine uğranmıştır ardından amerikya yani Kuzey atlantik 
birliğine gidilmiştir oradaki irili ufaklı kiliselerle görüşülmüştür. Theodor ise süreci hızlandırmaktadır 
artık ve bu sefer vahiy zincirine kendisini de dahil etmek maksadıyla uxiregolu şarap ikram edecektir 
fredoya. Bu şarap ikram edilip fredo sızdığında ona “vahiy almaya teo eklensin” diyecek ve rüyasında 
da “theodor da bundan gayrı vahiy alacaktır o senin vekilindir” vahyini görecektir. İşte şimdi işler 
daha da başdöndürücü hızla büyüyecektir. Kilisenin gölge bir lideri olacaktır. Bu yeni vahiyden sonra 
ilk başlarda theodor sadece spor ve sanat konularından vahiy geldiğini söyleyerek dikkat çekmemiştir. 
2070 yılında ise new yorkta bir kilise daha açılmıştır. 2070’lerde akdeniz ve afrikanın ittifakıyla kuzey 
afrika ve mısıra karşı savaş başlatılmıştır bu savaş ortamı kilise için bir nevi fırsat olacaktır kilise insani 
yardımlarla popülaritesini arttıracaktır. 2070 yılında yeni bir vahiy daha uydurulur bu da dualarda 
secde vahyidir artık kiliseye bir çeşit namaz da sokulmuştur, bununla yetinilmemiş “kiliseye gelmeden 
evvel ellerinizi ve yüzünüzü yıkayarak ibadet vaftizi olun” vahyi theodor tarafından dine sokulmuştur. 
 
Kilisenin üyeleri günden güne artmaktadır da ve kilise 2071 yılında kitabı mukaddesi yeni vahye göre 
güncelleştirme hareketine girişmiştir bunun da vahiy neticesinde olduğunu belirtmiştir. Artık 
vernesist kilise hristiyanlıktan kopmaya iyice başlamıştır. Güncelleştirmelerde kelimelerin manaları 
değiştirilmiş ve bilimsel açıklamalara yaklaştırılmıştır, peygamberler hakkındaki uygunsuz hikayeler de 
çıkartılmış ve eski ahit kuran diline yaklaştırılmıştır. Bütün bu yapılanlara rağmen halen muahmmedin 
peygamberliğini kabul etmiyoruz da demişlerdir. 
 
Bu yeni inanç deizme geçenlerin daha sonradan geçtiği inanca bile dönüşmüştür. Ülke genelinde %15 
kadar olmuşlardır artık. 
 
2273 seçimlerine de yaklaşılmaktadır birlik partisi sadece vernesistlerden değil başka gruplardan da 
ilgi görmektedir “vernesist olmasak bile oy vereceğiz” diyenler görülmüştür. 2273 seçimleri 
yapıldığında Liberal parti ve paul pierre %43 oy almıştır vernesistlerse %24 kadar oy almıştır ve ana 
muhalefet partisi olmuştur. Fredo artık biraz daha dişlerini sıktıkları takdirde iktidarın yakın olacağına 
kesin gözüyle bakmaktadır. Alttan vernesist nesiller yetişmektedir. Bir sürü okulda bir sürü öğrenci 
vernesizme yeni neferler olacaktır. Bunlar polis, asker, avukat, hakim olacaklardır. 
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Ayrıca vernesistler “tüm dinler kardeştir” fikir akımıyla diğer dini akımlara da destek vermeyi ihmal 
etmemeye, onları batı avrupada güçlendirmeye özen göstermiştir. Bu çoğunlukla müslümanların batı 
avrupada nüfuz kazanması için yapılmıştır arka planda. 
 
Teo ile fredonun da dostlukları devam etmektedir her ne kadar sahte bir dostluk olsa bile. ve fredo 
hep çok şanslı olduklarından bahseder durur durmasına da içinde de bir gariplik hep vardır neden 
ben? Diye. Sonuçta elinde avucunda mucizesi olmayan bir adamdır o. Eski çağlarda olsa ya deli diye 
tımarhaneye kapatılacak yahut kafir diye öldürülecek bir adamın serüvenidir onun serüveni. Teo da 
içten içe üzüntülüdür aslında bunları ona yaptığından ötürü. Sonuçta ortada sıfırdan kurulmuş bir 
inanç vardır ve batı avrupada hızla yayılmaktadır. Ortada ciltler dolusu kitaplar varken kimse geri 
dönemez neticede. Kitap yazımını da devam ettirirler neticede. 
 
Fredo sorguluyor 
 
Sene 2275’tir. Fredo 35 yaşında bir siyasetçidir ve vernesizmin de kurucu lideri, mesihidir ama aklını 
sualler kurcalamaya başlar “acaba” diye. Kimseye de açamaz içini, dökemez içini. Bu kadar 
yaşanılanlar ya bir yanılgıdan ibaretse? Diye düşünür bunları düşünürken ülkenin en büyük ikinci 
inanç topluluğunu oluşturmaktadır. Dostu teoya açar konuyu ve teoya der ki; “ben galiba mesih filan 
değilim ne yapacağımı hiç bilmiyorum” teo ise durumu kurtarmaya çalışmaktadır olur mu canım öyle 
şey dercesine. Fredo artık konuşmalarında bile yapmacık olmaya başlamıştır. Ama kime ne 
diyecektir? Dünyası başına yıkılacak gibi olur çoğu zaman. Bir gün ofisindeyken yanıbaşında silah çok 
düşünür acaba uzanıp tetiği çeksem mi? Diye. Çünkü artık bir çıkmazdadır büyük bir buhranın içinde 
olduğu için içi içini yemektedir. Ve tamam der kendi kendine bu silahı alıp kendimi vurma zamanıdır. 
Eline silahı alır koltuğundan kalkar ve penceresine doğru döner. Dışarıdaki gürültüden kapının açıldığıı 
bile duymamıştır zaten dalgın vaziyettedir korkunç bir boşlukta bir adam olarak.  Tam silahın 
emniyetini açar kafasına götürecektir ki bir tane yumrukla sersemler. Arkadaki kim midir? Theodor! 
 
+ne yaptığını zannediyorsun sen ha! 
-theodor artık yaşamak istemiyorum bırak beni 
+niçin peki? Niçin ödüreceksin kendini? 
-teo ya da eski isminle tarık, bak dostum ben büyük bir hata yaptım ben kendimi mesih zannettim 
kafama göre bir hareket kurdum, bir şeyler karaladım kendimce lakin nasıl olduğunu bilmediğim 
şekilde çalışmalarım tuttu ama artık fark ediyorum ki büytün bunların hepsi bir kandırmacadan ibaret 
kendimi kandırmışım. Kendimi geçtim insanlar kandı. 
+fredo bu senin suçun değil inan bana 
-nasıl değil yahu? 
+oğlum kaç senedir imparatorluk neden finanse etti zannediyorsun seni? Babasının hayrına mı 
müslümanlar sana destek çıkacaktı? 
-ne yani imparatorluk adına mı çalışıyorum ben? 
+(gerçeği herşeye rağmen gizleyerek) bak güzel kardeşim bir hata yaptın eyvallah ama imparatorluk 
olmazsa bir deli olarak anılıp gidecektin. Hani seni tanıştırdığım 2 türk vardı ya yıllar önce onlar imit 
görevlisiydi yani imparatorluğun ajanlarıydılar. Kuzey atlantik birliğinin geniş ve güçlü ülke 
olmasından mütevellit imparatorluk batı avrupayla ilişkileri iyi tutmak istiyor ve de bu topraklarda 
kendisine gönül bağıyla bağlı nesiller yetiştirmek istiyor. Olay aslında tamamen bir müttefik arama 
süreci ve bu yeni dini de bu yüzden desteklediler 
-gidip new yorkta bir sapıtmış bulsalardı ya neden beni buldular? 
+bak kardeşim teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin halen mesafeler insan hayatında etkili olmaya 
devam ediyor. Uzayı biliyorsun seyahatlerin hepsi roketlerle, tüm kolonilerde yolculuklar roketlerle ve 
özel kıyafetlerle yapılıyor. Dünyadaysa böyle değil yolcu uçakları her ne kadar saatte 5000 km hız 
yapabiliyor olsalar bile insanların basınçtan az etkilenebilmesi için ve hava trafiğinde kaza yapmamak 
için bu hıza hiç çıkmıyorlar yani yine mesafeler problem. Bu yüzden yapılabilecek en kolay ülkede 
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bunu yaptılar çünkü burası yeni kurulmuş sayılabilecek kozmopolit bir ülke. Çok değil babanın 
çocukluk zamanında roma imparatorluğu topraklarıydı buralar her iktidar değişikliğinde bocalamalar 
olur burada komple bir ülke değişti. Almanyada misal böyle bir şeyi yapamazdın çünkü almanya 
bayağı eski bir memleket. O yüzden burası seçildi. 
-herşey tamam da şimdi ben sana karşı yanlış düşündüğümü söyledim yani sen de yıllardır beyhude 
yaşadın bunu ne yapacağız? 
+bak dostum ben sadece gücün cazibesi sebebiyle senle beraber oldum ve aslında bu kiliseye hiç 
iman etmedim ben halen elhamdülillah müslümanım. 
-(fredo beyninden vurulmuşa döner) şoktayım! Sen hiç bana inanmadın mı yani? 
+karakter olarak iyi niyetli olduğuna inandım ama senin vahiylerin yanılsamadan ibaretti lakin bu 
kadar gücü bırakacak mısın peki? 
-Bıraksak ne olur? Ne kaybederiz? 
+o yüzden mi intihar ediyordun az önce dostum? Sen de biliyorsun “yanıldım” demenin sonuçlarını 
-peki ne yapacağız? 
+oyuna devam edeceğiz hem biz cebimizi dolduracağız hem de mutlu mesut bir şekilde yaşayacağız 
-işler iyi gitmezse peki? 
+Bursada yaşayacağımız yer hazır dostum. İmparatorluk kendisine çalışanı yalnız bırakmaz. 
-imparatorluk projeden vazgeçerse peki? 
+geçmeyecek. Çünkü öyle bir gün gelecek ki bu üzerinde bulunduğumuz topraklar sayesinde 
imparatorluğun ömrü uzayacak. İnsanlığa da büyük faydaları olacak imparatorluk projelerinin. Bana 
fazla bir şey bildirilmedi ama şu kadarını söyleyeyim; insanlar başka yıldızlara hükmedecekler başka 
ırklar var ve onları da göreceğiz. 
 
Bu söylenenlere karşı fredonun tutumu vaziyeti devam ettirmek yönünde olmuştu. “hiç olmazsa güzel 
bir hayat sürerim” diyordu linç edilmektense yalanlar üzerine bir hayatı yaşamak onun vicdanına 
daha uygun geliyordu kaybedecek bir şeyi yoktu nihayetinde. Ve bari dediler medyada ne olmuş ne 
bitmiş ona bakalım haberlerde ne var diye açtılar ekranı ve kaderin cilvesi buydu denilecek cinstendi. 
 
Bir uzay gemisi atmosfere giriş yaptı! 
 
Ağzı açık izliyorlardı tarık ve fredo şimdi dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Fredo bir tarıka 
baktı bir habere baktı. Tarıkta hakeza habere bakıyordu işte gerçek mucize ancak bu olabilirdi ve 
tarığın ağzından şu sözler döküldü; 
 
“Allahın hikmeti” 
 
Fredo şaşırdı “yine kafam karıştı” dedi. Bu basit bir tesadüf değil miydi? Diye düşündü ve tarık; 
 
“tesadüfler Allahın elindedir” 
 
Dedi sadece. Tarıktan islamiyeti dinlemek istiyordu bir ara fredo her ne kadar inanmayacak olsa da. 
Ve bütün bunların hepsi akşamleyin ailecek gerçekleşecek toplantıdan sonra olacaktı. 
 
Akşam teo ve ailesi misafir olarak geldiler ki teonun bir eşi vardı o da gizli müslümandı. Ve konu 
fredonun mesihliğiydi ve fredo açıklamayı yaptı; 
 
“sevgili eşim, sevgili çocuklarım nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama insanlar hata yapar elbette ve ben 
yanıldığımı ilan etmek istiyorum sizlere. Yani ben mesih filan değilim sıradan bir insanım bu bilgiyi 
sırrımız olarak saklarsak ömrümüz boyunca mutlu bir hayat yaşarız aksi halde olacakları düşünmek 
bile istemiyorum” 
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Demişti ve ailesi de bu vaziyeti anlayışla karşılamıştı sonuçta aile saadetleri bu yalanın devamına 
bağlıydı vicdanını rahatlatmak isteyen bu saatten sonra götürülerini de hesaba katacaktı. Ertesi günse 
fredo ile teo münazara etti islamiyet konusunda. Teo dilinden döndüğü kadarını anlattı ama fredonun 
kalbi ısınmıyordu ve şunu diyordu; “iyisin hoşsun da akdeniz imparatorluğu kendi dindaşı olan kuzey 
afrika ve mısırı kiminle ilhak etti?” deyince şimdilik bir şey diyemiyordu bu da bal tutan parmağını 
yalar misali imparatorluk olmuş her devletin yaptığı bir agresyondu. 
 
Vernesizmde restorasyon 
 
Vernesizm 2275’ten sonra duraklama devresine girmişti popülaritesi eskisi gibi hızlı artmıyordu hızı 
ortalamada seyrediyordu. Hristiyanlığın bağrından kopan bu din artık ülkenin bir gerçeği halini iyiden 
iyiye almıştı ve her dinde olduğu gibi bu dinin de muhalifleri vardı katoliklerden her ne kadar 
ayrımcılık olmaması sözü almış olsalar bile günümüz dünyasında papayı kim takıyordu ki? Eğitim 
alanında kendilerini geliştirmeye adadılar vernesistler. Bir sürü okul kuruldu batı avrupanın her 
köşesine. Artık parola şuydu: her evden bir vernesit çıkaracağız. Vernesistlerse artık daha radikal bir 
karar almıştı o da içki yasağıydı vernesizmde içki haram ilan edilmişti artık kimse içki içmeyecekti. Batı 
avrupada şarap satışında büyük bir düşüş yaşanacaktı. Her ne kadar şarap lobileri uğraştıysa da 
bunun için bu pek bir şey ifade edemedi. Fredo bu ülkenin %20 kadarına sirayet etmiş bir insandı. 
Artık kilisede şarap değil meyve suyu kullanılacaktı ibadet amaçlı. Her ibadet sonrası kilise çıkışında 
yapılan ekmek ve şarap ayinindeki şarabın yerini meyve suyu almıştı. Sonra ilginçlik olsun diye bir de 
ekmek yerine meyve yemeyi uydurdular ve bunu ademin elmayı yemesine bağladılar. Artık kilise 
çıkışlarında meyve ve meyve suyu ayini vardı. Bir din bu kadar garip olabilirdi. Dualarıyla, sureleriyle 
sıfırdan din kuruyordu fredo ve tarık. Uxirego ikna ediciliği sağolsun insanlar da bl bol ikna oluyordu. 
Her vaazdan evvel bir miktar uxirego her derde devaydı. Fredo bile bu yalanı devam ettirmekten 
hoşlanmıştı artık. 
 
Eğitim bakanlığı vernesistlerin elinde 
 
2278 seçimlerinde birlik partisi %21 oy almıştı ve yine ikinci partiydi. Lakin birinci parti değişmiş ve 
demokratik batı avrupa partisi lideri adriano borrado ipi göğüslemişti. Borrado cumhurbaşkanı oldu, 
leufne shimon’u başbakan olarak atadı ve hükumet için koalisyon gerekti eğitim bakanlığının 
kendilerine verilmesi karşılığında birlik partisi koalisyona evet diyecekti. Diğer bakanlıklara tenezzül 
edilmemişti. Artık yepyeni nesiller yetişecekti vernesist olan. Mevcut nesillerden üniversite sınavına 
girenler de olacaktı hakeza. Her üniversite kendi sınavını kendisi yapıyordu nihayetinde ama eğitim 
bakanlığı bu duruma el attı “sınavları tek tip yapacağız” dedi. 
 
Eğitim bakanlığı hızlı başlamıştı görevine dikensiz gül bahçesini kuracaklarına dair inançları sağlamdı. 
Vernesistler ülke çapında 10 tane vakıf üniversitesine de sahipti. Müfredata da dokunulmak 
isteniyordu lakin tepkilerden çekiniliyordu. 
 
2283 yılındaysa seçimlerden evvel adriano borrado artık siyasetten çekileceğini ve marsa 
yerleşeceğini açıklamıştı. Veliaht olaraksa mevcut başbakan leufne shimon’u belirlemişti. 2283 
seçimleri gelip çattığında shimon’un lideri olduğu DBAP %53 oyla tek başına iktidar olmuştu en yakın 
rakibi birlik partisi %24 oy almıştı ve ana muhalefet partisi olmuştu. BP oyları arttırsa bile rakip daha 
çok oylarını arttırmaktaydı. 
 
Fredo aktif siyaseti bırakıyor 
 
2283 seçimlerinden sonra 2 sene daha liderlik yapan fredo artık partiyi başka birisinin eline verip arka 
planda ruhani lider vasfına geçmeyi düşünüyordu. Siyaset maratonuyla kilise maratonu bünyesine 
ağır gelmişti. 45 yaşındaydı genç bir yaştı öyle olmasına rağmen tebdili halde fayda olduğunu 
seziyordu. Neticede siyaset yıpratıcıydı. 2285 yılındaysa partiyi cerbit reulé’ye bırakmıştı. Artık arka 
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plandan idarecilik yapacaktı siyasetin pisliği kendine bulaşmayacaktı. BP ana muhalefet olarak 
genelde göz yumucu bir siyaset izlemişti neticede bir dönem evvelki ortaklardı bunlar. 
 
Fredo zaten siyasete neden girdiğini bile anlamamıştı ki bir deneyelim hesabı girdiği yoldu ve 
tutmuştu. Şimdiyse kilise işleriyle uğraşmanın sırasıydı sonuçta tüm ülkenin arka plandan idaresini 
yapabilecek güçteydi artık. 
 
shimon dönemiyse beklenenin verilemediği bir dönem olarak tarihe geçmişti. shimon bu ekonomik 
bunalımların halledilebileceğini ısrarla savunuyordu savunmasına da enflasyon almış başını gidiyordu 
hayat pahalılığından şikayet eden edeneydi DBAP sürekli kan kaybediyordu ki seçimlerden 1 sene 
evvelki kamuoyu yoklamalarında oylar %20’lere kadar düşmüştü. Shimon’un gidişine kesin gözüyle 
bakılıyordu artık. Ama o direniyordu ve “ekonomiyi 1 yıl içerisinde düzeltip tekrar iktidar olamazsam 
herşeyi bırakır titana yerleşirim” diyordu. Çok iddialı bir laftı bu titan kolonisi 23. Yüzyıl içerisinde 
kurulmuş nispeten yeni bir koloniydi. Bu laflar dbap liderlerinin uzay merakına bile yorumlanır oldu. 
Gerçekten seçimden 1 yıl evvel ekonomi iyileşmeye başlamıştı ama oylarda kıpırdanma eksi yönde 
devam ediyordu shimon ve partisi kan kaybetmekteydi. Ve kaçınılmaz son 2288 seçimleri geldi ve 
sosyal demokrat parti ve Unne chioneul seçildi. Birlik partisinin de oy oranı %15’e düşmüştü. 
Vernesistler başka partilere de oy vermeye başlamışlardı. 
 
Chioneul döneminde vernesistlerin vakıfları ve şirketleri sıkı bir vergi kontrolüne tabi tutulmuştu. 
Sanki el altından vernesizm düşmanlığına ant içmişlerdi. Kilise geliri azalıyordu nihayetinde. 
 
Fredo’ya suikast 
 
2290 yılında fredo ve kilisesinden rahatsız olan çevreler artık çözümü fredonun ortadan kaldırılması 
üzerine kurgulamışlardı. Neticede sahte mesih ölürse hareketi çil yavrusu gibi dağılır hesabını 
yapıyorlardı. Fredo barcelonada bir etkinliğe gidip konuşma yapacaktı suikastçilerde bu etkinlikte 
öldürecekti fredoyu. Etkinlik yeri iyi korunuyordu silah sokmak zor iş olacaktı ama hiçbir zor imkansız 
olmayacaktı. Yapılması gereken basitti büyük klozete silah yerleştirip fredonun işini bitirmek. 
Çalışanlardan birisine rüşvet vererek ayarladılar silah saklama meselesini. Tek yapılması gereken 
etkinlik esnasında tuvaletten silahları almaktı ve öyle de yaptılar. Konuşma yapılan salona geldiler 
silahlarla ve ön sıralar boştu oradan ateş edilirse kesinlikle ulaşamazdı mermi. Sonuçta sniper tüfeği 
değil tabancaydı bu. Konferansın bitimini beklediler ve tetiği çekecek kişi fredo yaklaştığında elini 
silahına doğrulttu ve tetiği tam çekmişti ki sivil polisin darbesiyle ıskaladı ve tutuklandı. Suikast 
başarısız olmuştu fredo ve yanındakiler apar topar kaçırılmıştı. Birileri fredonun yaşamasından 
rahatsızlık duyuyordu belliydi bu. 
 
Polis olay sonrası soruşturma yaptığında olay sadece münferit yapılmış gibi görünüyordu. Sanki birkaç 
arkadaş birleşmişler suikast gerçekleşmiş havası vardı bu olayda. Gizli güçlerin oyunu muydu acaba? 
Bir şeyler halktan gizleniyordu. Uzay çağında üstelik atlanyalılrın varlığı ispatlanmış ve tarih yeniden 
yazılmışken birileri istemiyordu fredo ve hareketini hakeza fredo da bu konu hakkında çok 
konuşuyordu yıllardır neticede kadim zamanlardı bu zamanlar. Dünya tarihini milattan çok çok 
öncelere dayayan bir olaydı 2275 yılı yabancı gemi olayı. 
 
Bu suikast olayı fredonun popülaritesini arttırdı tekrar ve 2293 seçimlerinde oy oranının artmasına 
sebep oldu. Yine chioneul devlet başkanı seçilmişti lakin bu sefer birlik partisi tekrar koalisyonda yer 
almıştı hatta 2 bakanlık almıştı. Eğitim ve adalet bakanlıkları artık BP’nindi.  
 
Ülkedeyse vernesizm %30 kadar çoğunluğa ulaşmıştı. Fredo 2293 yılında artık kurban ibadeti vahyi 
geldiğini bile bildirmişti. Artık vernesistlerin kurban ibadeti zamanıydı. Her yıl 10 ekim tarihinde 
kurbanlar kesilecekti. Aynı sözde vahiyle domuz etini de yasaklamışlardı. Vernesizm çok 
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ilerlemekteydi. Müslümanlar ise vernesistlerin bu durumuna bakıp hayretler içerisinde kalıyorlardı 
“bunlar kendilerini hristiyan sanıyorlar ama bize benziyorlar” diye garip garip düşünüyorlardı. 
 
Fredo kıyamet hakkında konuşuyor 
 
Vernesizm ve fredo artık bu oyuna neşe katıp bir süre sonra sonlanmasını istiyordu ve bombayı 2295 
yılında patlatmıştı kıyamet hakkında vahiyler aldığını iddia etmişti ve 2333 yılında kıyamet kopacak 
demişti. Tarihini de vermişti 1 ocak 2333 Pazar. Çok isabetli bir tarih seçmişti kıyamet bu tarihte 
kopmayacaktı da ne zaman kopacaktı. Hem de Pazar günü. 2012 hurafelerindeki gibi yıllar boyu bu 
söylentiler büyüdükçe büyüyecekti ve gerçek gibi kanıksanmaya başlanacaktı fredo’da bu komediyi 
keyifle izleyecekti. Kıyamet hakkında şunları diyordu; 
 
O günün akşamında iftardan sonra dünya semasına uzay gemisiyle melekler gelecek ve inanan 
herkesi bu gemiye bindirip cennete götürecek. Gemiye sığmama gibi bir durum söz konusu bile değil 
öyle bir durumda insanların boyları küçültülerek o gemiye sığdırma işlemi gerçekleştirilecektir. 
Geminin nereye geleceği bana bildirilmedi lakin geldiği zaman ne yapın ne edin gece yarısına kadar 
binin o gemiye. Binemezseniz de üzülmeyin ertesi gün doğal yollardan ölüp geleceksiniz. Çünkü güneş 
birden büyüyüp dünyayı yutacak. Diğer koloni gezegenlerine de taşlar yağacak 
 
Vernesistler iktidar oluyor 
 
Yıllar boyu evrildikçe evrilen değiştikçe değişen vernesist kilise hristiyanlıktan çok farklı bir boyuta 
evrilse bile kendisini asıl hristiyan olarak nitelendirmeye devam etmişti ayrıca günler de sayılıydı 
kıyamet için. Bu yüzden iktidar için olağanüstü bir çaba gösteriyorlardı ve muvaffak oldular 2303 
seçimlerinde. Salano cannabo liderliğindeki birlik partisi nihayet iktidara geldi. Başbakan da nielles de 
elegant oldu. Tek başına vernesistler iş başındaydı şimdi. Bu mutlu haber akdeniz imparatorluğu 
idaresinde de sevinç yarattı. Sultan 2. Abdülaziz bizzat tebrik mesajı göndermişti. Artık göstere 
göstere iki ülke arasında ittifak kurulacaktı. Vernesistler çok güçlüydü artık ve kimse onları 
ittifaklarından ötürü pek kınayamazdı. Salano cannabo hükumeti türkiye ile ittifak kurmuştu ilk 3 ay 
içerisinde. Bu ittifak gücümüze güç katacak diyorlardı. Bu ittifakın kapalı kapılar ardındaki hedefleri de 
britany adalarının ve italya yarımadasının olası bir savaş sonrası batı avrupa devletine verilmesiydi. 
Çok karlı bir iş yaptıklarından emindi cannabo ve kurmayları. Bu haber newoo gündemine bomba gibi 
düşmüştü ve yıllık olağan newoo toplantısında konuşuldu; 
 
Menter habsburg; 
 
kıymetli katılımcılar bu vernesist kilise denilen yapılanma hakkında endişelerimiz mevcut. 
Bağlantılarımız bunların akdeniz kökenli olduğu yönünde fikirlerinizi alalım bakalım sizlerin de ne 
düşünüyorsunuz 
 
kiru akiru; 
 
sayın başkan bu açıkça bir savaş hazırlığından başka bir şey değil 
 
george ironsmith; 
 
mesele lamı cimi yok belli akdeniz imparatorluğu gözünü eski müttefikine dikmiş vaziyette. Kuzey 
afrikayı ele geçirdi adamlar ah o 4. Süleyman yok mu hepimizin ağzını bir karış açık bıraktı. Müslüman 
nüfusu çoğunlukta olan mısır ve kuzey afrikayı afrika devletiyle paylaştı. 
 
Mawa dokanane; 
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Süleyman ibretlik zeki bir adamdı kuzey afrikayı bizim ülkemizle paylaştığında kuzey afrikanın güney 
kıyılarını ve sahra çölünün güneyini bize bırakmıştı. Aslında bizdeki müslüman nüfusu arttırma 
çabasıdır bu diyebiliriz. Çok iyi oyun kurdular bize. Lakin biz günün birinde güney afrikayla birleşirsek 
bu sorunlar kökten çözülecektir. 
 
Dmitri frekov; 
 
Ah süleyman demeyin bize Avrupa birliğiyle bir olup topraklarımızı yuttu. Ufukta bize karşı 
savaşacaklarını zannetmiyoruz belki ittifak kurarlar ve asıl hedef avrupa birliği olacaktır. 
 
Ragnar karlsson; 
 
Bizim kalmar birliğinde de bir ittifak sesi var aslında. Kaybedilen toprakları geri alma hevesiyle 
akdenizle ittifak kurmayı düşleyenler mevcut kapalı kapılar ardında. 
 
david revon; 
 
yahu herşey açık akdeniz imparatorluğu kuzey afrikayı babasının hatrına afrikayla bölüşmedi ki şu an 
israili çepeçevre sardılar ve hedefleri israil olacak. Batı avrupa federasyonu avrupa birliğinin kuzey 
italya topraklarını alacak ve eski doğu fransa ile belçikayı alacak, uzun vadede britanya adalarını 
alacak. Slavyaya ab’nin elinde tuttuğu belarus, ukrayna ve polonya toprakları verilecek kalmar birliği 
de eski baltikayı ve danimarkayı alacak plan üç aşağı beş yukarı böyle aslında ve buna engel olunmalı. 
 
Menter habsburg; 
 
Evet planlar aynı revon’un söylediği gibi toparlanacak olursa lakin sorun olduysa çözüm de vardır o da 
şudur: şimdi bu vernes 2333 yılında kıyamet kopacak dedi değil mi? Biz de 2333 yılına kadar dünyada 
barış ortamı olsun diye çabalayacağız türklere koz vermeyeceğiz. Geçen yıllar dengeleri çok 
değiştirdiğinde slavya ve afrika akdenize yaklaşmaktan vazgeçecek ondan sonra batı avrupa kalsa 
nolur kalmasa nolur. Büyük travma yaşayacaklar 2333 yılında kıyamet kopmayınca. Moral olarak 
çökmüş bir ordu savaşı kazanamaz istediği kadar robotları olsun o robotları bile sağlıklı 
yönlendiremezler. ve tüm şartlar olgunlaştığında büyük israile start vereceğiz o zaman 
armageddon’un fitili ateşlenecektir. Ayrıca eli kulağındaki savaşa kadar almanyanın batı avrupaya 
komşu eyalet valileri habsburg hanedanından olmalıdır. 
 
Birlik partisi yıllar boyu tek başına iktidar 
 
Fredonun hayalleri artık yaşlılık dönemlerinde gerçekleştiği için bahtiyardı ülkenin en büyük ikinci dini 
grubu olmasına karşın kendilerinden olmayanların da oyunu alabilmeleriyle tanınıyorlardı özellikle de 
müslümanların oylarını almaktaydılar. Fredo bu yalana kendisini iyice kaptırmıştı hakez çocukları da 
öyleydi ve fredonun çocukları hiç evlenmemeyi kendilerine uygun görmüştü. Babaları vefat edene 
kadar evlenmeyi de düşünmüyorlardı bunun sebebi basitti çünkü bu oyunu devam ettirmezlerse 
kendileri de bu oyunun altında kalacaktı. Salano canbabo devrie gelince onun devrinde bolluk ve 
bereket artmıştı fakirlik azalmıştı vernesisti de olmayanı da ona Allah razı olsun demekteydi. 
Sayesinde vernesizm güçleniyordu ve her geçen gün 2333 yılına adım adım yaklaşılıyordu cannabo 
2308 yılında parti kongresinde başkanlığı seçim süreciyle bırakıp nielles de elegantı destekleyeceğini 
belirtti. Zaten d’elegant fredonun da çok sıcak baktığı bir isimdi. D’elegant ile herşey çok güzel 
olabilirdi. Bu arada birlik partisi muhalifleri de tam gaz çalışıyordu yıllar boyunca ve iktidar yüzü 
göremeyişleri sinirlerini bozmaktan başka bir şey yapmıyordu. Hatta bazı muhalifler vernesistlerin at 
koşturmalarından mütevellit “böyle siyaset olmaz olsun ben avrupa birliğine yerleşeceğim kardeşim” 
demeyi çok seviyordu. Avrupa birliği dedikleri de parisin doğu mahalleleriydi zaten dikenli tellerle 
örülmüş sınırlar yoktu. 
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Birlik partisi yıllar geçtikçe iktidarını daha sağlamlaştırıyordu çünkü söz ettikleri kıyamet yaklaşıyordu. 
Nielles de elegant’ın 2 dönemlik devlet başkanlığı sonrasında seçimler yenilenmiş ve aynı partiden 
olaf quetimes kazanmıştı. 
 
Fredo ölüyor kıyamet yaklaşırken 
 
Takdiri ilahi hep gerçek olmakla yükümlüydü takvimler 23 nisan 2320 tarihini gösteriyordu uzun 
süredir rahatsız olan sözde mesih fredo için son demlerdi. Ve fredo sektei kalpten gitmişti evinde. 
Tarık yani fredonun yardımcısı açıkladı durumu medyaya ve şunları dedi; 
 
“mesihimiz frederic vernes efendimiz bugün saat 8:20 sularında hakka yürümüştür büyük bir 
müteessirlik içerisindeyiz lakin bu teessürümüz biz inananlar için bir son elbette değildir mesihimiz 
kıyamet yaklaşırken gökyüzünde son hazırlıkları yapmak için geçici bir süre aramızdan ayrıldı. 13 sene 
sonra onunla tekrar görüşeceğiz bunu misal bir tanıdığınız 13 sene boyunca marsa yerleşmiş gibi 
düşünebilirsiniz. Mesihimizin bedenini bugün akşama doğru kilisemiz bahçesinde mumyalayıp 
toprağa vereceğiz. Kıyamete kadar orada kalacak. Kıyamet günü kalkıp görevine devam edecektir” 
 
O gün batı avrupada hayat durmuştu milyonlar akın ediyordu parise hakeza hükumet yetkilileri bile 
akın akın geliyordu cenaze töreni için. Tarık söylediklerine elbette inanmıyordu hatta o fredo için 
üzülüyordu islamiyete çeviremedim diye. Lakin islami kaideler şunu derdi “iman nasip meselesidir” 
fredoya iman nasip olamadan dünyadan göçmüştü. Şimdi asıl sınavı teo yani tarık verecekti. Kilisenin 
yükü omuzlarında olacaktı ama o bu yükü en kısa zamanda devredebilmenin derdinde olacaktı. 
 
Cenaze töreni oldu ve fredo defnedildi. Şimdi zaman kilisenin liderini seçme zamanıydı. Teo kiliseye 
liderlik yapmayacağını açıklamıştı ve öyle de oldu kilisenin başına emekli cumhurbaşkanı salano 
cannabo geçti mesihin halifesi salano cannabo ile beklenecekti kıyamet. Şimdi teonun yani tarıkın 
önünde iki yol vardı ilki türkiyeye dönmek ikincisi de oyunu devam ettirmekti. Tarık çok düşündü 
yarar ve zararları hesapladı hatta padişah 3. Mahmutla görüşme yaptı online olarak ve 3. Mahmut 
ceddi süleyman gibi düşünmüyordu tarıka “ülkene geri dön” demişti. Bu oyunu oynamak istemiyordu 
yani padişahta sıkılmıştı zaten dünyada dengeler değişmekteydi barış ortamı bozulmayacak gibi 
görünüyordu. Hakeza artık kilise idaresinde teodaki soğuma da gözle görünür biçimdeydi. Teodor 
Akdeniz vatandaşlığı başvurusu yapmadan önce batı avrupadaki varını yoğunu satmıştı ve ailesiyle 
birlikte uçak biletini de almıştı. Artık gidişinin önünde engel kalmamıştı. Havalimanına inene kadar da 
gerçeği gizledi. O yoldayken vatandaşlık başvurusunu onayladılar ve tarık ve ailesi İstanbula geldi. 
 
Tarıkın içini artık huzur kaplamıştı. İlerlemiş yaşında nihayet kendisi gibi yaşayabilecekti ölmeden 
önce itiraf edebilecekti gerçeği ve bir gün bir gazetecinin röportaj teklifine olumlu yanıt verdi ve 
açıkladı inancını röportajın ilgili kısmı şöyleydi; 
 
-neden Türkiye vatandaşı oldunuz? Kilisenize karşı kırgın olduğunuz doğru mu? 
+fredo öldükten sonra iç hesaplaşma yaşadım kendimle ve tuttuğum yolun yanlış olduğunu fark ettim 
ve eski dinim olan islamiyete döndüm. Artık kiliseyle bir bağım kalmamıştır geçmişimdeki gibi 
elhamdülillah müslümanım. 
-peki aileniz? 
+onlar baştan beri müslümandı ve onları olduğu gibi kabul etmiştim şimdi tüm ailemiz aynı inanca 
sahibiz. Halihazırda torunlarım da olmuşken onları doğru inançta yetiştirebileceğim için bahtiyarım. 
 
Tarık demirin şok açıklamaları deprem etkisi yaratıyor 
 
Tarık demirin yaptığı fransada kiliseye olan güveni bir miktar sarsmıştı sonuçta mesihin yıllardır ikinci 
adamlığını yapan bir şahıs hareketten ayrılmıştı. Kilise de şoktaydı ve çoğu insan bu kilisenin iyiden 
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iyiye türk oyunu olduğunu iddia etmeye başlamıştı. Kilise lideri salano cannabo ise açıklamasında 
“iman herkes nasip olmaz bu bir kusur değildir. İsaya da yahuda iskaryot ihanet etmişti” demişti. 
Teodor için kılıfı bulmuşlardı kendi tarihlerinden. Tarıka artık tarık iskaryot diyorlardı teodor bile 
demiyorlardı çünkü o mesih fredoya ihanet etmişti onun için artık cennet yoktu kendi dinlerine göre. 
bu fetva ile kilise durumu kurtarmıştı ve artık akdeniz imparatorluğunun da kiliseye yardımları 
kesilecekti kilise kendi başının çaresine bakacaktı ve baktı da. 
 
Kıyamet geldi çattı 
 
Olaf quetimes ve iktidarı gerek fredonun ölümü gerekse tarık iskaryotun ihaneti sebebiyle şanssız 
geçmişti parti oy oranlarında düşüş vardı lakin halen birinci partiydi o olmadan kimse koalisyon 
kuramıyordu. Quetimes sonrası partinin başına amaro zeccaro geçti ve liberal partiyle koalisyon 
hükumeti kurdu 5 senelik zeccaro hükumetinde vernesistleri artık yavaştan hem tedirginlik hem 
mutluluk basıyordu ama tedirginlik daha çoktu çünkü kıyamet yaklaşıyordu. Vernesistler arasında 
evlilikler yok denecek kadar azalmıştı. %90 kadar bir düşüş vardı yeni çift oranında. Hakeza doğum 
oranları da düşmüştü dünyaya kimse çocuk getirmez olmuştu hemen hemen. 
 
2328 seçimleriyse felaketti dünyaya küsen kilise mensupları yüzünden oy oranları yarı yarıya azalmıştı 
ve yine ufukta koalisyon göründü dönüşümlü cumhurbaşkanlığı olacaktı. İlk 2 sene cumhurbaşkanı 
liberal partiden başbakan vernesistlerden, son 3 seneyse tam tersinden olacaktı. Devlet başkanlığına 
ernoca bovaca geçmişti bu sayede melankolik ve tedirgin vernesistlerden daha aklı selim insanların 
elinde olacaktı ülke. Demokrasi buydu hayata küsmüş adamları iktidara getirmiş bir rejimdi. 2330 
yılına gelindiğindeyse tedirginlik had safhadaydı ülkede ilginç bir vaziyet hakimdi. Vernesistlerin çoğu 
çalışmayı bırakmıştı 3 sene boyunca elimizdeki parayı harcarız diyorlardı. Gerçi robot işçilerin 
dünyasında pek çalışmaya ihtiyaç olmasa da yine insanların yaptığı meslekler hep oldu. Hiçbir işi 
hiçbir insan tamamen robotlara teslim etmemişti. Hele hele 4. Dünya savaşında makineleşmiş yapay 
zekaya karşı yapılan topyekun savaş sonrası insanlar herşeyi robotlara terk etmemekte kararlıydı. 
Üstünden 1 asır geçmiş olmasına rağmen savaşın getirdiği zihniyet sürüyordu bazı noktalarda. Batı 
avrupa federasyonuna gelince artık bir asrı devirmiş bir ülkeydi kurumsallaşmasını tamamlamıştı bir 
gelenek oluşturmuştu fransız ispanyol ortak kültürü yeni bir dili de oluşturmuştu bu dil franpancaydı. 
 
2330 ve sonrasındaki 3 yıl boyunca görece bir ekonomik bolluk yaşanmıştı vernesistler 
gayrımenkullerini ucuz fiyatlara elden çıkartıyorlardı ve kıyameti beklerken sokakta kalacak değillerdi 
ya o güne kadar ufak bir evde kalırız diyorlardı. Artık alışveriş yapanlar vernesistlerden yapılıyordu 
vernesistten daire, vernesistten uçan araba, vernesistten hologravizyon(hologramik ekran), 
vernesistten bilgisayar dendi mi ucuza alınabilir demekti bu. 
 
2333 noeli gelmiş çatmıştı kilisenin lideri olaf quetimes’ti, cumhurbaşkanıysa birlik partisinden miguel 
raton’du. Saat yaklaşıyordu aralığın 25’i geliyordu o gün noel son kez kutlanacaktı. Özellikle 
vernesistler görkemli noel hazırlıkları yapıyordu dünya bu denli bir noel kutlaması görmemişti eyfel 
kulesi dev bir çam ağacına çevrilmişti o gece eğlencenin dibine vurulacaktı sokaklarda şölenler 
gerçekleşecekti dünyaya vedadan önceki son çılgınlıklar yaşanacaktı ve öyle de oldu vernesistler akın 
akın parise geldi büyük gün için. Gelemeyenler de kendi şehirlerinde eğlenceler tertip etti. dünya 
böyle bir şey görmemişti bu denli bir organizasyon ne görülmüş ne duyulmuştu. Katolikler ve 
protestanlar da eğlencelere katılmıştı ve vernesistlerin hallerine de gülüyorlardı asıl eğlence 1 ocak 
akşamı gerçekleşecek diyorlardı ilgiyle anbean takip ediyorlardı gelişmeleri insanlar. Mesihin çam 
ağacına ineceğini söylüyorlardı eyfel kulesine inecekti mesih ve 1 ocak akşamı insanları kurtaracaktı 
kıyametten. Eğlenceler günler boyu sürmüştü ve 31 aralık akşamı yılbaşı kutlamasında son bir eğlence 
daha yapılacak ve ertesi güne yani kıyamet gününe geçilecekti. Sırf bugün için güneş sistemi 
kolonilerinden inanan bazı insanlar gelmişlerdi inananlarla beraber sırf bu eğlenceyi kaçırmamak için 
gelmişlerdi. Tüm dünya nefesini tutmuş vernesistlerin rezil olmasını izleyecekti. Dünyanın her 
köşesinde naklen yayın vardı bu şölen görülmeye değer bir şölendi. Saat farkı dinlemeksizin bazıları 
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gece boyu ayakta kalıp bu şöleni izleyecekti dünya çapında. İstanbul, new york, londra, roma, tokyo 
gibi büyük şehirlerde dev ekranlar kurulmuştu. 
 
Ve bütün bu tantana doğal olarak insanlarda bir “acaba” sorusu da oluşturmuştu tıpkı 21 aralık 2012 
fenomeninde olduğu gibi. Asırlar evvelki kıyamet senaryosu bugünkünden daha saçmaydı onda güya 
maya kehanetlerine göre kıyamet kopacaktı ve türkiye ve fransadan iki köy kurtulacaktı buna insanlar 
ciddi ciddi inanmış oralara akın etmişti daha dün gibiydi kaldı ki o kadim yaygarayı koparanlar komplo 
teorisyenlerinden başkaları değildi 21 aralık 2012’nin bilimsel hiçbir dayanağı yoktu. maya takvimi 
üzerine dedikodular üretilmişti ve insanlar sazan gibi dedikodulara atlamıştı ama bugün başkaydı 
bugün koskoca bir ülkenin yarısı kıyamet bekliyordu. 
 
Gece yarısı geri sayım devam başladı ve yeni yıla girildi bugün vernesist orucunun ilk günüydü. Öğlen 
vakti tıka basa yiyeceklerdi çünkü sahurları öğlendi. Yemek şirketleri bayram ediyordu, restoranlar 
bayram ediyordu ayrıca tüm dünya da nefesini tutmuş bekliyordu bu komedi için. Bırak dünyayı diğer 
gezegenlerdeki koloniler naklen yayın yapıyordu. Marsta 5 dakika gecikmeli bir yayın vardı ama 
nihayetinde vardı. 
 
Akşam vakti yaklaşıyordu nefesler tutulmuştu. Dünya liderleri gelmişti bu komedi için. Avrupa birliği, 
akdeniz, doğan güneş, slavya, kuzey atlantik liderleri gelmişti özel olarak meydanda protokoldeydiler. 
Sıkı korunuyorlardı olası bir karışıklığa karşı. 
 
Güneşin batışına yani iftara 2 saat kala insanlara son tebliğlerini yapıyorlardı vernesistler. “gelin şimdi 
iman edin yol yakınken dönün” diye tebliğ yapıyorlardı. Ne kadar kişi kurtarırsak kârdır hesabı 
yapıyorlardı. İftar gerçekleşmişti saat 19:00’da kıyametin başlaması gerekiyordu çok beklediler 
mesihin inişini ama eyfel kulesine inen çıkan yoktu. olaf quetimes kilise lideri olarak bizzat gitti ama 
kimsecikler yoktu. işte şimdi başlamıştı asıl eğlence tüm dünya ekranlara kilitlenmiş gülmekten 
kendini alamıyordu. Ama inananlar halen umutluydu illa gelir diyorlardı. Cumhurbaşkanı miguel raton 
ise utancından kıpkırmızı kesilmişti diğer devlet başkanları karşısında. Çok aşağılanmış hissediyordu 
kendisini. Saatler ilerledikçe kahkahalar artıyordu dünya kentlerinden. Bazen ufak arbedeler 
yaşanıyordu sinirlerine hakim olamayanlar oluyordu. miguel raton hakkaniyetli davrandı ve güvenlik 
önlemlerini arttırdı. Hakeza avrupa birliği cumhurbaşkanı anther wolfheld “isterseniz takviye birlikler 
gönderelim” diye teklif etse bile raton buna “hayır teşekkürler” şeklinde cevap vermişti. Saat gece 
yarısına yaklaşıyordu ve kilise üst yönetimi toplantı için katedrallerine gittiler “bu neden oldu” diye 
düşünüyorlardı ortalıkta büyük bir yıkım vardı bu yıkım manevi bir yıkımdı. Yoksa mesih vahyinde 
yanılmış mıydı? Yanılmışsa bu nasıl mesihti? Sorular soruları doğuruyordu. Kardinaller öneri üstüne 
öneri yapıyordu; 
 
-sayın papalife(halife+papa kelimelerinin birleşiminden müteşekkil vernesit kilise başı ünvanı) 
hazretleri  şu sözü denesek diyorum; “tanrı bizim dinine bağlılığımızı görüp kıyametten vazgeçti 
+denendi hem de asırlar evvel. 
-mesih geldi krallığı göktedir desek 
+denendi hem de başkaları tarafından. 
-mesih manevi olarak geldi o içimizdedir desek 
+vahiylerde bedenen geleceği yazıyor ayrıca fredoyu hepimiz görmüş insanlarız kendimizi mi 
kandıralım? 
-mesih eyfel kulesine hulul etti desek 
+saçmalamayın be! anlayın artık efendiler inançlarımızda yanıldık gerçek bu. Büyük ihtimalle komplo 
teorileri doğru bizler kullanıldık. Ben yanıldığımızdan değil şiddet olaylarının başlangıcından 
korkmaktayım şimdi. Sonuçta işini, mülklerini bize güvenip kaybeden insanlar var, birikimlerini bide 
değerlendiren insanlar var bu geceyi atlatsak bile artık sokağa bile çıkamayacağız. 
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Gece yarısıı olmuştu herkeste bir hayal kırıklığı ve öfke vardı. katolik ve protestanlar, müslümanlar 
başlangıçta gülüyorlardı vernesistlerin haline ama fırtına öncesi sessizlik başlamıştı suratlar asıktı. 
Olası bir tatsızlığa karşı tüm dünya liderleri apar topar tahliye edilmişti ve devlet kriz masasını gece 
yarısı topladı. Askerler, siyasetçiler, yüksek yargıçlar birlikte toplanıp yol haritasını oluşturacaktı. 
 
Miguel raton; 
 
Kıymetli hazirun biz yanıldık ve ben ve hakeza partimiz bu şartlar altında insanların yüzüne bakamayız 
ben istifa edeceğiz etmesine de öncelikle ülkeyi emin ellere teslim etmeliyiz çünkü bir infial ortaya 
çıkacak. 
 
İçişleri bakanı; 
 
Bu iş için güvenlik güçleri ek mesai yapacaklar. Olağanüstü hal ilan etmeliyiz bir restorasyon sürecine 
muhtacız 
 
Eğitim bakanı; 
 
Bize de görevler düşüyor müfredat değiştireceğiz 
 
Genelkurmay başkanı napoleon milte; 
 
Ülkemiz için elimizi her türlü taşın altına koymaya hazırız. Emredin askeri yönetimi kuralım ve bu 
sorunun üstesinden gelelim. Meseleyi başlamadan bitirelim. 
 
Dışişleri bakanı; 
 
Bir asker ülke yönetemez saçmalamayın. Ne anlar asker ülke yönetmekten? 
 
Miguel raton; 
 
Bu gece bu iş bitecek efendiler uzay çağındayız bürokrasinin lüzumu yok. Ben düşündüm bile neler 
yapılacağını; 
 
1-) birlik partisinin tüm vekilleri bu geceden itibaren düşmüş sayılacak 
2-) birlik partisinden boşalan vekil koltuklarına muvazzaf generaller oturacak 
3-) genelkurmay başkanımız napoleon milte cumhurbaşkanımız olacak 
4-) muvazzaf subaylar ülke yönetimi esnasında vazifelerine devam edebilecek hem asker hem 
siyasetçi olacaklar. 
5-) 2335 yılında seçim olana kadar bu şekilde idare devam edecek ve 2335 yılında seçim 
gerçekleşecektir. 
 
Öyle de olmuştur miguel raton son kez cumhurbaşkanı olarak tv karşısına çıkıp olan biteni anlatmıştır 
artık ülkenin başında bir yarı askeri yönetim mevcuttur. Kurumları oturmuş bir devlette çok garip bir 
karardır bu ama olması gereken de budur. 
 
Sonrasındaysa kilise hızla kan kaybetmeye başlar. Kilise lider kadrosuysa devlet koruması altındadır 
halk gördüğü yerde linç etmek istemektedir kilise idarecilerini. Çoğu kilise yakılır ve yağmalanır, bazı 
kiliseler satılmıştır bile başka kullanım amaçları için. Askeri yönetim idareyi ele aldığındaysa asayişi 1 
hafta gibi bir sürede sağlamıştır. Kilise yöneticileri kuzey atlantik birliği tarafından siyasi sığınmacı 
olarak kabul edilmiştir. Ana kilise binasıysa bir müzeye çevrilmiştir artık. Olaylar dindikten sonra 
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psikologlar dolup taşmıştır, antidepresan kullanımı artmıştır, intiharlar bile artmıştır olağanüstü hal 
olmasa neler neler yaşanacaktır kim bilir. 
 
Eski kilise mensuplarından bazıları katolik bazıları protestan kiliselerine geçer vaftiz olurlar. Bir kısmı 
dinsiz olarak hayatına devam eder bir kısmı da müslüman olurlar. Zaten içerisinde müslüman bir 
nüfus barındıran batı avrupada müslüman sayısı artmıştır bu sayede. Akdenizin amaçları bir nebze 
gerçekleşmiştir. Önce dümenden kilise kurdurup kıyamet tarihi ilan edip nüfus artışını azaltmıştır bu 
esnada müslümanlar çoğalmıştır, kilise tevhid taanlı olduğu için islamiyete yakın olduğundan bir gün 
tüm oyunlar ortaya çıktığında hem batı avrupanın çok güçlenmesini engelleyecek hem de müslüman 
nüfusu arttıracaktır ki öyle olmuştur akdenizin planları tıkır tıkır işlemiştir. Bu esnada dünyada savaş 
olmaması ise planın tutmayan kısmıdır. Yoksa asıl planda avrupa birliğinin paylaşılması olacaktı. 
 
2335 yılında napoleon milte sivil cumhurbaşkanı olmuştur. 2340 yılında bir kere daha seçilmiştir lakin 
2343 yılında ani ölümüyle erken seçim yapılmıştır. 
 
HİKAYE 6 – 5.DÜNYA SAVAŞI 
 
5.dünya savaşı(2373-2379) 
 
Dünyanın bu ortamı Arkasına kuzey atlantik birliğinin desteğini de alan israil’in taşkınlık yapması 
sebebiyle bozulacaktı. İsrail kışkırtılmıştı çünkü KAB artık kendini yenilmez olarak görüyordu ve İsrail’e 
emellerini gerçekleştirmesi için arka çıkmıştı. Bunun sebebiyse çok gizli bir bilgiydi uxirego! Yıllarca 
efsane biçiminde kalmış bir element olan bu element KAB’nin devlet sırrıydı ve areis ailesince 
muhafaza edilmekteydi bu elementi fark ettirmeden az bir miktarla kullansalar bile bazı emellerine 
ulaşabilirlerdi. KAB bu elementi israil’e sattı ve israil Cumhurbaşkanı Yehuda levi arkasındaki güce 
güvenerek şunları söyledi; 
 
Süleyman mabedini ayağa kaldıracağız Buna 6.Abdülhamid bile engel olamaz. Yakında inşaata 
başlıyoruz kimsenin bize mukavemet etmek gibi bir aptallık yapacağını zannetmiyoruz. Nitekim 
newoo’da artık nihai darbenin yakın olduğunu düşünüyordu. 2373 yılındaki newoo toplantısında şu 
diyaloglar geçmişti; 
 
Newoo toplantısı 
 
David chorterish; Biraderlerim artık hedeflerimizi gerçekleştirmemize ramak kaldı bunun sevinci 
içerisindeyiz. Mabet yapılacak ve Türkler bu sefer çok şanssız. Mucizevi element israilde. Şimdi zaman 
büyük israil zamanıdır. Akdeniz imparatorluğu tarih sahnesinden silinecek ve hızlıca bizim düzenimiz 
oturacak. Uxirego’nun diğer kaynakları da akdeniz topraklarında malum. Artık tek dünya devleti 
idealimiz adım adım gerçekleşiyor 
 
Sintern gemini; evet çok doğru. Artık hedeflediğimiz düzeni kuruyoruz. Afrika, avrupa birliği, slavya ve 
çin ile anlaşmalarımız tamam büyük bir toprak bölüşümü yaşanacaktır emin olabilirsiniz. 
 
Ehud levi; savaş sonrası arzı mevud fazlasıyla gerçekleşecek. Şimdiden ben idari bölgeler haritamıza 
başladım bile. Binlerce yıllık hayalimiz gerçekleşiyor. Müslümanlaraysa arap yarımadasındaki 
topraklar yeter de artar bile. Orada istedikleri gibi oyalansınlar. Taşkınlık yapmaya çalışırlarsa 
cevaplarını alacaklar. Mabedimiz ideallerimizin tamamlanacağı gün hazır olacaktır. 
 
Karl habsburg; 4.reich kurulacak bu çok sevindirici bir gelişme. Avrupa birliği imparatorluk düzenine 
doğru gidecek. Konstantinopolisten parise, romadan kuzey kutbuna büyük bir reich! 
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Vladimir vostokin; Slav imparatorluğu olarak karadenizin hakimi oluyoruz var mı ötesi? Ama slavlar 
konusunda sayın habsburg ile aramızda ihtilaf var. Size slav milletlerini yem yapmayız sayın habsburg! 
 
David chorterish; ihtilafa lüzum yok bunlar dostça halledilebilecek şeyler. İhtilafa düşmeyelim ki 
kazanalım. Aksi halde kaybedenlerden olacağız. Armageddon er ya da geç olacaktı ne mutlu ki tanıklık 
edeceğiz. Buna odaklanalım! 
 
Heyni düzeninden bu toplantının da istihbaratı gelince 6.abdülhamid küplere bindi ve “onlar görürler” 
dedi sadece. evet göreceklerdi ve ne pahasına olursa olsun bu savaş yapılacaktı. Ya israil duracaktı ya 
da yok olacaktı. Ve heyni düzenine de şunu emretti; bu savaş galibiyetle sonuçlanınca artık acımayın 
newoo’yu toplantıları esnasında ortadan kaldırın! 
 
Dünya gündemine bu karar bomba gibi düşmüştü ve böyle bir şey beklenmiyordu. Akdeniz 
imparatorluğu hemen nota verdi ve İsrail bu kararı tanımadı. Akdeniz Savaş ilan edeceğini açıkladı 
hemen ardından Batı avrupa federasyonu, batı asya devleti, doğan güneş imparatorluğu ve meksika 
Akdeniz imparatorluğunun yanında yer aldığını açıkladı. Çünkü israilin taşkınlığını gereksiz 
görüyorlardı. Dünyadaki dengeler değişsin istemiyorlardı. Avrupa birliği güçlenirse batı avrupa 
federasyonunu tehlikeye sokardı. Batı asya devleti ise ticari sebepler münasebetiyle akdenizin 
yanındaydı. Akdenizin düşüşü batı asyanın ticari emellerine aykırıydı özellikle baharat ticaretinin. 
6.abdülhamid tarihe geçecek kararını medyaya şu şekilde açıkladı; 
 
“dünyanın kenesi israile haddini bildirmeye armageddon’u kazanmaya geliyoruz. Bu fitne yuvası 
temizlenecektir. Ben 6.abdülhamid hayatım pahasına bile olsa bu virüsü dünyadan söküp atacağım!” 
Savaş başladı ve birkaç gün içinde şiddetli çarpışmaların ardından israilin başkentine girildi son 
teknolojik aletlerle ve Akdeniz imparatorluğunun askerlerinin elindeki bu icat insanların saklandıkları 
yerlerden görülebilmesini sağlıyordu 5 metre menzili vardı. İsrail askerleri neyin arkasına saklanırsa 
saklansın saklandıkları arkamda düşman var öldür diyordu. Nitekim de öyle oldu israil ortadan 
kaldırıldı, ve akabinde dünya savaşı başladı. Nihayetinde belliydi newoo’nun israili yalnız 
bırakmayacağı. Akdeniz ve müttefiklerine dünyanın geri kalanı savaş ilan etti. Çok ilginç bir savaştı bu 
savaş. Akdeniz imparatorluğunun Tüm müttefikleri itilaf devletlerince ilhak edildi ve akdeniz 
imparatorluğu kuzey afrikanın kıyı kesimleri hariç tamamı, doğu iran, sırbistan, kuzey bulgaristan, 
güney italya, romanya ve ukrayna ve kırımdan çekildi. Bir filistin toprağı için büyük kayıplar verdi ve 
israil’i kudüsten tamamen çıkarttı. Artık tel aviv’de Akdeniz’e bağlı özerk bir yahudi bölgesi vardı İsrail 
yok edilmişti. Eğer o özerk bölge de verilmeseydi Akdeniz’in de harcanması hiçten bile değildi. 
Sonuçta akın akın saldırıyordu itilaf devletleri. Düşman doğuda fırat nehrine batıydaysa kosovaya 
kadar dayanmıştı. Ama akdeniz imparatorluğu padişahı 6.abdülhamid ceddi 2.abdülhamid gibi 
bastonunu karadenize sokup akdenizi karıştırabildiğinden slav imparatorluğuyla anlaştı ve slavlara 
şunu önerdi; 
 
Benden aldığın topraklarda gözüm yok senin olabilir ama doğu avrupadaki slavları ve kadim slav 
bölgelerini kendinle bütünleştirmek istemez misin? İstersin. Gel bizimle ol ve Avrupa birliğinde ve 
mançuryada payını al! 
 
Bunu Slav imparatorluğu kabul etmişti nihayetinde akdeniz slav kartını oynamıştı ve slavyanın slav 
hassasiyeti vardı ve slavya Akdeniz imparatorluğundan da aldığı teknolojik yardımla doğu avrupada 
büyük kazanımlar elde ederek berlin’e kadar dayanınca Avrupa birliği barış istemek zorunda kaldı. 
Doğudaysa mançurya’yı ele geçirmek için çin ile savaşmaktansa bir miktar daha mançuryadan 
fedakarlık yaparak çin’i savaş dışına iterek savaş sonunda büyük kazanımlar elde etti. Çin-slav 
barışında heyni düzeni büyük rol oynamıştı diyebiliriz. Newoo gibi paralar akıtmışlardı. 
 
Savaşın sonunda ise Latin amerika birleşik devletleri ve asya birliği devletleri kurulmuştu. Savaşta 
kab’nin kazanımları az oldu sadece atlas okyanusundaki madeira, yeşil burun, azor ve kanarya 
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adalarıyla yetindi meksikadan toprak koparamadı. Güney amerika birleşik devletleriyse meksikayı 
ilhak ederek Latin amerika birleşik devletlerini kurdu. Kazanımı büyüktü ve hedefinin avrupa 
birliğindeki romen dilleri konuşan topluluklar olduğu da su götürmez gerçekti bu yüzden savaş 
sonrasında bu ikisi rakip devlet oldu. 
 
Avrupa birliği batıya doğru genişlerken doğudan toprak kaybetti, Akdeniz imparatorluğu uxirego ve 
diplomasinin avantajıyla toprak kaybetse de süper güç olmayı sürdürdü. Bazıları Türkler ikinci kere 
gerileme dönemine girdi bile demişti ama tarih bunu yalanlayacaktı. Asya birliği ise savaşın asıl 
kazananıydı. Batı asya devletini ve doğan güneş imparatorluğunun %80’ini ilhak etti. Afrika devleti de 
sınırlarını en çok genişleten devletlerden oldu. 
 
Heyni düzeni newoo’yu ortadan kaldırmaya başlıyor 
 
5.dünya savaşının sözde kazananları için bir zafer yoktu. Akdenizden azımsanamayacak kadar toprak 
ele geçirmişlerdi, romayı tekrar almışlardı ama kudüsü sonsuza dek kaybetmişlerdi. Newoo’da ise 
soğuk duş etkisi yaratmıştı bu rezil durum. Newoo üyeleriyse artık iyiden iyiye “sonumuz geldi” 
demeye başlamıştı. Heyni düzeninin başarısı da ortadaydı newoo’nun son büyük planını da yerle 
yeksan etmişti. 6.abdülhamidin emri gereğinde dünyada birer ikişer newoo üyeleri ortadan 
kaldırılmaktaydı. Newoo üyeleri artık geceleri bile rahat uyuyamaz olmuştu. Çünkü heyni düzeni 
üyeleri uxirego’yu peynir ekmek gibi tüketip ikna edebiliyordu insanları. Özel bir iğneyle yapıyorlardı 
bunu da. Bu iğneyi kah kaçırarak kah robot böceklerle yapıyorlardı. Özellikle david chorterish’in 
ölümü çok fenaydı. Eşi alışverişteyken heyni üyelerinden birisi koluna iğneyi saplamıştı. Sonra da 
kadına uxirego sayesinde oluşturulmuş özel ses tonu tekniğiyle telkin etti david chorterish’i öldür diye 
ve öyle de yaptı. David yataktayken onu yastıkla boğmuştu. 
 
Kimi newoo üyeleri aşçıları tarafından zehirlendi, kimilerinin hizmetçileri uçan arabalarını bozdu 
derken newoo üyesi olmak şöyle dursun sempatiyle yaklaşan bir iş adamı bile kalmamıştı dünyada. 
Kendini kurtarabilen birkaç newoo üyesiyse marsa kaçmıştı bir gün marsı karıştırmanın altyapısını 
hazırlıyorlardı gizliden gizliye. Mars sürgününden başka çareleri yoktu ya ikna olacaktılar yahut infaz 
edilecektiler. Marsa kaçışlara biraz göz yumuldu dense yanlış olmayacaktır. 
 
GEZEGEN REHBERİ 
 
Dünya: 
 
Milattan 12000 yıl önceki haliyle buzul çağındaki gezegen. Üzerinde atlanya ve yuana adlı 2 ayrı 
devlet mevcut insanlar en gelişmiş tür ve ömürleri 700 yıl civarında. Gelişen teknolojiyle ahlaki ve 
barışsal yozlaşma var. Büyük tufan sonrasında tüm teknolojisini yitiriyor ve hayat sıfırdan başlıyor. 
3.dünya savaşı sonrasındaysa uxirego’nun şafağının sökmesiyle yüksek teknolojik günlerine geri 
dönüş macerası başlıyor. 
 
Mars 
 
Dünyanın komşusu kızıl ve kurak gezegen. 2024 yılında ilk insanlar kolonizasyon için bu gezegene 
inmiştir. İlk ayak basan edward rotten’dır. 3.dünya savaşı sonrası gelişen teknoloji münasebetiyle 
yapay biyosfer yavaş yavaş yerini dünyalaştırmaya bırakmıştır. İlk mars kolonistleri daha çok toprak 
altlarında yaşardı ve üst katmanları bitki ve hayvan yetişme alanı olarak kullanırdı. Oksijen için marsın 
demir kaynakları kullanıldı ve mars zamanla ısıtıldı. Su kaynağı ise ganimed uydu kolonizasyonundan 
sonra ganimed uydusundan sağlanmaya başlanmıştır. Daha evvelden mars suyu kullanılırdı. 
22.yüzyıldaysa marsın ilk kolonisi artık nefes alınabilecek hale geldi. Vishene ismindeki bu kolonide 
marsta açık ortamda yavaş yavaş tarım yapılmaya başlanmıştı ama daha çok yol kat edilmesi 
gerekirdi. Mars dünyanın uzaydaki ortak kolonisiydi ve hiçbir ulusa ait değildi ama içinde her ulustan 
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insan vardı. 3.dünya savaşı esnasında mars kolonisinde bir ara panikleme dönemi olmuştu ama 
birleşmiş milletler koloninin devamlılığını ne pahasına olursa olsun temin edeceğini açıklayınca 
sükunet hakim olmuştu. Zaten isyan çıkarsalar ne yapabilirlerdi ki? Dışa bağımlıydılar. 
 
Ganimed 
 
Ganimed uydusu insanlığın 2.kolonisidir ve buradan genellikle marsın su ihtiyacı karşılanmaktaydı. 
Soğuk bir koloniydi ve ısıtma mühim meselelerdendi. Bu yüzden insanlar toprak altındaki kolonilerde 
yaşıyorlardı. Su ihtiyaçları da buralardan karşılanıyordu. Marsa su satma karşılığında marstan 
yakılabilecek maddeler almaktaydılar. 
 
Ceres 
 
Başlangıçta mars için hammadde çıkartılan bir araştırma cüce gezegeniydi bu yüzden koloni olma 
tarihi 2025’ten başlar. zamanla farklı bir koloni halini aldı. 
 
Ay 
 
Ay kolonisi 2100 yılında kurulmuş bir kolonidir ve tamamen dünyaya bağımlıdır koloni sakinleri yer 
altında yaşar. Ay kolonisi aslında insanların robot üssüdür burada robotlar madencilik yaparlar ve 
diğer gezegenlere kalkan nakliye araçlarının bir kısmı da buradan kalkmaktadır. 
 
Maur; 
 
Vorişa sisteminin yağmur ormanlarıyla kaplı gezegeni. Üzerinde hayvansal hayat mevcut. Asırlar 
boyunca bakir bir gezegen olarak varlığını devam ettirdi. M.s 2500’lü yıllarda kolonizasyonu 
gerçekleştirildi. 
 
Mevina sistemi lemina gezegeni 
 
Atlanyalıların arasa ilk yolculukları esnasında uğrayıp az bir süre kaldıkları gezegen. Gökyüzü kırmızıdır 
ve gezegende kırmızıya çalan tonlar hakimdir. Canlı bir gezegendir. Atlanyalılar tekrar kendi 
medeniyetlerini inşa ettikten sonra burada üs kurmuşlardır bir nevi kolonizasyon 
gerçekleştirmişlerdir. Lemina’nın ilginç hayvvanlarından birisi uçan yengeçtir. Büyüklüğü 70 cm’ye 
kadar ulaşabilir. Balık açısından zengin olan lemina gezegeni uzay ticaretinde ilerleyen asırlarda 
önemli bir konum kazanacaktır. Bu gezegende ağaç yaprakları turuncu renktedir kuruyup yere 
düştüklerinde mavi renkte olurlar. Bir tane uydusu vardır ve bu uydunun toprağının peynir gibi 
koktuğu söylenmektedir. Bazı insanlar bu uydunun toprağını yemiştir hatta ve toprakta peynir tadı 
vardır ama bileşikler bakımından peynir değildir bu uydu. 
 
Matar sistemi-akavi ve lekvi gezegenleri 
 
Akavi matar sisteminin su dünyası gezegenidir üzerinde pek kara barındırmaz. En büyük kara parçası 
750 kilometrekareliktir. Akavi gezegeninde medeniyet su altındaydı. Akavi canlıları su içerisinde 
elektrik yaymaktaydı elektrik iletmeyen bir su canlısı yoktu bu yüzden insanların bu sularda bir canlıya 
yaklaşması her daim tehlike oldu. Akavi tüm uzayın cezbedici bir gezegeniydi. İnsanların keşfinden 
sonra su ihtiyacı için pek çok kez su çekildi. 
 
Lekvi gezegeni de bir su dünyası gibiydi akaviden uzaktaydı ve burada su sudan ziyade gıda jölesi 
kıvamındaydı. 
 
Rema sistemi 
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Rema-1 gezegeni bu sistemdeydi ve rema-1 şempanzelerin gezegeniydi insanlar buraya şempanzeler 
yerleştirmişlerdi. Ayrıca insanların dünyadan sonra ilk yerleştikleri gezegen rema 1 gezegenidir fakat 
birkaç yıl içerisinde insanlar rema 1 gezegeninde vefat etmişlerdir. Elmaya benzeyen zehirli bir çeşit 
meyveye ev sahipliği yapmaktadır 
 
İnte sistemi 
 
İnte sistemi içerisinde 3 gezegen vardır ante, inte-b ve unte. Aralarında sadece inte-b yaşama 
elverişlidir ve atlanyalıların ilk kolonileştirdiği gezegenlerden birisi inte-b gezegenidir. İnte-b demir 
açısından zengin bir gezegendir. 
 
Semes sistemi gezegenleri 
 
Lahmi sistemin ilk gezegenidir ve sıcak bir gaz devidir. Bu sebeple üzerinde yaşam bulunmamaktadır. 
Geceleri parlaklığıyla ünlüdür. 
 
Morel ise sıcaklığı aşırı yüksek olan ve kolonizasyona imkan tanımayan bir gezegendi insanlar burada 
kesinlikle yaşayamazdı. Gezegen lav akıntılarıyla doluydu. 
 
Amez gezegeniyse uzaklık bakımından üçüncü sıradaydı ve yaşanabilir bölgede bulunmaktaydı ama 
bu gezegen bir çöl gezegeniydi ve yüzeyinin sadece %3 kadarlık kısmında sıvı halde su bulunmaktaydı. 
Geri kalan sular kumların altında bulunmaktaydı. Kutup bölgeleri ancak yaşama elverişli bölgelerdi. 
Gezegenin ekvator kısımlarında sıcaklığın 80 dereceye kadar çıktığı oluyordu. Ekvator bölgelerinde 
hayatta kalmak imkanlar dahilinde bile değildi. Kumlar yer yer aşırı ısıdan ötürü cam parçacıklarına 
bile dönüşebiliyordu ekvator bölgesinde. Bu gezegende yaşayan insanlar gezegendeki suyu çok 
tedarikli kullanıyorlardı. Haftada 10 litreden fazla kimseye su verilmiyordu. Ayrıca aras gezegeninde 
cumhuriyetin ilanından sonra bir hapishane gezegenine çevrilmişti. Ağır suçlular bu gezegende cam 
işçiliği maksadıyla çalıştırılmaktaydı. Suçluların çoğu zaman “öleyim de beni bu gezegene 
göndermeyin” dediği rivayet edilir. Hatta bir gün bir suçlunun sürgün kararı sonrasında şu şarkı 
bestelenmişti; 
 
“gideceğime ameze gitseydim ölüme 
Nerede gezegen olsa olsa cehennem 
Kavurucu gün ışığında ölümüne bir köle” 
 
İşte böyle bir kötü gezegendi amez. İnsanların gitmek istemediği, vali olarak bile gidilmesinin tercih 
edilmediği bir gezegendi. Kar han’ın karısı kar han’ı öldürdükten sonra bu gezegene sürgüne 
gönderilmiştir ve cam fabrikalarında aşçı olarak çalışmıştır ömrünün sonuna kadar. vücudu bu 
koşullara ancak 10 dünya yılı dayanabilmiştir ve bir gün vefat etmiştir. Kar han’ın karısı diğer 
gezegende ölen mahkumlar gibi ameze gömülüdür. Amez’in faunasında ise dev çöl kertenkelesi 
mevcuttur. 7 metre kadar uzunluğa sahip olan amez kertentelesi çoğunlukla yer altında yaşamaktadır 
ve kumda kazı yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Etçil bir varlıktır ve sıcağa dayanıklıdır. 
 
Talon ise mars benzeri soğuk bir çöldü ve buradaki kolonizasyon diğer gök cisimlerine göre daha çetin 
geçmişti. Bu gezegen sıkı bir terraforming gerçekleştirmişti ıslahı için büyük paralar harcandı. 
 
Nula ise aras’ın uydusuydu ve atmosferi vardı. Üzerinde sular akan, deniz olan bir uyduydu, nefes 
alınabiliyordu tek eksikliği vardı halihazırda bir canlılık içermiyordu. Kupkuru bir toprak ve su 
yağınlarından başka bir şey yoktu. Burada kolonizasyon yapıldıktan sonra sadece yeşertilme aşaması 
gerçekleştirildi. İkinci bir aras gibi oldu bu gezegencik. 
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YAŞAM FORMLARI REHBERİ 
 
İnsan 
 
İnsanlar dünya orijinli bir varlıktır. Buzul çağı öncesinde teknolojinin etkisi ve bünyelerinin müsaitliği 
birleşince 700 yıla kadar yaşam sürelerinin çıktığı gözlemlenmiştir. Galaksinin en yeni ama en çabuk 
gelişen ırkı bu ırktır, seçilmiş bir ırktır. Bir kısmı aras gezegenine gidip kolonileştirme yapmıştır. Büyük 
tufandan sonra insanların teknolojisi sıfıra inmiştir. Aras insanları dünya insanlarına göre daha 
gelişmiştir. Aras insanlarına dünyada yaşadıklarında memleketleri olan atlanyaya nisbeten atlanyalılar 
adı da verilmektedir. 
 
Vorte 
 
Vorteler mavi-gri karışımı vücuda sahip büyük gözlü, burunsuz(burun yerine sadece hava alma 
delikleri var) küçük çeneli bir yaratık cinsidir. Aldebaran yıldız sisteminde yaşarlar ve teknolojik olarak 
insanlardan kat kat ileridedirler. İnsanlar dünyada görülmeden önceki zamanlarda uzayda grumen 
ırkıyla kıyasıya savaş yapmaktaydılar ve pekçok gezegeni kolonize etmişlerdi.İnsanların uzayda 
görülmelerinin ardından pek uzayda dolaşmayıp kendi yıldızlarına çekilmeyi tercih ettiler. Vorteler 
nefeslerini tuttuklarında görünmezlik kazanabilen varlıklardır ve telepati yetenekleri de vardır. ayrıca 
insanların arasında dolaştığı zamanlarda maske takmaya dikkat ederler. Kanlı canlı bir vorteyi 
yakalayıp ispat edebilen bir insan olmamıştır. 
 
Grumen 
 
Grumen bir sürüngen ırktır ve etçildir, zeki bir ırktır. Kafası velociraptor’a benzer 2 ayak üzerinde 
gezer vücudu insan vücudu gibidir ama tek farkı kuyrukları olması ve vücutlarının timsah derisi gibi 
olmasıdır. Grumen nefesi çok sıcak bir nefestir kavurucu etkisi vardır. grumenler bir aralar dünyada 
da bulunmuştur. Ejderha efsanelerinin kaynağı grumen ırkıdır. Grumen ırkı pek kolonizasyon yapmaz 
genellikle avcılık yaptığı görülmektedir. Geldiği gezegende canlı türlerini yakalayıp etinden ve 
kanından faydalanırlar. Ezeli rakipleri vorte ırkıdır. 
 
Akavili 
 
Akavililer su altında yaşarlar akıllı balıktırlar medeniyetleri de su altındadır. Elektrik yayabilirler ve 
susuz yaşayamazlar. 
 
Pegasus 
 
Aras gezegenine hususi yünlü, uzun boylu ve kanatlı bir at cinsi. Aras gezegeninde teknoloji 
yoksunluğu dönemlerinde savaşlarda bol miktarda kullanılmıştır. Uçabilmesi için bir süreliğine 
koşması gereklidir. Dünyaya tekrar yerleşen atlanyalıların çocuklarına pegasuslardan bahsetmesi 
neticesinde dünya kültürlerinde de isminden söz ettirmiştir. 
 
Kleon 
 
Aras gezegeninin kafası kurt vücudu aslan biçiminde olan yırtıcı canlısı. Hangi dağda kleon öldü 
deyiminin müsebbibidir. 
 
Anka kuşu 
 
Kırmızı tüylü 4 metre kanat genişliği olan aras gezegenine ait bir kuş türüdür genellikle yüksek 
dağlarda yuva yapar. Kendisine ve yumurtalarına saldırılmadığı sürece barışçıl bir canlıdır. Anka 
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yumurtası bu sebeple pahalı ama lezzetli bir yumurtadır. Çünkü yumurtası çalınan anka kuşu bu 
hırsızlığın intikamını almak için gelecektir. Atlanyalıların teknolojilerini arasta tekrar 
geliştirmelerinden sonra nesilleri tükenme tehlikesi altına girmiştir. 
 
Hidra 
 
Aras gezegeninin 7 kollu ve hem karada hem de suda yaşayabilen ahtapotudur. Kollarından zehirli gaz 
salınımı yapar ve bu hayvanı öldürmek oldukça güçtür. Eğer kollarından birisini keserseniz ve 
elinizden kurtulursa 1 hafta içerisinde kesilen kolu yerine gelir. 
 
BAZI ŞAHISLAR VE HAYATLARI 
 
Hore nat ve hayatı 
 
Hore nat m.ö 12024 yılında başkent adur’da doğdu atlanya devletinin prensiydi. Atlanya 
imparatorluğu büyük tufandan önceki dünya üzerinde en büyük imparatorluktu. Hore oldum olası 
savaş ve şiddet ortamı yanlısı değildi ve yuana ile atlanya devletlerinin aynı dünya üzerinde çok rahat 
yaşayabileceğini savunmaktaydı. Bu fikrineyse 12 yaşındayken yaşadığı zaman kayması tecrübesi 
sebep olmuştu. Asırlar sonrasından bir zaman tüneli vasıtasıyla gelen kahun bin ixar adlı torununu 
görünce bir şeylerin yanlış gittiğini hissetmişti ve biraz muhabbette etmişlerdi. Kardeşini çağırıp bu 
zaman yolcusunu gösterecekken bu yolcu kaybolmuştu. Kardeşi “hani zaman yolcusu? Yolcu 
görmüyorum sen hayal kuruyorsun” deyince doğal olarak bir şey diyememişti ama sarayda bu olay 
yaşanmıştı lamı cimi yoktu. Hore nat uzay gemisindeyken evlendi ve 3 çocuğu oldu 2 erkek bir kızdı. 
Hornet, elmet adlı çocukları erkek inke adlı çocuğu ise kızdı. Hore medonya kentinin kurucusuydu 
medonya natyanın başkentiydi asırlar boyunca da öyle kalmıştı. Hore nat m.ö 11402 yılında hayata 
gözlerini yummadan evvel şu sözleri söylemişti; 
 
“dünyada doğdum bir prenstim dünya benim olabilecekken uzay yolunda ömrüm geçti arasa geldim 
bura benim oldu ama geçip gidiyoruz” 
 
Hore’nin bu sözleri aslında insan yaşantısının kısa bir özeti gibiydi. Nereye kaçarsan kaç ölümden 
kaçamazsın sözünün kanıtıydı. 
 
Huri na (m.ö 11300-m.ö 10678) 
 
Huri na babası giro na annesi de meri na olan bir kız çocuğuydu aras gezegeninde doğan ilk insandı ve 
hore nat’ın hüküm sürdüğü yıllarda doğmuştu. Bu çocuk doğduğunda hore nat bizzat ziyaret etmişti 
ve şunları söylemişti; 
 
“işte gezegenimizde doğan ilk insan. Bu bir başlangıç ve bu bebek gezegende gözlerini açtı. Ben 
şahsen dünyada kalan kız kardeşimin ismini bu kız çocuğuna layık görüyorum Allah analı babalı 
büyütsün” dedi. Ve ailesi de memnuniyetle karşıladı bu isim koymayı. Huri yetişkin bir kız olana kadar 
ailesiyle beraber kalmayı tercih etti. Seyahati çok seviyordu ve bir gün babası ona dedi ki; 
 
“huri, seyahati çok seviyorsun belli. Ama genç bir kızın da dikkat etmesi gereken hususlar var sana 
dövüş eğitimi vermeliyiz ki kendini tehlikelerden koru” 
 
Demişti kız da kabul etmişti dövüş eğitimi almıştı bu sayede doğada daha iyi hayatta kalabilecekti. İlk 
seyahatini denizden gerçekleştirdi medonya adasını terk etti ve yeni atlanya kıtasına yerleşti 
buralarda köylülere yardım etti tarımsal işlerinde ve bir köylü çobanla tanıştı köylü çoban onu içten 
içe beğeniyordu ve bir gün ağacın dibinde; 
 



 
 

114 
 

“ona onu sevdiğimi söylesem kabul eder mi hiç bilmiyorum ama tam benim kafadan bir kız gezmeyi 
de seviyor keşke duysa hislerimi” deyince tam o esnada huri ağacın arkasında bu sesleri işitti ve “ben 
de seni seviyorum” dedi. Çoban utanmıştı biraz ama “yok utanmana gerek yok zaten kendim 
yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştım” dedi. Gel zaman git zaman bunlar sade bir törenle evlendiler ve 
evlerinden ayrıldılar. Oğlanın ismi uni merut’tu. Birlikte uzak diyarlara seyahat ettiler ilginç hayvanlar 
gördüler. Kuzeye, daha kuzeye gittiler merkan adasına hatta tuy adasına kadar gittiler. Tuy adasına 
gittiklerinde artık seyahati bitirmenin daha iyi olacağını düşündüler çünkü bir yerden sonra çoluk 
çocuk sahibi olmak daha cazip gelmişti. Tuy adasında kimsenin mülkü olmayan bir toprağa evlerini 
kurdular birlikte ve burada yaşadılar. Zamanla eşyalar aldılar, yaptılar, hayvanlar aldılar, bitki diktiler. 
Tuy adasında çoğaldılar geliştiler. Soylarından birçok kişiyi gördüler ve ileride norune devletini 
kuracak merut hanedanının başlangıcını oluşturdular. Huri na m.ö 10678 tarihinde hayata gözlerini 
yumduğunda cenaze törenine imparator hornet nat bile katılmıştı sonuçta aras gezegeninde doğan ilk 
insandı ve bu saygıyı hak ediyordu. 
 
Lami enk (m.ö 12005-m.ö 11000) 
 
Lami enk’in anne ve babası gemiye binenlerdendi ve küçük lami’yi kimselere bırakamamışlardı 5 
yaşında dünyadan gemiyle ayrılmıştı. Annesine soruyordu; “anne neden evimizi terk ediyoruz?, 
evimiz çok güzel” dese de annesi “yeni ve daha güzel bir eve gidiyoruz oğlum” diyerek onu ikna 
etmeye çalışıyordu. Ama lami üzüntülü kalıyordu “arkadaşlarımdan ayırmayın beni nolur” diyordu. Bu 
sebeple annesi bir an tereddüte de düşmüştü ve eşine “gitmesek olmaz mı? oğlumuzun üzülmesine 
değecek mi?” dediğinde eşi “tabii ki de gitmesek olmaz. Asıl üzüntü bu zulüm gezegeninde kalırsak 
peydah olacak. Bir gün düzen muhafızları bizi evimizden alıp hapse tıkarsa asıl o zaman bu çocuğun 
çocukluğu mahvolur en azından dünyadan ayrılalım ki ebeveynlerini kaybetmesin. Birkaç arkadaş 
uğruna bir istikbal çöpe atılmaz” dediğinde annesi de istemsizce “haklısın” demişti. Lami’yi ikna 
etmek zor olmuştu “bir gün geri döneceğiz” diye ikna etmişlerdi ancak. Yanına oyuncaklarını da alıp 
terk etti dünyayı. Çocukluk arkadaşına da “geri geleceğim, oyuncak köpeğime sahip çık” diyerek veda 
etmişti. Ama nereden bilecekti ki arkadaşını da oyuncak köpeğini de bir daha göremeyecekti. 
 
Uzay gemisinin habitatında günler günleri, aylar ayları kovaladı lami artık eve dönmek istiyorum diye 
yalvarıyordu ama hiç dönemeyecekti bunu da yavaş yavaş kanıksamaya başlamıştı. Lami yolculuk 
esnasında çeşitli gezegenlere de indi her nihayetinde. Çocukluğu, gençliği gemide geçmişti, evliliğini 
bile gemide gerçekleştirmişti ama özlediği tek bir şey vardı o da dünyaydı. Oyuncak köpeği de 
arkadaşı da çok uzaklardaydı. Boş zamanlarında dünyada gördüklerinin çizimlerini yapmayı çok 
severdi sonuçta halen anılar beynindeydi. Lami 500 yaşındayken aras gezegenine inmişti. Nihayet 
gerçek bir gezegende ikamet edebilecekti şimdi. yıllarını gemide geçirmiş bir insandı 500 yaşında 
arastaydı. 501 yaşına kadar ellerindeki teknoloji halen onlarla birlikteydi. Yanardağ patlamasıyla 
teknolojinin yok oluşundan sonra ise şunları demişti; 
 
“şansımıza bak gençliğimiz gemide oldu heba, tam rahat edecekken rahatlıktan da olduk ah nedir bu 
çile böyle” 
 
Daha sonra hayatının geri kalan yarısını da teknolojiden yoksun bir toplumda geçirmek zorunda kaldı. 
Toplamda 1005 sene yaşadı heros nat zamanında vefat etti. Heros natta Lami enk’ten 1 yıl sonra 
vefat etti. Lami enk 1 yıl daha yaşasaydı 4 aras liderinin saltanatını görmüş olacaktı. O cennet gibi bir 
hayatla başlayıp nihayetinde zor bir hayatla ölmüş bir insandı. O öldüğünde artık dünya doğumlu 
kimse aras gezegeninde yaşamıyordu. O ölmeden önce insanlar sürekli ona gelir ve dünyadan biraz 
daha bahsetmesini isterdi o da bahsederdi neler neler olduğundan hatırlayabildiği kadarıyla. 
 
Son olarak natya devletinin 7.imparatoru beled nat’ın isim babalığını yapmıştır. O zamanlar prens 
olan heros özellikle rica etmiştir “gel bu bebeğin isim babası sen ol sen ol ki dünyalı birinden isim 
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almış olsun”. Demiştir lami enk’te bu isteği dolar olarak kabul etmiştir. Natyada birçok çocuğa isim 
babalığını yapmış adamdır lami. Yaşlı insanların çocuklara isim koyma geleneği de lami ile başlamıştır. 
 
Delhi rajası giri mana ve anıları 
 
Delhi rajası olan şahıs aslında bir vorteydi yani aldebaranlıydı. Delhi rajasının kılığına girecekti giri 
mana adlı aldebaranlı. Hatta sordular “neden böyle bir şey yapıyoruz efendim?” diye. O da cevap 
verdi; 
 
“bu gezegende indiğimiz bu topraklar çok zengin topraklar ve baharat dedikleri toz türleri var bu 
tozları birleştirip özel işlemlerden geçirerek gıda sıkıntımızı düzenleyeceğiz hepsi o. O yüzden buranın 
yöneticisini kaçırmamız şart” demişti. Raja kaçırılacaktı bu bir çocuk oyuncağıydı ama olayın gürültü 
patırtısız olması lazımdı ve bunun için de telepati kullanacaklardı rajaya telepatiyle dışarı çıkma hissi 
aşılanacaktı. Öncelikle bir asker nefesini tuttu gece vakti ve rajanın odasına girdi ona uykusundayken 
dışarı çıkması gerektiğini söyledi ve çabucak dışarı çıktı. Rajanın muhafızları bir takım gürültüler 
duymuştu ama mana verememişti. Neyse raja uyandı ve “içimden bir ses dışarı çıkmam gerektiğini 
söylüyor kıllandım yahu” dedi. Dışarı çıkarken muhafızları “efendim nereye? Diye sordu raja 
“geleceğim takip etmeyin biraz hava alacağım” dedi. Ve bir süre yürümeye devam etti. Sonrasında bir 
ışık peydah oldu üzerinde ve raja uzay gemisine ışınlandı. Muhafızlar ışığı görünce koştular ama bir 
şey görememişlerdi. Raja da ortalarda yoktu. 
 
Aldebaranlılar rajayı uyuşturdular raja uyandığında “ne oluyor siz nesiniz böyle?” diye şaşkın şaşkın 
sorular soruyordu fakat vorteler ağızlarından tek bir kelimeyle bile konuşmuyordu konuşmamasına 
ama her soruda cevaplar beyninde belirince anladı ki bunların farklı bir sistemi vardı anlaşma 
hususunda ve telepati yapıyorlardı. Ve “pencereden bak” dediklerinde raja pencereye baktı bakmaz 
olaydı küçük dilini yutacaktı raja uzaya çıkmıştı ayın üzerindeydiler ve gemi kaptanı “bu kadar 
bilgilendirme yeter bayıltın işimize bakalım eğlencenin sırası değil” dedi. Bayıltıldı raja ve kafa derisi 
yüzüldü. Özel bir operasyon ile giri mana’ya monte ettiler. Aynı şekilde el ve ayak derileri de 
kopyalandı ve asıl rajanın yaşamına son verildi. Vakit kaybetmeksizin dünyaya iniş yaptılar ve rajanın 
muhafızları rajayı ararken rajalaşmış giri mana’yı buldular rahat bir nefes aldılar. 
 
Giri mana bir uzaylı olduğundan ötürü ve yüzü maskeyle örtülü olduğundan dolayı eşlerini boşadı ilk 
önce. Sonuçta boşamasa nihayetinde uzaylılığı anlaşılacaktı. Ve giri mana kendisine fazla 
yaklaşılmasını da istemedi bu sebeple. Rajanın çevresindeki bazı kişiler “efendim eşlerinizi 
boşamanızın sebebi onlardan sıkılmanızsa size yeni eşler getirelim” diye teklif ettiyse de giri mana 
“hayır gerekmez” diyordu. 
 
Bu şüphe devam ederdi nihayetinde bu sebeple uzayda aldebaranlılar eldeki mevcut deri kopyasını 
çoğalttı ufak rötuşlar yaparak vorte askerlerine taktılar. Sonra da dünyaya doğru yol aldı bu uzaylı 
sürüsü. Bir gün raja “yeni saray görevlileri aldım” dediğinde bu birbirine ufak farklarla benzeyen 
tipleri görmüşlerdi. 
 
Bazıları şüphelendi bu tiplerden “yahu birbirine benziyor bunlar” demekten kendini alamıyordu ama 
üzerinde durmuyordu kimse bunların. Ayrıca bu görevliler için yeni yatakhane ve yemekhane de 
açılmıştı ve bunlar bizzat çalışmıştı bu görevde. 
 
Bir gün sarayın yatakhanesinin penceresinin önünden geçen bir adamın gözüne bir ışık ilişti 
yatakhanede bir de baksın ne görsün! Saray görevlileri insan değil! vorteler bu dünyalıyı fark eder 
etmez “yakalandık tutun nefesleri” deyip ranzaların arkalarına saklandılar ve doğal olarak gözden 
kayboldular dünyalı da kaçtı. Ama ertesi gün kent meydanında bir adam bağırıyordu “millet uyanın 
gözünüz görsün rajamızın muhafızları insan değildir başka bir varlık var sarayımızda muhafızlar insan 
değil dün gördüm ortadan kayboldular” dese de halk gülüyordu sadece “yazık kafayı yedi herhalde” 
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diyordu. Bu gürültüyle beraber insan olan saray muhafızları görevlendirilerek adam derdest edildi 
saray erkanına tahkirden ve “biz insanız ne yaratığı” diyerek adamın içine şeytan girmiş diyerek 
bağlayıp nehre attılar. Sonrasındaysa çeşitli araştırmalar yaptılar nereden ne kadar baharat alınacağı 
hususunda. Daha çok baharat ekimi yapmaları için özel formüller geliştirip topraklara döktüler 
yetmedi vergileri arttırdılar bu sayede hem daha çok vergi ödüyorlar hem daha çok kazanıyorlardı. Bu 
esnada vortelerin uzay gemisi de ayın arka yüzündeki uzay üssüne inişini gerçekleştirdi. 
 
Bir süre uzaylı raja ve adamları baharatçılık konusunda rahattılar ekmek elden su gölden yaşıyorlardı 
ama ta ki atlanyalıların gelişi haberini alana kadar. uzay üssünden bir mesaj ulaşmıştı giri mana’ya ve 
şunları diyordu; 
 
“semes yıldızına binlerce yıl önce giden insanlar dünyaya geri dönmüşler haberiniz olsun” 
 
Şimdi paçalar tutuşmuştu semes yıldızındaki atlanyalılar yeniden sahnedeydi. Aras gezegenine 
atlanyalılar indiğinde vortelerin yanardağ sabotajı sayesinde bir süre oyalamışlardı ama yine eski 
teknolojiye insanlar kavuşmuştu. Yanardağ sabotajı da zorlu bir görevdi 1 gecede yapılması 
gerekiyordu. Bir rezonans aletiyle yanardağ faaliyete geçirilmişti uzun süreçli bir plandı rezonans 
sayesinde bir gün yanardağ patlayacaktı ve patlamıştı tüm teknolojinin kaynağı olan gemi yok 
olduğunda görevlerini tamamlamışlar ve yıldızlarına dönmüşlerdi. 
 
Atlanyalılar geri dönünce başlangıçta mezopotamyaya uğramışlardı ve bayağı kalmışlardı oralarda. 
Göstere göstere yaşıyorlardı dünyada atlanyalılar ve bir gün illa ki geleceklerdi hint topraklarına. Ve 
gemileriyle bir gün geldiler onları ve giri mana tarafından karşılandılar hoşgeldiniz nereden geldiniz 
diyerekten sanki hiç bilmiyormuşçasına dinlediler onların özelliklerini. Bir süre kalacaklardı burada da 
belliydi yani ama halkı da kışkırtmalarından korkuluyordu. Ama vorteler renk vermeyecekti 
nihayetinde. 
 
Bir süre geçtikten sonra vorte askerlerden birisi gecelenin zifiri karanlığında çalılıkların arasında 
kamuflajsız olarak geziniyordu ve atlanya uzay gemisine doğru yaklaşmıştı arkası dönüktü ve bir ses 
“hey” diye seslendiğinde refleks olarak başını çevirip bakmasıyla atlanyalıyla göz göze gelmesi bir 
olmuştu. Hemen yapılması gerekeni yaparak nefesini tuttu ve görünmez olup koşarak gözden 
kayboldu. Bu olay neticesinde atlanyalılar bu uzaylı işini araştırmaya başladı çevredeki bazı 
insanlardan anılarını dinlediler dinlemesine ama bir sonuç alamadılar. Aşırı baharat üretimi de 
kıllandırmıyor değildi atlanyalıları ama çokta soru sorarak vorteleri kıllandırmak istemiyorlardı. 
Atlanyalıları zar zor başlarından savdılar ve dünyadan atlanyalılar ayrılana kadar kıpırdamadılar bile. 
çünkü kaçsalar bu anormallik er ya da geç anlaşılacaktı. Atlanyalılar gittikten sonra giri mana 
adamlarıyla toplantısını yaptı; 
 
“Yıllarımızı burada geçirdik insanların baharatlarını nesilleri boyunca da zimmetimize geçirdik ve artık 
kalkma vakti. Yarın kentten uzak bir mevkide aracımız bizi bekliyor olacak nihayet binip gidebileceğiz” 
dedi. Ertesi gün sefere çıkarmış gibi şehirden çıkan kral sadece adamlarıyla birlikte yol aldı. Herkes 
sefer yapılacak zannediyordu ama uzaylı kral ve mahiyeti kaçmıştı çoktan kendi yıldızlarına yola 
çıkmışlardı. Sefer uzadıkça kent halkı bu işte bir iş olduğunu anlamıştı. Bazı gözlemciler yola 
koyuldular ve bir köylü buldular konuşturdular buradan geçen bir ordu hakkında bildiklerin var mı 
diye. Ve köylü cevap verdi; 
 
“gece vaktiydi uyuyamamıştım bindim atıma zifiri karanlıkta ve bari ay ışığında gezintiye çıkayım 
demiştim bir tarla tarafında bir tabur asker gördüm ve bir süre sonra gökyüzünde bir ışık gördüm 
dikkatli bakınca devasa bir demir bulut gibi bir şeyin olduğu görülebiliyordu. ve teker teker bu 
askerler bu ışığın altından demir buluta doğru çekildi. Başka da bir şey bilmiyorum” 
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Gözlemciler şaşkınlık içerisinde geri dönmüşlerdi. Etrafta çok nadiren de olsa görüldüğü iddia edilen 
yabancı yaşam biçimleri yoksa yıllardır şehri mi yönetiyordu? Büyük ihtimalle öyleydi. 
 
Kar han ailesi ve soyu 
 
Kar han(m.ö 3281-m.ö 3052), babası turbek annesi de rease isminde olan atlanyalı bir uzay pilotu ve 
başarılı bir devlet adamıdır. Dünya gezegenine atlanyalıların ilk seyahatinde geminin ve seferin 
komutanlığını yapmıştır. Kar han’ın dünya seferinde görev almasına şaşırmamak lazım çünkü 
yaşıtlarına nazaran daha çabuk büyüyen, daha çabuk konuşabilen, daha çabuk süt harici gıdalar 
yiyebilen bir çocuktu ve özel olarak imparatorluğun himayesinde bu yüzden yetiştirildi.  
 
Kar han aras gezegenindeyken soylu bir ailenin kızı olan haten ile evlenmişti. Haten’den 2 çocuğu 
oldu biri erkek diğeri dişiydi. Erkeğin adı sal’dı, dişinin adı sel’di. Sel ve sal’ın ergenlik çağında olduğu 
seneler görev gelip çatmıştı eşi gitmesen olmaz mı çocuklar ne olacak? Dediyse de kar han 
“çocukluktan büyüklüğe geçiş evresi ayakta durabilme evresidir” demişti sadece ve yola çıkmıştı 2 
çocuğunu geride bırakarak. Sonuçta bu alemde yeni bir başlangıç yapmak istiyordu ve kar han’a nasip 
olmuştu bu da. Yıllar süren uzay yolculuğundan sonra dünyaya vardıklarında yıllar boyu kaldılar bu 
gezegende yani atalarının kadim yuvalarında. Ne kadar istemese de ne kadar arasta bir yuvası olsa da 
neye konacağı belli olmayan bu gönül sümer kralı Aruz’un kızı ea’ya konmuştu. Ea’yı beğenmişti ne 
olursa olsun diyordu. Ea’ya yakınlık gösteriyordu hep ve korkmuyordu da. Ne olursa olsun kral olsa ne 
yazar kentini başına yıkarım bu kızı alırım diyordu. Uzun süredir haten’siz yaşayan gönlün başkasına 
konmasıydı bu kaçınılmazcasına. Ama Aruz sert tepkinin aksine bu vaziyetten ötürü memnun oldu ve 
kar han ea ile evlendi aralarındaki yaş farkına rağmen. Gerçi kar han bir atlanyalı olduğundan ötürü 
ilerlemiş yaşına rağmen genç görünümünde ve genç kuvvetindeydi çünkü atlanyalılar 15 yaşından 
sonra her yıl 10 yılda 1 yıl yaşlanmış bir dünyalı kadar yaşlanıyordu. Kar han’ın ea’dan 3 tane oğlu 
oldu bunlar hos, ni ve mei idi. Hos ve ni’nin karakteri savaşçı bir karakter olarak öne çıkarken mei 
daha barışçıl ve doğasever bir karakter olmuştu. Ni’nin boyu ise diğer kardeşlerine göre daha kısaydı. 
Sümer topraklarından ayrılık vakti geldiğinde ailecek çeşitli yerlere gittiler ayrıca uxirego elementinin 
dünya üzerinde çeşitli yerlere gömülmesine de ön ayak oldular. Kar han dünyadan gitme zamanından 
evvel eşi ea dünyayı terk etmek istememişti ve doğal olarak çocukları da hiç istemiyordu ve hepsinin 
de fikri dünyada kalmaktı. Kar han dünyadaki çocuklarına gemiye binmeden önce vedalaştı ve 
himalayalardan kalkan gemisiyle aras’a doğru yol aldı. Artık kar han’ın dünyada da bir soyu vardı ama 
asıl film arasta başlayacaktı. 
 
Aras’a giden kar han ayağının tozuyla resmi törene katıldı ve harika bir konuşma gerçekleştirdi ama 
konuşmada ağzından kaçırdığı “orada evlendim” cümlesi sonu oldu. Haten han buna çok içerledi ve 
kar han eve geldiğinde kar han’ın kafasına tavayı geçirip onu sersemletip lazer silahını alarak kar 
han’ın beynine ateş edince kar han’ın cansız bedeni yere yığılmıştı. Cenazesine milyonlarca insan’ın 
katıldığı kar han’ın cenazesi devlet erkanını kıskandıracak boyuttaydı. 
 
Haten han (m.ö 3280-m.ö 3042) 
 
Kar han’ın ilk eşiydi ve imparatorluk hanedanı olan nat hanedanının bir ferdiydi. Kar han’dan 2 çocuğu 
vardı sal ve sel. Kar han’ı yıllar boyunca bekledi başlangıçta dünyadan geri dönen uzay mekiği onu çok 
sevindirmiş olsa da eşinin dönüşte törende yaptığı konuşmayla beyninden vurulmuşa dönmüştü. 
Kararını orada vermişti kar han’ı öldürecekti çok öfkeliydi ama kocası bu kadar öfkeyi beklemiyordu 
umursamaz bir tavırla. Haten çok haklıydı yıllar boyu beklediği kocası ne haberle gelmişti. Kar han eve 
geldiğinde tavayla kafasına indirdi kar han’ı sersemletti peşinden yakasına yapıştı boğuştular biraz. 
Demek evlenip ne idüğü belirsiz kadınlardan çocuk peydahlamak ha! Dediğinde eşi bir dakika izah 
edebilirim dediğinde “neyi izah edeceksin be!” diyerek bir hamleyle kar han’ın silahını belinden alıp 
kar han’ın beynine ateş etti ve kar han yere yığıldı. Çocukları sal ve sel yetiştiğinde tek yapacakları 
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ağlamak oldu ve haten suskun bir biçimde kocasının cesedinin başında bekledi sesi soluğu çıkmıyordu 
çocuklar polise haber verdi kar han’ın cesedi morga kaldırıldı haten ise tutuklandı. 
 
Haten soylu bir kadındı bu yüzden idam kararı verilmesine mani olundu sonuçta bir kahramanın 
hatırasıydı o ne kadar kahramanı öldürmüş olsa da onun eşiydi ve bu kahramanın çocuklarının 
anasıydı. Karar çıkmıştı amez sürgünü. Bir çöl gezegeni olan ve su kaynağı çok kıt olan amez isimli 
hapishane gezegeninde müebbet yemişti. Amez’in cam fabrikalarında yani bir nevi çalışma kampında 
geçirecekti hayatını artık üstelik haftalık 10 litrelik su limitiyle. 
 
Keşke ölseydim de bu ceza bana yüklenmeseydi bile diyordu haten ama iş işten geçmişti kavurucu 
sıcağın altındaki çöl gezegeninin çalışma kamplarında bünyesi 10 yıl kadar dayandı haten han’ın ve 
hayata gözlerini yumdu ve o gezegene gömüldü. 
 
En ironik olan nokta ise şuydu; ne idüğü belirsiz kadın dediği ile kendisinin ataları birdi ne kadar 
binyıllar geçse bile. ikisi de nat hanedanlığındandı. 
 
Hos han (m.ö. 3122-3000) 
 
Hos han kar han ile ea han’ın dünyalı oğullarıydı yarı atlanyalı kanı taşıyordu doğal olarak ömrü de 
atlanyalılar gibi uzun olmamıştır sadece 122 yıl yaşayabilmiştir. Kar han’ın ilk oğludur ve uruk 
kentinde doğmuştur. Doğumunu annesi bahçedeyken bir ağacın gölgesinde gerçekleştirmiştir. Bir 
savaşçı olarak yetişmeye hevesliydi ve öyle de oldu gençliğinde başarılı bir komutan olması için 
eğitildi. Uzay gemisindeki teknolojilere bel bağlamadı bu yüzden. O dünyayı fethetme isteğiyle yanıp 
tutuşuyordu. Uzay gemisiyle hindistana gittiklerinde bir süre delhi’de kaldı burada baharatlı yemekler 
yapmayı öğrendi. Daha sonra irana gitti ve burada insanlara karşı bozgunculuk yapan çetelere karşı 
mücadele etti. iran topraklarındayken are isminde bir kızla evlendi (m.ö 3105) ve yoluna devam etti 
babası ve diğerleriyle. Sıra uxirego gömme işlemlerine geldiğinde bu mesele için mısır’a gidip ka’dan 
yardım aldı mısırdan büyük miktarda taşlar getirildi. Önce hicaza gömüldü hore nat bu ıssız 
toprakların yakında çok farklı olaylara gebe olacağını hissetmişti. Burası böyle kalmayacak burası 
aras’ı bile değiştirebilir diyordu. Daha sonra trakyaya gittiler ve ileride istanbul olacak kente bir 
uxirego tabutu daha gömdüler. Hos han uxirego’yu gömdükleri bölgeyi o kadar sevmişti ki 
babasından “bu bölgeyi ben alayım ben yöneteyim” dediyse de babası kabul etmemişti bu nefis yeri 
hos han’a şimdi vermeyi. Ama hos han ahdetmişti “benim kalbimi alan bu araziyi bir gün benim 
evlatlarımın alması nasip olacaktır” diye. İstemeye istemese bu nefis araziyi terk ettiler. Tibete 
geldiklerinde de buraya bir uxirego tabutu gömdüler ve kar han burada artık ayrılacağını bildirdi. 
Burada yolları ayrılıyordu ve gemi önce antarktika’ya oradan da arasa doğru yol alacaktı. Hos han 
antarktika’ya uxirego gömülmesine iştirak etmemişti kardeşleri gibi. Veda ettiler gemiye kar han’ın 
çocukları(m.ö 3102) 
 
İşte şimdi asıl mücadele başlıyordu. İleride kaşgar olarak anılacak bölgeye ilk yerleşimlerini yaptılar 
hos han ve kardeşleri. Hos han bu topluluğun reisi seçilmişti artık. Dünyayı karış karış gezmiş batıları 
doğuları görmüş, mısır, anadolu, hindistan, mezopotamya, arabistan, türkistan, iran bölgelerinde izler 
bırakmış bir insandı. Doğduğu topraklardan çok uzakta kabilesiyle yaşam mücadelesi verdi. Demircilik, 
at binme gibi şeylere alıştırdı onları. Hatta yoğurdu buldular. İlk yoğurdun yapılma hikayesi şöyleydi; 
 
Bir gün hos han’ın eşi are han atlardan sağdığı sütü bir ağacın kenarına koymuştu ve üzerini de 
örtmüştü sırf pis bir şey içine girmesin diye ve hos han’ın küçük oğlu urtas han bir muziplik peşindeydi 
sırf oyun oynuyorum diye sen git yerdeki toprağı al sütün içerisine boşalt. Urtas’ın 2 abisi(ei ve kon) 
de bunu annesine şikayet edeceklerini söylemesin mi? Urtas apar topar sütü alır ve bir ağaç 
kovuğunda saklar. Annesinden de bir ton azar işitir tabii ki “oğlum nedir bu yaramazlıkların babana 
layık evlat ol biraz” filan der. Sonra da sütün çömleği nerede? Diye sorar ve urtas söylemez. Ertesi 
akşam urtas’ın aklına gelir bu süt ve sakladığı ağaç kovuğunu güç bela bulur çömleği çıkarır ve bakar ki 
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süt garip bir hal almıştır katılaşmıştır ilk yoğurt yapılmıştır yani. Ve parmağını yoğurda batırır bakar ki 
çok lezzetli. Eve getirir yemeye başlar abisi kon han görür bunu ne yiyorsun urtas? Der. Urtas ise 
“ismini bilmiyorum ama yiyorum” der. Annesi de görür ve bu ne diye sorar yeni bir şeydir ve ilginçtir. 
Ama annesi “bilmediğin şeyleri yeme” diye oğlunun elinden alır. Bu sırada hos han avdan döner ve ne 
oluyor ne bitiyor? Diye sorunca olayı anlatırlar ve sütün bu hale geldiğini anlatırlar. Urtas “baba ben 
bunu yiyordum annem aldı bir de sen bak” der. Hos han bu garip sütü yer ve çok beğenir. Urtas “baba 
ben de yiyebilir miyim?” deyince hos han “ye urtas” der. Bundan sonra bu şeyin adı da ye urtas sütü 
olur. zaman içinde söylene söylene yoğurt olur. 
 
Hos han hayatı boyunca kaşgar yöresinde yaşamına devam etti uçsuz bucaksız bozkırlarda. Hos han’ın 
6 tane oğlu olmuştu. Bunlar; kon, ei, urtas, kök, ta ve teneker’di. Yakın yörelerdeki köylerden kızlarla 
evlendiler. Ta’nın eşi ise bir çin kökenliydi. Hos han evlatlarına her zaman soylarını devam 
ettirmelerini ve geleneklerini korumalarını gerektiğini anlatırdı. Nereden geldiklerini, köklerinin 
nereye dayandığını anlatırdı. Bu sebeple kendisinden sonraki nesiller han ailesinin hükümdarlığının 
göksel olduğuna inandı tanrının bir hediyesi olarak gördü göklerden gelen hükümranlığı ve ilk tanhu 
olarak kar han’ı kabul ettiler. Hos han öldüğünde ona kurgan tipi mezar yaptılar ve eşyalarını da 
onunla birlikte gömdüler. 
 
Kai han (M.Ö. 3103-3020) 
 
Kai han, kon han’ın oğluydu yani hos han’ın torunuydu. Küçüklüğünden beri dedesinden maceralarını 
dinlemeye bayılırdı. İlgiyle dinlerdi dedesini ve dedesinin ceddinin yaşadığı aras gezegenini. Hos han 
gezegen kavramını daha kolay anlaması için “göklerden geldik” derdi hep. Hos, kai’ye uxirego’yu 
anlattıkça ilgiyle dinlerdi. Ve hep tekrarlattırırdı. Çok ısrar ederdi uxirego yerlerini söyle diye dedesine 
ama dedesi hiç söylemezdi çünkü babasına sözü vardı bu elementin nerede olduğunu 
söylemeyecekti. Bu element ki insanı genç tutan ömrüne ömür katan kuvvet veren bir elementti ama 
babasına sözü sebebiyle söylemedi hos han hiç bu elementin yerini kimseye. Çünkü tekrar 
kullanılmaya başlanırsa dünyada denge bozulurdu. Kimse bir anda çok sivrilmiş bir takım kişileri 
dünyada eli kolu bağlı izleyecek değildi. Sonuçta denizde yüzerken denizanasını ısırığı size etki etmez 
ama köpekbalığı etki eder. 
 
Kai büyüyünce de dedesinin bahsettiği bu elementi bulmak için ömrünü verdi. Mağara mağara dolaştı 
bu elementi bulmak için ama çabaları hep sonuçsuz kalmıştı. İyice yaşlandığı zamanlarda ise “ben 
umudu kestim bu meretten belki benden sonraki nesillere kısmet olur” diyerek aramayı bırakmıştı. 
Kai han’ın soyu ilerleyen devirlerde kayı soyu olarak bilindi ve osmanlı imparatorluğunu kurdu. 
 
Mei han (m.ö 3120-m.ö 3022) 
 
Mei, hos han’ın 2 yaş küçük kardeşiydi savaşçı bir karaktere sahip olmamıştı o daha çok doğayı 
severdi ve doğa ile uyumlu bir biçimde yaşamayı, dünyayı gezip tanımayı ilgi alanlarına aldı. Mei sıcak 
iklimi pek sevmiyordu ve sıkı giyinmeyi seven birisiydi. Bu yüzden ailesiyle birlikte kaşgar civarında 
fazla durmadı ve kuzeye doğru gitti. Altay dağları civarına yerleşti hos han’dan da kabileden de iyice 
uzaklaşmıştı. Altay dağları civarında pek insan yaşamıyordu doğal olarak ve kuzeye gittikçe iklim daha 
da çetinleşiyordu. Mei han kuzeyde bir köye yerleşti ailesi ile birlikte ve burada vefat etti. vefat ettiği 
yerdeki köyün rusya’nın krasnoyarsk kenti yakınlarında olduğu düşünülüyor. Yılın büyük bölümü karlı 
geçiyordu ve mei han’dan sonraki nesil soğuğa alışmış bir biçimde yetişiyordu. Mei han daha fazla 
kuzeye gidememişti. 
 
Okor han (m.ö 3100-m.ö 3025) 
 
Mei han’ın oğlu Okor kaşgar’da dünyaya geldi ama o 3 yaşındayken ailesi ile birlikte göçebelikleri 
başlamıştı kuzeye doğru. Babası okor’u şimdiden alıştırıyordu doğayı ve seyahati sevmeye. Okor anne 
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babası ve erkek kardeşi anut ve kız kardeşi anudum ile birlikte başlangıçta altay dağlarına yerleşti 
burada hayvancılıkla uğraştılar. Okor 25 yaşına geldiğinde halen bekar bir insandı keza kız kardeşi de 
öyleydi zaten altay dağlarında ne kadar insan vardı ki. Olup olasıca 2-3 tane köy vardı. Yüzbinlerce 
nüfuslu şehirler yoktu. Köyün birinde bir gün anudum’a talip oldular ve mei han’dan istediler. Mei 
han ise bu evliliğe onayı ancak müstakbel damadın kız kardeşinin okor ile evlenmesi durumunda 
onaylayacağını belirtti. Aradan seneler geçmişti mei han ve eşi “oğlum artık kalkma vakti” dediğinde 
okor han gelemeyeceğini belirtmiş ve altay dağları yöresindeki köyünde bir süre daha kalmıştı ve 
babasına da “ben batıya gideceğim baba yolun açık olsun” demişti. Bundan sonra da mei han ile anut 
han’ı hiç görmedi. Kardeşi anudum “babam bir daha gelmeyecek mi?” deyince okor da “hepimiz bir 
gün gideceğiz bu dünyadan. Bak bizim dedemiz yaşarken gitmiş” demişti. 
 
Milattan önce 3060 yılında bir gün eşine şunları dedi; “hatun, biliyorsun bizim hikayemizi daha evvel 
de anlatmıştım zaten uzun zamandır da hayalimdi artık göçme zamanıdır batıya daha verimli 
topraklara doğru” demişti. Oğlu turay ve eşini de aldı yanına, at arabalarına ihtiyaçları olacak yükleri 
yüklediler ve anudum’un ailesine allahaısmarladık deyip yola koyuldular. Nispeten daha sıcak havaları 
seviyordu okor ve vefat ettiğinde idil nehrinin doğu kıyılarında yaşıyordu ailesiyle buraya yerleşmişti. 
 
Turay han (m.ö 3079-3000) 
 
Turay han okor han’ın oğluydu ve bozkırlarda babasıyla beraber yaşayarak göçmeyi tercih etmişti. 
Turay han göçebeliktense güzel bir yer bulup yerleşme taraftarıydı. Bir şeyleri inşa etmeyi pek 
seviyordu onun karakteri çok farklıydı bu sebeple. Ama idil nehri kıyılarında aramıyordu hayalindeki 
yaşam alanını. Farklı yerlere gitmek istiyordu. M.ö 3025 yılında babası vefat edince ailesiyle birlikte 
idil nehri kıyılarından ayrılmayı tercih etmişti. Güneye indi kafkas dağlarına. Kafkas dağlarında 1 yıl 
kadar kaldı kışı geçirerek yoluna devam etti. anadolu topraklarını doğudan batıya doğru gezdi, şehir 
devletlerini ziyaret etti bu şehir devletlerinde inşaat işlerinde yardımcı oldu. ölmeden 15 yıl evvelse 
çanakkale boğazı yöresine gelmişti. Buradaki insanlara şehir inşasında yardımcı oldu en büyük çabayı 
sarf etti. halk onu kral seçti hatta ve truva kenti onun adıyla anıldı. M.ö 3000 yılında vefat ettiğinde 
aynı yıl dedesinin kardeşi hos han da vefat etmişti. Turay’ın batıda şehir kurması aslında bir uxirego 
kaynağı yakınlarında şehir kurmasıydı. İstanbul boğazı taraflarına gitseler uxirego’yu bulacaklardı ama 
bunu hiç bilmiyorlardı. Hazine neredeyse burunlarının dibindeydi. 
 
Anut han (m.ö 3098-m.ö 3012) 
 
Anut han kardeşi okor’un aksine soğuk iklime karşı daha çok direnç sahibiydi ve babası mei han’ın 
günümüz krasnoyarsk kenti civarında öldüğünde o da orada yerleşikti ama onun bir fikri vardı bu 
soğuk bölgeden daha doğuya gidip yeni yerler keşfetmek. Anut 56 yaşındayken babası vefat ettiğinde 
artık onun için de kalkma vakti gelmişti. Ne ilginçtir ki bu yaştan sonra yollara düşecekti. Büyük bir 
risk göze alıyordu. Çocukları meya(doğum: mö 3070) ve abaç(doğum; mö 3060) ve eşiyle birlikte yola 
koyuldular doğuya doğru. Baykal gölü kenarına geldiklerinde bir kışı burada geçirdiler ve yollarına 
devam ettiler. Soğuk havalarda konaklayıp sıcak havalarda göçlerine devam ettiler. Güney sibirya 
ormanlarını aştılar çeşitli hayvanları avladılar. Kah yeri geldi yerel köylülerin işlerini yapıp yiyecek ve 
altın aldılar ve othosk denizi kıyılarına vardılar. Othoska ulaştıktan sonra kuzeye doğru seyahatlerine 
devam ettiler. Milattan önce 3012 yılına gelindiğinde anut han’ın kalbi artık bu yolculuğa 
dayanamamıştı ve vefat etmişti. Çocukları olan meya ve abaç ise yoluna devam etti. artık 4 kişi 
değillerdi bayağı büyük bir kervandı artık göçebe bir sülale olmuşlardı. Meya’nın 3 abaçın 2 çocuğu 
vardı nihayetinde. 
 
Meya ve abaç ise kuzeye doğru yollarına devam ettiler zorlu bir yolculuğun ardından milattan önce 
3010 tarihinde bering boğazını geçtiler. Ağaçlardan kayık yapmışlardı ve geçmeleri çok çetin olmuştu. 
Meya ve abaç aileleriyle birlikte artık sıcak yörelere çevirmişti yönünü. Sürekli soğuk bir yerde sıkıcı 
geliyordu. Peyderpey sıcak yörelere göç ettiler. Nesilden nesile devam etti bu göçleri. Meya’nın 
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soyundan gelenler maya medeniyetinin kurucusu oldular. Abaç’ın soyundan gelenlerse eskimoların ve 
diğer kızılderili kabilelerin arasına karıştılar. 
 
Şamanizm inancı mei han ve evlatlarından dünya uluslarına miras kalmıştı. Mei han’ın doğasever 
karakteri şamanizme büyük etkiler yapmıştı. 
 
Ni han (m.ö 3117-m.ö 3006) 
 
Ni han, kar han’ın en küçük oğluydu boyu da küçüktü diğerlerine nazaran. Babası ona bir lakap 
takmıştı güneş manasına gelen. Çünkü saçları sapsarıydı. Küçük ve sevimliydi ve büyük abisi hos han 
gibi savaşçı bir karakteri vardı. 15 yaşında babasından ayrıldı doğal olarak çünkü babası aras 
gezegenine gitmişti. Kardeşleri sahip çıktı başlangıçta ona ama o hep kendini kanıtlamak istedi. 21 
yaşındayken çinli bir kız olan haterensu ile evlendi. 32 yaşına kadar kaşgar civarlarında yaşadı daha 
sonrasındaysa göçmek istedi sonuçta tek bir yerde toplanıp ileride taht savaşları vermek 
istemiyorlardı. Ni han bu sebeple çocukları kor ve monge’yi alarak doğuya doğru göç etti. çölleri, 
stepleri geçti ve ordos bölgesine yerleşti(m.ö 3086)burada çocukları monge ve kor ile birlikte 20 sene 
yaşadı. Ama ni han daha doğuya gitmek istiyordu güneşin doğduğu yer neresiyse oraya gitmek 
istiyorum diyordu. Oğlu monge “baba artık yaşlanmadın mı? Nedir bu göç sevdası?” dese de babası 
“babam kar han’ın hepimize vasiyeti buydu bir yerlere dağılmamız gerek o yüzden gideceğim hem 
yaşlı sayılmam 51 yaşındayım. Sen de çocuk değilsin ailenle kalmak istiyorsan kal” demişti. Monge 
kalmayı tercih etmişti babası ve kardeşi kor ile ailesi sefere devam etmişti ailecek göç yollarındaydılar 
yine. Bu aile asyanın artık bir efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Bozkırlarda gezen 
aileleri nihayetinde bir şekilde insanlar duyuyordu. Bazılarına göre bir efsaneydi ama efsane değil 
gerçekti. Bu aileler gelirdi evlilik yaparlardı çeşitli yerlerde. Kah kız verirdi kah kız alırdı. İşte ni han ve 
ailesi de böyle bir aileydi. 
 
Göç ederlerden baekdu dağının eteklerinde durmuştu ni han ve ailesi. Burada bir kasabaya 
yerleşmişlerdi. Kasaba halkıyla kısa zamanda kaynaşmışlardı. Kasaba halkına kendi fantastik 
hikayelerini anlatırlardı. Kasaba halkı da ilgiyle dinlerdi. Kor han’ın ilk eşi yoldayken ölmüştü ve bu 
kasabada ikinci kez evlendi kor han. M.ö 3075 yılına kadar da burada kaldı ni han ve yine müsaade 
istedi ona göre en doğu burası da olamazdı. Daha doğuyu istiyordu. İnsanlar biraz daha doğuya 
gidersen deniz var dese de o yine de gitmek istiyordu. Güneydeki japon denizi kıyısındaki bir kentte 
liman vardı sadece ve gitmek istiyorsa oraya gidecekti. Yine evlatlarıyla ve torunlarıyla vedalaştı tek 
başına çıktı yola. Güneydeki kente gitti ve bir gemici buldu mallarını yüklüyordu. Sordu gemiciye; 
 
“hey kaptan, gemi güvertesini temizlemem karşılığında beni istediğim yere götürür müsün?” dedi. 
Kaptan da “ne demek sen yeter ki yardım et” dedi. Ve sordu “nereye gitmek istersin yabancı?” diye. 
Ve o da doğuya doğudaki topraklara gitmek istediğini söyledi. Gemici oraya pek giden olmadığını 
orada ticaret yapan bir kabile olmadığını söylesede ni han gitmek istediğini bildirdi gemici “kendin 
bilrsin dostum ama kalırsın orada başka bir gemici gelecek diye bekleme” demişti. Ni han “tamam” 
dedi ve bindiler gemiye. Bıraktı gemici ni han’ı japon adalarına. Yaşlı ni han buraya gitti ve burada da 
evlendi. Kabile neyse ki bu yabancıya misafirperver davranmıştı. Burada samu isminde bir oğlu oldu 
ve ni han ölümüne dek japon adalarında yaşadı japon milletinin oluşumunda, japon kültürünün 
oluşumunda ön ayak oldu. Zamanla anakaradaki merhume eşi haterensu güneş tanrıçası amaterasu 
olarak bilindi bu kültürde. Japonyaya da ni han’ın ülkesi dediler ve bu zamanla nihon’a dönüştü. Oğlu 
samu han ise samuray düzeninin temellerini atan kişiydi. 
 
Peki ni han’ın diğer 2 oğluna ne oldu? Monge han moğolların kor han ise korelilerin bir çoğunun 
atasıydı. 
 
Sagen nat 
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m.ö 3761 tarihinde dünyaya gelen sagen nat vintor’un torunu ve 4.hore’nin de oğluydu. Parlamenter 
monarşi zamanında doğmuştu. İsmini veren vintor nat’tır. İlk dünya gezegenini arama çalışmaları 
babası döneminde yapılmıştır daha sonra kendisi tahta geçince kolonizasyona önem vermiştir çeşitli 
kolonilerin geliştirilmesine, imarına katkıda bulunmuştur, kentler kurdurtmuştur. Tahtta olduğu 
dönemde yetkilerinin çoğunu meclise devretmiş bir imparatordu ve sarayda onunla birlikte 
imparatorluğun biteceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sagen nat devrinde dünya gezegenine 2.sefer 
başlatıldı ve dünyayla asırlar sonra temas kuruldu. M.ö 3071 tarihindeyse radikal bir karar vererek 
imparatorluğu lağvetmek istediğini belirttiğinde bazı aile üyeleri karşı çıkmıştır ama bu karşı çıkmalar 
beyhudeydi sonuçta kendisi gayet sembolik yetkilerle donatılmıştı törenselden başka niteliği de 
kalmamıştı bu yüzden cumhuriyete geçiş sağlandı ama tek şartı vardı sagen’in; ölene kadar ülke 
isminin natya olarak kalması. Sagen emekli olduktan sonra kar han ve ekibi arasa geri dönünce geri 
dönüş törenindeydi tören akşamına kadar dünyada nat soyunun devam ettiğini öğrenmenin 
huzurunda ve bu soyla bir gün tanışma ihtimalinin hayallerinde olan sagen’in kulağına kar han’ın 
öldürülme haberi de ulaşmıştı. Şunu dedi sagen; 
 
“büyük bir insandı büyük bir kayıp oldu Allah taksiratını affeylesin” 
 
M.ö 3000 yılına gelindiğindeyse rahatsızlık geçirdi ve hayata gözlerini yumdu son imparator. Görkemli 
bir cenaze töreniyle defnedildi. Ardından binyıllardır natya olan devletin ismi yeniden atlanya olarak 
değiştirildi. 
 
edward rotten (1991-2060) 
 
Bir hispanik amerikan vatandaşıdır ve los angeles doğumludur mars koloni projesine seçilenler 
arasındadır. Edward marsa giden yolculuk esnasında mürettebat ile birlikte marsın anayasa taslağını 
bile yazmıştır. Koloniyi düzenleme ve tertiplemede büyük görevler üstlenmiştir. Sadece anne ve 
babasının cenazelerinde dünyaya gitmiştir başka da gitmemiştir. Dünyaya kısa süreli 2 ziyaretinde 
basının ilgi odağı haline gelmiştir televizyon programlarına çıkmıştır, röportajlar vermiştir ve marsta 
vefat etmiştir. Doğan çocukları da marsta doğmuştur. 
 
Franklin coined (1961-2030) 
 
Franklin coined 1961 nevada doğumludur ve asıl mesleği avukatlıktır. O doğduğunda aya bile 
gidilmemişti. 2024 abd başkanlık seçimlerini kazanıp başkan olmuştur. Başkan olmasında newoo’nun 
arka planda etkisi mevcuttur. Babası grevor chorterish’in teyze oğludur. 17 yaşındayken çocuk sahibi 
olmuştur oğlu alexander coined’da bir abd başkanıydı 2056-2057 arasında. Ayrıca nicolas coined’ın da 
dedesidir. 3.dünya savaşı sırasında abd’nin savaş dışı kalmasını sağlayan bir başkan olmuştur. 2026 
yılındaysa savaş sonrasındaki diplomatik girişimleri ve yeni dünya düzeni örgütünün de 
yönlendirmeleri sayesinde kanada’yı abd topraklarına katarak abd’yi 2 kat daha fazla büyüterek 
rusya’dan sonra dünyanın en geniş yüzölçümlü ülkesi yapıp abd tarihinin en başarılı başkanı olmuştur. 
2030 yılındaysa miami plajında suikaste kurban gitmiştir. Ölümünden sonra yerine richard dwarf 
geçmiştir. Ölümünden sonra selefi donald trump şu açıklamayı yapmıştır; “abd değerli bir devlet 
adamını kaybetti”. Franklin çocuklarına vizyon sahibi, ideal sahibi olmayı aşılamış bir insandı. 
 
Nicolas coined (2012-2080) 
 
Nicolas coined frankin’in torunu alexander’ın da oğludur. Dedesi ve babası gibi ona da abd başkanı 
olmak nasip olmuştur. 2071 yılında zeka kopyalama icat edildiğinde bu kopyalamadan yararlanmıştır 
ve 2200-2210 arası yapay zeka olarak ülkenin başına geçmiştir. Ölümünden sonra başkanlık görevine 
gelen ilk amerikalıdır. 
 
Murray hares (2001-2033) 
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Murray hares 2001 doğumluydu ve franklin coined’ın korumalığını yapıyordu bir keskin nişancıydı. 
Üstün iş disiplini ve becerileri münasebetiyle başkanın koruma ekibine alınmıştı. Hep asilzade bir 
insan olmayı hayal etmişti, lükse sevdalıydı. Mars kolonisine yazılan gönüllü listesindeydi fakat 
seçilememişti. bu onun için daha iyi olmuştu çünkü bu sayede hayanının aşkı erica ile evlenip philip 
adlı bir çocuk sahibi olmuştu. Çok para harcadı murray. Paraya kıymet vermiyordu ve borçlanmayı da 
ihmal etmiyordu. Borcu borçla kapatma huyu vardı. Yüksek yargıç henry frank’a da borçlanmıştı hem 
de yüklü miktarda. Borcu da ödeyecek halde değildi ama yüksek yargıç henry frank’ın bir zaafı vardı o 
da franklin coined muhalifliğiydi ve hares’in borcunu da ödeyemeyeceğini anlayan frank hares’e 
suikast karşılığında borç ödemeyi ve ailesinin tanık koruma programına alınmasınıteklif etti ve çaresiz 
hares kabul etti ne yazık ki ve öldürdü başkan coined’ı. Öldürür öldürmez silahını attı ve ellerini 
kaldırdı teslim oldu. Sırf ailesi rahat yaşasın diye feda etmişti kendini. Tutuklandıktan sonra fbi 
tarafından sorgulandı çok çabalandı konuşması için ama ser verip sır vermemişti. Sadece borçlarım 
sebebiyle bunalıma girdim demişti. 3 yıl boyunca da 3 aşağı 5 yukarı aynı ifadeleri kullanmıştı. Ve 3 
sene sonra da idam edilmişti. Ailesi de tanık koruma programından jet hızıyla faydalandırılmıştı. 
Hares’in ölümünde borçlu olmasının etkili olduğu basına sızsa da üstü kapatılmaktaydı. 
 
Grevor chorterish (1945-2038) 
 
Newoo yani Yeni dünya düzeni örgütünün başkanlığını yapmış olan süper zengin ve gizli şahsiyettir 
aslen iskoç kökenlidir ve soyu stuart hanedanına dayanır. Elinde milyarlarca dolar tutar. Tuvalet kağıdı 
kullanmaz dolar kullanır. Ülkeler arası karışıklıkların, fitnenin fesadın baş mimarıdır. 3.dünya savaşı 
grevor chorterish’in çabalarıyla ve şirketlerinin finansmanıyla çıkmıştır. Türkiye imparatorluğunun 
kurulup heyni düzeninin canlanmasına engel olamadığı için istifa edip ölene kadar Newoo üyeliğine 
devam etmiştir. Grumen elçisiyle görüşüp insan kanı karşılığında teknoloji transferi yapmıştır bu 
sayede marsın dünyalaştırılmasına katkıda bulunmuştur. 
 
Moşe şalom 
 
Büyük israili kurmayı maksat edinmiş siyonist bir yahudidir newoo üyelerindendir ve newoo’nun 
grevor chorterish sonrası başkanlığını üstlenmiştir. Türkiyenin hamleleri neticesinde büyük israil 
imkanı kalmayınca hayalleri suya düşmüştür. Çünkü Türkiye mucizevi bir teknoloji kullanmaktadır 
dünyanın dengesini akıl sır erdiremez ölçüde değiştirmektedir. 
 
Deniz kaan dülger (1961-2044) 
 
Türk newoo üyesidir ve Türkiyedeki medyayı kontrol eder, sivil toplum kuruluşlarının sponsorluk adı 
altında yöneticiliğini yapar. 2019 yılında tutuklanmıştır 2020 yılında newoo’nun para yedirdiği bir 
hakim sayesinde serbest kalıp apar topar Türkiyeden kaçmıştır ve hakkında kırmızı bülten 
çıkarılmasına rağmen Türkiyeye teslim edilmemiştir çünkü kırmızı bülten dünya çapında güçlü kişiler 
için umursanmayan bir bülten çeşididir.  
 
Emir diltaşoğlu (1972-2035) 
 
1992 yılında türk silahlı kuvvetleri bünyesinde çalışmaya başlamıştır başarılı bir komutandır fakat 
siyasi eğilimleri de yok değildir. 15 temmuz darbe girişiminde de şüpheli olarak gözaltına alınmıştır 
fakat delil yetersizliğinden ötürü serbest bırakılmıştır. Gününün bir kısmını politik araştırmalar 
yaparak harcar ve sivil toplum örgütleriyle münasebetleri de vardır arkası sağlamdır. 9 mart 2035 
darbe girişimi için newoo’dan deniz kaan dülger aracılığıyla talimat aldığında çalışmalara başlamış ve 
harekete geçmiştir. Büyük bir organizasyon kuran emir diltaşoğlu ve çevresindeki cuntacılar 2 gün 
kadar direnmiştir. 2 günün sonunda binlerce kayıptan sonra emir diltaşoğlu ve cuntacılar teslim 
olmak zorunda kalmışlardır. Diltaşoğlu eğer darbe başarılı olsaydı cumhurbaşkanı olmayı planlıyordu. 
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Emir diltaşoğlu aynı zamanda bir dinsizdir ve dinsizliğin ülke çapında yayılması için uğraşan bir fikri 
militandır. Müstear isimlerle dinsizlik neşriyatı yapmıştır. Darbe girişimi sonrası idam edilmiştir. 
Girişim günü olan 9 mart ise resmi tatil ilan edilmiştir. Darbe girişimi esnasında yaşanan taksim 
çatışması nedeniyle istanbul taksim meydanına 9 mart meydanı adı verilmiştir. Bu muharebe meydan 
ve çevresindeki binalar büyük oranda hasar görmüştür gezi parkına da bir adet helikopter düşmüştür. 
Eğer newoo örgütü birkaç yıl daha bekleseydi bu darbe girişimi emir diltaşoğlu genelkurmay 
başkanıyken gerçekleşecekti ve büyük ihtimalle daha kanlı geçecekti belki başarılı olacaktı ama 
başarılı olsa bile ülkede kaos dinmeyecekti. 
 
Vladimir krayna 
 
Newoo üyesi rus zengin. Genellikle doğalgaz kaynaklarını kontrol etmektedir. Enerji kaynakları 
vasıtasıyla dünyada karışıklıklar çıkarma konusunda uzmandır.  Newoo planları dahilinde rusya’nın 
genişlemesi için uğraşmaktadır. Belarus’un 3.dünya savaşı esnasında rusya’ya bağlanmasında büyük 
payı olmuştur devasa rüşvetler verilmiştir sponsorluk adı altında. 
 
Heinrich habsburg 
 
Habsburg monarşisinin soyundan gelmektedir avusturya doğumludur. Maksadı Alman egemenliğini 
pekiştirmek ve avrupa birliğini bir imparatorluk ayarına getirmektir. Ama bunun için avrupa birliğinin 
mevcut hali engeldir bu yüzden daha fazla alman etkili bir organizasyon gereklidir bu yüzden 3.dünya 
savaşı çıkartılıp almanların kuvveti arttırılmıştır. Habsburg’un amacı avrupa genelinde totaliter bir 
refah toplumu yaratmaktır. Nazilerin amaçlarını zamana yayarak gerçekleştirme hedefleri güder. Ona 
göre ideal toplum nasyonal sosyalist toplumdur ama 2.dünya savaşı deneyinin amacından sapması 
nedeniyle insanların antipatisini kazanmıştır. Bu antipati ancak zamana yayma yöntemiyle 
giderilebilir. Heinrich habsburg 2.anchluss konusunda büyük çabalar göstermiştir büyük paralar 
harcamıştır. Alman otomotiv endüstrisi heinrich habsburg sponsorlukları tekelindedir. Otomotivin 
gizli yöneticisi heinrich habsburg’dur. 
 
Abdullah el mahir 
 
Arap aristokratlardan birisidir ve newoo üyesidir. Dünya petrol ticaretinde hatrı sayılır oranda söz 
sahibidir. Maksadı suud hanedanlığını arap dünyasına hakim kılmaktır bu sebeple ülkeleri gözünü 
kırpmadan mezhep savaşlarıyla karıştırmaktan çekinmez. Süleyman mabedinin mescidi aksa arazisi 
içerisinde bir kısma yapılması gerektiğini de savunmaktadır. İsrail ile barış yanlısı bir politika gütmek 
istemektedir. 
 
Ronald coneter (2101-2172) 
 
Franklin coined’ın torununun torununun oğludur dedeleri gibi kamu görevliliğiyle uğraşmak, siyasetle 
ilgilenmek istememiştir ve komedyen olmuştur. Espritüel bir kişiliktir ve kendi hissettiği gibi 
yaşamıştır. Gösterileri çok hayran kitlesine sahipti hatta marsa gidip bir stand-up şovu bile yapmıştır. 
Soyadını da kendi isteğiyle coneter yapmıştır ve kendisinden sonra doğan nesil coneter soyadını 
kullanmıştır. Diğer akrabaları coined soyadını kullanmaya devam etmiştir. Ona “çocuklarınız sizin gibi 
komedyenlik yapmak yerine politikacı olmak isterse düşünceleriniz ne olur?” diye sorulduğunda o 
“ben kendi hayatımı yaşıyorum onlar da kendi hayatını yaşıyorlar hiç karışmam” demiştir. Ronald 
coneter aynı zamanda film yönetmenliği ve oyunculuk kariyeri de yapmıştır. Mars kolonisinde 1 
tanesi komedi olmak üzere 3 adet film çekmiştir mars sinemalarında büyük ilgiyle takip edilmiştir. 
 
VI.murat Yıldızoğlu (1991-2066) 
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Mehmet Yıldızoğlunun küçük kardeşidir ve imparatorluğun kuruluşu ardından veliaht şehzade 
olmuştur. İmparatorluk hükümetinde kimyevi işler bakanlığına getirilmiştir ve uxirego işlerini kimya 
bilgisi sayesinde bizzat yürütmüştür. Uxirego’nun farklı formları üzerinde de ciddi bir biçimde 
çalışmıştır. 2057 yılında abisinin vefatıyla 65 yaşında imparator olmuştur ve aynı sene radikal bir 
karara imza atarak türk tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir uzaya çıkan ilk türk devlet başkanı hatta 
uzaya çıkan ilk padişah olmuştur. Mars kolonisi gezisinde de bulunan murat Yıldızoğlu mars koloni 
liderlerinden bilgiler almıştır, koloni yaşamını incelemiştir. Mars vatandaşları ilgiyle takip etmiştir 
murat Yıldızoğlunun ziyaretini. Ziyarette edward rotten ile başbaşa sohbette etmiştir vi.murat. 
 
+ koloniniz gayet güzel beğendim burada yaşam hiç zor oluyor mu bazen? Bir de sizin ağzınızdan 
duymak isterim 
- sayın sultan evet buranın da sıkıntıları var elbette. Özellikle cam bloklar içerisinde yaşamak bir 
problem ama atmosferdeki oksijen seviyesi yetersiz ve yoğunluk çok değil henüz. Yoğunluk artınca bir 
sıkıntı olmayacak. 
+ peki radyasyon? 
-özel ilaçlar geliştiriliyor radyasyona karşı da. Bağışıklık kazanacağız ve vücutta mutasyon 
oluşturacağız gelecek nesiller radyasyondan bu sayede daha az etkilenecek. 
+peki kendinize yetebildiğiniz zaman bağımsızlık talep edecek misiniz? 
-aslında hepimiz dünyalıyız kendimizden mi bağımsızlık talep edelim? İnsanlıktan mı çıkalım? Bunlar 
mümkün değil elbette ve bu koloni enternasyonal bir koloni malum. Ben yaşarken dünyaya bağlı 
olacağımız kesin de benden sonra ne olur ne biter şahsen bilmiyorum. 
+geleceği yalnız Allah bilir elbette. Allah bilir demişken müslüman kolonistler ile aranızda bir sorun 
yoktur umarım? 
-yok sayın sultan hepimiz gül gibi geçinip gidiyoruz sonuçta bir kargaşada marsın doğası bizi boğmaya 
yeter hepimizi de yok eder. Mars camimiz bile var. 
+kıblesi nereye bakıyor? 
-nasıl? 
+kıble yahu biz müslümanlar mekke yönüne döneriz de. 
-dünyaya bakıyor sayın sultan. Müslümanlar dünya ötesi ibadetler için yeni fetvalar aldığından ötürü 
ibadet meseleleri hallediliyor. 
+güzel güzel. Yakında türk astronotlar da gelecek bu koloniye inşallah. Haberiniz vardır herhalde. 
-evet var sayın sultan. Yeni kolonidaşlarımızı merakla bekliyoruz. 
 
Tülay metin 
 
Defnenin okuduğu ilkokuldaki emekliliği yaklaşmış zorba öğretmen. Öfkeli yapısıyla tanınırdı ve 
çocuklara çok çektirirdi. En çokta hasan aliye karşı husumeti vardı. Eleştrilmekten hoşlanmaz ve 
kendini çok bilmiş olarak görürdü. Abartılı makyaj yapar ve süslü giyinirdi bazıları ona kokona bile 
derdi. Defne’nin onu rezil etmesinden sonra emeklilik dilekçesini verip emekli olmuştur. 
 
Hasan ali fazıloğlu 
 
Defnenin sınıf arkadaşı olan çocuktur aslında çok başarılı bir çocuk olmasına rağmen göze 
batmaktadır. Kendi otobiyografisini bile yazmıştır. Defneyle iyi arkadaşlardı. Hasan ali yetişkinlik 
dönemlerinde gazetecilik yapmaya başlamıştır. Özellikle rusyada çarlık restore edildiğinde rus çarıyla 
röportaj yapmıştır. Çar III.nikolay ile aralarındaki röportajın bir kısmı şöyledir; 
 
-Sayın çar şimdi ülkenin adı için rusya mı demek lazım slav imparatorluğu mu? 
+evet bu sovyetler zamanında da sorundu çünkü en büyük parça rusyaydı ki halen öyle. Slavya aslında 
ama rusya diyene de niye dedin diyecek halimiz yok. Misal birleşik krallığa da ingiltere diyorlar 
ingilizler ise ingiltere demeyi tercih ediyorlar. Sakıncası olmaz yani. 
-peki sayın çar sıcak denizlere inecek misiniz? 
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+tatil için mi? 
-hayır politik olarak 
+öncelikle 200 yıl öncesinde yaşamıyoruz önce bunu bilelim. Neticede dünya şartları çok değişti ve 
iklim de değişti biz zaten sıcak denizlerdeyiz. Slav imparatorluğu gerekmedikçe kimseyle savaş 
yapacak değildir. Biz önce halkımızın refahını düşünüyoruz. 
-ingiltere, yeni roma ve yunanistan krallarıyla akrabalık bağınız var ve bu bağ sayesinde ileride bir 
birleşme yaşanabilir mi? 
+şimdi benim veliahtım olan oğlum vladimir yunan kralının kızıyla evli zaten. Yunan kralının annesi de 
roma imparatorunun kız kardeşi. Yine roma imparatorunun aynı kız kardeşinin annesi ingiltere 
kralının halası oluyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil anlayacağınız. Kim kime krallık taslayacak tam 
muamma. Ama bir gün olur mu olmaz mı zaman gösterir. Sonuçta halkın tepkisi çok mühim. Yok öyle 
eskisi gibi sen benle evlendin hadi birleşiyoruz durumu. Bu işin sosyolojik altyapısı kurulmadan olmaz. 
-bayağı karışıkmış sayın çar. 
 
Murtaza bakır; 
 
Başağı döven ve tekme atan ingilizce öğretmenidir. Yaptığı yanlış sebebiyle öğretmenlikten ihraç 
edilmiştir. İhraç sonrası mobilyacı dükkanı açmıştır. Murtaza bakır bir abisinin olduğunu ve bu kişinin 
kendisi kadar çalışkan olmadığını fakat kendisinden daha zengin olduğunu anlatmıştır. İngilizceyi 
aksanlı konuşmaya bayılır 
 
Erkan kuğu 
 
Ortaokul yıllarında robot defneye aşık olan saplantılı çocuktur. Aslında giresunludur ailesiyle birlikte 
yeni istanbula göç etmiştir. Defneden umduğunu bulamayınca diğer kızlara kafayı takmıştır ama 
diğerleri de yüz vermemiştir. En sonunda okul değiştirmeye mecbur kalmıştır. yıllar sonra hakan ile 
mars yolculuğunda yolları kesişmiştir. Erkan uzay aracında hosteslik yapmaktayken bir gün laf lafı 
açmış ve muhabbete başlamışlardır aralarında şunlar geçmiştir; 
 
+ya hakan bey bu dünyada insanın sevdiğinden ayrılması zordur. Şimdi çok şükür bir ailem var ama 
gençlik zamanlarında imkansız aşklarımız da oldu. 
-erkan kardeşim anlat hele neler yaşadın ki? 
+yahu ortaokulda bir kız vardı ismi dilimin ucundaydı ama bu kız aslında robottu ona aşıktım ben 
aşkıma karşılık vermemişti. 
-ya… trajikomik canım bu. Benim de kızkardeşim robotlaştırıldı ve okul okudu şu an bakanlıkta 
çalışıyor. Hangi okulda okudunuz? 
+bayrampaşa 1 haziran ortaokulunda. 
-iyi de o okulda sadece sizin döneminizde 1 tane robot öğrenci vardı o da benim kız kardeşimdi. 
+kız kardeşinizin adı ne? 
-Defne 
+Aaa! 
-yoksa siz??? 
+evet tam düşündüğünüz kişi benim. Kızgın mısınız bana? 
-vay be! Yok ne kızgın olacağım erkan kardeş. Sonuçta yıllar geçmiş geçmiş geçmişte kalmış gitmiş. 
 
Leonidas paleologos 
 
Newoo üyesi bir yunandır. Bizansın son imparatoru konstantinos paleologos’un neslinden 
gelmektedir. Maksadı bizans imparatorluğunu ve megali idea’yı yeniden canlandırmaktır. Yunan 
milliyetçilerini büyük oranda desteklemektedir. Yunanistana monarşinin geri gelmesini sağlamıştır. 
Kardeşi dimitri paleologos tarafından gerçekleştirilen askeri darbe neticesinde monarşi restore 
edilmiş ve dimitri tahta çıkmıştır. Sonra hanedan evlilikleriyle avrupa monarşileriyle akrabalıklar 



 
 

127 
 

kurulmuştur. Ama leonidas’ın uzun vadeli planı hiçbir zaman gerçekleşememiştir. Yeni roma-Türkiye 
savaşında yeni romanın yanında yer alıp Türkiyeyi tarih sahnesinden silmek isteyen yunanistanın 
hevesi kursağında kalıp yunanistan yıkılmıştır ve megali idea yok olmuştur. Artık Türkleri durdurmak 
imkansızlaşmıştır. 
 
Neslihan gökkurt (2140-2220) 
 
Türkiye imparatoru 5.abdülhamid’in ikiz kız kardeşidir ve defnenin aynı zamanda üniversite 
arkadaşıdır. Defne gibi kimyevi işler bakanlığında çalışmaktadır ama hanedan üyesi olduğundan 
bakanlıkta daha serbest haklara sahiptir.  Bakanlıktaki yapay zekalaştırılmış kişilerin imhası 
kararlaştırılınca gizlice defnenin zihnini marsa kaçırmıştır hakan çeliki çağırarak. Savaş sonrası tüm 
dünyada zihin kopyalama yasaklandığında var olan kopyalar kapatılınca marsta kopyalar 
kapatılmamıştı bu yüzden ölene kadar defneyle yazışmayı ihmal etmemişti hep eski günleri yad 
etmişti. Neslihan hiç marsa gitmedi ama marstaki arkadaşını da hiç unutmadı. O öldüğünde defne 
sadece şunu dedi; “çok iyi bir arkadaşımdı Allah taksiratını affeylesin” 
 
Hakan çelik ve defnenin son günleri 
 
Hakan defnenin küçük kardeşidir 2188 yılına kadar dünyada yaşamıştır. Bir kitapçısı mevcuttur 
hakanın. 2188’de marsa taşınmıştır ailesiyle beraber. 2200 yılındaysa neslihan sultan sayesinde defne 
ablasına kavuşmuştur ve 2220 yılına kadar yaşamıştır 2 çocuğu vardır. O aniden ölmüştür. Defne 
mutfakta yemek yaparken kardeşine “hakan gel” diye seslenmesine rağmen hakan gelmemiştir. 
Defne hakanın yanına gittiğinde durumu anlamıştır hakan vefat etmiştir. Son 2 yılını defne ve hakan 
birlikte geçirmişti ve 2220 yılında hakan da ölünce defne bu dünyada daha doğrusu marsta yalnız 
kalmıştır. Bir süre hakanın oğlu engin ile yaşamıştır ve sonunda engine rica etmiştir; 
 
“engin, yıllardır çalışıyorum ama artık yoruldum eskidim. Artık beni kapatıp parçalarımı imha edin” 
deyip kendi sistemini kendisi kapatmıştı. Engin de defneyi ve zihnini imha merkezine götürdü ve imha 
edildi. Defne efsanesi böylelikle sona ermiş oldu. İstanbuldan marsa defnenin hikayesiydi bu. 
 
Taichi harita 
 
Newoo üyesi japon iş adamıdır. İnsanların parmak izlerinden tüm kişisel bilgilerini çıkartma projesinin 
teknolojisini kontrol eder. Ayrıca mikro drone’lar pazarının söz sahibi kişisidir. Maksadı doğan güneş 
imparatorluğunun büyümesini sağlamak ve böylelikle yüksek teknolojileri daha verimli şekilde 
ürettirebilmektir. Gözünü güneydoğu asyaya dikmiştir. Vietnam, kamboçya gibi ülkelerde fabrikalar 
kurup üretim pazarını ele geçirmektedir. Ticaret ağı dünya dışındaki kolonilere de ulaşmaktadır. 
 
BAZI KURULUŞLAR 
 
NEWOO (yeni dünya düzeni örgütü) 
 
1776 yılında kurulmuştur. Kurucusu aslında yoldan çıkmış bir heyni düzeni üyesidir. başlangıcı bir fikir 
kulübü olsa da sonrasında bazı kötü niyetli zengin adamların kötü niyetli fikir üretip dünyayı sömürme 
planları yapmasına evrilmiştir amacı. Gizli bir örgüttür ve organizasyonlarını gizli yapar. Herkes 
organizasyon yaptıklarını bilir ama toplantılarda ne kararlar alındığı halen duyulmuş görülmüş şey 
değildir. Kurulun merkez karar yönetim mekanizması değişkenlik gösterebilmektedir. Kurul başkanı 
istifa veya ölüm olmaksızın süresiz göreve sahiptir. Uxirego’nun yeniden çıkışıyla newoo eski gücünde 
törpülenmeler yaşamıştır. Grumen ırkı genellikle bunlarla iletişim halinde olur. Newoo’nun tek temel 
prensibi vardır o da insanları paraya köle yapıp sefa sürmektir. Başkan olmak için 50 yaşın üzerinde 
olmak gereklidir. 5.dünya savaşına kadar heyni düzeniyle amansız bir mücadele içerisinde olmuştur. 
Uxirego’nun amerikalılar tarafından kullanılmasına aracılık etmiştir ve 5.dünya savaşı öncesinde 
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israile uxirego satmıştır nihai son için. Ama planları tutmamış ve akdeniz imparatorluğundan toprak 
koparılmasına rağmen kudüs kaybedilmiş ve israil yok olmuştur geriye sadece bir yahudi özerk bölgesi 
kalmıştır ve newoo artık antipati toplamıştır iyice ve heyni düzeninin ajanları tarafından newoo 
üyeleri suikastlerle ortadan kaldırılmıştır. Suikastlerin haddi hesabı olmayınca ve newoo’nun son 
başkanı da öldürülünce bazı newoo üyelerinin marsa kaçmalarına göz yumulmuştur. Dünyadan 
temizlenmişler ama marsta teşkilat biçimlerini tamamen değiştirip yer altına inmişlerdir. Fakat bu 
marsta rahat duracaklarına dair bir garanti vermemektedir. 
 

İsim Başkanlık yılları 

Grevor chorterish 2016-2035 

Moşe şalom 2035-2077 

Gabriel menotti 2077-2103 

Fethi saran 2103-2121 

Nu mi yang 2121-2130 

Dimitri masonov 2130-2161 

Ehud levi 2161-2200 

Solomon chorterish 2200-2210 

Mreng gwenoth 2210-2223 

Raul mocca 2233-2265 

Mored fallcorner 2265-2303 

Menter habsburg 2303-2345 

Kenneth fallcorner 2345-2367 

David chorterish 2367-2379 

 
Türkiye imparatorluğu kimyevi işler bakanlığı 
 
Türkiyede monarşi restore edildikten sonra ihdas edilen bakanlıktır başında her zaman veliaht 
şehzade bulunması zorunludur. Sadece 2.orhan döneminde hanedan kısırlığı devrinde padişaha direkt 
olarak bağlanmıştır. Gökkurt hanedanlığı veliaht olarak ilan edildiğinde tekrar ihdas edilmiştir. 
Bakanlık uxirego işlerini kontrol eder çekip çevirir deneyler yapar çeşitli karışımlar üretir. Uxiregodan 
yakıt, yiyecek gibi maddelere katılımın nasıl olacağını ayarlamaktadır. Bakanlık ülkenin tüm uxirego 
rezervine sahiptir ve sarayın içerisinde olan tek bakanlık bu bakanlıktır. 
 
Heyni düzeni 
 
Binyıllar boyunca yer altında kalmış bir düzendir zaman zaman isim değiştirerek hayat bulmuştur. Bu 
sayede gözlerden uzak bir biçimde varlığını devam ettirmiştir. Newoo’nun kuruluşundan itibaren tam 
manasıyla gizlenmiştir ve uzun yıllar boyunca ortalık newoo’ya kalmıştır. Türkiye imparatorluğunun 
kuruluşuyla ve uxirego’nun açılışıyla tekrardan gün yüzüne çıkmıştır. Tek maksadı vardır insanları 
barış içerisinde ve huzur içerisinde yıldızlararası canlı haline getirip atlanyalılarla birleştirmektir. Ama 
daha evvelki yıllarda muvaffak olamamışlardır çünkü mucizevi bir şekilde dünyaya yaklaşan atlanya 
araçları buhar olup uçmuştur. En son atlanyalı-dünyalı birleşimi 7.yüzyılda denenmiştir ama uzay 
gemisi atmosfere yaklaştığında buhar olduğu için başka deneme yapılmamıştır. 
 
Uluslar arası uzay ajansı 
 
Mars kolonizasyonuyla birlikte kurulmuştur birleşmiş milletler bünyesindedir. Uzayda insan faaliyet 
planlarını yapar. 
  
TARİH ÖNCESİ ÜLKELER REHBERİ 
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Atlanya devleti 
 
Başkenti adur(uruk) olan kadim devlettir. Büyük tufandan evvel eski dünyanın neredeyse tamamını 
hükmü altına almıştır gelişkin teknolojisiyle atlanya devleti dünyanın en hayran bırakıcı 
medeniyetiydi. Kuzeyde sınırları buzul çağı buzullarına kadar ulaşıyordu. avrupa atlanyanın 
hakimiyetindeydi. Asya tarafındaysa sibiryadan aşağısı ile yuana’nın batısında kalan tüm topraklarda 
hüküm süren bir devletti. Afrikada ise nega devletiyle komşuydu. Yuana ile sınırı himalaya dağları ve 
ganj ovasının ortasından başlamaktaydı.en önemli kentleri adur, mekke, atlantis(cebelitarık boğazı 
kıyısında bulunuyordu) kentiydi. Büyük tufan ile birlikte tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. 
 
Nega devleti 
 
Tüm afrika kıtasını kapsayan bir devlettir. Başkenti çad gölü kenarındaki doren kentidir. 
 
Yuana devleti 
 
Başkenti doğu çin topraklarındaki mu kentiydi. Doğu asyanın hakimiydi. Kuzey sınırları sibiryadaydı 
güney sınırlarıysa sahul kıtası(avustralya ve doğu endonezyadan müteşekkil)’na kadardı. Sahul 
kıtasında insan yerleşimi bulunmamaktaydı. Batı sınırında ise ganj ovası ve afganistan toprakları vardı. 
Hindistan topraklarının tamamı yuana devletinin elindeydi. Yuana devleti kanının son damlasına 
kadar atlanyaya direnmiş bir devlettir ve tufana kadar da teslim olmamıştır. Yuana’nın mirasçısı 
çinlilerdir. Tufan öncesindeki yuana kralı ise quin wang adlı bir şahıstı. 
 
Norune devleti 
 
Aras’a inişten sonraki yıllarda gezegendeki siyasal bölünme’nin ilk ayrılan devleti norune devletiydi. 
Merut hanedanlığı tarafından yönetiliyordu. Kurucusu herju merut adlı genel valiydi ve başkenti ema 
şehriydi. Aslında bir bakıma bu bölünme gezegen çapında bir nevi gerekliydi de denebilir çünkü 
gezegen global bir köy halini almak için gerekli teknolojiye sahip değildi tüm teknik bilgiler yanardağ 
patlamasıyla birlikte kül olmuştu. Norune devleti uxirego’nun keşfi sonrasındaki süreçte natya’nın 
emperyalist saldırısıyla yok edilmişti ve natya’ya bağlanmıştı. Natya kendi kurduğu devleti kendi 
elleriyle boğmuştu. Norune devleti ağırlıklı olarak yeni atlanya kıtasında hüküm sürmekteydi. 
 
Melinea devleti 
 
Melinea devleti ganbea kıtasının batı bölümünde kurulmuş bir devletti başkenti kuer kentiydi tagen 
hanedanlığı tarafından yönetiliyordu. Natya ile ilişkileri iyi seviyedeydi uxirego’nun keşfinden sonra 
norune devleti üzerine saldırı gerçekleşmişse de melinea’ya saldırı düzenlenmemişti. Çünkü 
hanedanlar arası evlilik mevcuttu. Kral mimas tagen’in oğlu yoktu ama kızı alia tagen ixar nat ile 
evliydi. Bu sebeple mimas ölünce taht natyalıların eline geçti ve natya ile melinea birleşti. Daha sonra 
melinea bir galdüklük oldu ve başına nat hanedanlığından galdükler geçti. 
 
Temterya cumhuriyeti 
 
Batı yarımkürede hüküm sürmüş bir cumhuriyetti ve politeizm rüzgarı eserken monoteizmin kalesi 
oldu bu sebeple natya’nın tepkisini çekti ve uzun süren bir savaş dönemine giriştiler. 14 ay kadar 
süren savaştan sonra temterya cumhuriyeti barış istedi ve topraklarının büyük kısmını kaybetti. 
Temterya cumhuriyeti el altından asırlar boyunca monoteistleri desteklemiştir. Telka veri 
faaliyetlerine başlayınca temterya ajanlığıyla bile suçlanmıştır ama bu doğru değildir çünkü telka’ya 
temterya “gel bize yerleş” demişse de telka bu teklifi reddetmiştir. Telka sayesinde güneş görmüş buz 
misali eriyen politeizm sayesinde temterya rahat nefes alabilir hale gelmiştir. 2.tita’nın başa geçişiyle 
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beraber natya ile birleşme kararı almıştır. Politeizmin yasaklanışından sonra tüm arasta temterya 
kökenli din adamları görev almıştır. 
 
Natya devleti(2.atlanya devleti) 
 
Atlanyalılar aras gezegenine indikten sonra hore nat tarafından kurulan devlettir. İnsanlık tarihinin en 
uzun soluklu devletidir. Uxirego keşfedilmeden önce birkaç parçaya bölünen bu devlet uxirego’nun 
keşfinden sonra gezegen çapında yeniden toparlanmış, telka ile birlikte yeniden gezegen devlet halini 
almıştır. M.ö 3071 yılına kadar imparatorluk biçiminde idare edilen natya devleti m.ö 3071 
sonrasında cumhuriyet halini almıştır. Milattan önce 3000 yılındaysa natya ismini binyıllar sonra 
tekrar atlanya olarak değiştirmiştir. Bu tarihe kadar beklenme sebebiyse cumhuriyete geçme kararı 
alan son imparator sagen nat’ın isteği olmasıdır. İsteği o yaşayana kadar ülkenin adının natya olarak 
kalmasıydı ve o öldükten sonra atlanya ismini almıştır. 
 
Natya kralları listesi 
 

Kral ismi Yaşadığı yıllar(Milattanönce) Saltanat süresi (yıl) 

Hore nat 12024-11402 103* 

Hornet 11990-11250 152 

Heros 11700-10999 251 

II.hore 11500-10863 136 

Arte 11470-10701 162 

Beled 11200-10339 362 

II.hornet 10539-9600 739 

İxar 9991-9223 377 

III.hore 9800-9100 123 

II.beled 9700-9000 100 

II.ixar 9410-8666 334 

kahun 9333-8550 116 

Fink 9100-8430 120 

Tita 8966-8311 119 

Medun 8440-7820 491 

II.kahun 7878-7117 703 

III.ixar 7210-6150 967** 

II.tita 6666-5957 197 

Aker 6469-5605 352 

II.medun 6000-5355 250 

kuman 5620-5000 355 

II.heros 5400-4700 300 

II.aker 5123-4444 256 

Gimel 5003-4410 34*** 

II.fink 4600-4158 252 

vintor 4520-3890 268 

IV.Hore 4288-3310 550 

Sagen 3761-3000 239**** 

 
*devlet m.ö 11505 yılında kuruldu 
**III.ixar en uzun süre yaşayan ve tahtta kalan hükümdardır 
***gimel en az tahtta kalan hükümdardır 
****m.ö 3071’de cumhuriyet ilan edilmiştir. 
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TEMA 2 - UXIREGO – YILDIZLARA DOĞRU 
 
HİKAYE 1 – GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINA DOĞRU 
 
5.dünya savaşının üzerinden yıllar geçmişti dünya yaralarını sarmıştı kısa zamanda. Bunda hızlıca 
gelişen teknolojinin de etkisi büyüktü. Mars büyük bir koloni olmuş ve dünyalaştırılması tamamlanmış 
bir yerdi artık. Nüfusu 1 milyara yaklaşıyordu büyükşehirler vardı marsta. Yapay manyetik alan, 
denizler bile mevcuttu artık. Europa, ganimed gibi uydulardan çekilen sular sayesinde marsta denizler 
de mevcuttu. Tabi marsın yer altı su kaynakları da kullanılmamış değildi onlar da kullanılmıştı. 
Ganimed, ceres, europa da bir koloniydi fakat mars kadar gelişmiş değillerdi çoğunlukla ihtiyaçlarını 
mars ve dünyadan karşılamaktaydılar. Mars ise kendi kendine yetebilen bir gezegendi. İri kıyım bir 
koloniydi artık mars. 
 
Güneş sistemi artık insanlara yetmemişti ve uzay bükme teknolojisi de bulununca yıldızlararası 
yolculuklarda geliş dönüşte yüzyıllar geçme riski de ortadan kaldırılmıştı. Tek sorun hızdı proxima 
centauri’ye gidiş 10 yıl sürerdi ama yaptılar insanlık proxima centauri’ye de gitmek için kollaı sıvadı. 
Proxima centauri yıldız sisteminde yaşanabilir bölgede fanse isimli bir gezegen vardı yerleşim buraya 
olacaktı. Yıldızının ışığı zayıf olduğundan dünyadan %25 daha az aydınlığa sahipti ama alışacaklardı 
artık. İlk ayak basacak kişi ise belliydi, abd ve kab siyasetinin ünlü ailesi olan coneter ailesinin 
üyelerinden Ralph coneter II.nin oğlu Regesa coneter! 17 yaşındaki bu delikanlı ilk ayak basacak kişi 
olacaktı eşi adriana areis coneter ile birlikte. Hayatlarının tamamını dünya dışında geçireceklerdi. 
 
Proxima centauri seferi başlıyor 
 
Tarih 21 mart 2400’dü ve bugün tarihi bir gündü başka bir yıldıza koloni kurmaya gidecekti insanlar ve 
tüm dünyada bu canlı yayınlanıyordu. Dünya, mars, ganimed, ceres, europa ve ayda insanlar 
nefeslerini tutmuş bu tarihi ana tanıklık ediyordu. Uzay gemisi KAB’nin new york eyaletindeki uzay 
üssünden kalkacaktı. Çeşitli ülke liderleri de hazırdılar bunun için. Başta regesa coneter ve eşi olmak 
üzere sami ve mara nina abiur ve amerikanın son kaşifi cristoph colombus’un soyundan gelen minua 
colombus’ta bulunuyordu. 1000 sene sonra bir colombus daha insanların ufkunu açacaktı. Bu sefer 
güneş sistemi dışında da hayat olduğunu kanıtlamak için geliyorlardı. Hatta regesa coneter ona 
takılmadan edemiyordu; “minua, sen şimdi sürekli proxima centauri’ye giderek dünyaya döneceğimizi 
iddia etmiyorsun değil mi?” diyorlardı. Bazılarıysa “aman deden gibi fanse’yi hindistan zannetme” de 
diyorlardı. Colombus bu esprilere sadece gülüyordu. Ve büyük an geldi uzay mekiği kalktı! Yolda 
sadece plütonda mola verilecekti sonra tam gaz proxima centauri’ye gidilecekti. Plütona kadar uzay 
bükücüleri açmadılar ve plütonda bir miktar mola verdiler araçta bir sorun olup olmadığını ve 
sinyalleri kontol ettiler. Plüton havası oldukça soğuktu ve içinde sadece robotların bulunduğu büyük 
bir kapalı üs bulunuyordu. Burası insanların yıldızlararası seyahatleri için yeni inşa edilmişti. Ve 
konroller filan yapıldı geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Yıldızlararası uzaya çıkıyordu insanlar 
tarihlerinde ilk kez! Bu büyük bir andı ve yeterli hıza ulaşılır ulaşılmaz uzay bükücüler çalıştırıldı güneş 
sisteminden çıkılmıştı artık. Güneşin olduğu yere baktı regesa ve şunları dedi “insanlık tüm 
teknolojisiyle halen bir toz zerresinin içerisinde. Bakalım bu gidiş nereye?”. 
 
Yolculuk 10 sene sürmüştü iyisiyle ve kötüsüyle 10 yıl geride kalmıştı ve şimdi centaur yıldız 
sisteminin en küçük üyesi olan proxima centauri görülmüştü. Küçük ve kırmızı bir cüceydi bu yıldız ve 
yıllardan beri bilinen bir gezegeni vardı proxima centauri b yahut yeni yeni kullanılmaya başlanan 
adıyla fanse. Kayalık ve dünya benzeri bir gezegen olan fanse dünyaya nazaran daha karanlıktı çünkü 
yıldızı cüceydi. Atmosferse hemen hemen dünya atmosferi gibiydi. Fanseye yaklaştılar. Fanse hızlı bir 
gezegendi kendi güneşi etrafında 12 dünya gününde dönüyordu bir gün ise 6 saat kadardı normalde 
bu gezegenin yıldızına kilitlenmiş olması gerektiğini düşünürdü eskiler ama bu gezegen ezber 
bozuyordu. Dünyadan 4 kat daha fazla hız insanların bir anda alışacağı bir şey değildi tüm teknolojiye 
rağmen. Fansede yıl ve ay kavramı öyle ezber bozucuydu ki kafa karıştırmaya yeterdi. Bu gezegenin 
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kendi takvimiyle 1 yılı 48 gün sürecekti. Takvim olaraksa 4 fanse aylığı bir takvimleri olacaktı, 4 ayda 
bir yılbaşı olacaktı. Bir de uzun çağlardır piyasada olmayan atlanyalılarla karşılaşsalar takvim 
konusunda asıl curcuna o zaman olurdu ama henüz karşılaşmaya çok vardı. Namları duyulan 
atlanyalıları görenler yoktu. 
 
Proxima centauri’ye indi uzay gemisi sağ salim ama bu ne rüzgar. Gezegen hep rüzgarlıydı ama rüzgar 
insanları etkilediği kadar fanse bitkilerini etkilemiyordu. Buradaki ekosistem buradaki koşullara uygun 
haldeydi. Bitkilerin en ince dalları 2 santimetre kalınlığındaydı ve uzun boydaydılar. Kökleri de 
derinlere iniyordu. Fansenin bir zeki yaşam türü yoktu denizleri dalgalıydı. İnsanlar ve robotlar iner 
inmez yeni koloni için çalışmalara başlamıştı bile. Ayrıca iner inmez radyo sinyalleri gönderildi 
ulaşıldığına dair. 4 yıl sonra insanlar bu başarılı inişten haberdar olacaklardı. Atlanyalıların varlığı 
duyulmamış olsaydı fanse kolonistleri çok sevinecekti ama ne yazık ki bir atlanya gerçeği ancak buruk 
sevinç yaratıyordu yine de kolonistler mutluydu yeni kolonilerinden. 
 
Koloninin doğal lideri belliydi gemi kaptanı regesa coneter. Bu gezegen bakir bir gezegendi zeki bir 
uygarlıkla günler boyunca karşılaşmamışlardı hatta bazıları regesa’ya “bu gezegende birkaç gündür 
kimseyi görmemiş olmak gezegenin sakini olmadığı anlamına gelir mi?” diye sormuştu. Çünkü bazı 
hayvan türleri hariç karşılaştıkları zeki bir varlık yoktu. bu hayvan türleri arasında etçil ve otçul olanlar 
mevcuttu. Hayvanlar iri kemikliydi. Fil gibi cüsseliydiler. Hatta bir tane etçil hayvan kolonistlere 
yaklaştığında az kalsın bir kolonist canından oluyordu ki silahla etkisiz hale getirildiler. Bir baktılar ne 
görsünler hayvanın kanı mor renkteydi. Gemide yanlarında getirdikleri bazı köpeklere bu hayvanın 
ölüsünden yedirdiklerinde ishalden başka bir etki göstermemişti. Yüksek ihtimalle vücutları farklı bir 
bileşiği işleyememişti. Sonrasında bu eti pişirdiler ve etin kokusu pişince papatya gibi kokuyordu. 
Anlaşılan bir ilginç gezegen vardı insanların önlerinde. 
 
1 hafta, 1 ay derken insanlar artık anlamıştı ki bu gezegenin akıllı sakinleri yoktu gönül rahatlığıyla 
doğal dengesi bozulabilirdi. İlkel bile olsa akıllı varlıklar sorun teşkil ederdi. Akıllı bir varlığı yok ettik 
deseler insanlara ne diyeceklerdi hem? Şanslılardı bu sebeple. Kedi gibi dört ayak üstüne düştük 
diyordu türkçe konuşan kolonistlerden birisi. Allah söyletmişti 4 ayak üstüne düşenlere benzeyen 
akıllı canlılar bir yan yıldızdaydı henüz bilmiyorlardı. 
 
Günler geçtikçe insanlar zehirli ve zehirsiz bitki ve hayvanları da anlıyorlardı. Titiz deneyler 
yapıyorlardı ve her önüne geleni yemiyorlardı. Çoğunlukla su içiyorlardı. Buranın sularını içince muz 
tadı geliyordu. Eğlenceli gezegendi fanse. Suyundan muz tadı gelir, etler parfüm gibi kokar, kanlar 
mor renkte olur vs. insanlar hayatlarına renk katmıştı. Başlangıçta dünyada değilsek sıkılırız diyenler 
şimdi bu fantastik alemde eğleniyorlardı. 
 
2414 yılında dünyaya fanseden olumlu ilk sinyal gelmişti artık insanlar sevinç içerisindeydi. İnsanlar 
artık gönül rahatlığıyla biliyordu ki insanlık güneş sistemi dışında da hayat bulmuştu. Bu 4 yıl zarfında 
fanse koloni yönetimi idaresi de kurulmuş, fansenin nüfusu da artmaya başlamıştı. Fanse koloni 
idaresi dünyadan oldukça uzak olduğu için kararlarını dünyadan tamamen bağımsız bir biçimde 
alabiliyordu. Fanselilerin dünyadan haberleri yoktu. bir cenazeleri olsa 4 yıl sonra haberdar 
oluyorlardı. Fanse dünyadaki paradan, piyasadan bağımsız şekilde ilerlemeye devam ediyordu. 
Emekleyen bir koloniydi ama marstan daha bağımsızdı denebilir. Mars desen dünyanın kapı bir 
komşusuydu dünyaya tabiydi ama fanseyi kim biliyordu ki?. 2417 yılında ise regesa’nın ilk çocuğu 
dünyaya geldi. Bu çocuk hema coneter’dı. 2422’de tesla, 2430’da ise mesa dünyaya gelmişti. Mesa 
dünyaya geldiğinde fanse yılıyla 600 yıl geçmişti. 1 dünya yılı 30 fanse yılına tekabül ediyordu. Fanse 
gezegeninde mevsim kavramı yoktu bir yer ılımansa hep ılıman, soğuksa hep soğuk, sıcaksa hep 
sıcaktı. 
 
Newoo düzeni marsta hortluyor 
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5.dünya savaşı sonrası heyni tarafından suikastlerle hemen hemen ortadan kaldırılan newoo 
düzeninin aman dileyen son birkaç üyesi marsa kaçmıştı ve burada yer altında karanlık fikirlerini 
yeşertmişlerdi. Newoo uzun bir yeniden yapılanma sürecine girmişti ve bir aileler birlikteliği olmuştu 
bir çeşit mafya örgütlenmesine dönmüştü. Chorterish, weshtin ve diras aileleri içerisinde bu düzen 
gizli gizli devam etti. ek olarak ratona ailesi de katıldı bu düzenin iştirakçilerine çünkü marsa 
taşındıklarında en fazla ihtimam ratona ailesi tarafından gösterilmişti. Marsın politik nüfuzu kuvvetli 
ailelerindendi. Edward rotten ahfadıydı nihayetinde. 
 
Newoo düzeninin yeni hedefi artık marsı ele geçirip oradan alınan güçle dünyayı ele geçirmekti. 
Sonrasındaysa tüm uzayda istilacılık yapıp grumenler ile ortalığı kasıp kavurmayı ve tüm galaksiyi 
grumen-insan arasında bölüşmeyi düşünüyorlardı. Grumenlerse uzun süredir ortalarda yoktu ama 
hedefleri belliydi daha evvelden telkin etmişlerdi. Şimdilik tek engel marsın koloni haliydi. 2450 
yılında alex ratona mars valisi olarak seçilince newoo düğmeye bastıve sıcağı sıcağına toplantı yapıldı. 
 
İngen chorterish; evet kardeşlerim uzun süredir uykuda olan hareketimizin uyanma alarmı çalmış 
vaziyettedir artık ayağa kalkma zamanıdır efsane geri dönüyor bizi toprağa gömenlerin bilmediği tek 
şey vardı o da tohum oluşumuzdu. Dünyadan uzağa savrulan bizler burada yeniden filizlendik. Dünya 
kendi zevkü sefasına daldı ve bizi unuttu bu gafletleri bize kâr sağladı. 
 
Hunir weshtin; artık global değil sistemsel düşünmeliyiz çünkü devir iyice değişti artık tek gezegen 
yok çok gezegen var savaştık mı topyekün savaşmalıyız. Grumenlere gelince uzun zamandır yoklar 
belki de bizleri unuttular. Ben şahsen grumenlere pek güvenilir gözüyle bakmıyorum. Bugün başka 
gezegende kan içen yarın bizim de kanımızı içer 
 
Oni diras; kendimizden uzak tutacağız o sürüngenleri. Ayrıca rakipleri de varken pek bir şey 
yapamazlar. Gün gelir yok ederiz onları. Çok zeki olsalardı bize teknoloji vermezlerdi. 
 
İngen chorterish; evet kardeşlerim aynen öyle. Uzay büyük bir yer ve atılımı yapmalıyız. Alex ratona 
vali olduğuna göre marsı ele geçirdik demektir. Birkaç seneye bağımsızlığı ilan ederiz zaten. Elimizde 
askeri gücümüz de varken bizi kimsenin durdurabileceğine inanmıyorum. Ay kolonisini kafaladıkmı, ve 
dünyadan da bir ülkeyi saflarımıza çektik mi bu iş tamamdır. Tabii ki bağımsızlık ilk aşamamız. Mars 
bağımsız olduğunda gerisi gelir. Dünya ile savaşacağız ve dünyadan toprak elde edebileceğiz. 
 
Alex ratona; çalışmalara başlayacağız marsın ilk planetoru yani gezegen çapı imparatoru ben 
olacağım değerli kardeşlerim. Çeşitli teknolojik projeler üzerinde çalışacağız, fabrikalar tam kapasiteli 
olarak silah üretecek, uzay aracı üretecek, robotlar üretilecek. Marsın tüm imkanlarını seferber 
edeceğiz. Halkta memnun olacak. Dünyayı bile kıskandıracak silah envanterine sahip olacağız! 
 
Bundan sonra marsın önlenemez bağımsızlık isteği daha da yükselmişti. Mars herşey için hazırdı şimdi 
ses getirecek projeler yapılmalıydı ki başarılı olunsun. Setna areis bu radikal projelerin 
geliştirilmesinde rol oynaması için seçilmiştir marsın bağımsızlığına giden yolda en çok ona 
güvenilebilir çünkü onun arkası sağlamdır. Birkaç plan göstermiştir ama reddedilmiştir. Buna rağmen 
setna yılmamış ve geliştirmelere devam etmiştir 2453 yılına kadar. 
 
Dünya tarihiyle 14 mart 2453 bir mars sabahı 
 
fauna areis; 
 
- hayatım uyan sabah oldu 
 
setna areis 
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- tamam karıcığım uyandım uyandım off bugün de mars koloni idare merkezinde (mkim) proje 
görüşmem var demi. yahu şu projelerimi de bi kabul ettiremedim gitti şu adamlara. bu sefer kabul 
etseler güzel olacak. koloni idaresi artık neyi bekliyor anlamıyorum. hayata mı küseyim yani? Hem 
radikal fikirleri var hem radikal fikirleri kabul etmiyorlar. Bu ne yaman çelişkidir böyle ya. 
 
setna areis evinden çıkar ve uçan otomobiline binip MKİM'e doğru gider. bu esnada mkim idare 
kurulu toplantıdadır koloni genel valisi alex ratona, güvenlik bakanı verdan blue, teknoloji bakanı 
ahmed el merihi, madencilik bakanı murat gökmen bulunmaktaydı. 
 
alex ratona; 
 
- evet toplantıyı açıyorum. geçen haftaki konuşmalarımızı bilgisayarlara kaydettirmedik malum çünkü 
bilgiler dünyaya sızıyor. Lakin biz bağımsız mars istiyoruz. ama zamanımız kısıtlı ve ifşa olmakta 
istemiyoruz. Biraz daha gecikirsek dünya tüm planlarımızı altüst eder. 
 
ahmet el merihi; 
 
- valim, setna areis'te bununçin bir çözüm geliştiriyor zaten ve ben şans verilmesi taraftarıyım çünkü 
uzun zamandır cidden çalışıyor valla ben şahidim. 
 
verdan blue; 
 
- projeleri için şans verdik diyelim peki ya para meselesi? 
 
murat gökmen; 
 
- para işi sıkıntı değil robotları daha fazla çalıştırmak yeterli olacaktır. 
 
setna areis proje tanıtımına gelir ve içinden şunlar geçer; 
 
- acaba şimdi ne diyecekler merak içerisindeyim umarım kabul ederler ya da bizi artık felaket bekliyor 
demektir. halamın ve amcamın nüfuzu bile kurtarmaz beni herhalde. 
 
setna girer ve projesini tanıtır proje çılgıncadır lakin çoğu soruna da çözüm yollarını içermektedir yeni 
şeyler getirerek. robotlara yeni yazılımlar yüklenecek, ışık hızı teknolojisi geliştirilerek uzak mesafeler 
daha da kısalacak, en mühimi de proxima centauri üzerindeki koloniyle iletişim kurularak o koloninin 
mars ile sıkı ilişkilere sahip olması sağlanacaktır. ayrıca güneş sisteminde bulunan titan, europa, ceres 
kolonilerinden de asker devşirilecektir. nihayetinde robotlar askeriyenin %90'ını oluştursa da 
%10'unu insanlar oluşturmaktadır. 
 
Bugün setna areis bir sürpriz yaşar ve 49 yıllık ömründe nihayet bu projesi kabul olmuştur. 
akşamleyin bunun şerefine oğlu sedar'a hediye alır. oğlu sedar 2447 doğumludur ve ismini 
dedesinden almıştır. dedesi sedar areis 2359-2449 yılları arasında yaşamıştır. gelişen teknoloji insan 
ömrünü de uzatmıştır. setna areis'in projesi yakın zamanda ana hatlarıyla işleme konur bile. 
mühendisler, robotlar vs. çok çalışır ve ilk etapta proxima centauriye 5 senede gidebilecek bir araç 
üretirler. 10 ağustos 2453 tarihinde kaşif 400 uzay aracı yola çıkar. 2458 yılında aracın proxima 
centauri'nin fanse gezegenine ulaşması beklenmektedir. Proxima centauriye yolculuğun 5 yıla inmesi 
büyük bir avantajdır her nihayetinde. 
 
2454 yılında fanse gezegeninde durum; 
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fanse gezegen kolonisini 2410 yılında regesa coneter inşa etmeye başlamıştı. 2 erkek 2 kadın 4 
kişiydiler. erkekler; regesa coneter, sami abiur. Kadınlar; adriana areis, mara nina. regesa coneter 
2383 doğumluydu ilk koloniyi kurduğunda 27 yaşındaydı 2454'te ise 71 yaşındaydı. eşi adriana areis 
coneter 2379 doğumluydu ve setna'nın halasıydı. setna'nın halasıyla amcası arasındaysa 3 yaş fark 
vardı. setnanın amcası yani adriana'nın abisi olan mira areis 2376 doğumluydu. 
 
sami abiur 2370, mara nina abiur 2371 doğumluydu. lakin 2454 yılında hepsi artık yaşlanmıştı ve 
çocuklarına devrediyorlardı tecrübelerini. 
 
Fanse gezegeni dünyaya benziyordu ama biraz soğuktu. yine de robotlar sayesinde hayat devam 
ediyordu. regesa'nın hema adında bir oğlu vardı ve bu sami abiur'un kızı muma abiur (doğum:2426) 
ile evlenmişti. muma'nın abisi ruma hema'nın yaşıtıydı ayrıca. iyi arkadaştılar ve üstelik 
kayınbiraderdiler. zaten gezegende kaç kişi vardı ki? bir ilk gelen bu 2 aile bir de 2440 yılında gelen 2 
karı koca vardı onlar da 30'lu yaşlarındaydı. 
 
Fanse'nin de yasaları vardı ne kadar aile kuralları ağırlıklı olsa da. Regesa fanse'ye alışmıştı lakin 
yaşlandıkça dünyayı da özler hale gelmişti. bir gemi gelse de dünyaya dönsem diye çok hayal eder 
olmuştu. torunu rua coneter henüz küçüktü 2445 yılında doğmuştu ve de dedesiyle muhabbet 
etmeye bayılırdı. bir gün şöyle bir muhabbet geçti aralarında. 
 
- dede dünyadaki güneş çok mu güzel? 
+ evet torunum daha parlak ve daha sıcak. orada akrabalarımıza var ve harika bir yer tüm geçmişine 
rağmen. 
- dünyada hamat var mı? 
+ hamat yok ama atlar var ve de çok büyükler boyumuz kadar atlar var çok hızlılar. buradakilere ne 
bakıyorsun hem boyları küçük hem de etleri zehirli. 
- dünyada hayvan mı yiyorsunuz? 
+ evet et güzel bir yiyecektir. bir gün yersin merak etme. Gerçi buradaki hayvanları da yiyoruz ama 
midemize dokunuyor o yüzden pek tercih etmiyoruz. Ama dünyadakiler öyle değil lezzetlidirler. 
- hmm çok merak ediyorum ama iğrenç geliyor yani canlıyı yemek. gerçi bu gezegende de hayvanlar 
avlanıyor ama birbirlerini yeyince zehirlenmiyorlar biz neden zehirleniyoruz? 
+ nasıl anlatsam, biz dünyaya aidiz de ondan. buradaki hayvanları sindiremiyoruz hastalık yapıyor 
buradakiler. bir kere avlanıp yedim yemez olaydım vücudum 2 saat hareket etmedi kabus gibiydi ama 
dünyada öyle bir dert yok. ye geç. 
- dede sen neden dünya ile konuşmuyorsun? 
+ konuşursam cevabı 4 yıl beklerim de ondan. çünkü orası çok uzak. ama en son bir tanıdık mühendis 
vardı senin babaannen onun halası olur yani senin de akrabandır. bir de mira diye bir kardeşi var 
babaannenin. eğer babaannenin yeğeni hayallerini gerçekleştirmişse bir uzay mekiğini içinde 
babaannenin kardeşi yönetiminde yollamışlardır bile 
- babaannemin kardeşi astronot mu? 
+ evet benim dayım bir astronot. uzun zamandır ben de görmedim kendisini yaşlanmıştır bayağı. 
-dede dünyada günler nasıl? 
+buradakinden uzun olduğunu söyleyebilirim. 4 kat daha uzun. 
 
bu esnada uzay gemisi yolun 3'te 1'ini tamamlamıştır bile ve yol almaktadır fanse'ye 2458 yılında 
ulaşacaktır. 
 
2454 yılında marsta genel durum; 
 
alex ratona marsın genel valisiydi ve marsta 5 adet şehir vardır. bunlar rufir, feval, viragel, aleipe ve 
başkent vishene'dir. vishene en büyük mars kentiydi ve gelecekte alex ratona'nın düşünde 
canlandırdığı planetorluk merkeziydi. alex bir planetor olmak istiyordu son bir senede yaşanan mars 
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atılımları da bunun göstergesiydi. mars daha büyük ve güçlü bir devlet haline gelmek istiyordu lakin 
dünyada da birileri bir şeylerden şüphelenmekteydi. 5.dünya savaşı(2373-2379) üzerinden henüz 75 
yıl geçmişti ve dünyada ülke sayısı da azalmıştı. ülkeler şunlardı; 
 
1-) kuzey atlantik birliği; 
 
- eski abd, kanada, karayip adaları, bermuda, grönland, izlanda ve britanya ve irlanda'dan 
müteşekkildi 
 
2-) latin amerika birleşik devletleri 
 
- orta amerika ülkeleri ve tüm güney amerikayı kapsamaktaydı. Avrupa birliğinin güney bölgelerinde 
gözü olduğu su götürmez bir gerçekti. 
 
3-) avrupa birliği 
 
eski gücünde olmasa da halen büyük bir devletti. çoğunlukla alman hegemonyasında olan bu devlete 
bazı almanlar viertes reich diye seslenirdi. britanya hariç tüm batı avrupa ve orta avrupa, kuzeyde 
iskandinavya yarımadasının tamamı ve baltık denizi kıyılarının 100 km iç taraflarından müteşekkildi. 
saint petersburg kenti de avrupa birliğine dahildi. 
 
4-) slavya imparatorluğu 
 
baltık denizinin 100 kilometre ilerisinden başlıyordu. kuzeybatı sınırları ve çekyanın doğusu, slovakya, 
ukrayna, romanya, moldova, belarus, sırbistan, hırvatistan, kuzey bulgaristan, slovenya bölgeleri batı 
kısmındaydı, kafkasyadan çekilmişti azak denizinin kuzeyinde bir toprak parçası vardı. sibirya 
toprakları mançurya ve sahalin adası hariç elindeydi. ayrıca kazakistan da slavya imparatorluğuna 
dahildi. eski aral gölünün olduğu arazide büyük bir kent mevcuttu ve orta asyanın en büyük kentiydi. 
balkanlar yüzünden akdeniz imparatorluğuyla sürtüşmeler yaşardı. 
 
5-) akdeniz imparatorluğu 
 
osmanlıdan sonra kanın eksik olmadığı coğrafyayı nihayet tahakküm etmişti. Türk ve arap etkinliğinin 
hakim olduğu bir imparatorluktu. imparatorluğu uzun yıllar Yıldızoğlu hanedanı yönettikten sonra 
gökkurt hanedanı yönetmeye başlamıştı. İmparatorları 3.gökhan'dı. (doğum: 2420, tahta çıkış:2449) 
balkanlarda yunanistan, güney bulgaristan, karadağ, arnavutluk, kosova ve bosna hersek bu 
imparatorluğa dahildi. kuzey sınırı azak denizinde, doğu sınırı hazar denizinde bitiyordu. batı iranın da 
sahibi akdeniz imparatorluğuydu. Afrika sınırlarıysa kuzey afrikada akdeniz kıyılarından itibaren 100 m 
içeri kadar giriyordu. tam bir modern osmanlı imparatorluğuydu. 
 
6-) asya birliği 
 
dünyanın en kalabalık ülkesiydi. güneydoğu asya ve çinhindi hariç tüm orta, güney ve uzak asyanın 
hakimiydi. okyanusya, akdeniz devleti ve slavya'ya komşuydu. çin, japon, hint kültürel etkisi 
yoğunlukla hissediliyordu. 
 
7-) afrika 
 
akdeniz kıyıları hariç tüm afrikayı ihtiva ediyordu. 
 
8-) okyanusya 
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çinhindi, güneydoğu asya, avustralya, yeni zelanda başta olmak üzere tüm pasifik adalarını ihtiva 
ediyordu. 
 
Dünyanın nüfusu 20 milyar civarındaydı ve küçük kent kavramı kalmamış her devlette kentler büyük 
nüfuslara sahipti. en çok nüfus asyada, en az nüfus afrikadaydı. 
 
Dünya medyası bir şeylerden şüpheleniyordu artık irili ufaklı bazı spekülasyonlar vardı yeni bir savaşla 
ilgili. alex ratona ataları orta amerikadan göç etmiş birisiydi ve dünya devletler kongresi de bu 
marstaki olanlardan latin amerika birleşik devletlerini sorumlu tutuyordu. 
 
2456 yılına gelindiğinde marsta değişimler ve bağımsızlık istekleri devam etmekteydi ve bununiçin 
çalışmalar sürmekteydi. mars meclisi de alex ratona'nın arkasındaydı. tüm mars robot asker 
kaynıyordu. robot imalatı için değerli madenler phobos ve deimos uyduları başta olmak üzere 
asteroidlerden çıkartılıyordu. bu esnada proxima centauri sistemine de mars roketi yol almaya devam 
ediyordu. içinde mira areis vardı baş astronot olarak. mira setna'nın amcasıydı uzun zamandır 
görmediği yeğenlerini, kardeşini ve onun torunlarını görmek için sabırsızlanıyordu. alex ratona'nın 
hedefleri çılgıncaydı ve de yasadışı şeylerin de peşindeydi öyle bir planetor olmak istiyordu ki hükmü 
o ölse bile zihni makineye kopyalanarak bir robot olacak bu sayesde kendi ölse bile zihni 
hükmedecekti. zeka klonlamak yasaklanmıştı 4.dünya savaşı(2206-2210) sonrasında lakin alex ratona 
bunu değiştirmeyi kafasına koymuştu bile. bu projeyi gizlice yürüteceklerdi. 15 ocak 2457 tarihinde 
birkaç bilim insanı alex'in zihnini kopyaladı. evet olduğundan erken bir kopyalamaydı bu lakin ölümün 
de ne zaman geleceği belli olmazdı. büyük mars ordusu artık hazırdı. milyarı bulan sayıda robot artık 
marstaydı. ceres ve titan kolonileri de mars robotlarından nasipleniyordu. mars idaresi göze 
batmamak için robotları sırf marsa ve uydulara değil dünyaya da yolluyordu ve bu robotlar birer truva 
atından farksızdı. çok kaliteliydiler ve statü sembolü olmuşlardı. Lakin niyet iyi değildi. derken asya 
birliği ölümcül bir hata yaptı; 
 
insan klonlama önündeki engellerin kaldırılması! 
 
tarih 18 aralık 2457 idi. insan klonlamanın önündeki kısıtlamalar ve yasal engeller kaldırılmıştı. 
Eskiden özel izne tabiydi lakin artık izin gerekmeyecek ve yüklü miktarda para ödemesine gerek 
kalmayacaktı talep edenin. artık isteyen erkekler yapay rahim ile annesiz çocuk sahibi, isteyen 
kadınlar yumurta hücresinde oynama yapılarak babasız çocuk sahibi olabilecekti. genetik 
mühendisliği bu iş için biçilmiş kaftandı zaten. soy bağları denilen kavram karman çorman olacaktı ve 
bu sadece ahlaki değil savaşsal zararı olan bir şey olacaktı. teklif yasalaşmıştı ve birleşik asya(asya 
birliği) devlet başkanı Ho han wei bunu tüm güneş sistemine duyurdu. birkaç ay içerisinde tüm 
dünyada popüler oldu bu yasal düzenleme. 2458 baharında marsın proxima centauri'ye gönderdiği 
roket fanse'ye inme arefesindeyken akdeniz imparatorluğu hariç tüm dünyada serbest olmuştu klon. 
bu dinsel, ahlaki, ekonomik tartışmaları da yeniden beraberinde getiriyordu. medyanın bu konu hiç 
gündeminden düşmüyordu. lakin şimdiden milyonlarca klon bebek doğmayı bekliyordu bile. mars 
senatosu da 1 nisan 2458 tarihinde klon yasasını onayladı. artık büyük mars planetorluğunun zili 
çalıyordu. 2480'li yıllar marslı insanların yılı olacaktı! Asırlar sonra klonlar sahneye çıkıyordu. bu arada 
büyük bir yıldızlararası uzay gemisi yapılmıştı ve 1 ışık yılı artık 10 aylık bir mesafe olmuştu yani 
proxima centauri 3 yıl 4 ay uzaktaydı. yani kaşif 400 dönüş yolundayken yeni gemiye rastlayacaktı. 
 
17 nisan 2458 kaşif 400 fanse'de! 
 
82 yaşındaki astronot mira areis ilk kez fanse'deydi aracı atmosfere girmişti ayrıca mira hariç 10 
mürettebat, 15 tane de robot mevcuttu. mira'nın oğlu gira (doğum: 2412) babasını bu yolculuğa 
gitmemesi hususunda uyarmıştı "baba nolursa olsun yaşlısın" demişti lakin mira kardeşi adriana, 
torunu hema, torununun oğlu rua'yı da görmek istiyordu hema ve rua'yı tanımıyordu bile. 
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uzay gemisi inmişti tüm koloni geminin inişine şahit olmuştu başta regesa(koloni lideri), adriana, 
hema, rua olmak üzere gözlerini gemiye dikti gemiden evvela robotlar çıktı, ardından yaşlı mira 
görününce rua babasına "vay canına baba! dayın çok yaşlıymış!" dedi. bu sırada uzun yılların 
hasretinden ötürü 79 yaşındaki adriana göz yaşlarını tutamamıştı. mira'yı koloni lideri 75 yaşındaki 
regesa karşıladı teker teker tokalaştı mira ve kısa bir konuşma yaptı: 
 
"kıymetli fanse insanları bu serin gezegende sıcak karşılamanıza müteşekkirim. insanlığın başka 
sistemdeki neferleri sizlersiniz. buraya marstan geldim ve yakında yeni bir çağ başlayacağının 
müjdesini veriyorum!" 
 
Regesa’nın evinde tüm akrabalar toplanmıştı ve konuşma halindeydiler. Mira artık dünyada ve güneş 
sisteminde düzenin değişeceğini, büyük teknolojik atılımlar olduğunu ve yeğeni setna’nın bunu 
başardığını ballandıra ballandıra anlatıyor ve şunları diyordu; 
 
“lafı eğip bükmeye gerek yok mars bir planetorluk olacak ve insanlık tarihinde ilk kez bir gezegen 
devleti oluşacak. Şu an hayal gibi geliyor olabilir ama teknoloji acayip gelişti ışık hızı bile engel 
olmaktan çıkacak. Özellikle uzay tüneli gibi efsane bir gizli projemiz daha var artık ışık hızı iletişimimizi 
engelleyemeyecek. Uzay tünelleri sayesinde dünyadan haber alma süreniz de yıllar değil birkaç gün 
sürecek. Tabii ki bu kademe kademe olacak ve elimizde bunu yapacak “uxirego” elementi mevcut.” 
 
Regesa coneter şaşırır; 
 

- Uxirego mu? Onu yüzyıllardır efsane olarak bilirdik ve çeşitli adlarla da anılmıştır bazı 
kültürlerde katı bazılarında sıvı olarak geçer lakin bulabilen de görülmemiştir. Bazı komplo 
teorileri bulunduğundan bahsediyor, dünya savaşlarında kullanıldığından bahsediyor ama bu 
iddiaları henüz kanıtlayabilen yok. Nasıl bulduğunuzu iddia edebiliyorsunuz ki? 

 
Mira areis; 
 

- Bana dedem neis areis bahsetmişti. 2320 yılında bir günklasik kitapların olduğunu bir 
kütüphaneye gitmiş dedem neis areis. Kendisi bir arkeolog ve tarihçiydi malumunuz üzere. Ve 
milattan sonra 500 yılına ait çince bir metin bulmuş okumaya başlamış ve görmüş ki efsanevi 
iksir dünyanın 3 yerinde bazı mağaralarda mevcut. Bunlardan birisi himalaya dağlarındaymış 
ve haritada muhtemel yeri de yazıyordu. Diğeri arabistan yarımadasında üçüncüsü de 
antarktikadaymış. Tabi o zamanlar antarktika bilinmiyor güneydeki efsanevi buzdan topraklar 
deniliyor. Dedem neis gitmiş tibete ve elindeki teknolojik imkanlarla tarama yapmış ve 
robotlar bir bölgeye geldiğinde garip bir sinyal vermiş ve neis bunlardan şüphelenmiş girip 
bakmış ki ilginç bir element var metal mi ametal mi belli değil öyle bir elementmiş ve yapay 
zeka da bu elementi tanımlayamamış. 1 sandık dolusu diyebileceğimiz olanda element 
bulunmuş anlayacağınız. İlginç olansa bu elemente radyasyon işlemiyormuş. Ona temas 
ettikten sonra dedem kendisini çok güçlü, çok pozitif hissetmiş. Ve sandığı robotlar yardımıyla 
aracına koyup otele götürmüş robotlar parça parça taşıma işlemlerini yapmışlar. 
Sonrasındaysa bavula koyup yurtdışına kaçırmış. Tabii ki kaçırma esnasında x ray cihazları bu 
elementi görmemiş bile, dedem elini kolunu sallaya sallaya kaçırmış bu elementi. Yani 
element bizim elimizde şu an ve marsa da götürdük bundan. Bu dedemin en büyük sırrıydı 
işte bu güç iksiriyle tüm düzeni kökünden değiştireceğiz. Şimdi sorarım size böyle bir düzen 
istemez misiniz? Kendi planetorluğumuzda kendimiz hükmedeceğiz 

 
Salondakiler bu sözleri duyunca gururlanmıştı ve desteklemek için can atıyorlardı çünkü insanoğlunun 
gözü doymazdı bir gezegeni alsa diğerini de isterdi ve bu element onlara daha fazlasını veriyordu. 
Zihni açan, kuvvet veren, hasardan koruyan bir element ve iksir bu teklifi reddetmek için aptal olmak 
gerekirdi. Kabul ettiler. Lakin rua coneter’dan bir itiraz geldi. Küçük yaşına rağmen şunları dedi; 
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- İyi güzel lakin biz planetor olmayacağız ki sonuçta planetor başkası olacak bunda bizim bir 

kârımız pek olmaz. 
 
Mira areis bombayı patlatmıştı; 
 

- İşte bu yüzden aile toplantısı yapıyoruz yeğenim. Elbette alex ratona planetor 
olarak sonsuza kadar hüküm sürmeyecek. Mesela bir ayaklanmayla devrilebilir ya da 
kazaleyin ölebilir. Zaten bunun önlemini biz aldık o alex planetor olduğunda planetorluğuna 
pişman olacak. Sana tavsiyem gel benim öğrencim ol yetiştireyim seni iyi bir planetor devlet 
adamı ve generali olursun hatta imparator bile olabilirsin ne dersin? 

 
İşte bu konuşma üzerine rua da kabul etmişti marsa gitmeyi. Ayrıca isabetli karardı çünkü sağlığı 
günden güne kötüleşiyordu mira’nın. İlaçlarla ayakta duruyordu ve uzay onun bünyesini daha çok 
bitiriyordu. Mira ve mürettebatı 1 hafta kadar fanse gezegeninde kaldılar. Soğuk bir gezegendi 
rüzgarlarının ve dönüşünün etkisiyle ve yerçekimi oranı biraz düşüktü dünyaya nazaran lakin marsa 
nazaran yüksek bir yerçekimi vardı. Ayrılık vakti gelmişti rua coneter da gemiye binmişti ve son bir kez 
ailesine el sallamıştı. Bundan sonra belki uzun bir süre göremeyecekti ailesini. Annesi muma, kuzeni 
grey coneter(tesla coneter’ın oğlu), babası hema ve dedesi regesa, babaannesi adriana’ya el salladı. 
Gemiye bindi rua ve 14 yaşındaydı. 18 yaşına kadar gemide kalacaktı ve gemide kendini mira’nın 
yanında geliştirecekti. Güzel vakit geçiriyorlardı ve rua gemi idaresini de öğreniyordu, ayrıca dövüş 
stilleri de öğreniyordu. Robotlar ve mürettebatla da arası iyiydi rua’nın. Mars ve dünya hakkında 
bilgiler de alıyordu, toplum yapısı, kurallar, dini ve toplumsal farklılıklar hakkında bilgilerine bilgi 
katıyordu. Zamanı boldu 4 yıl uzaydaydı nasıl olsa. Hayatında ilk kez dünyaya gelecekti. Doğduktan 
sonra dünyaya geldiği görülebilen ilk insan olacaktı. 
 
1 haziran 2458 mars; 
 
Setna areis için büyük gündü marsta teknoloji bakanlığı koltuğuna oturacaktı görevi merit talion’dan 
devralacaktı ve merit talion’u alex ratona vali yardımcısı tayin etmişti. Setna’nın yıllardır süren 
emekleri meyve vermeye başlamıştı. Evde hazırlandı tören için ve onu eşi fauna, oğlu II.sedar areis, ve 
küçük kızı mimi areis(doğum: 2451) kapıda teker teker uğurladı. Ve içinden şunları geçiriyordu setna; 
 
“vay be setna daha seneler evvel sallantıda bir adamken şimdi bakan oluyorsun, büyük atılımlar 
oluyor yakında çok şey değişecek buna inancım tam, amcam döndüğünde ona büyük bir sürpriz 
olacak benim bakanlığım. Dedem iyi ki o gün kütüphaneye gitmiş ve bu uxirego elementine ulaşmış. 
Dedem dünyayı değiştirdi ama kimsenin haberi bile yoktu. Bakalım göreceğiz bu element bize sonsuz 
fayda mı yoksa felaketler mi getirecek diye. Çünkü dünyada 2 yerde daha var.” 
 
Setna MKİM’e devir teslim töreni için girer ve devir teslim yapılır. Setna artık teknoloji bakanlığı 
koltuğuna oturmuştur tüm çalışmaları meyve veriyordur ve artık süreçler daha da hızlanacaktır. 
Proxima centauri’ye giden rokette ise uzay tüneli projesi için gerekli envanterler mevcuttur yeni proje 
uzay tüneli projesidir. setna bunun için çalışacaktır. Uzay tüneli süreci biraz uzayacak olsa da mars 
gezegeni artık savaşmak için sabırsızlanmaktadır. Alex ratona ise yeni bir koloniye daha gözünü 
dikmiştir bu koloni ay kolonisidir. Dünyaya nazır bir koloni olan ay kolonisi elbette çok avantajlıdır 
askeri açıdan ve burada savaş araçları ve silahlar depolanabilir.  Alex ratona 15 temmuz 2458 günü ay 
ziyaretinde bulunmak için kurmaylarıyla birlikte yola çıkar. Ay kolonisi malum oksijen sıkıntısı çeken 
bir kolonidir ve bu yüzden koloninin büyük bölümü ay toprağı altında bulunur. Ay kolonisi mars 
kolonisine nazaran küçüktür lakin stratejik önemi ve turizm potansiyeli büyük bir kolonidir. Ay 
yürüyüşü turizmi ve dünya manzarası çok popülerdir. Hatta ay yüzeyinde de bu turizm için özel 
yapılmış binalar vardır. İç yüzeyi kalın cam dış yüzeyi demir panellerden oluşur. Mesela ay kafeler 
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meşhurdur insanlar gelir ve dünya manzarası eşliğinde çay kahve içer vakit geçirir. İşte ay böyle bir 
kolonidir hem dünyaya yakındır hem caziptir tek dezavantajı oksijen sıkıntısıdır. 
 
15 temmuz 2458 günü aya mars genel valisi ve kurmayları ayak basar. Onları ay genel valisi Kamer 
saran karşılar. Kamer saran Bir türktür ve aslen akdeniz imparatorluğu vatandaşıdır. Kamer saranın 
karşılamasından sonra astronot kıyafetleri içerisinde ve özel ay aracında ayı gezdirir. Bir ay kafede 
öncelikle çay içerler ve basın mensuplarına poz verirler. 25.yüzyıl bile olsa basın kavramı halen vardır 
halen haber yapan insanlar vardır. Sonra yeraltına inerler ve yer altı şehrini gezerler. Tabii ki 
yeraltında astronot kıyafetlerini çıkartırlar. Yer altı şehri çok korunaklıdır ve 2 tane devasa kapı 
açıldıktan sonra şehre girilir. Yer altı şehrinin tavanı ay yüzeyine yakın bir mesafededir yeraltının 
tavanı ile ay yüzeyi arasında 100 metre kadar fark vardır. Yer altı şehri 1 kilometre yüksekliğindedir 
ayrıca ve de 10 kilometrekare kadar bir şehirdir. Tarım ve üretim alanları da eklenince 50 
kilometrekarelik bir kompleksten oluşmaktadır. Ay sarayına giriş yaparlar ve toplantıya girerler. Alex 
ratona mevzuyu açar; 
 

- Sayın vali koloninizi gördük ve cidden güzel çalışmalar yapmışsınız ibadethaneleri bile 
düşünmüşsünüz. Lakin en büyük sıkıntınız oksijen sıkıntısı eğer arzu ederseniz sizi devasa bir 
projeyle bu sıkıntıdan kurtarabiliriz. Misal ayın üzerini dev bir demir kubbeyle çevreleyebiliriz. 

 
Kamer saran: 
 

- Kulağa hoş geliyor elbette bu sıkıntıdan kurtulmak isteriz lakin masraflı olmaz mı? O kadar 
parayı ödemek büyük mesele. Bütçemizi aşabilir sayın vali. Ay mars kadar büyük bir gök cismi 
değil siz de biliyorsunuz. 

 
Alex ratona; 
 

- Elbette biliyorum sayın vali lakin biz bunu parasız hallederiz sizden ufak bir rica karşılığında 
 
Kamer saran; 
 

- Bu büyük bir teklif lakin ricanızı öğrenebilir miyim? Ona göre cevap vereceğiz. Bu yüzyılın 
değil binyılın projesi olur 

 
Alex ratona; 
 

- Mars kolonisi olarak çok büyüdük ve dünyadan bağımsız biçimde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz 
dünya etkisinden büyük oranda çıktık diyebiliriz sadece dünya ile kağıt üzerinde bağımız kaldı 
ve de daha çok büyümek istiyoruz. Hedefimiz tam bağımsız mars devleti ve bunun için 
desteğinizi istiyoruz bize katılın ve bağımsız bir cumhuriyet olun. Hatta dünyadan da toprak 
veririz size. Antarktikayı size verebiliriz mesela. Büyük bir su kaynağı ve ay’ın da tam ihtiyacı 
olan şey budur. Ne dersiniz sayın vali? 

 
Kamer saran; 
 

- Teklif çok cazip lakin bu söyledikleriniz Dünya ile savaş demektir. Ve aslında bizden çok yüklü 
miktarda para istiyorsunuz. Bize 1 ay mühlet verin kararımızı öyle bildirelim. Halkoyuna 
sunmalıyız bu devasa projeyi. Kurmaylarımla konuşacağız istişare edeceğiz ayrıca. Malum çok 
radikal bir proje bu. 
 

Bu toplantıdan sonra mars valisi aydan ayrılır ve marsa döner. Kamer saran ve kurmayları da çok 
düşünüp kafa patlatır nihayetinde bir ay kolonisinden dünyada toprağı olan ilk dünya dışı bağımsız 
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devlet olma gibi cazip bir tekliftir bu. Kamer saran ve kurmakları bayağı düşünür bu teklifi ve 
oybirliğiyle kabul edilir. Artık teklif referanduma sunulacaktır. Tüm ay ahalisi 1 ağustos 2458 günü 
sandığa gider ve oksijen projesine %90 oranında evet oyu çıkar. Çünkü referandumda sadece oksijen 
projesinden haberdar olmuştur halk. İşin iç yüzünü bilmez kimse. Ve de bu proje büyük ses getirir 
güneş sistemi bu projeyle çalkalanır. Dünya devletler kongresi de müdahale eder olaya. Evvela 10 
ağustos 2458 günü İstanbulda dünya devletler kongresi toplanır. Toplantıya tüm dünya devletleri 
katılmıştır. Katılanlar; 
 
1-) akdeniz imparatorluğu adına padişah III.Gökhan 
2-) slav imparatorluğu adına çar V.Vladimir 
3-) asya birliği adına devlet başkanı Ho han wei 
4-) afrika birliği adına genel reis yahya mararuka 
5-) avrupa birliği adına Führer Rudolf Kittler 
6-) kuzey atlantik birliği adına Başkan Donald Clinton 
7-) Latin amerika birleşik devletleri adına devlet başkanı Rodrigo diego federico de souza santos 
8-) okyanusya adına cumhurbaşkanı Krik hinken 
 
Ev sahibi III.gökhan söz alır; 
 

- Evet kıymetli liderler, gündem ayda olanlarla çalkalanıyor. Ay ile mars ortak bir proje 
yürütüyor ve bizim de kulağımıza geliyor ki bu iş hayra alamet değil. Binyıllardır bildiğimiz Ay’ı 
demir bir küre ile örtecekmiş beyfendiler ve ay halkı da buna onay vermiş. Mars yönetimi de 
ayrı bir mevzu onlar da göze batmıyor değil öyle değil mi sayın de souza santos? 

 
de souza santos; 
 

- Ekselansları, evet alex ratona’nın kökeni bizim ülkemizin topraklarına dayanıyor lakin onu 
oraya biz atamadık o zaten oranın yerlisiydi orada doğmuş yani. Bizim memleketimize de çok 
gelmişliği yok. Çünkü ailesi aya ayak basılmadan önce meksikadan abd’ye göç etmişti. Bütün 
bu karışıklığı nasıl bize yüklersiniz? Siz de herhalde avrupa birliğinin manipülasyonlarından 
etkileniyorsunuz. Malum güney bölgelerinde latin dili konuşanlar var ya! 

 
Rudolf kittler; 
 

- Yalan mı? Gözünüz yok mu o bölgelerde? Geçen günlerde bir ajanınızı daha paketledik 
hatırlatırım. Biz paketlemekten bıkmadık siz göndermekten bıkmadınız. Siz 6.dünya savaşına 
sebep olursunuz bu gidişle. Kaldı ki dünyaya acımayan marsa mı acıyacak? 

 
V.Vladimir; 
 

- Rudolf tıpkı yüzyıllar evvelki atası adolf gibi konuşuyor kendi de aslında saman altından su 
yürütüp yangına körükle gitmiyor değil hani. Uslu uslu oturun topraklarınızda sonra slavların 
ne yapacağını söylemeye lüzum yok sanırım değil mi sayın hitler? (güler) 

 
Rudolf kittler; 
 

- Hitler değil kittler! Soyadımla dalga geçmeyin sayın çar. Ayrıca hatırlatırım hitler benim 
akrabam değil bir şeyim değil bana ne hitlerden? O nasıl benim atam oluyor soy bağımız 
yokken? 

 
Ho han wei; 
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- Buraya anlaşmaya mı geldik çatışmaya mı? Sene olmuş 2458 halen yüzyıllar evvelki kuyruk 
acılarınız, hesaplarınız, ırkçılıklarınız. Burada dünyanın geleceği için toplandık lütfen zehir 
etmeyelim birbirimize bu güzide toplantıyı beyler. Irk kavramı çürütüleli yıllar oldu ama siz 
afrikaya yüzyıllar evvel yaptıklarınız yetmiyormuş gibi bugün de kalkmışsınız birbirinizi 
yiyorsunuz. 

 
Donald clinton; 
 

- Bay wei haklı burada mars gezegeninin vukuatlarını konuşmaya geldik. Artık göze batmaya 
başladılar bardağı taşırıyorlar sabrımızı test ediyor bunlar. yok silah üretimini haddinden fazla 
arttırmalar, yok robotları haddinden fazla arttırmalar, yok kendi kafalarına göre kanunlar 
derken dünyanın hükmüni işlemez hale getiriyorlar bu konuda herkes hemfikir orduğu için 
buradayız yanlış mıyım? 

 
Yahya mararuka; 
 

- Sizce mars ile bir savaş dünyayı daha ne kadar kaosa sürükleyebilir bunu düşündünüz mü? 
Misal bu insanoğlunun sonu olabilir mi? Ulusumuz çok acı çekti yıllarca sömürüldük ve 
birleşmemiz büyük maliyetler ödeyerek ancak gerçekleşti ve dünyanın en az kalabalık 
ülkesiyiz topu topu 3 milyar nüfusumuz var afrika olarak. Biz afrika birliği olarak marsa 
bağımsızlık verip ayın valisini değiştirme taraftarıyız. 

 
Krik hinken; 
 

- Bizce ay kolonisi lağvedilmeli ve mars valisi değiştirilmeli bizce tek çıkar yol budur. 
 
III.gökhan; 
 

- Ondan sonra yeni gelen vali de mars bürokrasisi tarafından etkisiz eleman haline getirilsin ve 
mars kaos içine düşüp bürokrasi sayesinde dünyaya isyan etsin demi? Hayır bu çözüm 
olamaz. bence alex ratona’yı 15 ağustostaki toplantıya çağıralım ve derdi neymiş anlayalım. 
Kabul edenler? (herkes onaylar) oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
Toplantıdan alex ratona’nın dinlenilmesi kararı çıkmıştır 5 gün sonra dünya devletler kongresi tekrar 
toplanacaktır. Ve bir metin yazılıp alex ratona’ya iletilir. Alex ratona bu metni gördüğünde gülmekten 
kendini alamaz ve kazanacağından o kadar emindir ve gözünü karartmıştır ki nispet yaparcasına aya 
savaşçı robotlar gönderir binlerce. 10 tane de savaş gemisini aya konuşlandırır. Dünya resmen 
gözdağına maruz kalmaktadır kolonisi tarafından. Niyetler belli olmuştur bile. 15 ağustos günü 
geldiğinde dünyada fırtına öncesi sessizlik vardır, alex ratona toplantıya yanında muavini ve teknoloji 
bakanıyla katılmaktadır. Tüm dünya gözlerini tutmuş bu toplantıyı izlemektedir televizyonlar, internet 
aralıksız yayın yapar, uzmanlar enine boyuna tartışır, bazı kanallarda olası bir savaş durumunda 
yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici programlar yayınllanmaya başlar, silah ürünlerinin 
fiyatlarında artış, gayrimenkul fiyatlarında düşüş gözlemlenir, temel gıda maddeleri fiyatları da yıllar 
sonra artmaya başlamıştır dünya çapında. Herkes gıda stoklamaktadır. Çünkü savaş çanları 
çalmaktadır. Lakin DDK bu sorunu en az hasarla atlatacağını zannetmektedir. Toplantı başlar ve alex 
ratona sorgulanır suçlamalar şunlardır; 
 
Güneş sisteminin bir parçasında bağımsız bir devlet kurmaya çalışmak, kolonileri rüşvetle ayartmak, 
ihtiyaç fazlası silah üretimi ve robot üretimi yapmak, Marsta yeni kanunlar ihdas edip dünya 
kanunlarını hükümsüz kılmak. 
 
Alex ratona ise şöyle bir savunma yapar; 
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“Ey DDK sizler şunu bilmelisiniz ki insanlık bir arada yaşamayı seçerek ve farklılıkları zenginlik görerek 
bu çağda bu kadar ilerledi lakin sizler şimdi gelmişsiniz marsın farklılıklarını yok etmeye ve 
sömürmeye çalışıyorsunuz. Beni en iyi afrika devleti anlayacaktır. Hatırlayın ey afrika heyeti 19.yüzyıl 
sonları ve 20.yüzyıl başlarında kıtanızda sömürülmeyen bir etyopya kalmıştı nasıl unuttunuz bunu? 
Sizi köle yaptılar, öldürdüler, işkence ettiler, madenlerinizi çaldılar ve siz bu sömürgecilere karşı öfke 
duymadınız mı? Nasıl unutursunuz 2.Leopold denilen mikrobu? Biz şimdi bağımsız olmayı istemişiz bu 
çok mu? Bağımsız olunca size saldıracak değiliz bırakın da bağımsız ve hür bir biçimde yaşayalım 
dünya devletler kongresini Güneş sistemi devletler kongresi yapalım var mısınız?” 
 
Deyince afrika delegeleri kafalarını ellerinin arasına koyup düşündü, “ne yapıyoruz biz bize 
zulmedenlere benzemişiz de haberimiz yokmuş” dercesine. 
 
Bunun üzerine DDK şu kararı aldı; “dünya dışındaki kolonilere ekonomik ve yaşamsal ihtiyaç yardımı 
tamamen KESİLMİŞTİR!” evet DDK ekonomik olarak mars’ı cezalandırmak istiyordu özellikle de ay’a 
yardımı keserek. Dünya büyük ve radikal bir karar vermişti. Ay bir süre daha kendi kendine ancak 
yeterdi sonra marsa muhtaç kalacaktı ve marsın da refahı düşecekti, suyu enceladus’tan diğer güneş 
sistemi uydularından sağlayacaklardı mecburen ve bu şartlarda marsın koloni ekonomisine bir nebze 
de olsa zarar verilmiş olacaktı çünkü savaşı DDK kongresindeki ülkeler istemiyordu. Sadece Kuzey 
atlantik birliği ile asya birliği savaşa hevesliydi diğerlerinin bu meselede gönlü yoktu keyiflerimiz 
bozulmasın dercesine ve bu sebeple bu ekonomik karar çıkmıştı. 
 
Alex ratona muzaffer bir edayla toplantıdan çıktı yüzü gülüyordu çünkü ekonomik yaptırım kararı 
uzay çağında gülünç bir karardı fazla etkilemeyecekti insanoğlunu ya bu önemliydi. Ve marsa doğru 
yola koyuldu. ve titan, ceres ve ay kolonileri liderlerine mesaj yolladı "yarın imparatorluğumuzu ilan 
ediyoruz" diye. 16 ağustos günü kolonistler toplanmıştı marsın başkenti vishene'de. ve de tören 
başlamıştı resmen bu bir dünyaya meydan okumaydı! canlı yayında alex ratona önündeki metni 
okudu; 
 
"bugün tarihi bir gündür ve güneş sisteminde ilk kez bağımsız bir imparatorluk kurulmuştur. Mars 
planetorluğumuz titan, ceres ve ay'dan oluşmaktadır. isteyen tüm güneş sistemi kolonileri 
imparatorluğumuza katılmak için başvurabilirler. imparatorluğa katılanlar koloni değil ayrı bir devlet 
vasfını kazanacaktır. Tüm güneş sistemimize hayırlı uğurlu olsun!" 
 
alkışların ardından imparator 16 ağustos 2458 günü tacını giydi ve tahtına oturdu. Meclis 
dağıtılmamıştı sadece devlet başında imparator bulunacaktı ve meclis diğer iştirakçi devletlerin 
temsilcilerinden oluşacaktı. Peki dünyada bu hoş karşılandı mı? elbette ki hayır. Dünya gezegeni mars, 
ay, titan ve ceres'teki tüm robotların çalışmaması yönünde komut verdi lakin ters giden bir şeyler 
vardı komut etkisizdi robotlara işlemiyordu. mesele basitti uxirego elementi kullanılmıştı ve düşman 
komutları bloke olmuştu. dünya gezegeni bunu denemişti lakin başarısızlıkla sonuçlanmıştı tüm 
dünya dehşet içerisindeydi! şimdi ne olacaktı? DDK aklınca ekonomik ambargo uygulamıştı lakin 
ambargo geri tepmişti. şimdi asıl ekonomik ambargo dünyaya karşı başlıyordu. europa, ganymede 
adlı jüpiter uyduları dünyanın tarafındaydı ve ortam geriliyordu artık 2 farklı imparatorluk vardı her 
ne kadar dünya marsı tanımasa bile. 2459 yılında artık dünya ve mars birliği kamuoyu da iyiden iyiye 
savaş için sabırsızlanıyordu.  
 
mira areis ölüyor 
 
dünya tarihiyle 2459 yılında mira areis uzay gemisindeyken kalp krizi geçirerek ölmüştü mira'nın yaşlı 
bedeni uzun yolculuğu kaldıramamıştı. Rua coneter çok üzüldü mira'nın ölümüne lakin şimdi ağlama 
zamanı değildi ve mira'nın cesedini uzay boşluğuna uğurladılar. Genç rua geminin komutasını 
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devralmıştı ve mars'a doğru yola koyulmuştu. lakin bilmiyordu kendisinin karşılaşacaklarını. 
imparatorluk kurulmuş savaş yaşanıp bitmiş olacaktı. Genç rua tam gaz ilerliyordu güneş sistemine. 
 
10 mayıs 2460, ve tetik çekildi savaş başladı 
 
bir gün ay'da yapılan ve aya atmosfer sağlayacak olan demir kürenin inşaatına bir dünya uzay savaş 
gemisi(USG) ateş açtı ve kürenin bir kısmı hasar gördü. hemen peşinden aydan kalkış yapan mars 
USG'leri Dünya savaş gemisini demir yığınına çevirdi. artık battı balık yan gider sözünün ispatı 
olurcasına dünya ülkeleri seferberlik alarmı verdi. Bir tek afrika ve okyanusya bu alarmı vermedi ve 
afrika ve okyanusya hariç tüm dünya devletleri ortak bir kararla marsa savaş ilan etti. milyarlarca 
asker ve milyarlarca robot ilk kez gezegenler arası bir savaş için hazırdı. bu insanlık tarihinde bir ilkti 
geç bile kalınmıştı çünkü marsın geliştirdiği hayvani silahlar herkesin malumuydu. savaşın büyük kısmı 
hava kuvvetleri ve uzay kuvvetlerine geri kalanı da kara kuvvetlerine çok az bir kısmı da deniz 
kuvvetlerine düşecekti. Bu bir dünya savaşı değildi dünyalar savaşıydı. 
 
artık alex ratona askeri kıyafetlerini de giymiş ve seferberlik ilan etmişti. marsın çevresine USG'leri 
dizmişti herhangi bir saldırı ihtimaline karşı. Dünya gemileri mars gemilerine nazaran hantaldı. Dünya 
USG'leri akın akın ay kolonisine saldırıyor demir küre inşaatını dövüyordu demir küreyi parçalamaya 
and içmişlerdi. Dünya gemileri kovalıyor ay savunma gemileri kaçıyordu. ay savunma gemileri 
marstan takviye istedi ve marstan takviye gemiler de ay'a doğru ilerledi. ay savunmasının çoğunu 
kaybetmişti ve o ünlü ay kafeler yerle yeksan olmuştu. ayın oksijen sistemi de tehlikedeydi. dünya 
savaş gemileri demir küreyi nihayet paramparça ettikten sonra ay kolonisinin kapısına giden tüneli 
usg'lerle dövmeye başlamıştı. bu esnada 2 mars usg'si ile 5 dünya usg'si çarpışmış ve 2 mars 2 de 
dünya usg'si imha olmuştu. mars usg'leri ortadan kaldırılınca gezegen muhafızları usg'leri ay'a park 
ederek ay kolonisinin kapısını zorlamaya başladı. ay kolonisi panik içerisindeydi. kapı kırılırsa büyük 
bir sivil ölümle de karşılaşılacaktı o yüzden dağıtılabildiği kadar astronot kıyafeti dağıtıldı ay 
muhafızlarına ve sivillere. gezegen muhafızları betonları kırmaya çalışıyor, ay toprağını kazıyor ve 
kapıyı ne pahasına olursa olsun açmak istiyordu. çok uğraştılar lakin çokta zaman kaybettiler ve 
gezegen muhafızları geri çekildi bir tane muhafız usg'ye bindi ve kapıya Allah ne verdiyse nişan aldı. 
bir kapı kırılmıştı bile! bir kapı kırılınca koloniden bağırma sesleri yükselmişti artık ölüm geliyordu 
insanlar astronot kıyafetliyse sadece biraz daha geç ölecekti. derken 2.kapıya nişan alındı ve ikinci 
kapı da paramparça oldu. kapının kırılmasıyla gezegen muhafızlarının koloni içlerine akın akın 
ilerlemesi bir oldu. oksijen oranı kolonide hızla düşüyordu ve cılız çatışmalar oluyordu. insan feryatları 
ve basınç değişimi yüzünden patlayan vücutların arasında ay askerleri ve dünya askerleri çatışıyordu. 
ve dünya askerleri de zayiat veriyordu elbette. Robot askerler devreye girdi bu yüzden ve şimdi 
robotlar çatışıyordu ay astronot askerleri patlayan insan ve hayvanların arasında koşuşturuyordu ve 
ay sarayına doğru ilerleyiş devam etti. Dünya robot askerleri yakıp yıkıyordu vurduğunu indiriyordu, 
ay koloni sokakları kan kırmızısı olmuştu. bu sırada marstan takviye de gelmişti. 5000 asker ve 20000 
robotla dünya kuvvetlerini arkadan kuşatıyorlardı. seri atışlarla dünya astronotlarının büyük 
bölümünü öldürdüler ve dünya robotlarını kovalamaya başladılar. kovalamaca saatler sürdü ay 
sarayında kamer saran ve askerleri dışında kimse kalmamıştı herkes ölmüştü ya kaçarken ya da robot 
kurşunuyla. insan feryatları kesilmişti ve kemal saran komutasındaki birkaç dünya gezegen muhafızı 
saraya girdi! kemal saran kamer saran'ın kardeşiydi ve adım adım çok iyi korunan ve henüz oksijenini 
yitirmemiş kamer'i sığınakta buldu. evvela ay muhafızları ile çatıştı aylı son askerler de öldü ve kamer 
saran ile kemal saran karşı karşıya geldi. 
 
+ kamer seni bu halde mi görecektim? hırsların uğruna yaptıklarını beğendin mi? tüm insanlar öldü, 
tüm hayvanlar öldü, robotların desen yok oldular sayılır, tüm şehir harabe halinde ve sen sığınakta. 
değer miydi bunca rezilliğe be kamer? neden bir çılgının peşinden gittin ki? bak ne faydası oldu sana? 
kaybettin. antarktikayı alacaktın ha öyle diyordun bana. şimdi senin canını kim alacak kamer? 
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- kardeşim şeytana uyduk işte tüm hayatım mahvoldu tüm medeniyetimiz mahvoldu. sadece ay 
halkını daha iyi yaşatmak istemiştim. Dünya bana hiç daha güzel bir ay için demir küre teklifi 
sunmamıştı ilk kez bu adamlar sunmuştu. hem bunu halkım da kabul etti benim suçum ne ki? 
+ senin suçun gezegenine ihanetten başka bir şey değil az bir şerefin varsa kafana sık ve öl kardeşim... 
 
kafasına sıkar ve orada can verir. tam saraydan çıkacaklarken de mars askerleri gelir ve kemal saran 
ve askerlerini indirirler. 
 
17 haziran 2460, ganymede mars tarafından ele geçiriliyor 
 
mars ve ceresten hareket eden uzay gemileri ganymede uydusunu kuşatırlar ve ganymede uydusu da 
direnir. dünya iyi bir filo yerleştirmiştir ganymede'e ve 2 günlük savaşın ardından mars gemileri ağır 
kayıplar verse de tüm ganymede filosunu yok ederek ganymede'i teslim alır. birkaç güne de takviye 
güç gönderip europa'ya saldırı için hazırlıklar yapar. 
 
eylül 2460 savaş devam ediyor 
 
dünyanın savunması güçlüdür europa ve dünya gezegenleri sonuna kadar savunulmaktadır bazen 
mars usg'leri dünya atmosferini geçip şehir bile bombalamaktadır. bunlardan birisi de eyfel kulesi ve 
civarına isabet etmiştir ve binlerce sivil ölmüştür mars kendince ayın intikamını almaktadır. 
milyonlarca insan ve milyonlarca robot zayiat vermiştir her iki tarafta. dünya gemileri de boş 
durmamıştı marsın rufir ve feval kentlerini bombalamıştı. artık 2 tarafta gözünü karartmıştı nükleer 
silahlar konuşacaktı. alex ratona büyük bir çılgınlık yaparak binlerce nükleer silah taşıyan gemileri 
dünya semalarına doldurdu. Dünya savaş uçakları alttan, Dünya usg'leri üstten müdahale ediyordu 
ama gemiler yapacağını yaptı ve new york kentine peş peşe 3 tane atom bombası attı. şehir yerle bir 
oldu ve bilanço 50 milyon ölüydü! bu sırada afrika devleti de ihanet ediyordu ve mars devletinin 
gemilerini dünyada barındırmaya başlıyordu. bu resmen ihanetti ve bunun sonucunda dünya ile mars 
1 kasım günü barış antlaşması imzaladı ve dünya marsı mecburen tanıdı. mars ganymede'i almıştı, 
dünya ise ay'ı almıştı. antlaşma mars'ın feval kentinde yapıldı; 
 
Vishene antlaşması 
 
1-) dünya mars'ı bağımsız devlet olarak tanıyacak 
2-) her iki tarafta birbirlerine savaş tazminatı ödeyecek 
3-) ganymede marsın ay dünyanın olacak 
4-) ekonomik ambargolar kaldırılacak 
 
taraf devletler antlaşmayı onaylamıştı. dünya için de mars için de buruk bir zaferdi bu. savaş aylarca 
sürmüştü lakin bu hızlı gelişen savaş büyük bir travma yaratmıştı her iki tarafta da. 
 
savaşın neticesinde dünyada afrika devleti dünya devletler kongresinden atıldı. Dünyanın nur topu 
gibi bir krizi vardı afrika krizi! ve de new york city'nin radyoaktif alan ilan edilip girişlerin yasaklanmas 
durumu vardı. zaten şehir tanınmayacak haldeydi yıkılmıştı tamamen. binalar harabe halindeydi. o 
eski büyük gökdelenler kentinin yerinde yeller esiyordu. central park tamamen yanmıştı. 
 
2461, uzay tüneli projesi hayata geçiyor 
 
Marsta uzay tüneli projesi için inşaat süreci başlamıştı. Sistemler arası ışınlanmayı uzay tünelleri 
sağlayacaktı. Uzay tünelleri arasından geçiş olabilmesi için 2 kapının da açık olması gerekecekti. Uzay 
tünelleri farklı bir boyuta açılan pencereydi yani. Proxima centauri’nin fanse gezegenine de nihayet 
uğrayan uzay gemisi de fanse’de inşaata başlamıştı.  Regesa coneter proje ile yakından ilgileniyordu 
özellikle. Artık fanse’nin de gelişmesi hızlanacaktı nihayetinde ve gezegen ısıtılabilecekti. Marstaki 
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uzay tüneli önce bitti, hemen ardından fanse’deki tünelin kapısı da bitip açılınca sinyal ulaştı. Bu 
kapılar uxirego elementinden yapılıyordu ve sinyal konusunda da bir devrim yaratmıştı. Ve kapıdan 
geçme görevine setna areis büyük bir cesaret göstererek talip oldu. Koruyucu elbiseler giyildi ve 
kapıdan geçildi. En ufak bir aksilik demek ölüm demekti. Setna kapıdan geçti ve fanse’ye adımını attı. 
İlk kez bir insan uzay tünellerinden geçiyordu. Fanse’de onu halası adriana areis karşıladı ve hasret 
giderdiler.  Adriana fanse’ye gittiğinde setna küçük bir çocuktu ve yıllar geçmişti. Setna fanse’ye 
gidince gelişmeleri aktardı kolonistlere; 
 
“buraya mars planetorluğunun müjdesini vermeye geldim. Evet mars bir planetorluk oldu ve alex 
ratona da planetorumuz oldu. Şimdi Regesa coneter elimde görmüş olduğunuz belgeyi onaylayarak 
imparatorluğumuza fanse’nin katılışını onaylacaktır.” 
 
Dedi ve regesa coneter onayladı. Artık fanse bir mars toprağıydı ve fanse’nin Mars meclisi için üyesi 
olarak hema coneter seçildi. Hema ile setna marsa doğru yol aldılar. Evet bu tören başarıyla bitmişti 
fakat dünyada sular durulmuyordu. Bir yandan kolonileştirilmemiş jüpiter uydularında koloni 
kurmaya başlayan dünya bir yandan da afrika meselesini çözmeye çalışıyordu. Afrikadan tazminatın 
tazminatını istiyorlardı çünkü afrikayı suçlu olarak görüyorlardı. Ya para ya topraktı okyanusya hariç 
diğer devletlerin afrikadan istediği. Afrika ise para veya toprak vermemekte diretiyordu. Diğer ülkeler 
savaş seçeneğinden ziyade ajanlık faaliyetleri seçeneğini daha makul gördüler. Misal bazı yerel veya 
ülke çapı siyasetçilere, yazarlara para veriliyor ve tazminat ödeyelim fikri makullaştırılmaya 
çalışıyordu. Pişkin pişkin bunu savunanlar vardı. 
 
“yahu bu dünyanın çoğu bize karşı diş biliyorken ya toprak kaybedeceğiz ya para. Kansız halledelim 
verelim gitsin parayı.” Diyordu. 
 
Bazen de siyah-beyaz insan ayrımı hortaltılmaya çalışılıyordu. Bazen de dinsel ayrımlar hortlatılmaya 
çalışıyordu. Bunun tek bir maksadı vardı afrikayı cezalandırmak. 2461 yılında fitneler afrikayı sarmaya 
başlamıştı bile. lakin afrika bir süre daha direndi buna. 
 
afrikanın ekstra bir avantajı daha vardı o da mars yardımlarıydı. marsın askeri araçları da afrikadaydı. 
dünyanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmezdi işte bu durum o durumdu. afrika tecridi de 
geri tepiyordu artık. çılgın komplo teorileri de ortaya saçılmaya başlanmıştı bu teorilerden bir tanesi 
mars planetorluğuyla afrikanın dünyayı taksim etmesi teorisiydi lakin uçuk kaçık bir teori olduğu 
aşikardı. peki dünya ne yapmalıydı? afrika hariç 7 devlet mevcuttu ve teker teker bu krizin üstesinden 
gelemiyorlardı. bir kısım insan afrikayla ilişkilerin tekrar düzeltilmesi taraftarıyken, diğer bir kısım 
insan yeni bir gezegenler arası savaş taraftarıydı. üçüncü tarafsa bu 7 devletin birleşmesini uygun 
gören taraftı. yani dünyanın askeri ve siyasi olarak tek bir merkeze bağlı olması fikriydi bu fikir. lakin 
bu fikre dünyanın çoğu devleti sıcak bakmıyordu ama kuzey atlantik birliği, latin amerika birleşik 
devletleri ve avrupa birliği için çok makul bir fikirdi bu fikir. hem zaten bu aşamaya geldikten sonra 
afrikayla anlaşma da olamazdı. sene bu tartışmaların arasında 2462 olmuşken afrika halen 
direnişteydi. 
 
2462, kaşif 400 geri dönüyor 
 
kaşif 400 uzay gemisi 8 yıl aradan sonra marsa geri dönmüştü lakin bir eksikle. mira areis yoktu onun 
yerine genç rua coneter vardı gemi kaptanı olarak. rua gemiden inince onu bir sürpriz karşılıyordu 
babası hema coneter! 
 
rua şaşırdı baba nasıl buraya geldin? diye. hema ise uzay tüneli projesinden bahsedince tüm taşlar 
yerine oturmuştu. artık fanse'ye geri dönmek uzun bir zaman almayacaktı işte bu harika bir haberdi. 
genç rua imparatorla filan tanıştı ve çok geçmeden bir görev aldı o artık imparatorluğun 
danışmanlarından birisiydi. genç rua marsta bir süre kaldıktan sonra dünyayı ziyaret etmek istedi. bir 
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filo hazırlandı ve afrika devletine gittiler afrika'nın devlet başkanı higame rimage'yi de ziyaret ettiler, 
rua afrika ve dünya hakkında bilgiler aldı lakin başka devletleri de ziyaret etmek istiyordu fakat bunun 
mümkün olamayacağı da belliydi. çünkü gezegenler arası savaştan sonra afrika devleti ambargolu 
olduğu için afrikalılara seyahat yasağı da vardı. işte genç rua'nın en büyük hedefi bu yasağı 
kaldırmaktı. çok zeki birisiydi bu problemleri kaldırabilse o kaldırırdı. 
 
2462 yılında afrika devletiyle bir dizi anlaşma bile yapılmıştı. hatta afrikanın mars planetorluğuna 
bağlı bir devlet olması bile afrikaya önerilmişti lakin afrika kamuoyu buna henüz hazır değildi. buna 
karşın afrika kamuoyunda az bir kısım insansa bunu cazip görüyordu. akdeniz imparatorluğuna kalsa 
afrika ile savaşı göze alıyordu ve kuzey afrikanın tamamını kendisine bağlamak istiyordu. bu amaçla 
da sürekli güney akdeniz kıyılarına asker yığıyordu gerek robot gerek insan olsun bir sürü asker 
yığılıyordu afrikaya. Bir savaş meraklısıysa kuzey atlantik birliğiydi lakin yetmezdi. 
 
Yeni dünya devleti kuruluyor! 
 
1 sene evvel dünya devletler kongresinde tartışılan tek dünya devleti fikri herkesçe cazip 
bulunmamıştı lakin 3 devlet cazip bulmuştu bunu. ve aylar boyu süren toplumsal, ekonomik, askeri 
çalıştaylar, araştırmalar da netice vermişti ki kültürel olarak benzer yapılarda bulunan K.A.B., L.A.B.D, 
A.B devletleri birleşip yeni dünya devletini kuracaktı. bu elzemdi artık çünkü afrika devleti 
çılgınlıklarına çılgınlık ekliyordu, marsı dünyaya taşıyordu, mars askerlerini afrikaya sokuyor, ortak 
tatbikatlar düzenliyordu. işte bu yüzden 4 mart 2462 tarihinde Kuzey atlantik birliği, latin amerika 
birleşik devletleri ve avrupa birliğinde yapılan büyük referandumda %90 oranında evet oyu çıkmıştı. 
Saint petersburg kentinde ise ezici bir hayır sonucu çıkmıştı o yüzden gerginlik olmasını da istemediler 
zaten saint petersburg nüfusunun %68'i ruslardan oluşuyordu ve saint petersburg Slavya 
imparatorluğuna bırakıldı. Bir kent teslim edilmişti karşılığında dünyanın batısında büyük bir devlet 
kurulmuştu. Yeni Devletin başkenti ise Atlantic city adlı yeni kurulmuş şehir olacaktı. yeni dünya 
devleti sayesinde ab ile Labd arasındaki sürtüşmeyi de yok etmişti. Yeni dünya devleti devlet 
başkanlığına ise Thomas diaz seçildi. Asırlardır bir gün kurulacak denilen devlet nihayetinde 
kurulmuştu. Newoo üyeleri ise şu yorumu yapıyordu; “devletimizin ismini koydular biz değil içerisinde 
olmak dünyada bile değiliz” 
 
yeni dünya devleti çözüm yolları arıyor 
 
thomas diaz çok farklı bir yöneticiydi ve mars meselesini çözersem ben çözerim diye düşünüyordu 
neden mi? çünkü gira areis ile eskiden beri olan bir dostlukları vardı. 2399 doğumlu olan thomas'a 
ismini neis areis vermişti hatta ama o neis'i tanımazdı çünkü 2400 yılında neis ölmüştü. Lakin bazı 
gerçekleri biliyordu areis'lerin iktidar hırslarını çok iyi biliyordu bu yoldan yürüyebilirdi amacına. 
sonuçta rua coneter'ın atası da neis areis'ti. samimi olduğu gira areis aracılığıyla setna areis ile iletişim 
kurdu ve marsta darbe planladı. marsta planlanan darbeye göre alex ratona ve kurmayları bir gün 
toplantı halindeyken toplantı mekanında yangın çıkacak lakin hiçbir yangın söndürme, iletişim 
sistemleri, robotik sistemler çalışmayacak ve yalnızca setna areis bu yangından kurtulacaktı. kurtuluş 
sebebiyse toplantıya gecikmesi olacaktı. yangınla eş zamanlı olarak odaya saklanan zaman ayarlı 
bomba infilak edecek bu sayede kurtulan olmayacaktı. savaş sonrasında kabinenin sağ kalan üyesi 
olduğu için setna areis imparator olacak ve yetkiyi ele alacaktı. 
 
17 mayıs 2462 mars darbesi! 
 
planetor ve kurmayları daha evvelden ayarlanmış saray dışı mekanda toplantı yapmaya gidiyordu. o 
gün setna areis'in yüzü de bayağı gülmüyor değildi nihayetinde kabinenin sağ kalan tek üyesi olacaktı 
ve planetor olacaktı. 2 gün önceden hazırlanmıştı herşey, robotlara çipler yerleştirildi, iletişim 
kesilmesi, bomba infilakı filan hepisi ayarlandı. 
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Toplantı günü geldiğinde planlandığı gibi oldu setna areis biraz gecikti ve saat tam 13:33’te bomba 
patladı, ardından da yangın çıktı. İmparator ve kabine üyelerindense kurtulan olmadı. Bunun üzerine 
hiç vakit kaybetmeden kabinenin sağ kalan son üyesi olduğu için setna areis kendisini planetor ilan 
etti. marsta darbe tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşmişti. Çünkü yapılan gayet kanunlara uygundu. 
Kabinede hayatta kalan gezegenin başına geçerdi eğer planetorun veliahtı yoksa Lakin herşey bitmiş 
miydi? elbette hayır. Setna’nın planetorluğu ele geçirmesi hayatta kalan newoo üyelerini paniğe sevk 
etti ve newoo son toplantısında şu kararı aldı;  
 
“Elimizdeki son fırsatı da kaybettik yine heyni düzeni bizim planlarımızı suya düşürdü ve artık mars 
bile bizim değil. Herkes başının çaresine baksın sıradan bir hayat süreceksek sürelim. Grumen yahut 
mrumen yardımı filan da gelmez. Daha ne kadar maceraya gireceğiz ki? Bu sefer fanse’ye sürülmek 
istemiyoruz nihayetinde.” 
 
Artık newoo tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı bunu üyeleri kendi kararlarıyla yapmışlardı. Sonuçta 
elde avuçta birkaç aileydiler. Marsta da rahat durmazlarsa bu sefer direkt olarak sonlarının geleceği 
bilincindeydiler. Heyni düzeni mars darbesinde rol almıştı yadsınamaz bir gerçekti bu. 1776-2462 
arasında hayat bulmuş newoo artık yoktu. 
 
setna'nın başka bir amacı vardı o da dünya ile ilişkileri normalleştirmekti. ama afrika meselesinin de 
halledilmesi şarttı. bunun için evvela yeni planetor afrika devlet başkanıyla çözüm yollarını tartıştı. bir 
miktar arazi yahut bir miktar para karşılığında dünyadaki krizin çözülmesini teklif etti lakin kabul 
görmedi. afrika devlet başkanı tabiri caizse mars planetoruna kapyı gösterdi. setna areis ise dönüş 
yolundayken içinden "benden günah gitti" dedi. zaten afrikaya karşı diş bileyen 2 devlet vardı biri yeni 
dünya devleti diğeriyse akdeniz imparatorluğuydu. 1 hafta içerisinde mars planetorluğu da safını belli 
etti ve afrika devletindeki tüm askerlerini ve vatandaşlarını(robotlar dahil) tahliye etti. afrika için 
tehlike çanları çalıyordu. başkent bangui, kahire, cape town gibi belli başlı şehirler savunma maksatlı 
güçlendirilmişti, hava savunma sistemleri de yerleştirilmişti. Özellikle kahire bir sınır kentiydi  ve 
büyük bir şehirdi eğer bu şehirde savunma güçlü olur ve saldırıya çevirilirse akdeniz imparatorluğu zor 
durumda bırakılabilirdi. nihayetinde kuzey afrika topraklarıyla bağlantının kesilmesi demek akdeniz 
imparatorluğunun zayıflaması demekti. batı afrikada da cebelitarık boğazına ulaşmak hedefleriydi. 
sierra leone taraflarından da brezilya bölgesine ulaşılacaktı afrikanın planı buydu. Brezilya kıyılarının 
afrika tarafından geçici işgaliyle itilaf devletleri ancak cayardı ve savaşı bırakırdı böyle düşünüyorlardı. 
 
Akdeniz imparatorluğuysa olası bir savaşta elde edeceği kazanımların hesabını yapıyordu. 5.dünya 
savaşında afrikada kaybedilen toprakları tekrar ele geçirebilme imkanı doğmuştu nihayetinde. 
 
1 haziran 2462 ve kara kıta savaşı başladı 
 
ilk saldırıyı Y.D.D kanarya adaları ve yeşil burun adalarından gerçekleştirmişti. evvela fasın güneyi ve 
batı sahranın kuzeyinde hakimiyet sağladılar 1 hafta içerisinde, yeşil burun adalarından yapılan 
taarruzdaysa dakar ve nuakşot'a saldırılar düzenlendi iki şehir de gerek havadan gerekse denizden 
bombardımana tutuldu.  12 haziran günüyse tüm batı sahra bölgesi, moritanyanın kıyı bölgeleri ve 
senegambiya bölgeleri ele geçirildi. batı afrikadaki bu hayati cephe kaybı yüzünden brezilya çıkarması 
gerçekleşmedi lakin afrika kuvvetleri fası savunmaya ağırlık vermektense cebelitarık boğazı üzerine 
yürümeye başladı. akdeniz imparatorluğu batı afrika ordusu ile 4 haziran-15 haziran arasında 
çarpıştılar ve sınırın 50 kilometre kadar içerisine girdiler. güney fas'ın dağlık olması afrika ordusuna 
zaman kazandırıyordu lakin yine de yeni dünya devleti güney fastan girmeye devam ediyordu. 
 
kuzey orta afrika cephesindeyse akdeniz imparatorluğu libya çöllerinde yol almaya devam ediyor, bir 
yandan ydd ile libya çöllerinin batı alanları için saldırıyordu. 1 hafta içerisinde libya çöllerinde 
mukavemetle karşılaşmaksızın 400 kilometre ilerledi. 
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kuzeydoğu cephesindeyse 7 haziranda kahire savunmasına başladı afrika ordusu. kahire büyük bir 
kentti ve girmesi zahmetliydi. Kahire kuşatması sürerken babülmendep boğazından somali taraflarına 
çıkartma yapılmıştı. 10 haziranda cibuti, 14 haziranda eritre ele geçirilirken 20 haziranda somalinin 
kuzeyi ele geçirilmişti. 
 
Sahra çölü etrafında afrika devletinin robot askerleri neredeyse kalmamıştı. Koskoca sahra çölünün 
tamamında afrika robot ordusuna ait 5000 kadar robot ancak kalmıştı ve akdeniz imparatorluğu 
ordusu kuzeyden, ydd ordusu batıdan ilerlemeye devam etmekteydi. Ykk ordusu bir taraftan gine 
içlerine bir taraftan da mali içlerine ilerlemeye devam ediyordu. 24 haziranda bamako’nun ele 
geçirilmesi ile stratejik bir nokta daha ele geçirilmiş oldu. 
 
Kuzeybatıdaysa cebelitarık atağı devam ediyordu afrika devletinin. Akdeniz imparatorluğu cebelitarık 
septe ve çevresindeki askerlerini geri çekmişti çekmesine rağmen akdeniz ordusu cezayir 
istikametinden aşağıki bölgeleri ele geçirmeye başlamıştı bile. Ykk ordusu da güney fas’ın tamamını 
20 haziranda ele geçirince Afrika ordusu cebelitarıkta sıkışmış kalmıştı. 
 
Afrika ordusu ise kahire savunmasındayken ölümcül bir hata yapar ve de uçaklarla cidde’yi bombalar 
1 temmuz 2462 tarihinde. Ve de bu yapılan ölümcül hata neticesinde afrika’nın müslüman nüfusu 
isyan eder afrika hükümetine karşı ve akdeniz imparatorluğu saflarına katılmaya başlar. Özellikle 
afrika’nın hartum vilayeti tüm ordularıyla akdeniz imparatorluğuna katıldığını belirtir ve de de 
sudan’ın kızıldeniz bölgelerine, çad’a ve mısır’a doğru ilerlemeye devam eder. 15 temmuz 2462 
tarihinde çad Akdeniz imparatorluğunun eline geçer, 19 temmuzda da nijer akdeniz imparatorluğu 
tarafından ele geçirilir. Doğu ve batı mali 24 temmuzda ykk ve akdeniz imparatorluğu tarafından 
bölüşülür. 23 temmuzdaysa septe civarındaki afrika ordusu teslim olur. Kahire sonuna kadar 
direnmektedir 24 temmuzda kahire dış mahallelerinde çatışmalar başlar. Kayıplar teknolojinin de 
etkisiyle milyonları geçmiştir bile. 
 
Doğu afrika cephesindeyse 3 temmuzda mogadişu, 8 temmuzda amhara ele geçirilir, 16 temmuzda 
nairobi ele geçirilir. 21 temmuzda addis ababa kuşatması başlamıştır bile. 
 
Bu esnada marsta ise yeni planetor setna areis planetorlukta daha da arttırıyordu nüfuzunu. Yeni 
kabinesinde akrabaları, arkadaşları cirit atıyordu. Kuzeni Gira areis’i başveziri ilan etmiş, gira’nın 
kardeşi area’yı ise dışişleri bakanı yapmıştı. Babasının halasının torunu Rua coneter ise başdanışman 
olmuştu. Rua’nın babası hema ise mars genelkurmay başkanıydı. Fanse kolonisine ise gerek uzay 
tüneliyle gerekse uzay gemisiyle yüzlerce kişi yerleşmişti. Artık fanse eski tenha fanse değildi, 
yolculukta kısalmıştı. 5 ayda  güneş sisteminden fanse’ye ulaşılabiliyordu. 
 
Kara kıta savaşında ise halen çatışmalar devam ediyordu, afrikanın elindeki teknoloji de kendisine 
yetmemeye başlamıştı. Neticede dünyanın yarısına karşı bir direniş gerçekleştiriliyordu. 3 ağustosta 
burkina faso tamamen akdeniz’in kontrolündeydi, 5 ağustosta sierra leone’yi ykk ele geçirmişti, 10 
ağustostaysa liberya tamamen ykk kontrolüne geçmişti. 12 ağustos gününe kadarsa fildişi, gana, togo 
ve benin’in kuzeyi akdeniz tarafından zaptedilmişti bile. 
 
Doğu afrika cephesinde 5 ağustos günü kahire nihayet düşmüştü! Geri kalan mısır bölgeleri de sudan 
bölgesinden ve kahireden intikal eden askerler sayesinde 13 ağustosa kadar ele geçirilmişti. Addis 
ababa 4 ağustosta ele geçirilirken tüm etyopyanın zaptı 14 ağustosu bulacaktı. Savaş başlangıcından 
beri ülkenin yarısı ele geçirilmişti bile. Sonuçta dünyanın yarısıyla savaşılıyordu, iyi bile dayanılmıştı. 
 
Büyük bangui taarruzu 
 
10 ağustos günü kuzey kamerun zaptedilince asıl büyük taarruz başlıyordu Büyük bangui taarruzu. 
Milyonlarca robot, milyonlarca asker kah ykk kah akdeniz fark etmeksizin akın akın orta afrikaya 
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doğru giriyordu, durdurabilene aşk olsun. Tabii ki afrika ordusunun da milyonlarca askeri ve birkaç 
yüz bin robotu karşılıyordu bu askerleri rakip olarak. 11 ağustosta taarruz başladı ve nehirler kandan, 
makine yağından görünmez hale gelene kadar bangui’ye ilerleyiş devam etti. Uçaklar, helikopterler, 
kara araçları dahil her şey akın akın bangui’ye geliyordu. 17 ağustos günü bangui kenti görünmüştü 
bile ve akdeniz imparatorluğuyla ydd bir teklifte bulundu; Bu teklif barış teklifiydi. Afrika devleti 
savaşmaktan bitap düşünce mecburen barış teklifini kabul etti. Afrika ile barış antlaşmasının şartları 
ağırdı lakin afrika da mecburdu. 20 ağustos 2462 Günü napoli antlaşması imzalandı. Antlaşmaya 
mars, akdeniz, Ykk, slavya katılmıştı. Asya ve okyanusya ise katılmamıştı lakin antlaşma şartlarını 
kabul edeceklerini bildirmişlerdi devlet olarak. 
 
20 ağustos 2462 napoli antlaşması 
 

- Mısır, sudan, doğu etyopya, cibuti, eritre ve somali Akdeniz imparatorluğuna verilecek 
- Afrika devletinin kuzey sınırı 900 kilometre daha aşağı çekilecek ve Akdeniz imparatorluğuna 

bırakılacak çekilinen bölgeler. 
- batı sahra, senegambiya ve liberya Yeni dünya devletine bırakılacak. 
- Afrika ordusu 10 milyon asker, 1 milyon robot, 1000 uçak ve 10 gemi ile sınırlandırılacak. 

Afrika uzay kuvvetleri lağvedilecek. 
 
Antlaşma imzalanmıştı ve afrika devletinin belini bükmüştü bu antlaşma lakin afrika için de başka 
çıkar yol yoktu ve antlaşma onaylandıktan sonra afrika devlet başkanı same yamabe ve kabinesi istifa 
etti. Ve istifa eder etmez silahını kafasına dayayarak intihar bile etmişti. Kahramanca savaşmıştı lakin 
olmamıştı. 
 
Kara kıta savaşından sonra dünya ile mars arasında büyük bir normalleşme süreci başlamıştı artık 
dünya marsı marsta dünyayı tanıyordu. Marsın dünya ülkelerinde elçiliği bile mevcuttu. Yavaş yavaş 
dünya ile mars arasında buzlar eriyordu. Politik olaraksa yeni dünya devleti artık afrikada da kazanım 
elde etmişti ve akdeniz imparatorluğuyla sınır komşuluğu yapıyordu. 
 
Alfa centauri kolonisi için çalışmalar başlıyor 
 
Kara kıta savaşından sonra gerek mars gerek dünya yeni bir projeye daha başlamıştı bu da alpha 
centauri kolonisiydi. Proxima centauri b yani yeni adıyla fanse gezegeni artık çok gelişmiş bir 
gezegendi ve yeni hedefin alfa centauri olması gerkiyordu. Alfa centauri’ye koloniyi dünya ile mars 
birlikte kuracaklardı bu sayede dünya ile marsın yeniden entegrasyonu için bir adım atılmış olacaktı. 
Yeni teknoloji yıldızlararası uzay gemileri 1 ışık yılını 1 ay gibi bir sürede aşabiliyordu. 4 buçuk ay kadar 
bir sürede alfa centauri’ye iniş yapılabilirdi. Alfa centauri’de dünyadan %10 kadar küçük ve çoğunlukla 
bataklıklarla kaplı bir gezegen vardı. Bu gezegenin ismi somen’di. Alfa centauri’nin somen gezegeni 
dünyadan biraz sıcaktı ve nemli bir atmosfere sahipti, canlı yaşamı açısından da zengin olan somen 
gezegeninde göller, ırmaklar bulunuyordu. Gezegen göller ve ırkmaklardan oluşuyordu. Yüzbinlerce 
irili ufaklı göl ve gezegeni çepeçevre saran ırmaklar vardı. En büyük göl ise takriben 10 milyon 
km2’likti. Burasına somen’in denizi denebilirdi. Daha büyük bir su kitlesi yoktu gerisi göllerden 
müteşekkildi. 
 
Manzara olaraksa harika bir gün doğum ve batımı manzarasına sahipti alfa centauri a yıldızı batıyor 
peşinden ona göre daha küçük boyda görünen alfa centauri b batıyordu. 1 ocak 2463 tarihine kadar 
yıldız kapısı ile çeşitli malzemeler fanse’ye geçirildi ve 1 ocak 2463 tarihinde fanse’den somen’e roket 
kalkışı gerçekleştirdi. 1 hafta civarı bir yolculuğun ardından somen gezegenine iniş yaptılar. İniş yapıp 
malzemeleri robotlar ve mürettebatla kurarlarken ağaçların arasından bir kıpırtı sesi geldi. Herhalde 
bir hayvan diye düşündüler ve kıpırtıya doğru temkinli adımlarla yaklaştılar. Birkaç metre 
yaklaşmışlardı ki ellerinde mızraklar, zırhlı giysileriyle, binek hayvanı olarak kullandıkları vücudu kurda 
benzeyen mavi renkli, bacakları at bacağına benzeyen keskin dişli hayvanlarıyla kedi benzeri varlıklar 
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bulunuyordu. Takriben 80 ila 100 kişilerdi bu kediye benzeyen varlıklar ve belliydi ki buranın akıllı 
canlıları bu kedimsi varlıklardı. İnsanlar ilk kez bir akıllı türle karşılaşmışlar o da kedi çıkmıştı. Boyları 2 
metre kadardı ellerinde 4 adet parmak vardı, vücutları gri renkteydi ve tüyleri insan tüyleri gibi seyrek 
ve inceydi. Tıpkı tüysüz kedi gibiydiler. Başlarının üst kısımlarında insan gibi saçları vardı lakin yüzleri 
tıraşlıydı ve bıyıkları da yoktu. Özellikle roketle insanların getirdiği kediler bu kedimsi canlıları görünce 
bir garip davranmaya başlamıştı. Çok yakın davranıyorlardı ve kedileri de bu uzaylı ırk görünce 
öfkelenmişti sanki insanları kedi ırkını köleleştiren biri olarak algılamıştı. Ve de mızraklarını insanlara 
doğrulttular lakin içlerinden birisi kendi dilinde bir şeyler söyleyerek bu askerlerin mızraklarını 
indirmişti ve de anlaşılmıştı ki bu kedimsilerin komutanıydı. Ağzını açtı ve şu sözleri söyledi; 
  

- Meav, mur ahb kuraw 
 
 Yani merhaba, biz kuraw’ız diyorlardı. Koloni lideri olacak olan mesa coneter(regesa’nın oğlu, 2430 
doğumlu) 
 

- Meav, mur ahb oman 
 
Bu arada yapay zeka da bu konuşmaları kaydediyor ve hangi anlama geldiğini çözmeye çalışıyordu. 
Kuraw’lar hemen ardından “bizle gelin” dercesine şu cümleleri söyledi; 
 

- Mur oton iur kratu 
  
Anlamamışlardı lakin belliydi ki liderlerine götürüyorlardı. Liderlerine götürdüler birkaç kolonisti 
robotlarla beraber ve lider de güzel karşıladı bunları. Sanki yıllardır bekledikleri misafirler 
gelmişçesine bir izzet bir ikram gösteriliyordu kolonistlere. Ve ilginç olan kediye benzeyen kuraw’ların 
selam cümlesinin de meav olmasıydı. Yüzyıllardır kedi sesi bilinen miyav meğerse selam demekmiş. 
İnsanlık bir yaşına daha giriyordu. 
 
Bu uzaylı ırk et yiyordu hiç bitkisel gıda yemiyordu, refleksleri çok iyiydi, duyma yetileri de bayağı 
gelişmişti. Fısıltıları 10 metre ileriden duyabilecek seviyedeydiler. Bu yüzden kuraw’lar yüksek sesle 
konuşmamayı tercih ederlerdi. Yeni gezegende artık bir gerçek vardı o da kuraw’lar gerçeğiydi. 
Kuraw’lar ilkel kabileler gibiydi şimdilik lakin zamanla gelişmeleri de kaçınılmaz olacaktı. Koloni inşa 
edilmeye başlanmıştı somen gezegeninde öyle ya da böyle insanlık yayılmaya devam ediyordu. Mars 
ve dünyanın ortak kolonisiydi somen. 
 
Koloni inşaatı başlangıcından 1 hafta sonrasında ise evvela fanse oradan da uzay tüneliyle dünyaya 
geçildi ve kolonistler haricindeki gemi mürettebatı geri döndüğünde birtakım bilgileri de getirmişti bu 
bilgi yeni bir uzaylı ırk ile tanışıldığının bilgisiydi. İnsanlık hayretler içerisinde dinliyordu bu kedimsi ırkı 
ve fotoğraflarına da bakıyordu. İlkel kabileler gibiydiler ve de şimdi dünya ve mars planetorluğunun 
vatandaşıydılar her ne kadar habersiz olsalar da. 
 
Bir gün gira ve planetor setna konuşuyorlardı bu kuraw’lar meselesi hakkında 
 

- planetorum yeni bir uzaylı ırk bugün problem oluşturmasa da gelecekte problem yaratmaz 
mı? 

- elbette yaratmaz. Onları dünyaya getireceğimizi, yahut marsa getireceğimizi kim söyledi ki? 
Onlar bizim için büyük tehlike oluşturamazlar. Zamanla kendimize benzetiriz zaten. Herşeyi 
bizden öğrenecekler sonra da bize isyan edecekler öyle mi? Komik olma başbakan lütfen. 
Koskoca güneş sistemi insanlar tarafından %80 oranında kolonileştirildi bile. biliyorsun diğer 
gök cisimleri de inşaat, ham madde gibi ihtiyaçlarımız için mevcutlar. Bir sürü bina, bir sürü 
araç sadece dünyadaki madenlerle yapılmıyor öyle olsa elimizde dünya kalmazdı. 
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Yıl 2475 kolonizasyon tüm hızıyla devam ediyor 
 
Alfa centauri’nin somen gezegeninde kurulan koloninin üzerinden 12 sene geçmişti. 71 yaşındaki 
mars planetoru setna dünya ile ilişkileri gün geçtikçe normalleştiriyordu. Artık dünya devletler 
kongresi yoktu 2470 yılında bu kongrenin yerini Güneş sistemi kongresi almıştı. Dünya devletleri artı 
marstan oluşan bir teşkilattı bu teşkilat. Mars planetorluğunun veliahtı ise II.sedar areis’ti. Rua 
coneter ise güçlü bir mars diplomatı olmuştu. Rua artık mars iletişim bakanı olmuştu. 
 
Dünyada ise yapay zeka çığır açmaya devam ediyordu birçok kişi zinini makinelere transfer ediyor, 
insan klonlama yoluyla çocuk sahibi oluyordu.  İş kollarının %95’i robotların elindeydi artık ve artık 
insanlar evlerinde daha fazla vakit geçiriyordu. Üretim, dağıtım herşey yapay zekanındı. Çalışan 
insanlar da çoğunlukla devlet memurları ve kamu görevlileriydi. Robotlar herşeyi kotrol etse bile 
nihayetinde son karar insana aitti. İnsanoğlunun uzay kolonisi sayısı da artmıştı bu arada. Alfa 
centauri’de somen gezegeninden sonra hatak isimli karla kaplı gezegen de kolonileştirilmişti. Hatak 
gezegeninin çapı dünyadan biraz büyüktü ve yapı itibariyle antarktikadan farksızdı. Heryeri karla 
kaplıydı kar olmadığı zamanlarda da çok soğuktu. En yüksek sıcaklık -10  derece olabiliyordu daha 
üstü mümkün değildi. Hatak şartları zordu lakin insanoğlu için zor vardı imkansız yoktu. 
 
Marsın uxirego elementi ise bitmek üzereydi azar azar kullanmışlardı lakin büyük bir kısmı da 
dünyadaydı. Mars planetoru setna areis’in dünyadaki evindeydi sandık. Birkaç kilo uxirego getirilmesi 
gerekiyordu. Sonuçta kendisi mars planetoruydu ve dünyadaki evine gitmesi sorun olmazdı. Evi Los 
angeles’taydı ve bir gün dünyayı ziyaret edip evden alabilirdi. Dünyaya gidip bir miktar uxirego getirdi 
de zaten. Lakin tek bir mesele vardı. Uxirego bitince ne olacaktı? Hiç uxirego kalmazsa elde o zaman 
imparatorluğu zorlu günler beklerdi. Tüm medeniyet çökerdi. 1 gram uxirego bir uzay gemisini 
güneşten jüpitere kadar götürebilecek enerji üretebiliyordu. Aynı zamanda suya katılıp içilebiliyordu 
da. Toz haline getirilen uxirego suyun içinde çözünüp içilince insana büyük kuvvet veriyor, görüş 
yeteneğini, duyma yeteneğini güçlendiriyor, beyni çok iyi çalıştırıyordu. Metallere sürüldüğünde 
metallerin hasara karşı dayanıklılığını 5 kat arttırıyordu. Uxirego’yu bulan toplumlar ihya oluyordu 
anlayacağınız. Marsa yine uxirego takviyesi yapıldıktan sonra dünyada elde 30 kilo kadar uxirego 
rezervi bulunmaktaydı. Diğer rezervler arabistan yarımadası ve antarktikadaydı. 
 
Kuraw’ların insanlardan öğreneceği çok şey var. 
 
İlkçağ insanlarından farksız olan, kültürü ve bilgisi embriyonik olan kuraw toplulukları somen’e 
insanların gelişiyle çok değişmişti. Kuraw toplumu insanları gökten inen bir lütuf gibi algılıyordu ve bu 
sebeple çok iyi davranıp el üstünde tutuyordu. Kuraw toplumlarında da ahlak vardı misal bir kuraw 
bir kuraw’ın malını çalarsa kuyruğu kesiliyordu ve kimse bu sebeple hırsızlığa yanaşmıyordu. Kuraw 
gelenekleri hep sözlü gelenekti, insanlar onlara yazıyı öğretti. Kurawların dini inançları da vardı ve 
kathun adlı bir puta tapıyorlardı ve efsanelerine göre gökten varlıklar kuraw’ları özel bulutlarıyla 
ziyaret edecekti. Aslında öyle de olmuştu bulut dedikleri uzay aracıydı varlıklar da insanlardı. Lakin 
insanlar kuraw’ların dini inançlarını da değiştirdi ister istemez. bir süre sonra kuraw’lar putlara 
tapmamaya başladı. İnsanlar kuraw’lara illa bizim gibi dinlere inanın dememişti lakin kuraw’lar 
insanları gördükçe şunu diyordu; 
 
“bizim tanrımız bir kuraw olamaz” 
 
Bu sözler bazen kuraw’lar arasında yadırgansa da insan gerçeği kuraw’ların elini kolunu bağlıyordu. 
Özellikle koloni etrafındaki kuraw’lar insanların kölesi olmuştu çünkü insanlar onlara kendi 
emekleriyle elde edebileceklerinden bile fazlasını veriyordu. 
 
Kuraw kabilesinin insanlarla randevusuna kuraw gözüyle bakış 
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Saliben kuraw kabilesi en büyük göl olan turpa gölünün güneyinde yaşıyordu hayvancılıkla 
geçiniyorlar ve ufak kentlerinde yaşıyorlardı. Kabile şefi tetva adlı bir kurawdı. Kabilenin rahibi pisitor 
adlı kuraw geceleyin derin düşüncelere dalmıştı hep aklı eskilerin anlattığı hikayelerdeydi. Bulutun 
gelişi denirdi hep ama ne bulutuydu ki bu? Buluttan ne çıkacaktı? Yahut çıkmayacak mıydı? Yoksa 
bulut filan yok muydu? Kafada deli sorular vardı derken pisitor gözlerfine inanamadı dışarıda ışıklar 
vardı ve havada bulut gibi bir şey vardı gözleri faltaşı gibi açılmış ani bir refleksle gerilmiş, tırnaklarını 
parmaklarından dışarı çıkartmıştı. Gece gece kükredi bunu görünce ve diğer kurawlar da uyandı. 
Gözler faltaşı gibi açıktı aşağı bulut inmişti takriben birkaç kilometre uzaktaydı. Pisitor kabile reisine 
gitti ve kehanet gerçekleşti dedi. Bunun üzerine kabile reisi 80-100 kadar kuraw ile yola çıktı 
altlarında binek hayvanlarıyla ellerinde kalkanları, kılıçları ve mızraklarıyla yola çıktılar. Heyecan vardı 
acaba bu neydi?. Ormanın içinden yürüyüş devam etti ve ormanın bittiği yerde gemi ufukta göründü. 
Yavaş yavaş yaklaştılar. Gördüklerine göre birileri vardı üzerlerinde garip kıyafetler vardı. kuyrukları 
yoktu. bunlar nasıl kuraw? Demeden edemediler birbirlerine. Bir şeyler hazırlanıyordu. Bu garip 
varlıklardan başka garip hareket eden varlıklar(robot) vardı. yaklaşmaya devam ettiler insanlar onları 
göremiyordu ağaçlardan ama onlar görüyordu. 100 metre kadar kaldığında seçilmeye başlamıştı 
herşey. Anlamışlardı vaziyeti bunlar kuraw değildi! Bunlar bambaşka bir şeydi. Korkuya kapıldılar 
birden. Bunlar hem kendilerine benziyordu hem de benzemiyordu. Kafalarının üstünde kulakları 
yoktu gözleri desen küçücüktü. Renkleri de farklıydı kurawlar gri renkteyken bunlar açık renkteydi. 
Derken birkaç insanın hayvan indirdiğini gördüler bu hayvanlar da bir garipti. Bir dişi astronot kendi 
kedisini getirdiğindeyse kurawlar gözlerine inanamadı; “o bir kuraw yavrusu mu? Bana mı öyle 
geliyor?” dedi. Tüylü bir yavru kurawa benziyordu ama bu nasıl olurdu? Kurawlar tüylü doğmazdı. 
Kuraw köleleştirdiklerini bile düşündüler. Bazıları “geri dönelim” dediyse de kabile şefi “korkaksınız, 
biz şimdi gitmesek bile onlar bize gelecek” demişti. Sonuçta merakından ölecek bile olsa kedi kediydi. 
Artık oldukça yaklaşmışlardı. Hışırtılar sebebiyle insanlar silahlarını doğrultmuştu kurawlar ise 
kılıçlarını ve mızraklarını. Derken çalıları yardılar ve karşı karşıya geldiler. İnsanların kedileri de garip 
davranmaya başlamıştı kurawlara doğru hareket ediyorlardı. Kurawların kabile şefi öne atılıp koloni 
liderine kendi dilinde selam verdi. Başta anlamadılar ama dillerini yavaş yavaş sökmeye başladılar. 
Kurawlar ilginç şeylerle karşılaşmıştı. 
 
Kurawlar insanların elindeki tabletlere, yaptıkları hareketlere anlam verememişti çünkü henüz yazıları 
yoktu. insanlar bunu fark ettiğinde onlara yazıyı öğretmeye başlamıştı. Sesleri ve harfleri 
öğretiyorlardı. Zamanla insanlar kurawlarla anlaşmaya başlamıştı bile. insanlar kolonilerini kurarken 
kurawlar yardım da ediyordu. İnsanlar bu yardımları karşılığında onlara gezegenden hayvan avlayıp et 
veriyordu. Kurawlar  artık et miktarına göre insanlara hizmet eder bile olmuştu. Kim daha fazla et 
verirse onun işini yapıyorlardı. Özellikle insanların mutfağında beklemeleri efsaneydi. Saliben kuraw 
kabilesi artık gelişmiş bir kabileydi insanlardan medeniyet öğreniyorlardı, şehirlerini daha 
güzelleştirmeyi öğreniyorlardı. Rakip kabile yafmen kabilesinden çok çekmişlerdi ve insanlar 
kurawların şefine şunu dedi; “dert edindiğiniz şeye bakın biz sizin kentinizi koruruz siz yeter ki bizim 
için çalışın” demişti. Kurawlar da isteye isteye kabul ediyordu bunu. Sonuçta insanlar büyük imkanlar 
sunuyordu. Hastalıklarına bile çare buluyordu kurawların. 
 
Yafmen kabilesi konusunda güvence aldıktan sonra bir gün yafmen istilacıları ufukta görünmüştü 
panik içerisindeydi saliben kabilesi. Fakat korkuya gerek yoktu insanlar onlara silah verdi ve “onları 
şehir dışında karşılayın bineklerinizle ve bu silahları kullanın dedi. Yafmen kabilesi üzerlerine gelen 
silahsız kurawları görünce “intihar etmek istiyorlar herhalde” diye düşündü ve “sandığımızdan kolay 
zafer olacak” diyorlardı. Derken saliben askerleri silahlarını çıkarttı yafmenler halen gülüyorlardı ve 
son gülmeleri oldu lazer silahları yafmene ateşlendikçe yafmen birlikleri hallaç pamuğu gibi 
dağılıyordu. Yafmen ordu komutanı ölmüştü ve yafmenler kaçmaya başlamıştı. Salibenler kovalıyordu 
“şimdi intikam vakti. Nüfus büyüklüğünüz size yaramayacak” diye yafmen ordusunu kovalıyordu. 
Yafmen ordusu kaçarken bile ölüyordu artık salibeni durdurabilene aşk olsun. Daldılar yafmenlerin 
kentine. Yafmenliler “askerler neden geri geldi” diye düşünürken salibenler şehirde her yere ateş etti 
ölenler oldu. Saliben askerleri yafmen şefinin mekanına ilerliyordu. Yafmen korumaları da ölünce 
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yafmen şefi kalmıştı sadece. Neye uğradığını şaşırmıştı kabile reisi. Şehirdeki tüm erkek yafmen 
kurawlarını esir aldılar buna yafmen kabile şefi de dahildi. Yoldayken yafmenler kendi askerlerinin 
öldüğünü de görmüştü. Tüm yafmen erkekleri esir alınmış getirilince(takriben 5000 kişi) insanlar “bu 
kadar kişiyi nereye koyacaksınız?” diye sormadan edemedi ve ekledi “bize karşı işinizi aksatmadığınız 
sürece naparsanız yapın. Hatta onlar da bize çalışsınlar” demişti. 
 
Saliben destansı bir zafer kazanmıştı bir kabileyi yok etmişti artık. Yafmenler de 1 haftaya insanlar için 
çalışmaya başlamıştı. Nihayetinde tüm yafmenler ailelerini geride bırakmışlardı. Saliben kabilesi 
tekrar yafmen kabilesi eski başkentine gitti ve oradan bu sefer geride kalan tüm kadın ve çocukları 
alıp saliben kabile kentine götürdü. Aileleriyle buluştular orada ve bu imkanlara hayran kaldılar. Sıcak 
su, ısıtma, temiz yiyecek, temiz su imkanları vardı kurawların artık. İnsanlar onlara fabrika bile 
kurmuştu. Somendeki insan nüfusu da artıyordu artık. Seneler geçtikçe kurawların kenti daha farklı 
görünüme kavuştu. Artık onlar ilkel bir kabile değildi büyük bir medeniyetti. Salimen kabilesinden kılıç 
kullanan kalmamıştı artık ve salimen kabilesi gezegenin en az nüfuslu kabilelerinden olmasına karşın 
giderek nüfusu artan bir kabile haline gelmişti. Hakeza insanlar için de aynısı geçerliydi onların da 
nüfusu artıyordu ama kurawlar için durum daha farklıydı onlar 4 ayda bir doğurabiliyordu. Gelişim 
hızları da insanlara nazaran fazlaydı. Bir kuraw 20 yıl kadar yaşayabiliyordu nihayetinde. Gelişen 
salimen kabilesinin güçlendiğini gören fenuy kabilesi tehlike daha fazla büyümeden salimen 
toplumunu yok etmek istiyordu ama bu hiç başarılı bir sonuç getirmeyecekti. Fenuylar güçlü salimen 
ordusu karşısında hezimete uğruyordu ki bu da insanların işlerine geliyordu iti ite kırdırıyorlardı dense 
yeriydi. İnsanlar da yeni kolonist kabul etmeyi ihmal etmiyor kah dünyadan kah marstan, fanseden 
yerleşmek için gelenler oluyordu. Somenin arazileri insanlara açılmaya devam ediyordu artık. Kuraw 
kolonisi daha büyük görünebilirdi ama onların ellerinde sadece lazer silahına müsaade ediliyordu ve 
insanları kutsal gördüklerinden insanlara dokunmuyorlardı. Fenuy-salimen savaşına insanlar da 
katılmıştı ve fenuyların kuzey topraklarını kendi arazisi yapmışlardı. Fenuy soykırımı sonrasında 
insanların gezegendeki nüfusları kurawlara oranla %30’a kadar çıkmıştı. Birkaç seneye insan 
nüfusunun kuraw nüfusunu geçmesi bekleniyordu. Sonuçta insanlar çoğunluk olmalıydı kediler 
nankördü. 
 
Kurawların toprakları ile insanların toprakları kağıt üzerinde ayrı olmasına rağmen aslında kuraw 
topraklarında da insanlar yaşıyordu bu sebeple kaynaşma daha fazla oluyordu. İnsanlara ait en büyük 
koloni kenti mihandı mihan turpa’nın kıyısındaydı. Kolonizasyonun üzerinden 15 yıl geçtiğinde artık 
yeni nesil kurawlar farklı bir medeniyete uyanmaktaydı ve insanlara karşı daha fazla bağlılık 
hissetmekteydi. Şimdiden 100 milyon insan vardı somen gezegeninde. Nüfusun %50’si artık insan 
olmuştu koskoca gezegende. Yarkan, seymur ve vanur kabileleri ise topyekun bir biçimde salimen-
insan birliğine karşı saldıracaktı. Ekmeğine yağ sürülmüştü insanların. Kurawlar birbirini kırarken insan 
nüfusu artmayı sürdürecekti ve yaptılar da bu hatayı. 3 ulus toplanıp büyük bir savaş organize ettiler. 
Gezegen tarihinin en büyük savaşıydı. milyonlarca askerin katıldığı bu savaş neticesinde yarkanlar ve 
vanurlar 3 günde havlu atmıştı geriye seymunlar kalmıştı. En çok onlar direndi. 1 hafta direnen 
seymunlar da teslim olunca görünüşteki salimen zaferi aslında insan zaferi olmuş oldu. İnsan nüfusu 
şimdi gezegende %60’a ulaşmıştı. 
 
Bu büyük savaş çoğunlukla şehir içlerinde pusu kurarak gerçekleşmişti askerler hep salimenleri kendi 
şehirlerine çektiler, kendi köylerine çektiler. Salimenler acımadılar düşman kurawlara düşman 
askerlerinin olduğu köyleri teker teker basıp haritadan  sildiler. Büyük bir katliam yaşanmıştı. Bu 
katliamın sonucunda gerçek olan şuydu ki insanlar kurawları asimile etmişti. Kurawlar insanlardan 
kötü huylar almışlardı. Daha önceleri irili ufaklı kabileler halinde yaşayan kuraw toplulukları insanların 
gelmesiyle kısa sürede bilinç artışıyla devletleşmiş ve saldırganlaşmıştı. İnsanlar gelmiş gezegenin 
huzuru kalmamıştı anlayacağınız. Ayrıca bu 3 kavmin salimenlere savaş açtığında bu 3 kavimde de 
lazer silahları bulunuyordu. İnsanlar arka planda müttefik oldukları kuraw kabilesini daha iyi zor 
durumda bırakabilmek için yapmıştı bunu. Doğal kaynak karşılığında silah satılmıştı. Ama bu silahların 
sayısı salimen kavmindeki kadar değildi. 
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Bütün bu olanlardan sonra norm, intoy ve kimmat kabileleri gezegende bir kavimler göçü 
başlatmışlardı batıya doğru kaçmışlardı ana yurtlarını terk etmişlerdi 3-4 yıl içerisinde. Somen bundan 
böyle tartışmasız insan egemenliğinde gezegendi. 
 
Dünyada demografik vaziyet 
 
Dünya demografisi son 10 yıldaki değişimlerinden de nasibini almıştı. Özellikle genetik mühendislik ve 
zihin kopyalama sayesinde insanlığın kibri üst noktalara ulaşmıştı. Tıp alanında da gelişmeler 
yaşanıyordu. Ortalama insan ömrü 150 yıla çıkmıştı. 20 milyar olan dünya nüfusuysa 18 milyara 
düşmüştü. Bunun sebepleri ise; zihin kopyalamanın yaygınlaşması, ortalama ömrün artması sebebiyle 
doğurganlığın azalması, insanların başka gök cisimlerinde yaşamak için akın akın göç etmesi olarak 
sıralanabilirdi. Zihin kopyalama evet vardı lakin insanlar şunu da sormadan edebiliyordu; “kopya yani 
sonuçta gerçek olamaz ki. Hiçbir kopya gerçeğiyle aynı olamaz. ben mesela şu an zihnimi kopyalayıp 
bana benzeyen bir robota monte etsem o robot benimle eş zamanlı düşünemez ki…” bu doğruydu 
hatta denemesi bile yapılmıştı kopya zihin asıl zihinle paralel işlemiyordu. 
 
Dilsel olarak ise dünya toplumlarının dilleri birleşme seviyesine yakınlaşmıştı artık tüm kültürlerin 
binlerce ortak kelimesi vardı. Farklılık sadece gramer farklılığına indirgeniyordu desek yeridir. Bunda 
gerek bilimsel çalışmalar gerekse toplumsal etkileşim de etkiliydi. Yapay zeka tüm dünya insanlarının 
sıklıkla kullandığı kelimeleri kaydediyor ve bundan bir dil oluşturuyordu. Yüzyıllar evvelki esperanto, 
volapük, nomuli gibi projelerin istediği oluyordu artık. Bu bir yapay dil olmuştu yapay zeka insanlara 
bir yapay ortak dil hediye etmişti ismini de “insanca” koymuştu. İnsanca öğrenmek zor değildi çünkü 
dünyadaki toplumların dillerinden parçalar taşıyordu zaten. Herkes kendinden bir şeyler buluyordu 
dilin içinde. Dünyada mevcut bazı hakim diller ise; 

- ingilizce 
- türkçe 
- arapça 
- çince 
- hintçe 
- rusça 
- almanca 
- fransızca 
- ispanyolca 
- japonca 
- endonezyaca 

 
olarak sıralanıyordu. Diğerleri ise artık günlük hayatta kullanımı yok denecek kadar azalmış 
vaziyetteydi. Ancak kitaplarda vardı ve konuşuluyorsa da evlerde konuşuluyordu. Yüzyıllar evvelinin 
binlerce dili konuşanı kalmadığından ölmüştü. Lakin insanlar vakit geçirme maksadıyla bu eski lisanları 
da öğreniyorlardı o ayrı. 
 
Dinsel olaraksa insanların kibirleri dinleri ikinci plana itiyordu ve bu tehlikeli bir vaziyetti. Deizm ve 
agnostisizm yükselişteydi lakin ilginç nokta ateist oranının dünya nüfusunun ancak %3’ünü 
oluşturmasıydı. İnsan beyni yüzyıllar evvelki kişilerin tahmin ettiği şekilde çalışmamıştı, insanlar bir 
yaratıcıyı inkar etmiyordu hemen hemen. Dünya nüfusunun dinsel dağılımı şöyleydi; 
 
İslamiyet: %20 
Hristiyanlık: %17 
Ateizm: %3 
Hinduizm; %5 
Budizm; %7 



 
 

156 
 

Agnostisizm; %25 
Deizm; %22 
Diğer; %1 
 
Hristiyanların büyük bölümü kuzey ve güney amerika kıtalarında, müslümanların büyük bir kısmı ise 
akdeniz imparatorluğunda yaşıyordu. Akdeniz imparatorluğu her ne kadar içerisinde hristiyan ve 
dinsiz unsurlar barındırsa da islamiyetin kalesiydi ve bu özelliğini dinsiz cereyanlara karşı da devam 
ettirmek istiyordu. Nüfusunun %80’i müslümandı. 
 
İnsanlık geliştikçe gelişmek istiyordu ve daha fazla yıldıza yayılmak, daha fazla kaynak sahibi olmak 
istiyordu. Bu işin sonu nereye varacaktı kestirmek güçtü lakin ilk belirtiler görülmeye başlanmıştı bile. 
Artık gerek fanse, gerek somen, gerekse hatak kolonileri yetmiyordu mümkün oldukça farklı farklı 
yıldızlara gitmek istiyorlardı. Yeni hedef seçilmişti bile. Sirius! 
 
Evet insanlık sirius yıldızına gitme hayalini kuruyordu, yüzyıllardan beli insanlığın ilgisini çekmiş bir 
yıldız sistemiydi. Sirius a yıldızının etrafındaki gezegen miktarı boldu. Kesinlikle cezbediciydi denebilir. 
Lakin 8 ışık yılı uzaklıktaydı ve bu 8 aylık yolculuk süresi demekti. Neyse katlanacağız artık dediler ve 
akıllılık yaparak uzay tünelini de kullanarak roketi fanse’de inşa edeceklerdi bu sayede yol süresi yarı 
yarıya kısalacaktı. Proje maliyetliydi lakin yapılmaya değerdi. Büyük bir uzay gemisi yaptılar 1 
kilometre kadar uzunluğu vardı ve mürettebatı da seçtiler elbette. 21 aralık 2475 günü yola çıktılar ve 
yolculuk 4 ay sürdü sirius yıldızı göründü. 
 
21 nisan 2476 sirius’a girildi 
 
Sirius sisteminde 3 adet yaşama elverişli gezegen vardı. Bir tanesi pulvon’du tamamen sudan 
müteşekkildi ve sürekli yağmur yağan bir gezegendi, diğeri ise dünyaya oranla yerçekiminin 4 kat fazla 
olduğu yarısı çöl bir gezegendi, üçüncü gezegense sirius’un çekimi yüzünden kilitlenip kendi ekseni 
etrafında dönemeyen bir gezegendi sadece yıldızı etrafında dönüyordu. Dünya kadar büyük bir 
gezegendi ve bir yanı sürekli güneş görüyordu burada yaşanmazdı sıcaklık kasıp kavuruyordu buraları, 
en az 100 dereceden aşağı inmiyordu sıcaklık, tam zıttı tarafsa aksine hep karanlık ve -100’e kadar 
düşen sıcaklıklarla boğuşuyordu bu iki ölümcül noktanın arasındaki bölge ise uygundu lakin 
akşamüzeri bir biçimde yaşamaktan başka çare de yoktu. Bu gezegende bulunan canlılar iyi bir gece 
görüşüne sahipti. Ve yerleşildi bu gezegene ve siristan adı verildi. 
 
Koloniyi bir akdeniz imparatorluğu vatandaşı liderliğinde kuruyorlardı. Bu kişi Süreyya seçkin’di. 
Süreyya seçkin akdeniz imparatorluğunun deneyimli bir devlet adamıydı ve gezegen uzmanıydı. Sirius 
kolonisi kurulurken burası için de bir uzay geçidi yapılması için malzemeler de getirilmişti ve uzay 
geçidi inşası yakında başlayacaktı. Alfa centauri’de yoktu proxima’da vardı lakin sirius uzaktı ve 
buraya da bir tane yapmak gerekecekti. 
 
Siristan kolonisi kuruluyordu lakin bir bilgi dünyaya aksettirilmeyecekti çünkü sirius sistemi boş bir 
sistem değildi sahipleri vardı! Yer çekimi 4 kat fazla olan yarı çöl gezegenin üzerinden geçerken 
gezegende uçak benzeri bir nesne görülmüştü. Evet uçak vardı! Yani komşu gezegenin sakinleri vardı 
ve bu alfa centauri’nin somen gezegeni gibi ilkel kabile biçiminde değildi. Ciddi ciddi uçak vardı. bu 
gezegenin adı dradaydı. Hatta mürettebat ile kaptan arasında şu diyalog gerçekleşmişti; 
 
-kaptan sinyal alıyoruz bu gezegende yaşam olabilir 
+biraz daha bakın… bir dakika uzay gemisi mi o? 
-vay canına bunlar uzaya çıkmış 
+umarım bizim kadar gelişmemişlerdir. 
-gelişmedikleri belli baksana şu aracın ilkelliğine. 
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Dradalıları henüz insanlar görmemişti lakin insana benzer yapıda, gözleri biraz büyük 160-170 metre 
boylarında kalın kemikli varlıklar vardı. Vücutları sarıydı ve beyaz saçlıydılar. Kıyafet giyiyorlar, binaları 
vardı, devletleri bile vardı. Gezegenlerinde 2 adet kıta vardı, 2 kıtanın da iç kesimleri çöllerden 
oluşuyordu. Bir gün drada’da bir haber geçti; 
 
Gökyüzünde uzay gemisi görüldü! 
 
Bugün bomba gibi bir iddia gündeme düştü! Gökyüzünde büyük bir uzay gemisi tespit edildi. Yetkililer 
bunun bir göz yanılması olduğunu iddia etse de bazı kişiler bu aracın araştırılması yönünde hemfikir. 
Aracın sistemimiz içerisinde bir gezegene iniş yaptığı iddiaları var. 
 
Lakin bazı dradalılar “uzaylı mı? Hadi canım siz de!, kim görmüş, kim etmiş?, onların hepsi film. 
Margarina’nın oyunları bunlar yine bir morynoth filmi çekecekler onun reklamı canım bu. Diyordu. 
 
İnsanların şansı dradalıların 600 yıl geriden geliyor olmasıydı lakin insanlar doğal olarak bunları 
yabana atmıyordu ve bir uzay tünelini vakit kaybetmeden yaptılar. Koloni de kurulmuştu bu müzmin 
akşam gezegeninde bir sürede. 2476 yılı içerisinde uzay tüneli kuruldu ve dünya ile de bağlantı 
sağlanınca dünya şok oldu. Bu kez insanlar kadar gelişmiş bir medeniyet vardı onlarla insanlar 
arasında sadece 600 yıl fark vardı! Güneş sistemindeki devletler ise siristan kolonisine tam yetki verdi 
“evet iletişime geçebilirsiniz!” 
 
Bu büyük bir riski göze almaktı sirius sakinleriyle iletişime geçilebilir onayı alınmıştı üstelik uzay tüneli 
de mevcutken. İnsanlar basınç için özel kıyafetler giymeden bu gezegene ayak basamazdı bu yüzden 
evvela gezegeni dışarıdan gözlemlediler ve onların siristan’a baktığını gördüler. Aslında 
hazırlanıyorlardı siristan’a gelmek için dradalılar. Lakin siristan gezegeni uzay aracıyla erken davrandı 
ve onların uzak mekikleri uzaydayken hoş bir sürpriz yaptılar. Uzay gemisi ile mekiğin önünde 
durdular! Tüm drada halkının hayatı o an durmuştu herkes televizyonumsu aletlerine bakıyordu. Tüm 
gezegen sessiz bir bekleyiş içerisindeydi. Lakin siristan uzay gemisi sadece bir işaret gönderdi drada 
uzay gemisine ve drada’lılar insanları takip ederek siristana gittiler. İnsanlar bazı hediyeler vererek 
drada’lıları uğurladılar. 
 
Drada astronotları geri döndüğünde drada halkı şaşkındı ve hediyeden de memnundu lakin tedirgindi. 
“bunca yol gelmişler köleleştirmeden bırakırlar mı?” diye düşünüyorlardı. Lakin bu uzaylılar 
dradalılara benzediğinden ötürü sempatiyle de yaklaşmıyor değillerdi. Çok benzeşiyorlardı 2 ırkta 
birbirine. 
 
Dünyaya drada ırkı fotoğrafları ulaştığında ise dünyalılar şok yaşadı “ee kardeşim bu bildiğimiz insan” 
diyenler oldu lakin bunlar insan değildi bunlar dradalıydı. İnsanların değil vortelerin akrabalarıydı. 
 
Dradalıların kısa tarihi 
 
Dradalılar aslında vorte ırkının farklı bir koluydu. Genetiği değiştirilmiş vortelerdi dradalılar ve sıfırdan 
hayat projesi ürünüydüler. Vorteler kendi türlerinde genetik mühendislik yaparak başka bir yıldıza bir 
kısım vorte göndermişti. Hatta dradalılar zamanla vorte olduklarını bile unutmuşlardı. Siriusta 
yaşayan dradalılar tıpkı dünyalılar gibi çeşitli çağlardan geçerek ilerlemiş bir medeniyetti. İlerleme 
hızları dünyaya nazaran daha yavaş olmuştu çünkü pek savaş görmüş değillerdi. Drada gezegeninde 2 
büyük kıta vardı gezegenin doğusu ve batısında. Tıpkı dünyadaki gibi batıdaki dev kıtayı da 
medeniyetlerini kurduktan yüzyıllar sonra bulabilmişlerdi. Kadim kıtalarındaki bazı uluslar buraya 
yerleşmişlerdi. Zamanla bu yeni kıtaya yerleşenler eski uluslarından bağımsızlık ilan edip yeni 
devletler kurmuşlardı. Bunlardan en büyüğü margarita devletiydi teknolojisi yüksek bir devlet olan 
margarita uzaya çıkan yegane ulustu. Film endüstrisi gelişmişti. 
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Dinsel olaraksa dradalılar tanrıya enerji diyordu enerjiye tapıyorlardı. Enerjiyi yorumlama çeşitleri 
bakımından birçok kola ayrılmışlardı. 3 büyük enerji yorumlama akımı vardı ve buna dair kitaplar 
yazılmıştı. Bu kitaplar bir çeşit kutsal kitaplardı. 
 
Bir gün ansızın dünyalılar siriusa geldiğinde dradalılar neye uğradığını şaşırmıştı gergin bir bekleyiş 
içindeydiler ne yapacağız diye tedirgin bile olmuşlardı. İstila korkusu yaşadılar ve de savunma 
yöntemleri üzerine kafa patlattılar. Eğer olağanüstü bir durum olursa nükleer silah bile kullanırız 
diyorlardı. 
 
Vorteler ise insanların dradalılarla iletişim kurduğunu bir süre sonra anlamıştı ama müdahale etmek 
istemediler. Sonuçta herşey için henüz erkendi. 
 
Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor! 
 
Dünyada yıllardır aynı şekilde süren bir statüko vardı. Marsın bağımsızlığı, LABD, KAB ve AB’nin 
birleşmesi ve kara kıta savaşı hariç dünya neredeyse 1 asırdır aynı nizamda yürüyordu lakin akdeniz 
imparatorluğu dengeleri değiştirecekti. Kimse tahmin edemezdi lakin asırlardır dengeleri değiştirecek 
bir hamleyi kimse fark edememişti. Bu denge değiştirici uxirego elementiydi. Evet mars’ın planetorluk 
haline gelmesi, teknoloji yönündeki baş döndürücü atılımlar, uzay kolonileri derken bunun sırrı olan 
maddeyi de es geçmemek gerekirdi. Bazı mühendisler ve areis ile coneter ailelerinin üyeleri bu efsane 
madde hakkında bilgi sahibiydi dünyanın geri kalanı bilmiyordu bile bulunduğunu. Bir de gökkurt 
hanedanı biliyordu. Diğer bilgiler Sadece komplo teorisi kıvamında bilgiler havada uçuşup duruyordu. 
Gökkurt ailesi uxirego’nun ne olup olmadığını çok iyi biliyordu, asırlardır kimyevi işler bakanlığı büyük 
bir gizlilikte çalışıyordu ama topyekun bir biçimde uxirego kullanma vaktinin geldiğini artık hissettiler 
çünkü bir şeyler inceldiği yerden kopmalıydı yeni dünya devletinin ve marsın bu kadar gelişip 
güçlenmesi neticesinde el kol bağlı oturulmazdı. 
 
İnternette bölük pörçük bilgiler vardı uxirego elementi hakkında ve bunun çıkartıldığı söyleniyordu ve 
isim de veriliyordu “neis areis”. Şu şekilde; 
 
“arkeolog neis areis’in uzun yıllar evvel tibette yaptığı kazılarda bu elementi çıkarttığı iddia edilir” 
 
Taşlar yerine oturmuştur internetin bilgi kirliliğiyle dolu dünyasında. Çıkartanın soyadı: areis. Şu an 
güneş sisteminde ortalığın tozunu attıran aile ve uluslar; areis ve ydd ve mars. Areisler bu iki ulusta da 
mevcutlar. Başkası için bunlar komplo teorisidir ama 3.gökhan için asla. Bu yüzden 3.gökhan vakit 
kaybetmeden şehzadesi mehmeti uxiregonun bulunduğu diğer topraklara yollar. Daha evvelden 
uxirego haritalarının yeri bilinmemekteydi ama istanbul üniversitesi kütüphanesinde bulunmuştu 
yakın zamanda bu haritalar şehzade mehmet gökkurt tarafından. O da babasına haber verince 
arabistandan uxirego çıkartma çalışmalarına başlanacaktır. Sonuçta daha evvelden arabistanda 
olduğu bilinse de tam yer bilinmemekteydi. 
 
Şehzade vakit kaybetmez bir gün gider haritada maddenin olduğu bölgeye. Madde arabistanda hicaz 
bölgesindedir ve emrindeki adamlarla kazıya başlanır bir mağaranın içerisine gömülmüş bayağı eski 
bir sandıktır bu takriben 1 ton kadar uxirego maddesi mevcuttur. Alırlar istanbul’a getirirler özel bir 
mekanda saklarlar. Çıkarılan elementten medyanın haberi olmaz. Lakin işin ehli o kazı haberinden 
şüphelenir bu kişi setna areis’tir ve “eyvah kesin uxirego’yu buldular” der kendi kendine. İşte şimdi 
zorlu bir süreç vardır önlerinde. Sadece mars yetmez dünyada da idareyi ele almak lazımdır ve idareyi 
alabilmek için memleketleri olan yeni dünya devletinde başkanlık koltuğunu kapmak lazımdır. Peki 
areis ailesinden yeni dünya vatandaşı olan birisi var mıdır? İşte setna areis ve ailesi bunu tartışır; 
 
Setna areis; 
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- akdeniz imparatorluğu uxirego elementini buldu buna kesin eminim ve sırf marsı yönetmekle 
çözülecek bir iş değil bu dünyada da idareyi ele almalıyız ki dengeler bozulmasın. Ydd’nin 
yönetimini ele geçirmeliyiz 

 
Gira areis; 
 

- nasıl yani yönetimi ele geçirince akdeniz imparatorluğuna savaş mı ilan edeceğiz bu bir 
çılgınlık olur elimizdekinden de oluruz neticede karşımızdakiler uxirego’nun tamamını 
kullanacak. Biz müttefiklerimize dağıtsak bile yeteri kadar uxirego’muz kalmıyor savaş bir 
yıkım olur, akdeniz imparatorluğunu ele geçirsek bile elimizdeki uxirego oranı sabit kalır. 

 
Setna areis; 
 

- savaş açacağımızı kim söyledi ki? Sadece dengeleri koruyacağız ve rakibimizin daha fazla 
uxirego kullanmasını sağlayacağız 

 
area areis; 
 

- planetorum, rakibimiz daha fazla uxirego kullanırsa bizden daha güçlü olmaz mı? Neden 
böyle bir hamle yapıyoruz? 

 
Setna areis; 
 

- onlar güçlenirken biz armut toplamıyoruz ya biz de güçlüyüz biliyorsunuz, büyük bir 
hanedanız artık onlar güçlenecek doğru lakin güçlendikçe çürümeye başlayacaklar. Tüm 
dünyayı zaten ele geçiremeyecekler. Sonuçta hiçbir güç sınırsız değildir kaldı ki dünyanın en 
küçük yüzölçümlü ülkesi bunlar. bir yerde kaynak ihtiyaçları olacak ve ticaret yapacaklar bu 
ticareti de bizim sayemizde yapacaklar sonuçta bizde kaynak bol. 

 
Area areis; 
 

- riskli bir plan ve geri tepme şansı yüksek lakin denemeye değer. Peki kim başkan olarak 
ydd’ye? Sonuçta bizler her ne kadar memleketimiz dahi olsa ydd vatandaşı değil mars 
vatandaşıyız. 

 
Setna areis; 
 

- dedemin adrea diye bir kardeşi vardı onun torununun oğlu seplen areis bu iş için biçilmiş 
kaftandır. Konuşacağım kendisiyle ve siyaset arenasını denemesini önereceğim. Propaganda 
gücünü sıkıntı etmesin. 

 
Öyle de olmuştu seplen areis siyaset arenasında şansını denemeyi kabul etmişti başkan olacaktı ve 
seçimler 2480 yılındaydı. Herşey 3.gökhan’ın planladığı gibi gidiyordu kuş kafese girmişti tüm iplikler 
pazara yakında çıkacaktı. Mızrak çuvala sığmıyordu kapalı kapılar ardında. 
 
1 nisan 2480 YDD başkanlık seçimleri 
 
Sayılı günler çabuk geçmişti Seplen areis YKK başkanlık seçimlerinde adaylığını koymuştu. YKK 
başkanlık sistemi yüzyıllar evvelki ABD başkanlık sisteminin bir benzeriydi ve çetin bir propaganda 
dönemi geçmişti. Seplen areis’in rakibi rodrigo majones’ti kıran kırana bir propaganda dönemi 
geçmişti. Seplen areis halka umut dağıtıyordu. Slogan olarak “Tüm dünya devleti” sloganını 
kullanıyordu açıkça bir meydan okumaydı bu Tüm dünyaya karşı. 
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Buna karşın rodrigo majones ise seplen areis’in hayalperest ve yayılmacı olduğunu düşünüyordu ve 
gereksiz yere evhamlandığını iddia ediyordu. Lakin Seplen areis’in kampanyası halk tarafından daha 
fazla destek buluyordu ve halkı cezbediyordu, seplen areis halkın dilinden anlıyordu çünkü 
mitinglerden evvel su içine uxirego tozları atıp içiyordu. Uxirego içe içe zihni açılıyor ve daha iyi 
kampanya yapıyordu. Durdurulamaz haldeydi, rodrigo ne yaparsa yapsın münazaralarda rezil 
olmaktan kurtulamıyordu. Ve seçim günü gelip çattığında oylar kullanıldığında sonuçlar belliydi; 
 
Seplen areis: %79 
Rodrigo majones: %15 
Diğer adaylar: %6 
 
Ve seplen areis gümbür gümbür iktidara gelmişti hem de rekor oyla. Teşekkür konuşmasında da 
halkına şunları dedi; 
 
“kıymetli yeni dünya halkı! Bu ulus ki roma imparatorluğunun, britanyanın, abd’nin, ispanyol 
imparatorluğunun, napolyonun mirasını taşır. Hepimiz jül sezar, napolyon, george washington 
torunlarıyız, abraham lincoln ne demiş? Köle olarak yaşamaktansa bağımsız ölmek daha iyidir demiş 
işte biz bu ecdadın torunlarıyız biz laf üretmiyoruz, biz dünyaya yön verdik, dünya bugünkü 
teknolojisini tamamen bize borçludur, Dünya halkları bugün uzak yıldızlara gidiyorsa bu bizim 
dedelerimizin özverisi sayesindedir. Bana inanın değerli insanlar ben sizin daha müreffeh bir biçimde 
yaşamanız, daha teknolojik bir şekilde yaşamanız için mücadele vereceğim bu devleti hep beraber 
yöneteceğiz evet hepimiz nasipleneceğiz nimetlerden ve hep birlikte nasipleneceğiz dünyadan. 
Aydınlık günler bizleri bekliyor! Öyle bir ülke olacağız ki tarih boyunca görülmemiş şeyleri yaşatacağız 
sizlere. Yıllar sonra geçmişe baktığınızda yeni dünyayı tanıyamayacaksınız size bunun garantisini 
veririm. Sağolun var olun!” 
 
İşte bu konuşmayı dünyada milyarlarca kişi izlemişti ve bir meydan okumaydı bu konuşma. Lakin 
akdeniz imparatorluğunun da eli armut toplamıyordu elbette. Onlar YDD’nin çevirdiği dolaplardan 
haberdardı, seplen areis’in neyi içtiğini biliyorlardı. Herşey anlaşılmıştı YDD meydan okuyordu ve 
3.gökhan seplen areis’in seçilip hükümetini kurmasının ardından 17 nisan 2480 günü atlantic city’yi 
ziyaret etti. Görkemli bir karşılamayla 3.Gökhan ve şehzade mehmed’i karşıladılar. Basına açıklama 
yapıldıktan sonra toplantıya geçildi. 
 
3. gökhan; 
 

- öncelikle hayırlı olsun sayın başkan. Seçim kampanyanıza hayran kaldık büyük bir başarı bu. 
 
Seplen areis; 
 

- teşekkür ederim sayın imparator. Evet büyük bir başarı çok uğraştık ve kazandık. 
 
3.gökhan; 
 

- başarınızın sırrını merak ediyorum sayın başkan. Çünkü seçim kampanyanız bile tüm dünyaya 
parmak ısırtacak seviyedeydi. Nedir bunun sırrı? Bilelim biz de uygulayalım demi? 

 
Seplen areis; 
 

- inanın sayın imparator gerçekten profesyonel bir ekiple çalıştım sosyologlar, psikologlar, 
estetik uzmanları, imaj uzmanları, en yetenekli ressamlar, mühendisler hepsini kullandık 
masraftan kaçınmadık. 
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3.Gökhan; 
 

- Sayın başkan siz de biliyorsunuz rakibiniz de bunların aynısını yapıyordu. 
 
Seplen areis; 
 

- Bağış konusunda mı sıkıştıracaksınız sayın imparator? Soyadım belli zaten areis. Evet mars 
planetorunun akrabasıyım ve kampanyama bağış yaptı ve bu gizli bir bilgi değil herkes biliyor 
size buradan ekmek çıkmaz üzgünüm. Ayrıca mars ayrı dünya ayrı yerler. Koskoca YDD’yi sırf 
akrabam yönetiyor diye mars’a teslim edecek değilim zaten buna kongre müsaade etmez. 

 
3.Gökhan; 
 

- Mesele o değil sayın başkan siz uxirego kullanıyorsunuz o yüzden başardınız gerek siz gerekse 
mars planetoru. 

 
Seplen areis; 
 

- Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür sayın imparator. Aksi halde bir devlet başkanının başka 
bir devlet başkanına iftirası söz konusu. 

 
Bunun üzerine 3.gökhan yaverinin elindeki çantayı açar ve neis areis’in kazısıyla ilgili haberlerle 
uxirego haritasını gösterir. Ayrıca birkaç adet neis areisle alakalı internette dolaşan ve uçuk bir iddia 
olarak nitelendirilen bir iddiayı gösterir. Seplen areis’in yüzü asılır birden. Ve asıl şok gelecektir 
3.gökhan çantanın kilitli bir bölmesinden bir gram uxirego çıkartıp masaya koyduğunda seplen 
areis’in yüzü kıpkırmızı kesilir. Diller susmuş yüzler konuşmuştur inkar edecek bir şey kalmamıştır ve 
3.gökhan ekler; 
 

- Tüm iplikler pazara çıktı sayın başkan şimdi dünya kamuoyu ile bu bilgileri paylaşsak zor 
durumda kalabilirsiniz iyisi mi bizimle ittifak yapın da bu vebalden kurtulun ailecek. 

 
Seplen areis kabul etmişti ittifak yapacaklardı lakin 3.gökhan’ın bilmediği bir şey vardı o da zaten 
bunun hedeflendiğiydi. Çok ilginç oyunlar dönüyordu dünya yeni bir savaşa daha gebeydi diyebiliriz. 
Artık ittifak kurulmuştu ve bir kıvılcımla dünya küle dönebilirdi. Her kim başka bir ülkeye sadırırsa 
peşinden de diğeri saldıracaktı aksi halde sırlar açığa çıkacaktı. Dünyada kartlar böylelikle yeniden 
dağıtılmış oldu. 
 
Siristan’daki gelişmeler 
 
Sirius yıldızında bulunan siristanın egzotik atmosferi çoğu insanı oraya çekmeye yetmişti. 20 milyon 
kadar insan siristan’da toplanmıştı bile. -30 ile 30 derece arasındaki yerlerde gündüz ya da gece fark 
etmeksizin koloniler kurmuşlardı. Gündüz ortamında yaşayanların tek çözümleri belirli bir saatten 
sonra pencereleri çelik levhalarla kapatmaktı. Yatma zamanı gelince evler tamamen kapanıyordu. 
İlginç bir koloni ortamı vardı anlayacağınız. Ve de drada’lılar bu kendilerine benzeyen yaşam 
formlarını ilgiyle takip ediyorlardı. Artık dradalılar için gezegenler arası seyahat çok önem kazanmıştı. 
Bazı dradalılarsa dünyaya gitmek istiyordu. Drada gezegeninde dünya çok merak ediliyordu ama 
insanların bunu henüz kabul etme durumu yoktu. nihayetinde dradalılar teknolojide ilerlemek için 
kurawlar kadar beklemezdi. 
 
Alfa centauri’de durum 
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Alfa centauri’nin somen gezegeninde ise kurawlarla insanlar dostça yaşamaya devam ediyordu 1 
milyar adet insan yaşıyordu takriben somen gezegeninde. Kurawlarla eşit sayıdalardı hemen hemen.  
Somen nüfusu gerek insan gerekse kuraw bakımından astronomik ölçüde artmıştı. Eski somen iyice 
değişmişti ilkçağdan teknoloji çağına atlamıştı gezegen. Kuraw’lar bunu sorun olarak görmüyordu 
aksine bir lütuf olarak görüyordu. Hatta bazı kuraw’lar somen’in komşusu kartopu gezegen hatak 
gezegenine yaşamak için taşınmıştı bile. hatak kolonisi de iyiydi kolonilerin önceliği ısınmaktı hatak 
gezegeninde. 
 
Fanse’de durum 
 
Fanse ise kendini aşmış 5 milyar kadar nüfus barındırır olmuştu. Bu sebeple 2480 ylında fanse artık 
bağımsız bir devlet olmuştu. Regesa coneter 2480’de koloni liderliğini bırakıp emekliliğin tadını 
çıkartmaya başlamış yerine ise 2422 doğumlu oğlu tesla coneter geçmişti. Bu kadar göçlerin 
olmasıysa dünya nüfusunu 2480 yılında 17 milyara kadar indirmişti.  
 
Uzaya kaçış yüzünden Dünyada nüfus azalıyordu özellikle afrika ve slav imparatorluğu en çok boşalan 
ülkelerdi. Afrikanın nüfusu 750 milyon, slav imparatorluğunun nüfusu 1 milyar 250 milyondu. 2480 
dünya nüfusu şöyleydi; 
 
Afrika: 750000000 
Slav imparatorluğu: 1250000000 
Asya: 5000000000 
Akdeniz imparatorluğu: 3100000000 
Yeni dünya devleti: 4200000000 
Okyanusya: 1800000000 
 
Nüfusu az olanların güvendikleri şeylerse robotlardı robotlar olmasaydı o ülkeler daha çabuk yok 
olabilirdi. Lakin yok olmamalarının bir sebebi daha vardı o da anlayış kültürüydü. Bu kültürle 
toplumlar daha çabuk kaynaşıyordu bu su götürmez bir gerçekti. Bir tek akdeniz imparatorluğu 
diğerlerinden farklıydı. Anlayış kültürü sayesinde savaşlar çok azalmıştı elbette lakin uluslar arası 
toplum bazen akdeniz imparatorluğunu dinsel özgürlükler konusunda eleştiriyordu. Akdeniz 
imparatorluğunun islamiyeti baz alması ve dinsel etkiyi arttırmasını eleştirmekten kendilerini 
alamıyorlardı lakin akdeniz imparatorluğu da artık diğer devletlere şunu diyordu; 
 
Biz sizin iç işlerinize karışıyor muyuz? Anlayış kültürü sayesinde sınırlar ilçe sınırı gibi lakin ilçe sınırı 
gibi sınırlar sizlerin haddinizi aşmanıza sebep oluyor. biz kimseye kötü davranmıyoruz. Diyordu. Yeni 
dünya devleti de akdeniz ile ittifaktaydı ya dünya fazla diş geçiremiyordu sonuçta dünyanın yarısına 
tekabül ediyordu nüfusları. İttifak devletleri birkaç sene boyunca güçlerini pekiştirmeye devam etti, 
özellikle YDD değişim konusunda baş döndürücü bir hızdaydı. İkna kabiliyeti çok güçlü olan seplen 
areis ve kurmayları sayesinde başkanlık rejiminin otoriterleşmesi devam etti. 2485 yılına gelindiğinde 
ise seplen areis bir kere daha seçimi kazandı hem de ezici bir farkla! Seçim sonuçları şöyleydi; 
 
Seplen areis; %89 
Heinrich kittler; %9 
Diğer; %2 
 
Bu zaferden çok geçmeden ittifak üyeleri akdeniz imparatorluğuyla yeni dünya devleti antarktikayı 
bölüştüler ve antarktikaya asker çıkardılar. Asıl maksatsa antarktika uxirego’sunu bölüşmekti. 19 mart 
2485 tarihinde antarktikaya asker çıkardılar ve birkaç gün içerisinde de antarktika uxirego’sunu 
bölüştüler. Artık dünyada bulunan tüm uxirego rezervleri ele geçirilmişti. Bu ele geçirme uzun vadede 
dünyanın sonunu bile getirecekti halbuki. Bu hamleyi asya, okyanusya ve afrika hoş karşılamadı ve 
onlar da radikal bir karar aldılar okyanusya, asya ve afrika birleşecekti ve bu referanduma sunuldu ve 
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7 haziran 2485 referandumunda %60 evetle kabul edildi. Böylelikle doğu cumhuriyetler birliği 
kuruldu. Artık dünyada 4 devlet vardı. Ydd, akdeniz, slavya, doğu. Ydd ve akdeniz ittifakı doğu 
cumhuriyetler birliğinin doğmasına en büyük etken olmuştu. Uzun zamandır birbiriyle iyi geçinen bu 3 
ulus antarktikanın bölüşülmesi vesilesiyle birleşme konusunda radikal karar verebilmişti. Halkı da 
çoğunlukla memnundu birleşmeden. 
 
2485 yılında güneş sisteminde durum 
 
Ganymede ve titan uydusu ganymede cumhuriyeti ve titan cumhuriyeti olarak bağımsızlıklarına 
kavuştu ve güneş sistemine katıldı. Bu katılımla beraber güneş sisteminde 4 dünyadan 3 de uzaydan 
devlet temsil edilir oldu. Ama bir şey unutulmamalıydı ki güneş sistemi dörtten büyüktü. Bazen mars 
ve ganymede(2475 yılında bağımsız oldu) dünya devletleriyle ters düşerlerdi. Eskiden dünyada artan 
kutuplaşma bu sefer güneş sisteminde artıyordu. Akdeniz ve ydd’nin ittifakına marsın da dahil olması 
ganymede ve titan’In DCBile ittifak kurmasıyla yanıt bulmuştu. Güneş sistemi kızışmıştı sanki güneş 
kırmızı dev olmuşçasına. Tek tarafsız devlet slav imparatorluğuydu. Acaba 2.güneş sistemi savaşı mı 
kapıdaydı? Yoksa tüm güneş sistemi tek çatı altına mı girmeliydi? Mesele işte tam da buradaydı. 
 
Güneş aşırı sistemlerde durum 
 
Proxima centauri’nin fanse gezegeni bağımsızlık ilanından sonra alfa centeuri b’nin mor gökyüzüne 
sahip gezegeni purpur’u kolonileştirdi 2480 yılında. İlk kez güneş dışında bağımsız bir insanlı gezegen 
bir koloni kuruyordu. 25.yüzyıl insanoğlunun atılımlar yaptığı bir yüzyıldı artık. 
 
Alfa centauride ise kuraw’lar ve insanlar arasında ilişkiler daha sıkı fıkı olmaya başlamıştı kuraw 
haklarıyla insan hakları eşitleniyordu. Alfa centauri’nin somen gezegeni artık bağımsızlık hevesindeydi 
ve bunu güneş sistemi birliğine ısrarla bildiriyordu. Sonuçta ortada karmaşık bir vaziyet vardı. güneş 
sistemi kongresi içerisinde europa ve ceres hariç diğer koloniler bağımsızlaşmıştı. Sistem dışında da 
fanse bağımsızdı ama kongreye dahil değildi 
 
Sirius yıldızındaysa dradalılar insanlardan biraz rahatsız oluyordu. Dradalılar tedirgindi insanlardan. 
Sonuçta trilyonlarca kilometre uzaktan gelmiş başka bir ırk ev sahiplerini tedirgin ediyordu lakin ne 
yapacaklarını da bilmiyordu iki taraf. Dradalılar saldırsa insanlar çok güçlüydü, insanlar saldırsa drada 
yer çekimi çok güçlüydü insan vücudu kaldırmazdı öyle hemen o yerçekimini yani statüko değişimi 
yaşanmazdı.  
 
İnsanlık bu birkaç yıldızla halen yetinmeyi düşünmüyordu başka yıldızlara gidip oralara da yerleşmek 
istiyordu lakin kendi iç hesaplaşmaları bitmiyordu ki ademoğlunun. Lakin tüm hesapları altüst edecek 
bir tür ihtimali de yok değildi. 
 
Uzay gemilerinin hızı da yükseltilmişti artık. 5 günde 1 ışık yılı mesafe kat edilebilir olmuştu. Bu 
sebeple artık uzay tüneli projeleri iptal edilmişti zaten çok masraflıydı ve enerjiyi aşırı tüketiyordu. 
Özellikle uxirego’yu içiyordu resmen. 
 
savaşın ayak sesleri 
 
doğu cumhuriyetler birliği ydd ve akdenizin politikalarından rahatsız oluyordu. Soğuk bir iç savaş vardı 
ipler geriliyordu. Bu 2 müttefik yarın bir gün tüm dünyayı avucunun içine alabilirdi ki buna kimse 
engel olamazdı. Çünkü antarktikaydı bu bölüşülen. DCB’nin maksadı ise afrika topraklarıyla asya 
toprakları arasındaki akdeniz topraklarını ele geçirmekti. Ve de afrikadan yeni dünya devletini 
atmaktı. Alternatif plan ise slav imparatorluğuyla birlikte akdenizi bölüşmekti. Avrupadansa ydd’yi 
tamamen atıp slav imparatorluğuna avrupanın anahtarlarını vermekti. Ama slav imparatorluğu savaşa 
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yanaşmıyordu. Üçüncü bir seçenekse ydd ile dcb ittifakı seçeneğiydi fakat bu seçenek o günün 
şartlarında mümkün değildi. Akdeniz ile ydd ittifakı bozulamazdı. Uxirego faktörü vardı. 
 
2485 yılında DCB tüm sınırlarını kapatmış, vatandaşlarını ve diplomatlatını peyderpey müttefik 
devletlerden arındırmıştı, savunmasını güçlendiriyor sınır bölgelerine de yığınak yapıyordu. Savaşın 
boyutu büyük olacaktı hava kara deniz ve uzay. Ayda marsın uzay araçları cirit atıyordu yine. 
Ganymede ve titan ise herhangi bir tehlikeye karşı hazırlıklıydı. İo, europa ve ceres gibi kolonilerse 
henüz halen koloni oldukları için bu sürtüşmelerden etkilenmiyordu. Aslında savaşa gerek var mıydı? 
Yoktu lakin insanlar ürkmüştü ykk ve akdeniz ittifakından. Bu yüzden silahlanmayı çare olarak 
gördüler. Hem antarktika da parsellenmişti dünya hiç yaşamadığı zamanları yaşıyordu 2. Güneş 
sistemi savaşının kokusu geliyordu bu birincisine de benzemeyecekti. 
 
Bazı kişiler arabulucuk yapmaya çalıştıysa da fayda vermiyordu. Müttefikler antarktikadan 
çıkmamakta diretiyordu. Ortalığın karışmasını daha çok silah şirketleri ve güneş sistemi koloni 
devletleri istiyordu. Maksat dünyanın belini bükmekti denebilir bu yüzden bir kışkırtma mevcuttu. 
Bununla birlikte dcb ganimed ve titan’ı da kendi safına çekmeyi başarmıştı. İşte şimdi tam güneş 
sistemi savaşı olacaktı. 
 
15 temmuz 2485 ve savaş başladı 
 
DCB tüm gemileri yakmıştı tüm diplomatik yollar da tükenmişti ve savaşı ne yazık ki başlatan taraf 
olmuştu insan ve robot nüfusuna güveniyordu. Tüm sınırlardan aynı anda yüklenmişti her iki ülkeye 
de. Batı afrika cephesinde YDD’nin senegambiya, liberya ve batı sahra bölgelerine saldırmaya başladı. 
Senegambiya’yı 26 temmuzda, liberyayı 21 temmuzda ele geçirdiler. Batı sahra cephesiyse zorluydu 
kuzeyden akdeniz imparatorluğuyla çarpışmak zorundaydılar. Lakin akdeniz imparatorluğu çöl 
avantajını daha fazla kullandığı için sahra içlerinde DCB geriliyordu ama gerileyen DCB mısır ve sudan 
taraflarından girmeye çalışıyordu. Akdeniz imparatorluğu 10 ağustosta mali eyalet sınırına ulaşmıştı 
bile. 3 ağustosta somali taraflarında mogadişuyu DCB ele geçirdi 12 ağustostaysa tüm güney somaliyi 
ele geçirdi. Akdeniz imparatorluğu da boş durmuyordu özellikle etyopyada sürpriz yapıyordu. 22 
temmuzda addis ababa kuşatıldı 13 ağustostaysa tamamen ele geçirildi ve güney sudana doğru 
ilerleyişe başladı. 18 ağustosta sudanın ortalarına kadar girmişti bile DCB, ve sudanın gitmesi mısırın 
gitmesiydi lakin mısır kolay lokma olmayacaktı bu kesindi. 
 
Batı asya cephesindeyse DCB zencan’a operasyona başladı 20 temmuzda zencan düştü DCB iran 
bölgesinde 50 km kadar içlere girmişti bile. Lakin hamedan savunması çetin geçiyordu aynı zamanda 
iran coğrafyasının dağlık olması da problemleri beraberinde getiriyordu. Gerek hamedan gerekse 
huzistandaki savunma kırılamıyordu çoğunlukla. Zencan alınmıştı güney azerbaycanın kapıları açıktı 
ama akdeniz imparatorluğunun da bir planı vardı üstelik bu kadar DCB zor durumdayken. 25 
temmuzda gilan üzerinden kazvine doğru harekete geçtiler 1 ağustosta kuşatıan kazvin 11 ağustosta 
ele geçirildi. Hamedan kentindeki saldırı geri püskürtülünce YDD’den de gelen takviye hava ve kara 
kuvvetleriyle hamedandan karşı saldırıya geçildi hedef kum şehriydi günde 10 kilometre mesafe kat 
ediliyordu kazvin ve hamedan bozgunundan sonra zencanda DCB kapana kısıldı ve 18 ağustos günü 
DCB zencandan ve çevresinden tamamen süpürüldü. Huzistan savunmasıysa akdeniz imparatorluğu 
açısından başarısızlıkla sonuçlandı ve 1 ağustos 2485 günü ahvaz kenti ele geçirildi arazi düzdü hedef 
basraydı lakin kolay da olmayacaktı. 
 
Kuzeyde hazar denizi tarafındaysa 19 temmuzda büyük bir çılgınlığa imza atarak gemilerle baküye 
çıkarma yaptılar fakat yaptıklarına yapacaklarına pişman oldular tüm hazar donanması telef oldu. 
 
Arabistan yarımadasına gelince, sokotra ele geçirildi 17 temmuzda DCB tarafından fakat arap 
yarımadasına yemen çöllerinden girmeyi düşünmüyorlardı. Rubul halinin ıssız çöllerinde telef olmayı 
kimse istemezdi. O yüzden basranın düşmesi mühimdi 
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Pasifik cephesindeyse bir kovalamaca oynanıyordu dense yeriydi bu cephede deniz çatışmaları 
oluyordu. 
 
Mars ise ganymede ve titana saldırdı uzay cephesinde. Çünkü titan ve ganymede son anda taraf 
değiştirip dcb yanında yer alma kararı almıştı. Kıran kırana bir savaş oluyordu, marsın erken 
davranması sebebiyle ganymede ve titan savunma moduna geçmişlerdi iki uydunun da gökyüzünde 
mars araçları cirit atıyordu. Mars uzay cephesinde olan savaşından ötürü dünyaya henüz askeri 
çıkartma yapmamıştı. 
 
Ortadoğu cephesinde basra 10 ağustos günü ele geçirildi lakin buna cevaben de akdeniz ordusu 17 
ağustosta isfahan’ı, 20 ağustosta tahran’ı ele geçirdi. 
 
Afrika cephesinde de savaş devam ediyordu YDD ordusu batı sahra saldırısını püskürtmüş 11 
ağustosta nuakşot’a 13 ağustosta ise dakar’a girmişti. 15 ağustosta senegambiya tamamen 
kurtarılmıştı. 16 ağustosta senegambiya ve batı sahra cephesi birleşti. 20 ağustosta gine bissau ele 
geçirildi, 25 ağustosta bamako ele geçirildi. 10 ağustosta akdeniz imparatorluğu sahra taarruzuna 
yeniden başladı 18 ağustosta kuzey mali bölgesini, 19 ağustostaysa nijer’in niamey kenti ve çevresi 
hariç her tarafını ele geçirmişti. DCB ordusu 21 ağustosta hartum yakınlarına kadar ilerlemişti lakin 23 
ağustosta etyopyanın tamamını ele geçiren akdeniz ordusu 26 ağustosta güney sudanın cuba kentini 
ele geçirmişti. YDD ordusu 28 ağustosta kuzey gineyi, 1 eylülde güney gine ve sierra leone’yi 3 eylülde 
ise liberyayı ele geçirmişti. DCB batı afrikada bozduna uğruyordu. 
 
Batı afrikada bozguna uğrayan DCB bunun intikamını ortadoğu saldırısıyla almayı düşünüyordu. 4 
eylülde cibutiyi ele geçirdiler ve yemen’e ilk birlikler çıkmaya başladı. 8 eylülde yemen’in batısı ele 
geçirilmişti. DCB’nin planı sudan kıyılarına çıkarak kızıldenizde akdeniz imparatorluğu hakimiyetine 
darbe vurmaktı. 8 eylülde ise hartum’u ele geçirdiler. 
 
İran ve basra körfezi cephesindeyse savaş yavaşlamıştı. Akdeniz imparatorluğu isfahan ve tahranda 
savunmaya çekilmişti ve DCB ordusunu oyalıyordu. Çok oyalandığının farkında olan DCB ordusu 2 
eylül günü hürmüz boğazından arap yarımadasına çıkarma yaptı ve 5 eylül günü dubai’yi tamamen ele 
geçirdi. DCB’nin verdiği hasar büyüktü dubai büyük bir gökdelen mezarlığına dönmüştü. 
 
15 ağustosta basra ele geçirilmiş ve arabistan içlerinde ilerlenmekteydi lakin doğal olarak çöller de 
bayağı sıkıntı çıkarıyordu. 3 eylülde bahreyni 5 eylülde de katar’ı ele geçirdiler. 
 
12 eylül konferansı 
 
12 eylül günü YDD ve Akdeniz liderler slav imparatoru 2.boris ile görüştü ve de savaşa girmesi 
karşılığında uxirego’nun %10’u vaat edildi. Sonuçta slavya savaşa girmese zararlı çıkacaktı, DCB’nin 
büyük bir tehlike olduğunun farkındaydılar ve atlas okyanusundan büyük okyanusa bir DCB slavya için 
bir tehdit olurdu slavya savaşı kabul etti ve 13 eylül günü taarruza başladı. YDD ve akdeniz ise tüm 
halkını seferber etmişti bile, Tüm ekonomilerini savaşa yönlendirdi ve en büyük taarruz başladı. 
 
Afrika cephesinde 15 eylülde ydd burkina fasoyu ele geçirdi ve kuzey ve batıdan fildişi taarruzuna 
başladı 21 eylülde fildişinin tamamı ele geçirildi. Akdeniz ordusuysa 16 eylülde nijerin tamamını ele 
geçirerek nijerya harekatına başladı kuzeyden ve 25 eylülde nijeryanın tamamını ele geçirdi. Benin 
togo ve gana’nın DCB bağlantısı kopmuştu 28 eylülde çad tamamen ele geçirildi ve batı sudan 
bölgesinde DCB ordusu mahsur kaldı. 7 ekime kadar sudanın tamamı ele geçirildi 9 ekimde DCB 
yemende sana kentini ele geçirdi buna mukabilen 10 ekimde cibuti tekrar akdenizin eline geçti 23 
ekime kadar da somalinin tamamı kurtrarıldı. 
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Slavya ise 20 eylülde özbekistanı 30 eylüldeyse türkmenistanı ele geçirdi. 3 ekimde tacikistan 7 
ekimdeyse kırgızistanı ele geçirdi slav imparatorluğu dağlık bölgelerde zorlanıyordu ama ilerliyordu. 
Mançurya’yı 10 kasım günü, moğolistanı ise 27 kasım günü ele geçirdi çinin kuzeyinde DCB direnişi 
çetin geçmişti. 
 
Akdeniz ordusuysa 19 eylül günü basrayı, 22 eylül günü kuveyti aldı, 1 ekim günü tüm arap 
yarımadasından(yemen de dahil) tüm DCB güçleri püskürtüldü. İranda akdeniz kuvvetleri ortalama 
günde 50 kilometre hızla ilerliyordu 10 ekime kadar iranın %80’i ele geçirilmişti bile. Akdeniz ordusu 
çarpışa çarpışa tecrübe kazanmıştı yeni yetme bir ülke olan DCB’yi perişan ediyorlardı. 
 
Mars savaşa giriyor 
 
16 ekimde titan 18 ekimdeyse ganymede’i ele geçiren mars ayağının tozuyla 20 ekimde dünyaya 
çıkarma yapmış ve hindistan’a akın akın askerlerini yığmıştı, hindistan demek DCB’nin can 
damarlarından birisi demekti ve özellikle seylan adasını bir üsse çevirmişlerdi. Milyonlarca robot, 
hava aracı, insan akın akın hindistanda çarpışıyordu, mars ordusu hindistanı yıka yıka ilerliyordu 
siviller de gelen bu kıyamet gibi ordudan kaçıyordu, DCB kuvvetleri kaçmak isteyenlere ateş açmaya 
başlamıştı artık lakin mars dinlemiyordu günde hemen hemen 200 kilometre hızla ilerliyordu 
hindistan içlerinde ve hindistan hurda ve leş yığınına dönüyordu. 28 ekimde hindistanın karnataka ve 
bölgesi ve telangana bölgesi ele geçirilmişti bile. Bu bölgelerin de ele geçirilmesiyle mars ilerleyişine 
bir miktar ara vermişti ve gözü korkmuştu DCB’nin, DCB ise kasım ayı boyunca çin’in kuzeyinde 
direnişe devam ediyordu. 
 
Akdeniz kuvvetleri 20 ekimde iranın tamamını ele geçirmişti 24 ekimde batı pakistan ve 3 kasımda 
kabil’i ele geçirdiler. 
 
Afrika cephesindeyse 1 ekimde benin’i akdeniz ordusu ele geçirdi 2 ekimde ydd gana’yı, 3 ekimdeyse 
togo’yu ele geçirdi. 10 ekimde orta afrika cumhuriyeti ve kamerun ele geçirildi, 14 ekimde ise viktorya 
gölüne akdeniz kuvvetleri ulaşmıştı. 
 
1 araıkta pakistanın tamamı akdenizin eline geçerken 10 aralıkta pyongyang ele geçirildi. 13 aralıkta iç 
moğolistan ele geçirilmişti artık beijing’e az kalmıştı ve DCB barış istemek zorunda kaldı çünkü savaşın 
bir manası kalmamıştı. 20 aralık 2485 günü moskovada moskova antlaşması imzalanacaktı. 
 
20 aralık 2485 moskova antlaşması 
 

- Dcb mançurya, moğolistan, tacikistan, kırgızistan ve özbekistanı, kore yarımadası ve sahalin 
adasını slavya’ya bırakacak 

- DCB iran, türkmenistan, güney sudan, batı etyopya, uganda, kuzey mali, nijerya, çad ve nijer’i, 
afganistan ve pakistan bölgelerini akdeniz’e bırakacak 

- Moritanya, gine bissau, gine, gana, togo, benin, güney mali, burkina faso, sierra leone, ve 
fildişi sahili’ni Yeni dünya devletine bırakacak. 

- Mars planetorluğunun hindistan’da ele geçirdiği bölgeler mars planetorluğuna ait olacak 
- Afrika devleti Doğu cumhuriyetler birliğinden ayrılarak tekrar bağımsız olacak ve DCB ile 

birleşmesi yasaklanacak. 
- Ganymede ve titan’ın uzay kuvvetleri terhis edilecek. 

 
Bu hezimet doğu cumhuriyetler birliği gibi çiçeği burnunda bir devlet için yıkım olmuştu. Dimyata 
pirince gidilmişti lakin evdeki bulgurdan da olunmuştu. 5 aylık savaşın bilançosu çok ağır olmuştu 
toplamda dünya genelinde 1 milyar ölü! Ve de yıkık asya ve afrika kentleri. Modern savaşlar böyleydi 
şehirleri yerle bir ediyordu. Dünya artık çok savaş görmüyordu lakin bir gördü mü pir görüyordu. 
Özellikle afrika 23 sene boyunca savaş görmemişti. Mars ise dünyada toprağı olan dünya dışı ilk ülke 
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olmuştu dünya tarihinde bu bir ilkti. Bu savaş neticesinde dünyanın güneş sisteminde etkisi daha 
azalmıştı. Savaş marsa yaramıştı. 
 
2486 yılında tau ceti kolonisi kuruluyor 
 
2.güneş sistemi savaşı sonrası insanlar tertemiz bir sayfa açma açmak istedi ve bu sebeple tau ceti 
kolonisi kurulmasına karar verildi. Çünkü 2.güneş sistemi savaşı insan hafızasında derin yaralar 
açmıştı tau ceti kolonizasyonu bu karamsarlığı yıkabilecek bir projeydi. 
 
Tau ceti’de muşra adında bir yaşanabilir gezegen vardı(toplamda 5 gezegen var) ve boyutu dünyanın 
2 katı kadardı buraya ayak basılacaktı, yer çekimi de insan için makul sayılabilecek seviyedeydi ve 
oksijen oranı %30 kadardı. Yani nefes alınabilirdi. Gezegen dünya gibi kıtalar ve ormanlardan oluşan 
bir gezegendi, %60’ı denizlerden oluşuyordu. 
 
Muşra gezegenine gitti insanlar ve kolonilerini kurdular bu gezegende de akıllı bir tür vardı. 20-25 
santimetre uzunluğunda insan gibi 2 ayak üzerinde yürüyen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kafası 
tavşan benzeri turuncu renkli bir varlıkla karşılaştılar bu varlıkların insanlardan farkı ağaçlara ve 
duvarlara tırmanabiliyor olmasıydı tam bir tırmanma yeteneklisiydiler bu varlıklar kendilerine fino 
diyorlardı. Gezegen bunlarla doluydu ve insanlardan çekiniyorlardı. Bunlardan birisi bir gün bir insanı 
ısırmıştı ve ısırınca da kısa zamanda zehirlenip ölmüştü. O gün bugündür insanlara yaklaşmazlardı pek 
ve de genellikle saldırgan bir tür değillerdi. 
 
Tau ceti’lilerin insanlarla karşılaşması 
 
İnsanlar tau ceti’ye inmeden evvel kalsem fino kabilesinin olduğu yere indiklerinden habersizdi. 
Kalsem fino kabilesinin köyü ormanın içindeydi. Finolar gezegende dağınık yerleşim halindeydi ve 
tarım ve hayvancılıkla uğraşırdı asırlardır. Köy yerleşimleri haricinde devletleşmiş bir düzenleri yoktu, 
doğa ile iç içeydiler. Her köyün lideri mevcuttu. Genellikle ağaç kovuklarına evler yapar ve orada 
yaşarlardı. Finoların ömürleri uzun olurdu. 1200 yıl yaşayabiliyorlardı. Misal kalsem köyü lideri mekre 
843 yaşındaydı dünya takvimi hesabıyla. 
 
Bir gün öğle saatlerinde olağan rutinlerinde olan kalsem sakinleri gökten bir cismin indiğini görmüştü. 
Ormanın içine iniş yapmıştı ve mekre tüm köyü meydana topladı ve “içinizden bazı kişilerle gidip bu 
inen şeye bakmalıyız” dedi. Gittiklerinde insan adlı devasa canlılarla karşılaştılar ve hemen 
uzaklaştılar. Ama insanlar fark etmişti finoları. Ve fino köyüne doğru yol almaya başlamışlardı. Keşif 
ekibi “peşimizdeler” diye köye girdi ve peşinden insanlar da girdi. Gözlerine inanamadı insanlar. 
Ağaçları oyarak ev yapmış canlılar vardı ve meydanda toplanmışlardı. 20-25 santim arasında değişen 
boylarıyla bu ilginç turuncu varlıklar insanların dikkatini cezbetmişti. Bir tane kolonist eline aldı 
bunlardan birini tüm uyarılara rağmen ve ısırılınca zehirlendi. Ne yazık ki kurtarılamadı. Bu olayın 
ardından insanlarla finolar pek birbirine yaklaşmadılar. 
 
Köy lideri mekre’ye sorduklarında bu işin mahiyetini mekre “gökyüzünden indiler büyük ihtimalle 
bizim gibiler. Bunu eski bir kehanet kitabında okumuştum” demişti. 
 
Zaman geçtikçe finolar insanları insanlar da finoları uzaktan incelediler. İnsanlar evler yapıyorlar, 
tarım için alanlar açmaya çalışıyorlardı. Finolarsa tarım ve hayvancılık yapıyordu. İnsan-fino 
yakınlaşması yavaş yavaş olmuştu. Önce finolar insanlarla yiyeceklerini paylaşmıştı iyi niyet göstergesi 
olarak ve insanlar memnun kalmıştı bu duruma. Yemeği incelediler ve zararsız olduğuna kanaat 
getirince tadı tavuk tadı gibi olan bu çörekleri yediler. Bu gezegende otlar et etler de ot tadındaydı. 
Veganlar ve vejetaryenler için zulümdü alışkanlıkları altüst oluyordu. Kolonistler ağaç yaprağı 
yemeden kendini alamaz olmuştu. Bıraksalar tüm ormanı yiyecekti insanlar. 
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Gel zaman git zaman fino ve insanlar arası dil problemi de aşılmıştı ve birbirleri hakkında çok şey 
öğrendiler. Kalsem lideri mekre ile koloni lideri cemil çelik buluşup konuşmaya başladılar 
 
+gezegenimize indiniz uzun zamandır etkileşimdeyiz ama konuşmak yeni nasip oldu cemil bey. 
Hoşgeldiniz tekrardan. Gezegenimize dünya denilen yerden geldiğinizi söylemiştiniz. Nasıl bir yer 
orası? 
-uzak bayağı. Güneş adlı yıldızda yaşıyoruz. 
+iyi de güneş zaten bu 
-hayır burası tau ceti. Yani biz öyle diyoruz. 
+sizin gezegende herkes sizler gibi uzun mu? 
-biz insanlar sizden uzunuz. Ve insanlardan büyük tür sayısı 150-200 kadardır ama insandan küçük 
milyonlarca tür mevcut. Ve bir şey söyleyeyim bu muşra gezegeni dünyadan 2 kat daha büyük. 
+oraya gitme imkanımız var mı? 
-böyle bir şey için görevlendirilmedik. Talep ederlerse ziyaret edebilirsiniz. 
+sizler bitkileri çok seviyorsunuz sanırım yanlış mıyım? Tüm ağaçları yediniz de. 
-aslında bu biraz lezzet karmaşasından kaynaklanıyor. Sizdeki otların tadı bizdeki etlerin tadıyla aynı. 
İnsanlar ağaçların mangal kokusunun cazibesine dayanamıyorlar. Artık çöl kısımlarına gideceğiz bu 
gidişle. 
+orada da bizim gibi finolar var haberiniz olsun. Bu gezegenin zekileri bizleriz bilin istedim. 
-dünyada da biziz. Ama uzay ölçüsünden bakarsak hiçkimsenin değil uzay sadece yaratıcınındır. Çünkü 
bizim haricimizde de akıllı türler mevcut. 
+gördünüz mü? 
-evet kuraw ırkı var ve onların gezegenine de koloni kurduk çağ atladılar. 
 
Böyleyken böyle olmuştur ilk temas başarıyla sonuçlanmıştır ama koloni lideri cemil çelik fino lideriyle 
konuşmasında söylediği çöl keşfi fikrini de düşünür ve emir verir 2 kişiye “hadi çöle gidip keşif 
yapıyoruz” diye. Sebebi sorulduğunda da şunu der; “mangal kokulu ormanda ağaçların tadı da et 
tadında olunca yediniz bitirdiniz yaş ağaçları. Mideniz yüzünden doğayı katlediyorsunuz. Yok yani 
bitkisel beslendiğiniz için kilo da almıyorsunuz ama doğayı katlettiniz. Gidelim çöle bakalım keşif 
yapalım oraya taşırız koloniyi mümkünse” demiştir. 2 mürettebat bunun zahmetli olacağını söyleyince 
o da “ben de uzay gemisini oraya indiririm görürsünüz” deyince susmuşlardır. 
  
Gemiden 1 helikopter ile çöle doğru yol alırlar. Ulaşırlar çöle ve yine bir koku vardır bu sefer çikolata 
kokusudur bu koku ve kumlardan gelmektedir.  Tadına bakarlar resmen kum kum değil çikolatadır. 
Kum yemeye başlarlar bu sefer de ve cemil çelik deliye döner; “yeter be! Nasıl gezegen bu ya? Ağacı 
et gibi, çölü çikolata gibi. İnsanlığa yeni yer açmaya geldik ama midemize gezegeni açıyoruz. Burada 
milyonlarca insanı hayal edemiyorum birkaç seneye koloni yok olur herhalde. Sebep? Gezegeni 
yedik” büyük çaplı kolonizasyonda insanları gezegeni yemekten uzak tutmak lazım. Yesinler ama 
dengeli yesinler. 
 
Yıl 2500, dünya devleti kuruluyor 
 
2.güneş sistemi savaşı insanların akıllarını başlarına çok büyük bir ölçüde getirmişti insanlar artık 
sağduğu, birbirlerine saygı ve anlaşmayı daha çok önemser haline geldi ve hayatının öncelikli hedefi 
vardı. İnsanlar artık; madem ki elimizde insanoğlu olarak büyük imkanlar var neden dövüşelim ki? 
Uzayı fethetmek daha cazip noktasına geldi. Çünkü nüfus istatistiklerinden de belliydi dünya nüfusu 
10 milyara düşmüştü bile. İnsanlar akın akın başka gezegenlere kaçıyordu. Özellikle savaş sonrasında 
doğu cumhuriyetler birliğinden çok giden oldu dünya dışı kolonilere. Keza afrika da aynı durumdaydı 
çünkü 23 yıl arayla 2 farklı savaş görmüştü. Yüzyıllar evvel bazı insanlar dünya devleti fikrine sahip 
olmuştu evet lakin her tip insan kendi açısından dünya devleti düşünüyordu ve başkalarına baskı 
kurmayı, yok etmeyi düşünüyordu lakin 26.yüzyılda bu eski politik arzulardan çok farklı bir dünya 
meydana geldi herkesin dilinin, dininin serbest olduğu bir dünya oluştu güneş sistemi kongresi de 
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dünyanın ara bulucusu oldu dünyaya rehber oldu insanlar artık anlayış çağında yaşıyordu bunda 
2.güneş sistemi savaşı sonrası oluşmuş iletişim akımı etkiliydi. İnsanlar adı konmamış bir dünya 
devletinde yaşıyordu ve artık adı konmalıydı bu sebeple 31 aralık 2499 günü tüm dünyada 
referanduma gidildi ve referandum sonucu %95 evet şeklinde sonuçlandı. Artık dünya devleti 
kurulmuştu. Dünya devleti bir cumhuriyetti başkanı da sembolikti, aslında eski düzenin hemen hemen 
aynısıydı da diyebiliriz sadece dünya çapı devlet başkanı ve senato mevcuttu. Ve her devlet başkanı 
10 yıl için seçilmekteydi. Yeni devletin başkenti ise İstanbul olarak seçilmişti. Dünya devleti tam bir 
kültürler ve dinler çorbasıydı en fazla inanılan din islamiyetti dünyanın %27’si müslüman %15’i 
hristiyan %1’i hindu %30’u deist %15’i agnostik %12’si diğer dinlerden oluşmaktaydı. 
 
Dünya devletinde İdari bölünmeler kıta, ülke, eyalet, il şeklindeydi bunların başındakiler ömür boyu 
görevlerinde olacaktı. 
 
Bu yeni idare biçimi sebebiyle tüm eski devletler tarihe karışmıştı. Akdeniz imparatorluğu işin en 
zararlı çıkanıydı asya’nın batı asya ülkesi kısmıydı artık. 3.gökhan artık batı asya ülkesi başkanıydı. En 
karlı çıkan ise afrika devleti oldu. Tüm afrika kendi yönetimine geçti bu vesileyle ama o da 3 parçaydı 
yani 3 ülkeden müteşekkildi. Kuzey, batı ve güney afrika. 
 
1 ocak 2500 tarihinde dünya devleti kurulmuştu insanlar artık şunu diyorlardı; yeni bir çağ mı? Yoksa 
tüm insanlığın sonu mu? Dünya devletinin lideriyle Mehmet kinvo olmuştu. Bir akdeniz imparatorluğu 
vatandaşıydı. Ayrıca mehmet kinvo heyni düzeninin kurucusu meplan han’ın neslinden geliyordu. 
 
Kuraw’lar dünyaya geliyor! 
 
2462 yılında somen gezegenine inildiğinde karşılaşılan kuraw’lar için artık bir dünya ziyareti zamanıydı 
neticede yıllar geçmişti artık ve somen gezegenine inen insanlar kurawlara dünyayı gezdirmeliydi. 
Mesa coneter kuraw ileri gelenlerine müjdeli haberi verdi “artık dünyayı ziyaret etme zamanı” diye. 
Kuraw tarihinde bir ilk olacaktı dünya ziyareti. 1 ay kadar süren yolculuk neticesinde kurawlar için 
dünya görünmüştü. İlk kez kendi gözleriyle dünyayı göreceklerdi. Dünyada tarihi bir andı bu an. Ve 
başta mesa coneter olmak üzere somen heyeti dünyaya adımını atmıştı. İlk olarak dünya lideri 
mehmet kinvo’yu ziyaret ettiler. Ve mesayla heyetini sürpriz bekliyordu. Aralarındaki konuşma 
şöyleydi; 
 

- Hoşgeldiniz kıymetli misafirlerimiz buyrun. 
- Hoşbulduk sayın kinvo. Evvela heyetimi tanıtayım; bu 2 kuraw arkadaşımız troman ve 

hurra(el sıkışırlar) 
- Memnun oldum tanıştığımıza. Beğendiniz mi gezegenimizi? Söylenildiği kadar var mı? 
- Troman: var sayın kinvo. Dünya gayet güzel herşeye rağmen bir cennet. 
- Mehmet kinvo: nasıl yani? 
- Troman: tarihinizi okuduk geçmiş çok kanlı geçmiş. Ama şimdi geçmiş geride kalmış yeni bir 

sayfa açılmış. 
- Mehmet kinvo: evet sayın troman geçmiş geçmiştir ayakta mı duracağız oturalım öyle 

konuşalım buyrun oturun(otururlar) 
- Mesa coneter: özlemişim dünyayı. 38 yıldır gelmemiştim. Benden sonra çok şey değişmiş 

dünya tek devlet olmuş. Bu kadarını cidden ben bile beklemiyordum insanlık çok gelişti çok. 
- Mehmet kinvo: sayın heyet size bir sürprizim var ama önce yemeğe geçelim. 
- Hurra: yalnız biz kurawlar sebze yemiyoruz hep etle besleniriz. 
- Mehmet kinvo: düşündük düşündük. Bugün bol etli menümüz var. 
- (yemek odasına geçerler) hadi afiyet olsun! 
- Mesa coneter: dünyanın nüfusu arttıkça yiyeceklerin tadı mı güzelleşmiş ne? 
- Belki de uzun zamandır dünya yemeği yemediğinizdendir. 
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Yemek biter ve mehmet kinvo sürprizini yapar. “çocuklar getirin belgeleri” der. Heyet ne belgesi 
acaba diye düşünürken mehmet kinvo bombayı patlatır; 
 
“sayın mesa coneter ve sevgili heyet uzun zamandır koloniydiniz ve güneş sistemi kongresi olarak 
sizin başarılarınızı görüyoruz. Someni mamur ettiniz, kuraw medeniyetine çağ atlattınız ve bir 
bağımsızlığı hak ettiniz! Artık bir koloni değil bağımsız bir gezegensiniz hayırlı uğurlu olsun!. Kendi 
meclisiniz, yasalarınız, idari yapılanmanız gibi meseleleri artık aranızda halledersiniz ona karışmayız. 
Hemen ardından güneş sistemi kongresine gözlemci üyelik kaydınızı yapacağız ve elçilik açmanız için 
yer tahsis edeceğiz. Biz de size bir elçi göndereceğiz siz de bize atayacaksınız gül gibi geçinip 
gideceğiz” 
 
Deyince mesa coneter sevinçten havalara uçmuş gibiydi. Dünyayı ziyaret eder etmez bir gezegen 
lideri olmak herkese nasip olmazdı. Mesa’nın artık yönettiği bir gezegeni vardı. ilk iş olarak uzay 
gemisine “somen cumhuriyeti” yazdırdı. Sonra resmi ziyaretlere kaldığı yerden devam etti. güneş 
sistemindeki devlet başkanı, bakan düzeyindeki akrabalarını ziyaret etti. 
 
ziyaretlerinde yeğeni yeni dünya devleti kuzey bölümü lideri rua coneter'ı, kardeşi okyanusya kıta 
lideri olan hema coneter'ı(hema mars genelkurmay başkanlığından sonra bu göreve gelmişti), anne 
tarafından dedesinin erkek kardeşinin torunu olan batı afrika lideri alamo areis'i ve alamo areis'in 
yeni dünya kıta lideri olan oğlu seplen areis'i, dayıoğlu olan mars planetorunun yeni dünya kıtası orta 
ülke lideri olan kızı mimi areis'i ziyaret etti. bunlar haricinde gökhan gökkurt, boris romanov, kraft 
habsburg gibi liderleri de ziyaret etti. ardından dayıoğlu olan mars planetorunu ziyaret ettiler hasret 
giderdiler. uzun zaman olmuştu. mesa setna'ya "planetorluk sana yakışmış" dedi setna'da "gezegen 
başkanlığı da sana yakışmış" diyerek jestte bulundu. mars ziyaretinden sonra madem bu kadar ziyaret 
ediyoruz sonraki durak fanse bir de baba ocağını ziyaret edelim diye atladılar uzay gemisine. belli bir 
miktar yolculuktan sonra indiler fanseye. mesa o sıralar 118 yaşında olan babası regesayı ziyaret etti 
ve babasına "yaşlanmışsın baba" dedi. regesa ise "sende genç mi diyorsun kendine baksana 70 
yaşındasın" demişti. bu baba ocağı ziyaretinde fansede kalmayı tercih eden diğer kardeşi tesla 
coneter ile de hasret giderdi. ve kalkma vakti gelmişti görmek vardı görememek vardı ama hasret 
gidermek için fazla uğraşılmamalıydı akraba ziyareti yaparken unutulmaması gereken şey mühimdi 
mesa artık bir cumhurbaşkanıydı somende yığınla yapılacak idari işlemler vardı ve bürokratik işlemler 
için yola koyuldular. 
 
2500 yılında güneş aşırı koloniler 
 
18 ışık yılı uzaktaki vorişa yıldızının maur gezegeni, 23 ışık yılı uzaktaki mato yıldızının folia gezegeni 
30 ışık yılı uzaktaki ahu yıldızının atu gezegeni de kolonileştirilmişti. İnsanlar çeşitli yıldızlara gitmeye 
devam ediyordu. Ve de daha farklı sistemlere gitmenin planlarını yapıyorlardı. 2500 yılında 80 ışık yılı 
uzaktaki kano yıldızının perke gezegenine yerleşmeye karar verdiler vermesine de büyük bir sürprizle 
karşılaştılar kurt adam benzeri suhva diye anılan akıllı canlılar vardı ve uzay çağındaydılar. İnsanlar 
geri dönmüştü çünkü bu gezegen sahipliydi. Artık insan ırkının sınırlarına ulaştığı da düşünülüyordu 
çünkü uzay çağında başka bir ırkla karşılaşılmıştı peki ya bunlar dünyaya gelirse? Diye demeden 
edemedi insanlar. 23.yüzyılda bir uzay gemisi güneş sistemine giriş yapmıştı ama bunlar onlar değildi 
bunlar daha farklı bir ırktı. 
 
Suhva ırkı ve medeniyeti 
 
Suhva medeniyeti kurta benzeyen varlıkların oluşturduğu bir medeniyetti ve perke gezegeninde 
yaşamaktaydılar bu gezegen sıcak bir gezegendi sıcaklık dünyaya nazaran 10 derece daha fazlaydı. 
Kendi yıldızının çevresinde 400 günde dolanmaktaydı. Bu gezegende 1 gün ise 25 saatti. Dünya 
koşullarında hesaplanacak olursa 416 günde 1 yıl geçmekteydi. Perke gezegeninde denizler ve karalar 
mevcuttu, Suhva ırkı et yiyen bir ırktı ve bu amaçla hayvanlar beslerdi. Suhvaler medeniyetlerini 3 
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farklı yıldıza yaymışlardı ve kolonizasyondan ziyade ihtiyaç gerektiğinde koloni kuran bir medeniyetti 
ve gezegenleri dışına kendi yıl hesaplarınca 600 sene evvel çıkmışlardı. Suhva ırkı kendi takvimlerine 
göre ise 3400 yılını yaşıyordu. Dünya hesabına vuracak olursak takvimleri milattan önce 1881’de 
başlıyordu. Uzaya çıkış zamanlarıysa takriben milattan sonra 1817 civarındaydı dünya takvimiyle. 
Kendi takvimlerine göreyse 2900 yılında uzaya çıkmışlardı. 
 
Lamı cimi yoktu Suhva ırkı insanları fark etmişti ama insanlar erken davranıp apar topar geri gitmişti. 
Ve Suhva ırkında da bu olay ilgi uyandırdı bazıları “medeniyetimize tehlike oluşturacaksa araçlarını 
hatta gezegenlerini yok edelim” diye bile düşündü. Fakat maceraya girmek için erkendi sonuçta 
karşılarındaki ırk daha yüksek seviye teknolojiye sahip olabilirdi. Suhvalar bu sebeple maceraya 
girişmedi ve sadece yıldızlarının etrafında devriyelerini arttırdılar. Savaşmak istemiyorlardı 
nihayetinde. 
 
Kuraw’lar bağımsız bir gezegen talep ediyorlar 
 
2520’li yıllardı ve uzayda bugüne kadar kurulmuş insan kolonileri gelişmeye devam ediyordu ve kuraw 
ırkı da somen gezegeninde yıllar yılı mutlu mesut insanlarla yaşadıktan sonra şunu talep etti; bağımsız 
bir somen istiyoruz. Evet kuraw ırkı insanlardan bağımsızlık talep ediyordu ve bunu hakları olarak 
görüyordu sonuçta insanlardan medeniyet öğrenmişler ve kendilerini geliştirmişlerdi. İnsanlar da iyi 
niyet göstergesi olarak 32 ışık yılı uzaklıktaki ster yıldızının buduk gezegenini kuraw’lara tahsis ettiğini 
açıkladı buduk gezegeni kuraw ırkının yeni yuvası olacaktı. Kuraw ırkı için bir milattı 2522 yılı ve buduk 
gezegeninde ilk kuraw kolonisi ve şehri kuruluyordu. Kurawlar gerek kendileri gerekse robotlarla 
birlikte bir medeniyet oluşturuyordu. Bundan sonrasını kuraw’lar kendileri halledecekti. İnsanlardan 
bedavaya teknoloji edinme dönemleri bitmişti. Bazı kurawlar ise “ana yurdumuzu elimizden aldılar 
bizi bağımsız olarak başka yere sürdüler” diye düşünüyordu. Mesafe de bayağı vardı uzay aracıyla 125 
günlük bir mesafedeydi somen gezegeni. Dile kolay 28 ışık yılı ötede kuraw’ların bir medeniyeti vardı. 
 
Sirius yıldızında insanların yeni işgal planları var 
 
Siristan gezegeninde 2476 yılından beri ikamet eden insanoğlu drada gezegenini de ele geçirmek 
istemesine karşın basınç engeline takılıyordu. Nihayetinde özel kıyafetler giymek gerekiyordu drada 
gezegenine gitmek için. Ve drada gezegeninde insan vücudu çok uzun süre koruyucu kıyafet 
olmaksızın dayanamazdı. İnsanlar drada’lılara sizi istila etmeyeceğiz sözü vermişti ayrıca ve de bu bir 
etik sorununu gündeme getirdi. Yıldızlar arası ortamda insanoğlu hukuk tanımamazlık mı yapacaktı? 
Ama sonuçta ne kadar insana benzeseler de insan değillerdi dradalılar. Drada işgali pahalı bir işti 
sonuçta drada medeniyeti ne kadar insanlara göre ilkel olsa da uzay gemisi olan bir medeniyetti ve 
nükleeer silahları mevcut olan bir ırktı. Drada’lılar dünyalıların ziyaretinden uzun yıllar önce nükleer 
silahları birbirlerini tehdit amaçlı kullanıyordu şimdi ise pekala insanlar istila edeceklerinde nükleer 
silahlarla gezegeni cehenneme çevirebilirlerdi bu sayede ne dradalılara dünya yar olurdu ne de 
dünyalılara. Ve siristan gezegeni radikal bir karara imza attı; 
 
Sirius insan kolonisi robotlaşacak! Evet çok radikal bir öneriydi bu. Öncelikle bir asker bilinci tüm 
insansı robotlara aktarılacak ve bunlar drada’yı işgal edecekti. Ama hammadde sıkıntısı da 
çekiliyordu. Bu yüzden henüz sahipsiz olan mu yıldızının gezegenlerinin kaynaklarını kullanacaklardı. 
Mu yıldızı sirius yıldızının 8 ışık yılı ötesindeydi ve henüz kolonileştirilmemişti. Endüstri faaliyetleri için 
bu yıldız kullanılacaktı nitekim de öyle yapıldı sene dünya senesiyle 2533’ü gösterdiğinde insan 
kuvvetleri sirius sistemine giriş yapmıştı. Dradalılar işte şimdi sonlarının geldiğini düşünüyordu. 
Yıllardır komşu gezegende bulunan uzaylılar işte şimdi işgale gelmişlerdi. Dünyalılar dradalılara 
seslendi; 
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Gezegeninizin idaresini bize verin size medeniyet getirelim, sizi başka yıldızlara götürelim, size 
zenginlik ve sınırsız kaynaklar veririz. Tek yapmanız gereken insan ırkının egemenliği altına girmektir. 
Bir eşrefi mahlukatız yaratılmışların en şereflisiyiz. Drada’lılar şunu dedi; 
 
Drada medeniyeti de şerefsiz değildir kusura bakmayın yakarız bu gezegeni size teslim olmayız. 
Anlıyor musunuz? Elinizden geleni ardınıza koymayın drada medeniyeti sonuna kadar kendisini 
savunacaktır. Biz tüm enerjimizi savunma için harcarız. Siz insanlar bize verdiğiniz söze ihanet ettiniz. 
 
Dünyalılardan günah gitmişti ve Drada istilası başlamıştı. Dradalıların uzay istasyonlarını, uydularını 
insanlar acımasızca yok etmişti, en güçlü drada ulusu olan margarina’nın ordusunu bir hallaç pamuğu 
gibi atmıştı. Drada’lılar silah kullanıyordu ama manyetik kalkanlara silah işlemiyordu. Son çare olarak 
atom bombası kullandılar hem de sürüsüyle. Ama fayda vermedi. Drada gezegeni canlıları ve 
dradalılar drada yüzeyinden siliniyordu neredeyse. Kanlı bir savaş olmuştu ve drada nüfusunun %99’u 
yok olmuştu. İnsanlar son kez teklif yaptı; “gezegeniniz nükleer bir çöplük halinde. Gelin teslim olun 
sizi başka yıldızlara yerleştirelim başka şansınız yok” ve Elde avuçta kalan son drada ordusu da teslim 
olduğunu bildirdi. 1 milyon kadar dradalı kalmıştı gezegende ve çeşitli şehirlerde dolaşan robot 
askerler dradalıları esir almaya devam ediyordu. Esir alındı tüm dradalılar ve kamua(güneşe uzaklık 28 
ışık yılı), neva(g.u; 20 ışık yılı), buena(güneşe uzaklık 14 ışık yılı) yıldızlarındaki yaşanabilir bazı 
gezegenlere yerleştirildiler. Ve bu dradalıların gezegenlerde ortam değişiminden etkilenmemesi için 
genetiklerinde oynama da yaptılar. İnsanlar genetiği değiştirilmiş bu vorte ırkına büyük kötülük 
etmişti. vortelerin kulağına gitmesi de uzun sürmedi elbette hatta “insanoğluna gününü gösterelim 
felekleri şaşsın taş devrine çevirelim medeniyetlerini” diye düşünen vorteler olduysa da vortelerin 
sağduyuluları galip geliyordu. Nihayetinde dradaklar güçsüzdü ama akraba ırk olan vorteler 
insanlardan kat kat güçlüydü. İnsanlar henüz bunun farkında değildi. 
 
Dünya devleti siristan kolonisini lağvediyor 
 
Sirius yıldızında olan olayların dünyaya ulaşması pek uzun zaman almamıştı ve bu insanları oldukça 
kızdırmıştı. Dünya devleti sirius kolonisine ültimatom gönderdi “sirius sistemini boşaltın bu yaptığınız 
uzay hukukuna aykırıdır. Başka bir medeniyetin üzerine saldırıp yok edip zorla göç ettirmişsiniz bu 
sebeple görevlerinize son verilmiştir sirius sistemi boşaltılacaktır. Mukavemet gösterirseniz uzay 
gemilerimiz yola çıkıp siristan’ı yerle bir edecektir” 
 
El mahkum kabul eder siristan kolonisi bu kararı ve teslim olur. Siristan yöneticileri çeşitli uzak 
gezegenlere sürgün edilirler, memurluktan da çıkartılırlar artık dünya devletinin bir temsilcisi 
değillerdir. Siristan halkıysa peyderpey başka kolonilere nakledilmeye başlanmıştır. Nakil işlemi 
toplamda 3-4 sene kadar sürmüştür. Sirius rezilliği insanlar için utanç kaynağı olmuştur artık. Çünkü 
insanlığın aç gözlülüğü uğruna başka bir gezegen ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ve bazı insanlar 
sorar dünyada kendilerine “yarın bir gün başka bir uzaylı ırk bize aynısını yapsa hoşumuza gider 
miydi? Yahut 20.yüzyılın başında buna maruz kalsaydık ve medeniyetimiz yok olsaydı hoş olur 
muydu?” 
 
Drada tam yok olmadı 
 
İnsanlar drada gezegenini mahvederken ve nükleer silahlar ortalığa radyasyon saçarken savaş 
bitiminde tüm drada’lılar drada’dan çıkartıldı, diğerleri de öldü zannetmişti. Halbuki böyle bir şeyden 
kurtulan birkaç kişi mevcuttu. Drada’da birkaç çocuk bir adadaki sığınakta beklemişti ve orada 
günlerce kalmışlardı elektrik enerjileri tamamen tükendiğindeyse dışarı çıkmışlardı. 13-14 
yaşlarındaydı bu dradalılar, 2’si erkek 3’ü dişiydi ve dışarı çıktıklarında çevrelerini araştırdıklarında 
yıkık binalar, ölmüş cesetlerle karşılaştılar ve tek tük bazı hayvanlar vardı sadece. Çocukların erkek 
olanlarının adı etma, sega dişilerinin adıysa ima, lia ve mia idi. Etma “adadan çıkıp başka yerlere 
bakalım” diye önerdi arkadaşlarına ama arkadaşları “ya zaten elektrik yok neye bakacaksın ki? Tüm 
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drada yok olmuş baksana!” diyorlardı. Lia ise belki hayatta birileri vardır diye düşünüyordu ama 
bulmak mümkün olabilir miydi? Muammaydı. 
 
Ne yapacaklarını uzun uzun düşündüler elden pek bir şey gelmiyordu yiyecek stokları da tükeniyordu 
ve sega şunu ortaya attı; 
 
Arkadaşlar acı gerçek şu ki drada gezegeninde sadece biz kaldık belli ki dradak ırkı bizle devam 
edecek. Sıfırdan bir medeniyet kuracağız atalarımızın yaptığı gibi. Evet çoğu teknoloji ortadan kalktı 
ama misal yemek pişirme teknolojisi ortadan kalkmadı. 
 
Mia şunu dedi; 
 
Ne yani evlenecek miyiz şimdi? Deyince kızlar “sizinle evlenmeyiz tamam mı?” demişti. Ama etma ise 
“tamam evlenmeyin o zaman fergenler(drada gezegenindeki evcil hayvan olarak kullanılan canlı) ile 
evlenirsiniz dradak’lıları fergenler ile devam ettirirsiniz drafer dersiniz onlara da. Yarı hayvan yarı 
dradak yaşarsınız biz de sizin aptallığınıza güle güle ölürüz. Son dradaklar zoofili çıktı ne tarih ama! 
 
Bunu duyunca kızlar mecbur kabul etmek zorunda kaldılar çünkü onların içlerinde de bir intikam hırsı 
vardı gezegenlerinin insanlar içine etmişti. Ve kura çekmişlerdi kim kimle eşleşecek diye. Etma’ya lia 
sega’ya da mia çıkmıştı. Lia ise ortada kalmıştı. O da ortak yedekti sonuçta insan değildi bunlar 
drada’lıydı. İlk iş sığınaklarının çevresini düzenlemek oldu, enkazları kaldırdılar, kendileri için ayrı ayrı 
odalar yaptılar canla başla tekrar medeniyetlerinin tohumunu atıyorlardı. 
 
Daha sonra ise “kıyafetlerimiz var ama eskiyecekler” diye düşündüler ve kıyafet dikmek için iğne 
aradılar etrafta. Bir kaç tane bulmuşlardı işte bununla idare edebilirlerdi. Gelecekteki çocuklar için bol 
bol elbise diktiler. Ama bir yerden sonra kumaş teknolojisi için gerekli ipleri bulmak için gerekli 
hayvan tüyleri bulmak zorlaşmıştı sonuçta hayvan tüylerini ipleştirmeyi bilmiyorlardı mecburen deri 
giymeye başlayacaklardı. Bir süre sonra deri kıyafetler de üretmeye başladılar. Adadaki demir eşya 
hurdalarını da eritmeye başladılar bir süre sonra bunlardan silah yapılabilirdi. Cam üretemiyorlardı 
şimdilik. Ve diğer bir sorun da hastalık riski sorunuydu sonuçta gelecek nesiller tıbbi bilgiden bihaber 
olacaktı. Mevcut dradakların da tıbbi bilgisi doktor seviyesinde değildi. Asıl tıbbi bilgi ise çocukların 
doğumunda kullanılacaktı. Neyse ki ilk çocuğun doğumu da kazasız belasız gerçekleşmişti bir süre 
sonra. Etma ile ima’nın çocuğu olmuştu ismini de heka koymuşlardı. 
 
Dradaklar çocuklarına bilgi vermeyi de ihmal etmedi neyiz biz? Maksadımız ne? Bunları hep öğrettiler. 
İnsanlar büyük bir öfkenin tohumunu ekmişti artık. 
 
Yıldızlararası cumhuriyet kuruluyor 
 
2550 yılında insanlık artık dünya devletiyle yetinemedi, güneş sistemi federasyonu bile yetmiyordu 
bir cumhuriyete ihtiyaç duyuluyordu yıldızlararası bir cumhuriyet olmalıydı bu cumhuriyet. İnsan 
yerleşimlerinin olduğu tüm yıldızları kapsamalıydı. Öyle de oldu 2550 yılında insanların koloni 
kurduğu 7 adet yıldızın da iştirakiyle yıldızlararası cumhuriyet ilan edildi. Artık insanlık tam manasıyla 
birleşmişti ve işte bu yepyeni bir çağın başlangıcıydı bundan sonra insanlık için hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı. Uxirego’ya gelince onun sayesinde zihinler açıldı ve alternatif enerjiler bulundu ama o 
da artık azalıyordu yavaş yavaş. Başka kolonileştirilmiş yıldızların gezegenlerinde de arandı elbette 
hatta bulundu bile ama hiçbirinde dünya kadar uxirego bulunmuyordu. Her gezegende bugüne kadar 
1-2 kilo ancak bulunabilmişti. Daha fazlasına ihtiyaç vardı ama açgözlülüğün ne gibi belalar getirdiği 
de gayet görülmüştü. Yıldızlararası cumhuriyetle birlikte tüm kıta yönetimleri ve alt kıta yönetimleri 
de tarihe karışmıştı. Dünya yıldızlararası cumhuriyetin başgezegeniydi artık. Nüfusuysa yüzyıllar 
evvelki gibi 7 milyara düşmüştü. Eski medeniyetlerin yerlerinde yeller esiyordu artık. Dünya terk 
edilmiş yerleşim birimleriyle doluydu buralar hayvanların yeni yuvası olmuştu. insanlık ilerledikçe 
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dünya boşalacaktı. Yıldızlararası cumhuriyetin başkanlığına ise rua coneter geçmişti. cumhuriyetin 
başkanlığı ömür boyu süren bir başkanlıktı. 
 
Semes yıldızında neler oluyor? atlanyalılar geri mi dönüyor? 
 
Uzun uzun yıllar önce 2275 yılında plütona yaklaşan bir uzay gemisi münasebetiyle bulunan bulgular 
göstermişti ki tarih baştan yazılmalıydı atlanyalılar buzul çağı bitmeden dünyadan kaçmış insanlardı 
ve bu gemi büyük ihtimalle onlara aitti. Fakat 2275 yılından sonra asırlar boyunca güneş sistemine 
böyle bir nesne uğramamıştı. Uzayda Suhva ırkı, kuraw ırkı, tau ceti’liler, dradalılar ve çeşit çeşit 
hayvanlar mevcuttu güneş ötesi gezegenlerde. Bir de atlanyalılar vardı ama acaba neredeydiler? 
Neden geri gelmemişlerdi? 26.yüzyıl boyunca insanlar mutlu mesut yaşarken atlanyalılara rahatlık 
battı ve tekrar dünyaya sefer düzenleme kararı aldılar. Bu sefer kesin kararlıydılar tekrar ayak basmak 
için. 
 
2275 yılı plüton ziyaretini araslılardan dinleyelim 
 
Aras yılıyla 3093 yılına gelindiğinde atlanyalıların teknolojisi çok çok ilerlemişti bir ışık yılını 20 saatte 
geçebilecek kadar güçlenmişlerdi. Ve bir güneş sistemine tekrar göz atma teklifi geldi içlerinden. Son 
dünya ziyaretlerinden sonra milattan önce 15.yüzyılda ve milattan sonra 7.yüzyılda tekrar dünyaya 
gelmek istediler ayrılığı bitirmek ve heyni düzenini kemale erdirmek amaçlı ama mucizevi bir şekilde 
nereden geldiği belli olmayan bir ışık huzmesi tüm gemileri küle çeviriyordu. Bu yüzden başka da 
gelmeye tövbelilerdi. Asırlar sonra 23. Yüzyılda yeni bir deneme yapmak istediler ve planlarında sessiz 
sedasız plüton’a yerleşip dünyayı oradan gözlemek vardı. Plüton’u üstün teknolojileriyle saracaklar ve 
dünyayı izleyeceklerdi. Bir gezegen üzerine çatı koymaya gidiyorlardı yani. 82 günlük bir yolculuğun 
ardından güneş sistemine vardılar tam plüton’a iniyorlardı ki gemi içinde gözlemcilerden birisi; 
 

- Bir cisim yaklaşıyor 
 
Demesiyle tüm dikkatler uzak yöndeki cisime çevrildi ve mercek ile yakınlaştırıldığında fark edilmişti ki 
insanlar artık uzay çağına geçiş yapmıştı. Apar topar geri döndü araslılar ve bu gelişme tam manasıyla 
bir kırılma noktasıydı artık insanlar araslılardan haberdardı. Planda bu yoktu o yüzden birkaç yüzyıl 
daha dünyaya geri dönüşü ertelemişlerdi. 
 
Ve atlanyalıların 3.dünya seferi 
 
2600 yılında (aras yılıyla t.s. 3212) Dananın kuyruğu kopmuştu artık ve atlanyalılar büyük bir çıkarma 
yapacaklardı dünyaya. 10 kilometre çapında bir gemiyle geliyorlardı içinde binlerce atlanyalıyla teşrif 
edeceklerdi ve atlanyalılar için dünyaya uyum sağlamayı kolaylaştıracak ilaçlar da getirilmişti. Gelişen 
teknolojiyle atlanya halkı yurduna tekrar dönüyordu. 82 günlük yolculuğun ardından güneş sistemine 
giriş yaptılar ve doğal olarak insanlar atlanya uzay gemisini gördü. Başlangıçta mukavemet etmek 
istediler ama daha sonra anladılar ki bu 2275 yılında gelen geminin bir boy büyüğüdür. Ve dünya uzay 
gemileriyle karşılaştılar ve herhangi bir tehdit unsuru mesaj vermedi aras gemisi. Dünya gemileri 
uygun yer gösterme arayışına girdi ve gemi kırım yarımadası tarafına oturdu. Dünyada bir ilk 
yaşanıyordu yabancı bir uzay gemisi hiçbir tehdit mesajı vermeksizin dünyaya inişini gerçekleştirmişti. 
 
Araçtan indiler aralılar. Dünya takvimiyle binlerce yıl sonra atlanyalılar tekrar dünyadaydı ve tüm 
dünyada bu ilgiyle karşılandı. Daha önceleri şüpheye düşen insanlık artık şüphesiz ki atlanyalıları 
görmüştü. Atlanyalılar 3 metrelik boylarıyla insanlarda hayranlık uyandırdılar. Bu sefer atlanyalılar 
astronot kıyafetleri olmadan dünyadaydı çünkü özel ilaçlarla kendilerini dünya şartlarına adapte 
etmişlerdi. Daha evvel dünyaya gelişlerinde çoğunlukla astronot kıyafetlerini üzerlerinden 
çıkartmazlardı ta ki şartlara alışana kadar. Birbirleriyle teknoloji ve bilgi alışverişi yaptı 2 kavim de. 
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Atlanyalıların son ziyaretinden sonra dünya çok değişmişti ve bir de atlanyalıların torunları onlar da 
dünya üzerinde olmalıydı. Ama neredeydiler? Bir muammaydı fakat çabuk çözüldü; 
 
Amerika kıtasına giden atlanyalı maya medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Maya uygarlığı 
onun eseriydi ve mayalar onu her zaman tasvir etmişti. 
 
Diğeri antik mısırı kurmuştu ve eski mısırda firavunların tanrı olarak adlandırılmasına sebep olmuştu. 
Üçüncüsüyse orta asyadaydı ve türklerin ve moğolların hikayelerinde yer alıyordu. Oğuz kağan 
destanı özellikle orta asyaya göç eden atlanyalının yaşamıyla paralellik taşıyordu. Ama bugün 
dünyada kim atlanyalı torunuydu? Kim değildi? Artık bilinemezdi çünkü binlerce yıl geçmişti. ama 
nihayetinde heyni düzeni vardı ve heyni lideriyle bir görüşme de olacaktı. 
 
Yeniden birleşimde yaşananlar 
 
Atlanya uzay gemisinde kaptan mara nat bir tarihe tanıklık edercesine mağrurdu. Dünyaya 
indiklerinde kısa bir süre sonra araçlarından inen bu iri kıyım insanlar çok mutlulardı ve dünyalılar da 
hayranlıkla izliyorlardı onları. Mara nat şunları söyledi; 
 
“ey insanlar, bizler uzun asırlar sonra dünyaya geri döndük ve bir ayrılığı bitiriyoruz. Artık 
insanoğlunun çift başlılığı son bulmalıdır buraya bizler işgale ve sömürmeye gelmedik siz 
kardeşlerimizle birleşmeye, tek potada erimeye geldik.” 
 
İnsanlar henüz anlamamışlardı bunların ne dediğini ama yapay zeka 2-3 saat içerisinde bu sümer-arap 
dili karışımına benzeyen tuhaf yapıdaki dili çözdü. Çok geçmedi zamanın yıldızlararası cumhuriyet 
lideri rua coneter mara nat’ın olduğu yere geldi resmi olarak karşıladı atlanyalıları. Rua coneter 
yetkililere emretti; “misafirlerimizi otellerine yerleştirin ve yapay zekayla yarına kadar dillerini detaylı 
bir biçimde çözün çünkü direkt tercüme yapmamız gerekecek birebir konuşmada” demişti. 
Atlanyalılar otellere götürüldü götürülmesine ama otel giriş kapısına sığsalar bile odalara 
sığmıyorlardı. Boyları 2 buçuk ile 3 metre arasında değişen atlanyalı insanları odaya yerleştirmek 
mümkün değildi. Atlanyalılar mecburen gemilerinde geceleyecekti. Bu süre zarfında yapay zeka 
atlanyalıların dillerini çözdü. 
 
Ertesi gün toplantı günüydü rua coneter ile kırımdaki uzaylimanının sinema salonunda görüşeceklerdi. 
Ancak sinema salonuna sığabilirlerdi çünkü. mara nat için sandalye, yemekler için özel tabak ve 
kaşıklar uzay gemisinden indirildi ve toplantı başladı. 
 
Rua coneter: öncelikle hoşgeldiniz bugüne nasipmiş görüşmemiz. Yolculuk nasıl geçti? 
Mara nat: iyi geçti sayın başkan evimize nihayet ulaştık gerçekten hoş bir karşılama oldu ama otel işi 
biraz trajikomik oldu 
Rua coneter: ne yapalım mara bey siz tufan öncesi dünyayı terk ediyorsunuz ve gelişiminiz farklı 
yönde ilerliyor gelirken de haber vermiyorsunuz böyle oluyor 
Mara nat: zaten haber vermeye gelmiştik biz dünya ile belli bir zamanın ardından birleşmek istiyoruz 
Rua coneter: tabii ki olur. Belli bir süreç ardından birleşiriz insanlığın gücüne güç katılır. Keşke daha 
önce gelseydiniz 
Mara nat: geldik zaten sümerler zamanında geldik sonrasında da gelmek istedik ama nereden geldiği 
belli olmayan bir ışık birden gemilerimizi yok ediyordu sonra tövbe ettik gelmeye. En son 2275 yılında 
geliyorduk sizi izlemek amaçlı plütona yerleşerek ama baktık ki siz uzaya çıkmışsınız biz de planı 
erteleyelim dedik 
Rua coneter: sizin yaşam koşullarınız, ömrünüz filan nedir? 
Mara nat: ortalama 750 sene yaşıyoruz dünya hesabıyla.yaşlanma hızımız belirli bir yaştan sonra 10 
yılda 1 yıl oluyor. Misal ben 542 yaşındayım dünya hesabıyla. 
Rua coneter: yani 2058 doğumlusunuz vay be! 
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Bu haberleşmenin ardından münasebetler arttı. İnsanlar dünyadan semes yıldızına da göç etmeye 
başlamıştı. Semesten de dünyaya gelenler vardı. Entegrasyon için büyük mesafeler kat edilmişti. 
Atlanyalılar da insanlara alışıyorlardı. Zamanla dünyadaki akrabalarının kimler olduğunu da anladılar, 
uxirego çalışmalarına da katıldılar. Çünkü kendi gezegenleri uxirego kaynıyordu. Atlanyalıyla dünyalı 
evlilikleri bile oldu hatta atlanyalılar arasında dünyalıların dinlerine geçenler bile çıktı. Müslüman olan 
atlanyalılar bile vardı. Aras gezegeninde cami bile açıldı hatta başkent medonyada medonya merkez 
camisi adında. 
 
Yıl 2610, insanlar yeni bir medeniyet keşfediyor 
 
İnsanların uzay keşif araçları g-33 koordinatlarındaki bekrol yıldızından sinyaller alıyordu acaba neydi 
ne değildi diye düşünürlerken girdiler sisteme ve buradan sinyallerin geldiği gezegene. Atmosfere 
giriş yaptılar bir araziye indiler ama çevrelerinde bir canlılık göremiyorlardı brokolilerden başka. 
Bunlar ne kadar da büyük sebzeler diye düşünürlerken fark ettiler ki bu sebzeler hareket ediyor hatta 
araç filan kullanıyor. Şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi. Akıllı brokoliydi bunlar ciddi ciddi. Brokoli gibi 
kokuyorlardı ama daha dayanıklı bir yapıları vardı. Bu canlılar yemek yemiyorlardı, su içmiyorlardı 
vücutları neye temas ederse onun minerallerini içlerine çekiyorlardı. Diğer besin kaynaklarıysa 
fotosentezdi. Güneşten besleniyorlardı. İnsanlar bu canlılara hayret etmişti onlar da insanlara hayret 
etmişti çünkü insan gibi varlıkları görmemişlerdi. Gezegende hayvan olarak nitelendirilebilecek 
canlılar da çoğunlukla bitki gibiydi. Bazı insanlar “acaba bunları yesek mi?” diye düşünmedi de değil. 
Bu brokoliye benzeyen canlılar kendilerine vehn diyorlardı. 
 
İnsanlar ile atlanyalılar birleşiyor 
 
Atlanyalı-insan münasebetleri yeniden tam manasıyla ve kesintisiz başlayınca artık iki medeniyetin de 
güçlerini birleştirme vakti gelmişti. 2620(atlanya takvimine göre 3219) yılı özellikle mühimdi çünkü 
atlanyalılar ile insanlar medeniyetlerini artık birleştirmişti. Atlanya yıldızlararası cumhuriyete 
katılmıştı. Bu birleşmenin neticesinde katılan yeni yıldızlar selnik, hayes, semes ve siera yıldızlarıydı. 
 
Ve bu birleşme büyük bir kaynağı insanların hizmetine sunacaktı o da sınırsız uxirego kaynağıydı. 
Dünyada artık bitmek üzere olan bir element tekrardan çoğalacaktı. 
 
Bu birleşme töreninde Yıldızlararası cumhuriyet cumhurbaşkanı rua coneter ve atlanya medeniyeti 
lideri rama hara bulunuyordu. Yaşlı rua coneter bugünleri de nihayetinde görmüştü. Fanse’de 
başlayan yaşamı mars yöneticisi olarak devam eden rua nihayetinde tüm insanlığın yıldızlararası lideri 
olmuştu. 175 yaşındaydı ve ailesi de ona artık “istersen yapay zeka ol” teklifinde bulunmuştu ama o 
kabul etmemeyi tercih etmişti. Sonuçta ne olursa olsun kanlı canlı bir insan olmak başkaydı yapay 
zeka olmak başkaydı. Bir sebep daha vardı ki yaşıtları ve aile büyükleri de çoktan ölmüştü. Dedesi 
regesa coneter’ın ölümünün üzerinden bile 100 yıl geçmişti artık. Yapay zeka olma teklifini de 
reddeden rua coneter aynı yıl 175 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Rua hayatı boyunca çok 
büyük işler yapmıştı. 
 
27.yüzyılda dünyada vaziyet 
 
27.yüzyıl ile birlikte dünya artık önceki yüzyıllardaki dünya olmaktan çıkmıştı, insanların çoğu dünyada 
değil başka gezegenlerde yaşamaktaydı. Dünyada 3 milyar insan kalmıştı ve dünya bir nevi insanlığın 
başkenti vazifesini görüyordu. Eski kentler hemen hemen ortadan kalkmıştı artık. İnsanlık devletinin 
başkenti anadolunun tamamını kaplayan büyüklükteydi tüm anadolu coğrafyası tek bir kenti 
oluşturmaktaydı ve 300 milyon nüfusa sahipti. Dünyada ulus kavramı hemen hemen yok olmuştu 
herkes insan milletinden olmuştu artık insan milletinin altı da gezegen sakinleriydi. Dünyada insanlar, 
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kuraw ırkı ve atlanyalı yerleşimciler yaşamaktaydı. İnsanlık ile kuraw ırkı ortak bir geçmişe sahipti ve 
dünyada da kuraw sakinleri vardı. 
 
Akavililer uzayda 
 
Dünya tarihiyle 2800’lü yıllardı ve insanlar kertu(iot, ameo) ve batar yıldızlarının gezegenlerine(kinse, 
munner) de kolonilerini kurmuştu artık. Atlanyalılar ise geçen zamanın etkisiyle insanlarla tamamen 
kaynaşabilmişlerdi ve pulez yıldızındaki gezegenleri de kolonileştiriyorlardı. Matar yıldızının akavi 
gezegeniyse yüzyıllar evvel canlı yaşam sinyallerinin alındığı bir gezegendi bu gezegen suyla kaplıydı 
ve tüm canlı yaşam(bitkiler de dahil) su altındaydı. Denizden sonrası uçsuz bucaksız gökyüzüydü. Kara 
parçası olarak irili ufaklı kaya parçaları vardı çoğunlukla ve uzayda su altında bir medeniyet olan bir 
gezegendi. Akavililerin işi zordu önce deniz dibinden çıkacaklar, ardından atmosferi, ardından da uzayı 
geçeceklerdi. Akavililer balığa benziyordu ve su sayesimde nefes alıyorlardı. Vücutları fosforluydu bu 
sayede su altında ışık sıkıntısı çekmiyorlardı. Ayrıca elektrik yayma güçleri de vardı ve elektrik onlara 
zarar vermiyordu. Uzaya çıkmadan evvel atmosfer için bir araç yaptılar yaptıkları araçlar gemiydi bir 
nevi ve akavililerin yörüngelerindeki uydular bildiğiniz su üstündeki gemiydi diyebiliriz ve bu gemilerin 
kamaraları suyla doluydu. 
 
Ama yetersizdi çünkü gökyüzünü de görüyordu bu balıklar ve “denizi aştıysak atmosferi de hayli hayli 
aşabiliriz” diyorlardı. Ve bunu yapmak için bir yolları vardı kendi eletrik enerjilerini kullanmak! Bunun 
için deniz yüzeyindeki kayalıklara istasyon kurdular araştırmalarını oradan yaptılar ve araçları hazır 
olduğunda balıklar ayaklarını enerji üreten yere yerleştirdi gemi havalanmıştı balıklar artık havada 
araçla yüzüyordu ve yükselmeye devam ettiler. Yükseldikçe yükseldiler ve bayağı bir yükselince 
atmosfer dışına çıkmak üzereyken hepsi öldü ve araç hop su altına çakıldı. Balıklar için acı bir tecrübe 
olmuştu çünkü uzay ortamının koruyucu envanterini giymemişlerdi. Gemi de bunun için dayanıklı 
değildi. 
 
Akavililer yılmadı çalışmalarına devam etti ve balıklar için koruyucu kıyafet tasarladı artık bununla 
çıkılacaktı uzaya. Ve yapıldı da yine balıklar araçlarıyla kalkış yaptılar ve uzaya artık çıkmışlardı. Uzay 
çok farklı bir şeydi ve bir sürü gezegen vardı tıpkı akavi gibi. Akavililer uzaydaydı ve deniz dibine 
naklen yayın yapılıyordu ve bir uzay aracı ufukta belirmişti! Bu araç vorişa yıldızından pulez yıldızına 
kargo taşıyan bir uzay gemisiydi ve insanlar tarafından kullanılıyordu. İnsanlar fark ettiler akavi 
yakınındaki bu uzay aracını ve bu araçla akavi arasındaki sinyalleri de tespit ettiler. Demek ki akavililer 
uzaya çıkmıştı artık. Çünkü daha evvelki asırlarda bir yaşam belirtisi mevcuttu bu gezegende. İnsan 
uzay aracı kapılarını açıp akavi uzay aracına yanaştı ve akavililer şaşkınlıkla izliyordu tüm süreci. İnsan 
gemisi akavilileri aldı ve aldığı gibi uzaklaştı. Balıklar şaşkınlık içerisindeydi. Gezegen içindeki balıklar 
kadar uzay gemisindekiler de şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. 
İnsanlar bilgisayarlar yardımıyla birkaç güne bu balık konukların ne istediklerini de çözdü tabii ki. 
 
Pulez yıldızına ulaşana kadar ise balıklar uzay gemisinin havuzunda misafir edildiler ve sonra 
kıyafetlerini giyip svon gezegenine(pulez yıldızındaki koloni gezegeni) geldiler. Svon kolonisi ilgiyle 
karşıladı bu akavili konukları ve gezegendeki havuzlardan birinde misafir oldular bu konuklar. 
Konuklar havuzdayken insanlar havuza giremedi doğal olarak çünkü balıklar elektrik yayıp 
parlıyorlardı sonuçta kimse balıklara yakınlaşmak için canını riske atmak istemezdi. Balıklar bir süre 
svon gezegeninde kaldılar ve 5 günde 1 ışık yılı hızla ana gezegenleri olan akavi gezegenlerine 
döndüler. Aylar sonra akavili astronotlar gezegenlerine indiğinde ise herkes onlardan umudu kesmiş 
haldeydi hatta anıt bile yapmışlardı ölü astronot balıklar için ama balıklar ölmemişti sadece başka bir 
yıldıza ziyarete gitmişti ve geri dönmüştü. Döndüklerinde de gördüklerini anlatmışlardı. Akavililerin en 
şaşırdığı nokta ise başka gezegenlerde ufak boyda balıkların olduğuydu. 
 
Kolonizasyon rüzgarı 
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2815 yılında yıldızlararası cumhuriyet kongresi toplandığında çok radikal bir karara imza atmıştı. 
Cumhurbaşkanı şahin gökkurt artık fetih zamanı diyordu. Hedef ulaşılabilen tüm yıldızlardı. Bu 
seferberlik sonucunda insanoğlunun ayak basmadığı yer kalmayacaktı. Büyük paralar dökülecekti bu 
sebeple şode, krenk, umor, ireba, yata ve mila yıldızındaki gezegenler kolonileştirildi. 
 
HİKAYE 2: KURAW-İNSAN İHTİLAFI 
 
2463 yılından beri yüzyıllardır kuraw medeniyeti ve insan medeniyeti barış içerisinde yaşıyordu. 
İnsanlar sayesinde kurawlar tabiri caizse ortaçağdan bir anda uzay çağına atlamışlardı büyük bir 
atılımdı bu ve nimetlerinden de uzun süre faydalanmışlardı. Bütün bu nimetlerin yanında kedi 
nankördür dercesine kitir samrenavın başını çektiği bazıları da insanların somen gezegenini zorla gasp 
ettiğini ve kurawları da ta 28 ışık yılı uzaktaki ster yıldızına bağımsızlık görünümünde 
hapsettiklerinden bahsetmekteydi. Bu nankör kedilere karşılık bir de diğer bir grup vardı bunlar da 
“evet insanlar ana gezegenimize çöktüler ama bu çökmelerinin sayesinde büyük faydalar sağladık, 2 
farklı yıldıza biz kurawlar olarak koloni kurduk ve oraların kaynaklarını döke saça kullanıyoruz bu 
yetmez mi? Hem ayrıca insan uygarlığında da vatandaşlarımız yaşıyor adamlar bize dünyalarını açtılar 
ve dünyada ikamet ediyor bazılarımız daha ne olsun nankör kediler” görüşündeydi. 
 
Gerçekten de öyleydi somen gezegeninde insan ve kurawlar bir arada yaşıyordu üstelik bu bir arada 
yaşama furyasına dünyayı da dahil etmişlerdi. Ama 400 yıl sonra bu kedi benzeri canlıların nankörlüğü 
tutmaya başlamıştı. Evli evine köylü köyüne diye düşünüyorlardı ama karşılarındaki de insan 
medeniyetiydi bir anda sökülüp atılamazdı. Kitir de bunun farkındaydı ama nihayetinde bir şeyler 
değişmeli diye düşünüyordu. 
 
Nisan 2883 kuraw cumhuriyeti bakanlar kurulu 
 
Kurawlar arasındaki artık çuvala sığmayan bu mızrak ayyuka çıkmıştı kurawlar arasında insanlar 
somenden çıkmalı görüşü gün geçtikçe de önem kazanmaktaydı 3 farklı yıldız ve bu yıldızların 
gezegenlerine yayılmış kurawların son yıllardaki meselesi insanlarla barış içinde yaşamaya 
muhalefetti. Bu yüzden kuraw cumhuriyeti lideri kitir samrenav ve kurmayları bir bakanlar kurulu 
organize etti ve ne yapacaklarını masaya yatırdı. Toplantıda diğer kolonilerin valileri de 
bulunmaktaydı. Samrenav toplantıyı açtı; 
 
Kitir samrenav: evet kurulu açıyorum sayın bakan arkadaşlar kritik bir mevcuyu tartışacağız. 
İnsanlardan ayrılık. Misafirliğin bitmesi gerektiğini tartışmalıyız. 
Terraforming bakanı: sayın başkan ben bu konuda şunu derim evet çıkmayı düşünüyoruz ama bir 
sıkıntı oluşturacağı aşikar. İnsanlar bizden ayrılmak istemeyecektir. Somen ve hatak gezegeninden bu 
adamların çıkacağı yok bizden güçlüler. Bizi duman ederler. 
Uzay savunma bakanı: araçlarımız dünyaya karşı çok yeterli değil askeri açıdan bir hiçiz. Evet yüzyıllar 
evveline bakarsak olabildiğince güçlüyüz ama yeterli miktarda değil. Teknolojimizi başımıza 
geçirebilirler. 
Avlanma bakanı: amma da korkaksınız sonuçta dünyada da kurawlar yaşıyor. Soydaşlarımız dünyayı 
cehenneme çevirir 
İletişim bakanı: o iş öyle kolay değil kurawlardan da insanlara ve yıldızlararası cumhuriyete büyük 
destek var. 
İletişim bakanı: cazip bir teklif oluşturmalıyız. Kurawların dünyadan çekilmesine karşılık insanların 
somenden çekilmesi. Nasıl fikir? 
Başbakan: eksik. Hatak ne olacak? 
Kitir samrenav: hatakı da boşaltırız. Sonuçta biz yuvamızı geri istemiyor muyuz? İstiyoruz. Hatakı 
insanlara terk ederiz biz somende yaşarız. Hatak zaten soğuk bize pek cazip gelmiyor. Nihayetinde 
ortada bir gasp var ve telafi edilmeli. Muhalefet ne derse desin bu onların da iyiliğine olacaktır. 
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Toplantı sonrası ortak kararsa şuydu; 
 
“yüzyıllardır kuraw ve insan birlikte yaşamaktayız ama bu bizim ana gezegenimizin gasp edildiği 
gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu sebeple insanlara evli evine köylü köyüne teklifi yapılacaktır. İnsanlar 
somen’den çekilsin biz de dünyadan çekilelim” 
 
Görüşü kabul edilmişti. 
 
Ve heyet uzay gemileriyle yola koyulmuştu bile. istikamet dünyaydı ve 31 ışık yılı uzaklıktaydı. Haftada 
1 ışık yılı hızla yola çıktılar. 217 gün sonra dünyaya ulaşmışlardı. Ve inişi gerçekleştirdi kuraw heyeti 
kısa zaman içinde otellerine yerleşti ve ertesi gün için dünya heyetiyle görüşme olacaktı. Ertesi gün 
kitir samrenav ve kurmaylarıyla dünya lideri Şahin gökkurt ve kurmayları görüşecekti. Toplantı 
başlamıştı selam kelam derken hal hatır sorma filan derken kitir samrenav konuya girdi; 
 

- Sayın şahin gökkurt ve yıldızlararası cumhuriyetin kurmayları; biz kuraw ırkı ve kuraw 
cumhuriyeti olarak bu kadar uzun yolu sadece turistlik bir ziyaret için gelmedik. Buraya 
aldığımız bir kararı size haber vermek için gelmiş bulunuyoruz o da şudur ki; insanlar ile 
ırkımız yüzyıllardır birlikte yaşadılar ve sizin sayenizde uzaya çıkabilen bir medeniyet olduk 
iyisiniz hoşsunuz ama artık yuvamız ve gezegenimiz olan somen gezegenini boşaltıp bize 
teslim etmenizi istiyoruz. Karşılığında size biz de kendi sistemimiz içerisinden bir gezegen 
vereceğiz. Ne diyorsunuz? Artık misafirliğin bitiş zamanı gelmedi mi? 

 
Bu sözler üzerine toplantı buz kesmişti. Yıldızlararası cumhuriyet ordu komutanı maur areis ayağa 
kalktı ve kuraw cumhuriyeti lideri ve kurmaylarına parmağıyla işaret ederek; 
 

- Bu ne münasebet! Sizi fazla gelişmiş pire torbaları! Siz kim oluyorsunuz da yıldızlararası 
cumhuriyete meydan okuyorsunuz? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Dünyaya 
bile ancak 217 günde gelebilecek kadar teknolojiniz varken siz ne hakla bizden somen 
gezegenini terk etmemizi istiyorsunuz? Benim soyadım areis benim atalrım insan ırkına çağ 
atlattı yetmedi siz ortaçağda yaşayan kedi imitasyonlarına da medeniyet verdi, gezegen tahsis 
etti. 

 
Ortam gerilmişti ki şahin gökkurt “yeter maur! Bu toplantıda kararları ben veririm misafirlerimize 
karşı daha nazik ol!” deyince ortam yumuşadı. Ve şahin gökkurt toplantıya bir süre ara vermeyi ve 
somen genel valisini dinlemeyi uygun gördü. Bunu neden yaptınız diye sorduklarındaysa “aklı selimin 
galip gelmesi için yaptık fevri davranamayız herşeye rağmen ve sistemdeki kurawlara rağmen” 
demişti. 
 
Kitir samrenav ise toplantıdan çıkarken kurmaylarına şunu dedi; “çekindiklerine eminim esip 
gürlüyorlar ama bizsiz de yapamıyorlar. Somen valisini çağırıyorlarmış. Gelsin bakalım vali bey ne 
diyormuş öğrenelim.” 
 
 5 gün sonra somen valisi geldi ve 2 uzay cumhuriyetinin heyeti ile istişareler başladı. Somen genel 
valisi kuraw ırkındandı ve kuraw cumhuriyeti lideri ile de görüştü hatta. Ve de somen gezegeninin 
zaten geçmişte bir dönem bağımsız olduğunu daha sonra yıldızlararası cumhuriyete entegre olduğunu 
ve kuraw cumhuriyetinin de bu entegrasyona karşı çıkanlarca oluşturduğundan bahsetti. Zaten 
somen kurawları hayatlarından memnundu çünkü refah içindeydiler. Kitir ise sadece içinden “hain 
nankör kedi ne olacak” demekle yetindi. O anda somen valisinin suratına pençelerini geçirmeyi 
düşündüyse de koskoca cumhurbaşkanına bu yakışmazdı üstelik başka bir cumhuriyetin valisine bu 
yapılamazdı ne kadar insan olmasa da kökeni kuraw olsa da. 
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Kuraw heyeti bu istişareden sonra biraz düşündü çünkü bir referandum yapılsa somen gezegeninin 
görece daha geri teknolojiye sahip kuraw cumhuriyetine bağlanmayacağı kesindi böyle bir 
referandum kuraw hükumetinin kendi cumhuriyetlerinde sonu olurdu pirince giderken bulgurdan 
olabilirlerdi. Fakat insanlar yine de kurawlara şunu teklif etti; 
 

- İsterseniz sirius yıldızındaki terk ettiğimiz siristan gezegeni ve komşusu drada gezegenine 
yerleşebilirsiniz. 

 
Kuraw heyeti bunu bir süre düşündü ve aslında makul bir teklif olduğuna karar verdi. Ve onayladılar 
artık sirius sistemi kuraw ırkının olacaktı. Hiç yoktan iyiydi eli boş dönmemişti kurawlar. İnsanlar 
nükleer silahlarla yok edilmenin eşiğine gelmiş bir gezegeni vererek kurawları kazıkladığını 
zannediyordu ayrıca sirius güneşe de uzaktı bu sebeple insanlar kârlı bir anlaşma yaptıklarını 
düşünüyordu ama gerçek böyle olmayacaktı elbette çünkü sirius boş bir yıldız değildi. Kitir samrenav 
bu neticeden sonra şunu dedi; 
 
“içimde bir his var ve diyor ki insanlar bizi kazıkladıklarını zannediyor ama önümüzde daha büyük 
fırsatlar var. Koskoca sistemi bize tahsis ediyor beyfendiler. Zaten daha yükseğe atlamak için biraz 
geri vites şart. Daha güçlü saldırırız bunu hak ettiler” 
 
Kitir samrenav bu sonuçla evinin yolunu tutmuştu. Somen valisi he demeyince kitirin yapabileceği pek 
şey yoktu. siriusa yerleşilecekti artık. 
 
Siriusta kuraw kolonisi kuruluyor 
 
2886 yılında sirius yıldızında koloni kurmak için gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Bu yıldız ve 2 gezegeni 
insanlık tarihinin bir utanç sayfasıydı 300 yıldan uzun süredir insanlar buraya uğramamıştı bile. evvela 
terk edilmiş siristan kolonisine gittiler burada ön çalışmalara başladılar. Sonrasındaysa drada 
gezegenine robot indirdiler nükleer savaş sonrası ortamın düzelip düzelmediğini görmek için ve robot 
tarama yaptı atmosfer nükleer kirlilikten büyük ölçüde temizlenmişti ve çevre de bu duruma uyum 
sağlamıştı. Peki canlılar? Evet bu gezegen canlıydı! Dradalı köyleri mevcuttu yani gezegen aslında hiç 
ölmemişti. Kurawlar bunu görünce çok sevindiler artık insanlar kurawlara değil kurawlar insanlara 
kazık atabilecekti çünkü dradalılar gezegende yaşıyordu. 300 yıl içerisinde büyük bir nüfus artışı 
yaşamışlardı çünkü bir dradalının gebelik süresi 4 dünya ayı kadardı. Dradalılar yüzyıllardır neva, 
buena ve kamua yıldızlarında sürgündeydiler ve drada gezegeninin halen dradalı dolu olduğundan 
haberleri yoktu aynı şekilde dradalıların da diğer yıldızlardaki dradalı yaşam formlarından haberi 
yoktu. Kurawların uzun vadeli planı belliydi; dradalıları eski güçlerine kavuşturup diğer 3 dradalı 
yıldıza da bu sayede teknoloji transfer edip insanların başına bela etmek ve bu sayede yıldızlararası 
cumhuriyetin asırlar evvelki gibi küçültebilmekti maksatları. 
 
Dradalıların vaziyeti 
 
300 yıldan uzun süredir drada gezegeninde medeniyet sıfırdan kuruluyordu. Dradalı köyleri, dradalı 
şehirleri kurulmaktaydı. Milyonlarca dradalı vardı tekrardan bu gezegende ve eski günlerin geleceğine 
dair inançları tamdı çünkü atalarından dinledikleri hikayeler onlarda intikam hırsıı oluşturmuştu. 
Dradalılar “bir daha asla!” diyorlardı artık köle olmayacaklardı. Ve yüzyıllar sonra kurawların uzay 
aracını gördüklerinde bazıları şöyle düşündü “acaba geri mi geldiler?” 
 
Kuraw-dradalı teması 
 
1 sene boyunca koloni çalışmalarını yaptıktan sonra 2887 yılında kuraw koloni heyeti drada 
gezegenine uzay araçlarıyla iniş yaptı ve dradalıların başkentine araçlarını indirdi. Dradalılar korkmuş 
kaçıyorlardı. Dradalı askerlerse oklar ve kılıçlarını kuşanarak hazır bekliyordu herhangi bir saldırı 



 
 

181 
 

olursa son dradalılar kendilerini savunacaktı ve geminin kapısı açıldı kuraw heyeti belirdi ve bunlar 
insan değildi. dradalılar derin bir oh çekmişti. Kurawlar 300 yıl evvelki dradalı lehçesini biliyordu ve bu 
şekilde selamladılar dradalıları. Dradalılar şaşırdı bu ırk nasıl bu dili bilebilirdi? Bunlar dradalıya da 
benzemiyordu. Neyse dradalıların liderine gittiler ve konuşma başladı. Kuraw heyeti söze girdi; 
 

- başınıza gelenlerden haberimiz var, insanların size ne yaptığından haberimiz var. Bizim de 
gezegenimizi ellerine geçirdiler ve başka yıldızlarda ülkemizi yeniden kurmak zorunda kaldık 
ve insanlarla pazarlıklarımız neticesinde bu yıldız sisteminde koloni kurma kararı aldık 

- ne yani insanların sözcüsü müsünüz siz? İnsanlar bizim yaşadığımızı biliyor mu? 
- Elbette hayır insanlar yaşadığınızı bilmiyor ve onların sözcüsü değiliz farklı bir cumhuriyetiz 

biz. 
- Sizin de mi gezegeninizi kullanılmaz hale getirip sizi esir aldılar? 
- Hayır biz yüzyıllar boyu onlarla birlikte yaşadık ve bizi esir almadılar gezegenimize kondular ve 

cumhuriyetlerine kattılar. Bizim ana gezegenimiz olan somen gezegeni bir süre bağımsız oldu 
fakat içerisi sırf kuraw egemenliğinde olmadığı için tekrar yıldızlararası cumhuriyete katıldı biz 
ise ster ve 2 komşu yıldızın gezegenlerinde ülkemizi kurduk. Ayrıca sizi esir filan almadılar bu 
yanlış bir bilgi. 

- Nasıl yani? Gemilere bindirilip esir alınmadılar mı yüzyıllar önce atalarımız? 
- Gemilere bindirildiler evet fakat 3 farklı yıldıza gönderildiler oralarda hayatlarını devam 

ettiriyorlar milyonlarca akrabanız hayatta. Eğer bizle birlikte olursanız size teknoloji veririz ve 
akrabalarınızla tekrar bütünleşebilirsiniz sonra insanlar bizden korksun siz bir taraftan biz 
diğer taraftan sıkıştırırız yıldızlararası cumhuriyeti. 

- Öneriniz çok makul görünüyor kabul ediyoruz fakat drada dradalılarındır bunu bilmenizi 
isteriz. 

- Öyle olacak. Drada dradalıların olacak. Anlaştığımıza sevindik. 
 
Artık dradalılar için fetret devri bitmişti. Teknolojileri geri gelecekti ve drada medeniyeti tekrardan 
ayağa kalkabilecekti. İnsanlar tam manasıyla kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüştü. Öncelikle 
kurawlar dradalılara gezegenleri insanlar tarafından mahvedilmeden evvelki teknolojilerinin 
tamamını verdi artık eski drada kentleri eski ihtişamıyla ayağa kalkabilecekti. Kuraw ve drada ırkları 
uzun zaman boyunca birbirleriyle dostça yaşadılar 2900’lü yılların 2.yarısından itibarense artık kendi 
uzay filoları vardı dradalıların. Şimdi sorulması gereken soru şuydu; dradalılar intikam alacak mıydı 
yoksa tekrar kurdukları medeniyetleriyle başbaşa hayatlarına devam mı edeceklerdi? 
 
HİKAYE 3 – REMA YILDIZI ZİYARETİ 
 
james areis anlatıyor; 
 
ben james areis 2610 doğumluyum seplen’ın torunuyum rema ziyaretine araştırma görevlisi olarak 
2881 yılında gitmiştim bundan tam 19 sene evveldi hiç unutmam. Araştırma görevinde atlanyalılar da 
olacaktı şempanzeleri ziyaret edecektik. Son model gemimiz autan yıldızından autan-1 isimli 
gezegenden kalkacaktı bunun için evvela autan sistemine gidecektik. Çıktık yola dünyadan 
atlanyalılarla birlikte sonuçta bu şempanzeler hakkında en çok bilgiyi bilen onlardı rema-1’e 
şempanze götürenlerdi nihayetinde. Binlerce yıl evvel teknolojisi muhteşem olan atalarımızın evcil 
hayvanıymış bu hayvanlar ve gemide çoğaldıkça ya uzaya salıyorlarmış ya da gittikleri gezegenlere. 
Şempanzeler rema-1’de hayata tutunabilmişler tabi. Neyse 24.uzay meridyeninden 28.meridyene 
seyahatimizi ettik autan sistemine girdik. Uzay istasyonunu gördük autan 1 gezegeninin. İndik tabi 
ben de etrafa bakıyordum adamlar güzel yapmışlardı tüm herşeyi düşünmüşlerdi. Robotu 
ışıklandırmaları, enerjileriyle harika bir üs vardı autan 1 gökyüzünde. Autan-1 manzaralı fotoğraflar 
çektim ve gemiyi de gördük tabii ki. Son model fıstık gibi bir gemi. Büyük ve heybetli. 
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Ben tabii ki tanınan bir insanım sonuçta seplen’ın torunuyuz soyaddan da belli zaten areis. Gemimize 
bindik bu gemi seferinin kaptanı takriben 6000 yıl önce rema-1 seyahatinde bulunmuş atlanyalı bir 
astronotun neslinden geliyordu. Gemiyi havalandırdık, bükme sistemini çalıştırdık ve koyulduk yola.  
Bükme sistemi öyle bir şey ki insanın birden hissi kayboluyor olduğu yerde kalıyor herkes ve bükme 
çalışırken bu yüzden hep anons edilir oturun diye. Ayaktaysanız bayılırsınız çünkü. Atlanyalılar da 
uzun zaman sonra ziyarette bulunacaklardı bu adamlar bir garipti sana daha yakın mesafede bulunan 
bir yıldıza neden seyahat etmeye üşenirsin ki? Üstelik 6000 yıl boyunca. Bu uxirego iyi kafa yapmıştı 
belliydi. 
 
Rema’ya geldiğimizde çok yordunduk 7 gün geçmişti yolda. Sisteme girdik rema-1’e doğru ilerledik ve 
atmosfere girmiştik. Uygun bir alan bulmaya çalıştık ve uygun bir ova bulup indik oraya. Biz inene 
kadar çevremizi şempanzeler sarmıştı bile. görünüşe göre 20.yüzyıl başındaki insanlar gibi 
yaşıyorlardı. Gemiden indik ve tüm şempanzeler saygı göstergesi olarak bize eğildiler diye düşündük 
ama yanılmışız bize tapıyorlarmış. 
 
Şempanzelerin inancında insanlar ilahlaştırılmıştı ve bir gün tekrar onların gezegenine döneceğimize 
inanıyorlardı.  
 
Özellikle bizim seferin komutanını görmeliydiniz araçtan iner inmez bir heykel getirdiler evlere şenlik 
ve bizim komutan şunu dedi; “bu benim büyük dedem yahu”. Adama tanrı diye tapıyorlar yani ve ben 
de dahil gemi mürettebatı katıla katıla gülüyoruz bizim kaptana çekilen muameleye. Şempanzelerin 
6000 yıl önceki dilini biliyorduk kursuna gittik ama 6000 yılda dilleri değişmişti. yapay zekaya havale 
ettik bu durumu ve 24 saatte yeni dilleri çözüldü öyle iletişime geçtik. Yok yani dışarı çıksak 
dolaşamayacağız bindik gemiye, şempanzeler desen gitmiyorlar. Bu 24 saati öyle geçirdik yani. Bazı 
personel dışarıdaydı oyaladı hayvanları. Bize göre halen hayvandılar neticede. 
 
24 saat sonra çıktı bizim kaptan ve anlattı vaziyeti; 
 
Bakın ey gezegen halkı siz bizi ilahınız biliyordunuz ama biz ilah değiliz bizim de bir ilahımız var bizler 
de sizler gibi canlı varlıklarız. Binlerce yıl evvel sizin atalarınız da bizimle birlikte yaşıyordu dünya adlı 
gezegende ve yine uzun zaman önce biz dünyadan ayrılırken sizin ceddinizden birkaç tane varlığı da 
uzay gemimize aldık. Sizler bizim evcil hayvanımızdınız fakat biz sizin neler yapabileceğinizi anlamak 
için rema 1’e bıraktık ve bugün sizin vaziyetiniz ortadadır. Dünyada sizin akrabalarınız var inanın 
buna. 
 
Şempanzeler öyle boş boş bakıyorlardı ki “ne diyor bu” dercesine görmeliydiniz. Önyargı 
parçalıyorsunuz neticede atom değil ki bu. Bizim kaptan şempanzelerin binyıllardır mevcut tabusunu 
sarstı yerle yeksan etti. şempanzeler şüphe bile duymadılar çünkü taptıkları putun yüz hatları bizim 
kaptandaydı. Yani sözde ilahların torunuydu. Ben dedim “kaptan bu iş böyle olmaz, dedenizin 
fotoğrafı varsa gösterin” deyince kaptan “olmaz mı bu durumun başımıza geleceğini fark etmiştim bir 
koşu makamıma geçip fotoğrafları getireyim deyip çıktı makamına. Antika fotoğrafları teker teker 
gösterdi. Bu fotoğraflardaki adam şempanzelerin taptıkları putun ta kendisiydi! Hiçbiri inkar edecek 
halde değildi. Şeytanın işi diyemiyorlardı çünkü dinleri bu biçimde bir din değildi. Şempanzeler 
arasında dini olan da vardı olmayan da ama hepsinin kafası allak bullak oldu. Tanrıtanımaz 
şempanzelere tanıyan şempanzeler ispat etmişti ama ettikleri ispat tanrılarının tanrı olmadığı sadece 
put olduğu yönündeydi herkes ne yapacağını şaşırmıştı. Kalabalıktan birisi cennet olarak saydıkları 
dünyanın fotoğrafını ve oradaki şempanzeleri görmek istemişti. Gördükleri karşısında şoka uğradılar 
dünyadaki akrabaları ağaçlar ve hayvanat bahçelerinde yaşamaktaydı. Bu nasıl bir cennetti böyle? 
Şempanze inancında cennet rema-1 gibi şempanzelerin özgür olduğu bir yer gibi düşünülüyordu ama 
gerçek bambaşkaydı. hür şempanzeler evde değil ormanda yaşardı ayrıca her zaman hayvandılar ve 
hayvan kaldılar hiç akıl sahibi olamadılar. Bu onların iyliği içindi neticede ve bir süre böyle geçti rema-
1’de. Bir süre sonra şempanzeler dağıldılar kendi kentlerine tabii ki. Şempanze toplumu sorgulama 
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sürecine girmişti birçok tapınak teker teker kapanıyordu artık.  Günlerden bir gün kulağıma 2 
şempanzenin şu konuşmalarının istihbaratı gelmişti; 
 

- Ya şimdi bu insanlar geldi ve kafamı allak bullak etti bence bu şempanze tarihinin dönüm 
noktası. Binlerce yıldır bildiğimizi sandıklarımız bambaşka bir şeymiş. 

- Hiç sorma. Yıllardır yaptığımız arkeolojik, tarihsel, biyolojik çalışmalar hep bir yerde 
tıkanıyordu. Bu gezegendeki hiçbir canlıya benzemiyoruz ilginçtir ki. Ve eski çağlara 
baktığımızda insanların daha evvel geldiklerini görüyoruz ve biz bunları tanrı edinmişiz. Benim 
aklımda vardı zaten bir tanrı neden binlerce yıl bizi bırakıp gitsin ve bizle ilgilenmesin ki? İlah 
dediğin her zaman yaratıklarının ne yaptığını bilmeli. İnsanlar ilahımız olamaz bu gerçekle 
yüzleşmek lazım. Bu insanlar geldiklerinde dillerimizi bile anlayamadılar yüzlerinde şaşkınlık 
vardı. şaşıran bir varlıktan tanrı mı olur? 

- Evet haklısın bu insanlardan ilah filan olamaz çünkü bizi görmediklerinde ne yaptıklarımızı 
bilemiyorlar. Biz şempanzelerin nereden geldiği konusunda bilim cevap veremiyor tıkanıyor 
ama bazı sorular da cevap bulamıyordu. Bazı hikayeler vardı ama hurafe deniliyordu. 

- Ne gibi hikayeler? 
- Ya işte kulaktan kulağa dolaşır şempanzelerin aslında gökten başka bir yerden geldiği 

insanlarla birlikte. Uçan bir bineğe binmiş ilk şempanzelerle insanlar ve bu gezegende 
gözlerini açmışlar diye anlatılır durur ama hiç kanıt yoktu. İnsanların yakın zamandaki 
ziyaretiyle de bu hurafeye paralel bir hikaye duymadık mı? 

- Evet haklısın duyduk hatta fotoğraflar gördük fotoğraflar en büyük kanıttır. 
 
Toplumsal hafızalarının yerinde olduğunu fark etmiştim böylelikle şempanzelerin. Fakat bu böyle 
olmazdı şempanzelere bir mükafat şarttı. 1 yahut 2 adet şempanzeyi götürmek lazımdı dünyaya yani 
onların cennetlerine. Şempanzelerin liderlerini ve eşini almaya karar verdik bu seyahat için. Bizimle 
birlikte dünyaya geleceklerdi. Bunun karşılığındaysa insanlar rema-1’de yaşama hakkına sahip 
olacaklardı şempanzeler de yeni bilgilerden faydalanacaktı böylelikle. Rema-1’den ayrılık vakti 
gelmişti artık neticede 1 aydır bu gezegendeydik ve kalkma vaktiydi şempanze lideri ve eşini aracımıza 
bindirdik onlar için koruyucu elbisemiz yoktu ama gemimizin içerisi güvenliydi dünyada basınçtan 
etkilenebilecekleri için dünyaya girişlerinde aşılarını yapacaktık o kadar. Gemimiz havalandı tüm 
şempanzeler el sallarken. Kehanetleri olumsuz da olsa gerçekleşen şempanzelerin liderleriyle dünya 
yolundaydık artık. Ve güneş sistemine girdik, dünya da göründü yani şempanzelerin asıl yuvasıydı bu. 
Girdik atmosfere. “heyecanlı mısınız?” diye sorduğumda “evet” diyorlardı. Dünyaya indik birlikte ve 
bizleri yıldızlararası federasyon başkanı şahin gökkurt bey karşıladı. Rema-1’deyken bizlerin dilini de 
çat pat öğretmiştik şempanzelere. Bunlara dünyayı yani onların cennetlerini gezdirdik hayvanat 
bahçelerine götürdüğümüzde şaşkınlıklarından küçük dillerini yutacaklardı neredeyse. Sonuçta dünya 
şempanzeleri konuşmayı bilmiyordu ama bunlar konuşuyordu. Hayır biz şempanzeleri esir etmemiştik 
onlar oldum olası öyleydi. 
 
Şempanzelere yıldızlararası federasyona katılma teklifi götürdük hatta ama kabul etmediler bunu. 
Bizimle yaşayıp teknolojimizi almaya evet diyorlardı ama federasyona hayır diyorlardı. Bunlar 
tanrılarının buyruklarını çiğniyorlardı desek olmazdı çünkü biz yaratıcı değildik hiç olmadık. Bizim 
yaratıcımızdan bahsettik bu maymunlara ve can kulağıyla dinlediler bizleri. Gerçeğin sanılandan çok 
başka olduğunu öğrenmiş oldular. Aslında bu tutumlarından dolayı aklımıza daha parlak bir fikir 
gelmişti o da akavililerle şempanzeleri müttefik yapmaktı. Bizim gezegenimiz renkli renkliydi. Kuraw, 
akavili, şempanze cirit atıyordu. Akavililerin elçilikleriyse bir havuzdu. Akavi elçisinin makam odasına 
gittik birlikte ve tanıştırdık bu 2 ırkı. Gezegenlerinin yakınlığından söz ettik ve ittifak kurabileceklerini 
belirttik. Şempanzeler cömert çıktılar akavililere rema-1 denizlerinde yaşama hakkı vermeyi taahhüt 
ettiler. Akavililer uzun zamandır bizden teknolojik yardım alıyordu ama onlar da federasyona 
katılmamıştı zaten katılmaları bir şey ifade etmezdi karasal olmayan bir gezegeni pek kimse 
umursamazdı. Şempanzelere bu kıyağımızdan sonra onları rema-1’e geri gönderdik. 
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Bir iki sene içerisindeyse şempanze medeniyeti çok farklı olmuştu kökten değişmişti inançları sil 
baştan olmuştu. Tapınak kalmamıştı rema-1’de. İnsanların bu uzun soluklu şempanze deneyi de 
böylelikle neticelenmişti. 
 
Kuraw krizi hakkında jim areis’ın yorumu; 
 
Şempanzelerle randevudan 2 yıl sonra kuraw krizi patlak vermişti bizim kedimsi varlıklar bulundukları 
gezegenlerde huzurları kaçmış olacak ki somen’i geri istiyordu yolculuklarını ettiler ve geldiler ama 
bizimkiler doğal olarak kabul etmedi. Neden edeceklerdi ki? Onlar kim oluyordu? Daha dün hiçtiler 
bugün şımarmışlardı. Neyseki tatlıya bağlandı sirius kararıyla da başımızdan bu belayı defettik. 
 
HİKAYE 4 – ATU ÇETELERİ 
 
Yıl 2786 Ahu yıldızının atu gezegeni yıldızlararası cumhuriyetin en genç kolonilerinden birisiydi ve 
kendine özgü bir yapısı vardı. Federasyon buralarda pek yatırım yapmamıştı genelde kendi halinde 
bırakmıştı. Oldum olası sadece 1 tane şehri olan bir gezegen koloniydi. Federasyona gevşek bir 
bağlılığı vardı dense yeriydi bir vali atanırdı gerisi saldım çayıra mevlam kayıra biçiminde devam 
ederdi bu gezegende. Kentteyse çeteler vardı. Buraya çok değil 1 sene evvel vali olarak atanmış olan 
gustavo cassano idarede sıkıntılar yaşamaktaydı. Yerleşik düzenin çete liderleri olan nufa sera(varok 
çetesi lideri), tamu nemmu(sale çetesi lideri), atay çelik(savat çetesi lideri) bu yeni valiye karşı bir nevi 
savaş açmıştı bu yeni valinin otoritesini tanımamakta diretmekteydiler. Hatta bu vali bizlere vızıltı 
gelir demekten kendilerini alamıyorlardı. 
 
İlk başlarda valilik idaresi bunları ciddiye almadı bunlar çapulcu sürüsü diyerekten ama kazın ayağı 
hiçte öyle olmayacaktı. Çapulcu sürüsü dediği bu çeteler büyük baş ağrılarına sebep olacaklardı. Hem 
kendi aralarında birbirine girecekler hem de valiliğe karşı olacaklardı. Dünya dışında insanların 
başıbozukluk idaresi varsa bu da atu idaresiydi. Düzgün ve kendi halinde yaşamak isteyen insanlara 
bile kötü örnek olan insanlardı bu insanlar. 
 
Gustavo cassano gezegende tek ve rakipsiz liderdi onun karşısına çıkabilecek kendi çapında lider 
yoktu. Nida maratha bile bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Nida maratha kolonideki donanımlı 
idarecilerden birisiydi ve gustavo ile yıldızları barışmıyordu. Yıldızlararası cumhuriyet nida’nın tayiyini 
başka koloniye çıkarttığında bunu gustavo evinde özel olarak kutlamış bir şahıstı nihayet nida belası 
gitti yalancının, entrikacının teki olan nida maratha artık yok ne kadar şükretsek azdır diyordu 
gustavo. Fakat bu böyle bitmemişti şaban kuşayak ile hamit kireç adlı iki adet gözde adamını da başka 
gezegenlere tayin etmişti hem de alfa centauri’ye! Bu resmen gustavo için bir dezavantajdı. 
 
Federasyon ant içmiş gibi gustavoyu köşeye sıkıştırıyor 
 
Gustavonun çok güvendiği iki adamı olan şaban ve hamitin başka bir gezegene tayin edilmesi bile 
gustavo’nun durdurulmasına yetmiyordu. Gustavo gezegeni çapulculara terk etmekten yana değildi 
ne yapıp edeceğim çeteleri bitireceğim diye konuşuyordu hep. Çeteler bu gezegende federasyondan 
ayrı bir düzen kurmanın peşindeydiler. Koloni meclisinde bile çoğunluğu ele geçirmeleri an 
meselesiydi. Diego tomar, gustavo’nun tarafında olan bir koloni meclis başkanıydı ve çete lobilerinin 
mecliste söz sahibi olmalarının önündeki tek engeldi. Çeteler asayişi bozuyor, koloni ekonomisinde 
illegal yollardan söz sahibi olmak için suç işliyor ve de uzun vadede gezegeni federasyondan 
kopartmak istiyordu. Gustavo defalarca rapor etmişti bu meseleyi federasyon yönetimine. 
Federasyonun atu temsilcisi tamu leşam’a defalarca rapor veriyor ve başvuru yapıyordu lakin 
adamakıllı bir dönüş alamıyordu. Federasyon gustavo’ya yeterli desteği vermemekte ısrar ediyordu.  
Gustavo illegal önlemlerle bu işi hallederim diye düşününce de tamu leşam engel oluyordu bu 
vaziyete. 
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Gustavonun şikayetleri artınca tamu leşam federal yönetimin verdiği yetkiden faydalanarak koloni 
çapında seçimlerin yenilenmesine hükmetmişti gustavo bu federal emri uygulamamak istese bile 
elinden bir şey gelmezdi sonuçta bu daha üstlerden gelen bir emirdi. Meclis aritmetiğinin değişip 
meclis başkanının da değişmesine kesin gözüyle bakılmaktaydı. Ve ne yazık ki öyle de olmuştu meclis 
aritmetiği değişmişti. Meclisin çoğunluğu çetelerin sempatizanlarının eline geçmişti. Federasyona 
sadık temsilciler azınlıkta kalmışlardı. Federasyon idaresinin temsilcileri olan tamu leşam ile reno 
kireç gustavoyu daha fazla zor durumda bırakıyormuş gibi görünmemek amacıyla federasyona sadık 
ama çetelere de bir miktar toleranslı olan kerim ulucezbeyi meclis başkanı olarak görevlendirmişti. 
Federasyonun istediği mevkiye istediği kişiyi atama hakkı mevcuttu koloniler üzerindeki güçleri 
sınırsızdı. Başkan yardımcısı da savat çetesi lideri atay çelik olmuştu. Gustavo ister istemez atay çeliği 
de tebrik etti etmesine de ilk patlak seçim akşamı kutlamalarında verilmişti. Koloni güvenlik 
kuvvetleriyle atay çelik sempatizanları arasında arbede yaşanmıştı ama bu sadece ilk gün yaşanan 
tatsızlık diye unutulmuştu. Sale, varok ve savat koloni kuvvetlerine karşı mukavemette girişiyorlardı 
yer yer. 
 
Gustavo’nun görevden alınması için mitingler 
 
Birkaç ay geçtiğinde çeteler istediği gibi at koşturduklarından ötürü gustavo aleyhine mitingler 
düzenlenmeye başlanmış ve gustavonun idaresinin tanınmaması yönünde propagandalar artmıştı. 
Çeteler mevcut bir idareyi yok etmek için canla başla çalışıyorlardı. Sürüp giden gerginliklerde her gün 
birilerinin canı tehlikeye giriyordu. Neyse ki valinin değiştirilmesi meclisin gücünde değildi ama 
çeteler paralel valilik kurmuşlardı. Paralel valiliğin valileri ve yardımcıları şunlardı; 
 
Koloni valisi: rota çelik 
Vali yardımcıları: atay çelik, tamu nemmu, nufa sera 
Danışmanlar: zeno kat, nakamen sera, odai mosek 
 
Bu iş neticesinde gustavo ve kurmayları toplandı. 
 
Gustavo: olacak iş değil paralel idare kuruyorlar ve federasyon bu durumu seyrediyor sadece. 
Federasyon bizden yana mı yoksa onlardan yana mı anlamakta güçlük çekiyorum. Meclis başkan 
yardımcısı olacak pezevengi gitmişler vali yardımcısı tayin etmişler akıllarınca. Kerim sen neden 
uyuyorsun bu meselelerde? 
Kerim ulucezbe(meclis başkanı): valim ben ne yapabilirim ki güvenlik kuvvetlerine gerekli talimatı 
veriyoruz zaten. 
Noşrak tikenlov(istihbarat genel müdürü): valim çivi çiviyi söker çeteyi de çete söker. Bize zamanında 
yakın olmuş çetelerle işbirliği yapmalıyız yoksa mesele dallanıp budaklanacak. 
Alize kalaç(vali yardımcısı): valim pek fazla otorite boşluğu olduğu söylenemez aslında 
Verenidan paşakoş(vali yardımcısı): alize saçmalama adamlar hükumet ilan ettiler. 
Vali: ah ben sizinle ne yapayım böyle! Ben de federasyon temsilciliğine gidip gözdağı vermezsem 
adam değilim! 
 
Gustavo gerçekten dediğini yapmıştır. Kendi yönetiminin iş bilmezliği ve federasyonun da saldım 
çayıra mevlam kayıra tutumu gereği soluğu federasyon temsilciliğinde almıştır. Federasyon 
temsilciliğine gittiğinde ise şunu demiştir; 
 
“en gözde adamlarımı aldınız ses çıkarmadım, bu kötüleşen ortamda meclis aritmetiğini bozdunuz bir 
şey demedim, ama artık yeter kardeşim! Ya beni tam yetkiyle donatırsınız yahut istifa edeceğim!” 
 
Demiştir. Federasyon temsilcileri bunun üzerine dünya ile iletişime geçmiştir meramını anlatmıştır. 
Federasyondan beklenen cevap 1 ay kadar sonra gelmiştir ve bütün yetkiler gustavo’ya verilmiştir. 
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Gustavo meclisi feshediyor çeteler marjinalleşiyor 
 
Gustavo meclisi feshedecektir etmesine de öncelikle iti ite daha iyi kırdırmak için koloni idaresinde 
söz sahibi olmak istemeyen nufa sera, tumen nadia ve cesar giallo ile iletişime geçmiştir. 
Mensuplarının kolluk kuvvetliğine geçirilmesi şartıyla bu 3 çetenin lideri korsan valiliği bitirmek için 
koloni idaresiyle anlaşmıştır ve meclisin kapanmasını onaylamıştır. Meclisin kapanma kararı bu sefer 
vekil çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Artık tam yetki gustavodadır. Şimdi ise çete işleri çetrefilli hal 
almıştır çeteler hem koloni idaresiyle hem de idare yardakçısı çetelerle uğraşacaktır.  
 
Ve bu plan kısa zamanda meyvelerini verecektir de çeteler kan kaybetmiştir artık şehrin kenar 
mahallelerinde varsalar ancak varlardır çoğunluğu gündüz dışarı çıkamaz hale gelmiştir gelmesine de 
bu baskı ortamı onların hazırlanmadığı anlamına gelmemektedir. 1 sene sonrasında büyük bir isyan 
tertip edilerek vali öldürülecektir. Bunun istihbaratını vali daha evvelden almıştır ve bir seçim takvimi 
belirlemiştir. Seçim arifesinde valilikten ayrılacağını da açıklamışsa da nafiledir hazırlıklar devam 
etmektedir. Valilik sarayına doğru yürüyüş ve araç konvoyu başlar. Başlangıçta protestolara aldırış 
etmez vali fakat geçen saatler boyunca ortamın huzursuzlaşması can sıkmaktadır. Sonuçta bu 
isyancılar bir süre evvel valiye suikast girişiminde bulunmuş vali yara almadan kurtulmuştu. 
Suikastçiyi yakalayalım diye yanlışlıkla bir vatandaşın aracına zarar bile verilmişti ve vali çıktı dışarıya 
insanlara seslendi; 
 
“ey çeteciler çatlasanız da patlasanız da seçime kadar başınızdayım çapulcuların isteğiyle koltuk 
bırakmam leş kargaları sizi” deyip dönüp odasına geçince protestocular saraya yürümüşlerdi ellerinde 
silahlar da vardı elbette. Ve büyük bir arbede yaşandı binlerce ölüydü bilanço ve gustavo saray 
çevresindeki isyancılardan sonra bütün isyancıların yakalanıp öldürülmesi yönünde emir verdi şimdi 
sokaklar çete avıyla dolup taşmıştı yıl 2788 yılıydı ve ortalık toz dumandı. 
 
Federal temsilciler mato yıldız sistemiyle kısa sürede temasa geçti bu olaylar sebebiyle ve birkaç gün 
sonra olaylar şiddetle bastırıldıktan sonra federasyon lideri şahin gökkurt koloniye gelmişti. Koloninin 
hali içler acısıydı raporlar aldı temsilcilerden ve yetkililerden. Sonunda ise gustavo ile birebir konuştu; 
 
+gustavo herşeyi öğrendim bu bir büyük trajedidir ve yapılması gereken bellidir biliyorsun 
-Büyük liderimiz sizi bu kadar yorduğumuzdan ötürü özür dilerim lakin federal idare bizi hiç 
umursamadı hatta bir ara dünyada kolonimizin lağvedilmesi bile tartışılmış hem koloniye yeteren ilgi 
gösterilmedi hem de biz burada masum insanlarla günah keçisi olduk 
+gustavo bak bu meselelerde eli olan herkes yargılanacak illa ki. Senin samimi niyetlerinin 
farkındayım ve bu sebeple seni azletmek durumundayım. Dünyaya merkeze çekileceksin yeni bir 
görev alana kadar. 
-yerime kim atanacak? 
+areis ailesinden birini atamayı düşünüyoruz 
 
Artık gustavo herşeyi anlamıştı sırf daha nüfuzlu bir aileyi atamak için gustavo’nun önüne engeller 
çıkartılmıştı ve çeteler şımartılmıştı. Kurunun yanında yaş yanar misali oluyordu herşey. Şahin gökkurt 
ve federasyona bağlı özel taburları şehirde kuş uçurtmaz olmuştu şimdi. Gustavo istifasını verdi ve 
dünyaya doğru yol aldı. Sırada ise yargılama vardı. Bu büyük çete davası esnasında efsane konuşmalar 
oldu jet hızıyla mahkeme yapılmış son sözler için hakim herkese söz vermişti; 
 
Hakim; 
 
Evet çetecilik yaptınız ve valiliğe karşı isyan tertip ettiniz. Yönetime saygısı olan yahut olmayan her 
içten pazarlıklı başınabuyruk kişinin alacağı ceza belli. Hepinizin yüzüne okuduk bütün yaptıklarınızı. 
Evvela rota çelik gelsin bakalım! 
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-Geldim ne olacak! 
+ulan bana bak senin derdin ne? Suçun kabarmışta kabarmış sen kendini ne sanıyorsunda valilik ilan 
edebiliyorsun bir de valiliğimi tanıyın diye vekillere rüşvet verebiliyorsun? 
-Veririm ne olacak siz kimsiniz ki hayır yani ne yapacaksınız? 
+görürsün ne yapacağımızı geç şimdi yerine! 
 
Sonra hakim mehmet zeno kat’ı; 
 
+be hey gafil saraya yürüyüp sarayı tahrip etmeye kalkmak ve insanları kışkırtmak ne demek bilmez 
misin sen? 
-ya onlar da çok oldular hakim bey 
+buna sen karar veremezsin federal yönetim çok oldu diyerek yüce federasyona karşı mı geliyorsun? 
-sadece gülüyorum 
+göreceksin sen gülmeyi geç yerine 
 
Hakim alize kalaçı çağırır 
 
-buyrun hakim bey 
+ne yanar döner bir şeymiş ne iki yüzlü bir şeymişsin sen ya hem koloni idaresinde yetkilisin hem 
çetelere sempatin var ne ayaksın sen? 
-yok öyle bir şey hakim bey 
+sus sus yüzün bile kızarmıyor geç yerine mürai seni. 
 
Hakim atay çeliği çağırır 
 
-buyrun hakim bey 
+hakim beymiş sana da hain bey demek lazım aslında. Yahu sen ne kadar lağım faresi bir adammışsın 
be yıllar evvel başarılı bir memurken tüm görevlerinden istifa edip saçma sapan çetecilik yapmışsın 
insanları kırdırmışsın biribirine. 
-ya o sözlerin hepsi latifedir hakim bey hem vali beni boğdururken canımı zor kurtarmış adamım 
+tekoloji bu kadar gelişmişken seni boğacaktı demi? Yürü geç yerine. 
 
Bu şekilde hakim bayağı kişiyi fırçalar ve kararları açıklar; 
 
Gereği düşünüldü. Bu yıldız sisteminde(i 18 koordinatı) bu davada yargılananların h 42 
koordinatlarındaki semes yıldızı amez gezegeninde cam fabrikalarında çalışma kampı cezaları 
almasına karar verilmiştir. Ceza alanlar ve aldıkları süreler; 
 
Rota çelik 2 yıl 
Atay çelik 5 yıl 
Zeno kat 4 yıl 
Tumen Nadia 1 ay 
Cesar giallo 10 gün 
Alize kalaç 33 gün 
Tamu nemmu: 30 yıl 
 
Diğer yargılanan sanıklar: mal varlıklarının %50’si oranında para cezası 
 
Cezalar böyle yağmıştır ve çeteciliğin beli kırılmıştır artık. Gezegenden sürgün edilenler de bir daha 
gezegene dönemeyecektir bile. Artık atu gezegeni areis’lerin emrine amade olmaya hazırdır. 
  
GEZEGEN REHBERİ 
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Proxima centauri sistemi-fanse gezegeni 
 
Namı diğer proxima centauri b gezegenidir. Dünyaya nazaran %25 daha az aydınlıktır 12 dünya 
gününde yıldızının etrafında döner. 1 günü 6 saat kadardır. Rüzgarlı bir gezegendir.Suyundan muz 
tadı gelir, etler parfüm gibi kokar, kanlar mor renkte olur. 2410 yılında kolonize edilmiştir. İlk koloni 
lideri regesa coneter’dır. 2461 yılında mars planetorluğuna kendi isteğiyle. 25.yüzyıl şartlarında koloni 
vilayetlerinin liderlerinin ömür boyu görevde olması yaygındı ve bu daha sonraki asırlara da sirayet 
edecekti. 2480 yılındaysa bağımsızlık elde etti  fakat güneş sistemi kongresine dahil değildi. 
Bağımsızlık ilan ettiği sene regesa coneter kendi isteğiyle görevi oğlu tesla coneter’a devretti ve 
emekli oldu. 
 
Güneş sistemi-ay 
 
2100 yılından itibaren dünyanın kolonisi olan ay uzun asırlar boyunca mutlu mesut yaşamıştır kolonisi 
ay toprağı altındadır milyonlarca nüfus barındırmaktadır. Ay 2458 yılında marsa katılmıştır ve bu 
katılımını pahalıya ödemiştir. 1.güneş sistemi savaşında kolonide bir katliam yaşanmıştır ay tarihinin 
gördüğü en büyük katliama sebep olmuştur. Milyonlarca insan oksijensizlikten ölmüştür. Savaş 
sonrasında dünya tarafından yeniden zaptedilen ayın yaraları sarılmaya başlanmıştır. Ay kolonisi 
güneş sistemi kongresine dahil değildir 
 
Alfa centauri-somen 
 
Kurawların hüküm sürdüğü gezegendir. 2463 yılında kolonileştirilmiştir. İnsanların ele geçirmesiyle 
birlikte nüfus bakımından kurawlar ve insanlar başa baş gitmektedir. İnsanlar sayesinde kurawlar ihya 
olmuştur ilkçağ toplumundan uzay çağı toplumuna sıçramıştır. Koloni lideri mesa coneter’dır. Somen 
kendi güneşi çevresinde dünya günüyle 300 günde döner. 1 gün ise 20 saattir. 
 
Alfa centauri-hatak 
 
Hatak somenin ardından gelen gezegendir ve soğuk bir kar topu gezegenidir. Küresel bir 
antarktikadır. En büyük problemi ısıtma problemidir. İnsanlar ve kurawlar bu gezegenin 
kolonistlerindendir. Hatak gezegeninin uçan balığı meşhurdur. Bu gezegende uçan balıklar ve yüzen 
balıklardan başka canlı hayatı bulunmaz. Ama kolonizasyondan sonra insanlar ağaç dikimi denemişler 
ve başarmışlardır. Hatak ısıtılması gereken bir gezegendir. Soğukken hatak çekilmez. Hatak 
gezegeninde sıcaklık yaz aylarında en fazla 10 dereceye çıkar. 2470 yılında kolonizayonu 
gerçekleştirilmiştir. Faunasına kutup ayıları ve penguenler eklenmiştir. sırf dünyadan özel olarak bu 
gezegene getirilmişlerdir. 
 
Alfa centauri b-Purpur 
 
Purpur mor gökyüzüne sahip bir gezegendir yapı itibariyle oksijen oranı azdır. %10 kadar oksijeni 
mevcuttur. Fanse’nin kurduğu kolonidir 2480 yılında kurulmuştur ve fanse’ye bağlıdır. 
 
Sirius-siristan 
 
Siristan siriusun çekimi sebebiyle kilitlenmiş bir gezegendir ve her daim tek yüzü yıldızına dönüktür. 
İnsanlar kolonilerini akşam üzeri olan orta bölgede kurmuştur. Gece bölgeleri dayanılmaz soğuk 
gündüz bölgeleri de tam aksine sıcaktır. Siristan canlılarının harika bir gece görüş özelliği vardır. Bazı 
hayvanlarsa toprak altında yaşamaktadır. Siristan 2476 tarihinde kolonileşmiştir. Hiç bağımsızlık 
kazanmamıştır 
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sirius-drada 
 
drada gezegeni dünya benzeri bir gezegendir. Yarı çöldür ve yerçekimi dünyanın 4 katı kadardır. 
Dradalılar bu gezegenin akıllı türüdürler uzaya yeni çıkmış insanların teknolojisi kadar teknolojileri 
vardır. Dradalılar genetiği değiştirilmiş vortelerdir. Yüksek yerçekimi nedeniyle kuşlar 100 metreden 
fazla yüksekliğe yükselemezler ve 10 dakikadan fazla havada kalamazlar. Drada gümüş madeni 
açısından zengin bir gezegendir ve bu yönüyle insanların iştahını kabartmaktadır. Drada 25.yüzyıl 
boyunca koloni olmamıştır. 
 
Tau ceti-muşra 
 
Muşra gezegeni insanlık açısından daha fazla ilginç gezegendir. Fantastiklik oranı fanse’den oldukça 
yüksektir. Kumunun tadı çikolata gibidir, ormanında ağaçlar mangal kokusu benzeri koku salgılar. 
Bitkilerin tadı et gibi, hayvanların tadı ot gibidir. Muşra insanlar için oldukça ilginçtir üzerinde bir sürü 
kıta vardır. Bir kıta tamamen ormanlarla doluyken diğeri çöllerle doludur.  Muşra gezegen olarak 
farklı farklı canlılara ev sahipliği yapar. Bu gezegende unicorn bile bulunmuştur. Boynuzu ışık üreten 
bir hayvandır muşra unicornu. 
 
Muşra gezegeni fino canlılarının gezegenidir. Finolar buranın akıllı varlıklarıdır ve kolonileşmede 
insanlara pek sorun çıkartmazlar. Muşra 2486 tarihinde kolonileştirilmiştir. 
 
YAŞAM FORMLARI REHBERİ 
 
kuraw 
 
Boyları 2 metre kadardı ellerinde 4 adet parmak vardı, vücutları gri renkteydi ve tüyleri insan tüyleri 
gibi seyrek ve inceydi. Tıpkı tüysüz kedi gibiydiler. Başlarının üst kısımlarında insan gibi saçları vardı 
lakin yüzleri tıraşlıydı ve bıyıkları da yoktu. somen’in akıllı türüydüler ve insanlar gelmeden bir ikçağ 
kültürü gibi yaşıyorlardı. İnsanlardan sonra uzay çağına bir anda sıçramışlardır. Somen’den sonra 
hatak gezegenine de yerleşmişlerdir. Güneş sistemi kongresinin gayrıresmi ortaklarıdır desek yanlış 
olmaz. Hatak ve somende söz sahibidirler. Bu gezegenin idaresinde bulunmaktadırlar. Refleks olarak 
harika yaratıklardır. Etçildirler ot yemezler. 
 
Hamat 
 
At benzeri ama kurt büyüklüğünde hayvanlardır etleri zehirlidir fanseye özgü hayvanlardır. 
 
Tukur 
 
vücudu kurda benzeyen mavi renkli, bacakları at bacağına benzeyen keskin dişli hayvanlardır ve 
kurawlar onları binek hayvanı olarak kullanırlar. 
 
Dradak 
 
Dradalı vorte cinsi akıllı canlılardır. gözleri biraz büyük 160-170 metre boylarında kalın kemikli 
varlıklardır. Vücutları sarıdır ve saçları beyazdır. Nefes alınca görünmezlik kazanma özelliği yoktur. 
Vortelerin genetiğiyle oynanmış halidir. Sirius sisteminde yaşarlar. Şekil şemal olarak insanlara 
benzerlikleri yüksektir. Hamilelik süreleri 3 ay kadardır. Kanları pembe renkte, sütleri turuncu 
renktedir. İnanç olarak enerjiye inanırlar. Onlara göre mutlak yaratıcı enerjidir. elektriğe büyük 
kutsallık atfederler. 
 
Kalhip 
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Kalhipler drada gezegenine özgü yarı at yarı deve benzeri çöle uyum sağlamış bir hayvandır. Uzun 
süre susuz dayanabilir. 
 
Yuvarlak yılan 
 
Yuvarlak yılan somen gezegenine özgü bir hayvandır fakat uzunluktan ziyade ince bir pasta gibi 
yuvarlaktır. Sürünerek hareket eder. İyi kamuflaj özelliği vardır. Gözlerinin baktığı yerler derisine 
yansır ve baktığı yerin renkleriyle desenleri vücudunda olur. bu sebeple yakalanması zor bir 
hayvandır. Hem yassıdır hem de sürekli renk değiştirir. 
 
Fino 
 
Tau ceti’nin akıllı canlılarıdır tavşana benzerler 20-25 santim uzunluğundadırlar, turuncu renklidirler. 
Ömürleri çok uzundur 1200 yıl kadar yaşayabilirler. Genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Finolar 
genellikle iyi niyetli canlılardır, hayatları monotondur, pek vaziyetlerinden sıkıntı çekmezler. 
 
Suhva 
 
Suhvalar kurt adam benzeri varlıklardır ve kano yıldızının perke gezegeninde yaşarlar. Sıcak iklim 
severler, sıcak ortamları severler, gezegenleri de sıcaktır hatta. Etçil yaratıklardır. Kurawlara itici 
gelirler. Başka uzaylı ırklarla pek muhatap olma taraftarı değildirler ayrıca grumenleri dengeleyen 
güçtürler grumenler bile şaşırmıştır suhvaların kısa zamanda böyle güçlenmesine. Suhvalar yeri 
geldimi grumenlere de saldırabilir fakat çoğunlukla kendilerine dokunmayan ırklara dokunmazlar. 
 
BAZI ÖNEMLİ KİŞİLER 
 
Minua colombus (2369-2450) 
 
Minua colombus 2369 londra doğumlu bir astronottu. O ceddi kristof kolomb gibi yeni dünyalara 
açılmak istiyordu ama onun yeni dünyası ne mars olabilirdi ne titan ne de ganimed. Onun yeni 
dünyası proxima centauri olmalıydı. O 4 yaşındayken dünya kendini 5.dünya savaşının içersinde 
bulmuştu. KAB da savaşa girenlerdendi. Batı avrupa federasyonuna karşı savaş ilan etmişti. babası 
orduda yüzbaşı olan minua savaş sırasında babasını(albert colombus) kaybetmişti yaşı küçüktü aklı 
ermiyordu babasına ne olduğuna. Annesi de ona “göklere gitti oğlum” diyordu. Minua da bu yüzden 
göklere gitmek istiyodu. hem büyük dedesi gibi yeni dünyalar bulmak hem de babasını bulmak 
istiyordu. Savaş bitti ve minua artık büyümüştü anlamıştı babası geri gelmeyecekti ama o da 
gelmeyecekti böyle koymuştu kafasına. Nihayetinde çocukluğu yıkım ile geçmişti. 4 koskoca yıl 
savaşlarla geçmişti. Uçakların vızırtısı olmuştu sinek vızırtısı. 5.cihan harbinden sonra insanlık 
yaptıklarından ders çıkartıp kalıcı yeni bir barış dönemine girdi. Bu vesileyle fanse koloni programı 
hayata geçirildi. Proxima centauri’ye koloni kurulacaktı ve bunun için hızlı araçlar da şarttı. Minua 
teknolojiyi geliştiren ekipteydi ve fanse gönüllülerindendi. İsmi bile yeterdi “colombus” yani boru 
değil. Her ne kadar colombus amerikanın son kaşifi olsa da dünya tarihinde mühim bir kişilikti. 
Colombus 31 yaşındayken yolculuk zili çalıyordu artık. Tarihi fırlatmaya saatler kalmıştı. Bazı 
mürettebat arkadaşları “minua sen şimdi fanse’yi hindistan zannetme ha” diye de şakayla karışık 
takılıyorlardı minuaya. Minua da “evet orada hindistan kuracağım” diyordu cevaben. Minua fanseye 
gidilip koloni çalışmaları başlandığında orada evlenmişti ve koloni genel vali yardımcısı olmuştu. Uzun 
yıllar görevini ifa etti. Regesa coneter’ın en gözde adamıydı minua colombus. 2450 yılında hayata 
gözlerini yummuştu. Asıl aksiyon başlamadan bu hayattan göçüp gitmişti. Ömrü bitene kadar görevde 
kalmıştı. Fanse’nin gölge lideri olduğu da konuşulurdu. Regesadan yaşça büyük olması dolayısıyla ona 
çok yardımı dokunmuştur. Regesa onun hakkında “aslında çok düşündüm liderliği ona bırakmayı” bile 
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demiştir. Regesa’nın torunu tesla coneter minua colombus’un oğlunun kızı olan schintilla colombus 
ile evlenmiştir ve grey isminde bir çocukları olmuştur. 
 
Fanse’nin kolonisinin meydanının ismi de onun anısına colombus meydanı olarak isimlendirilmiştir. 
 
Kamer saran (2410-2460) 
 
Yıldızoğlu ailesinin düşmanı olan meşhur saran ailesinin bir üyesidir 2410 doğumludur baba adı 
salihtir. Kardeşinin adı kemaldir. 2440 yılında ay genel valiliğine atanmıştır. Ayın idaresi ondan 
sorulur. Milyonlarca ay vatandaşına ve ay kolonisinin idaresine bakar. Aydaki yegane şehir olan 
Lunarya’yı avucunun içi gibi bilir. Alex ratona’nın aklını çelmesi sayesinde mars ile iş tutmuştur. Çünkü 
ayı demir bir kubbeyle örtme fikri ondan çıkmıştı. Fakat kamere halkı da destek vermiştir. bu işin 
sonucunda savaş olacağını bile bile ve üstelik ayın dünyaya yakınlığını bile bile. danışmanları da bizzat 
uyarmıştır “efendim bu işin sonucu savaştır ve ay kalıcı oksijenden mahrum olduğu için koloni kapıları 
zarar görse koloni de biter” dese de kamer bu kadarına cesaret edilemeyeceğini düşünerek bu 
uyarılara kulak asmamıştır. Nihayetinde aya dünya yardımları kesilmiştir. fakat kamer saran mars ile iş 
tuttuğundan pek etkilenmemiştir. Nihayet savaş patlak verince yumurta kapıya dayanmıştır. Ama bu 
kapı başka kapıdır. Açıldı mı oksijen tükenir. Önce koloni dış kapısı zorlanmıştır ve kırılmıştır. 
Sonrasındaysa iç kapı kırılınca asıl film başlamıştır. Kamer saran “işte bu fena” demiştir. Ay sarayının 
kapılarını ve pencerelerini kapattırmış ve son ana kadar beklemiştir. Oksijen seviyesi kolonide 
düşmektedir basınç azalmaktadır. Koruyucu kıyafeti olanların sıkıntısı şimdilik yoktur ama gezegende 
patlayan patlayanadır basınç düşüklüğü insanların hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. 
Kolonideki yıkımdan çok az insan kurtulmuştur. Koloni baştan aşağı mezbahayı andırmıştır. Takviye 
mars askerleri de yeterli olamamaktadır. Kemal saran ay sarayını bastığında mars askerleri geç 
kalmıştır hatta ve kamerin odasına kadar çıkmıştır kemal.  Kamer için herşey bitmiştir ama kemal onu 
öldürecek değildir. Bu yüzden kendi kafasına sıkmasını istemiştir. Kamer kafasına sıkıp ölmüştür 
kemalin gözleri önünde. Kemal ve askerleri sarayı terk edeceklerken mars askerleriyle burun buruna 
gelmiştir ve mars askerleri kemal ve birliğini öldürmüştür. Fakat ne fayda sonuçta dünya askerleri de 
onları kapana kıstırmıştır ve “teslim olun” demiştir. Mars askerleri de mecburen teslim olmuştur. 
 
Setna areis (2404-2550) 
 
Tam bir radikal projeler geliştirme adamıdır mars vatandaşıdır. arkası sağlamdır, marsı bağımsız 
yapma fikrinin içten içe destekçisidir ve bu sebeple uxirego projesini ortaya atmıştır kullanmak için. 
bu gözü karalığının sonucu olarak hiçbirşey eskisi gibi olmamıştır. uzay tüneli gibi bir zamanlar 
kullanılan fantastik projenin de fikir babalığını yapmıştır. 1.güneş sistemi savaşında marsın 
planetorluk olarak bağımsız olması neticesinde siyasetteki ağırlığını daha çok arttırdı. fanseye gidip 
gezegeni marsa diplomatik yollarla katan setna areisin gözü hep yukarılardaydı ve mars planetoru 
alex ratonaya karşı darbe düzenleyerek kendisini planetor yapan operasyona ön ayak oldu. setnanın 
planetorluğuyla dünya ile ilişkiler normalleşme sürecine de girdi. 
 
setna areis marsta nüfuzunu arttırdıkça akrabaperverliği üst seviyelere çıkıyordu 2 adet kuzeninden 
biri olan gira'yı başvezir, area'yı ise dışişleri bakanı yapabilecek kadar pervasızdı. yetmedi dünyayı da 
karıştırdı başka bir akrabası olan seplen areis'in aklına girdi ydd başkanlık seçimlerine girmesi için ve 
maddi destek bile verdi kendi cebinden ve onun başkan olmasını da sağladı. 2500 yılında tek dünya 
devletinin kurulmasından sonraysa kızı mimi orta yeni dünya lideri olmuştu aile boyu saadet dendimi 
setna areis ve akrabaları insanlık aleminde tek geçilir. bu adam ve ailesine dünyaları versen 
doymamışlardır. Setna areis sıkı bir heyni düzeni taraftarıydı bu düzenin temsilcilerinden olan 
mehmet kinvo ile de arası çok iyiydi. yıllar boyunca huzur içerisinde planetorluk yaptı 
 
Yıldızlarası cumhuriyet kurulduğunda oun mars planetorluğu da sona ermişti. mars valisi olarak oğlu 
sedar areis II devam etti. birkaç ay sonra da setna areis vefat etti. vefat ettiğinde 146 yaşında olan 
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setna areis doğduğunda henüz fanse kolonisi kurulmamıştı bile. o öldüğündeyse artık insanlık birçok 
ırkla iç içe yaşıyordu ve birçok yıldıza gitmişti. 
 
Rua coneter (2445-2620) 
 
Rua coneter fanse doğumludur ve regesa coneter’ın torunudur babası hema coneter’dır. Dayısı mira 
areis’ın fanse ziyaretinden sonra dünyaya gitme kararı almıştır. Uzayın uzun yollarında dünyaya doğru 
yol alırken dayısından çeşitli konularda eğitimler almıştır. Yoldayken dayısının ölmesi üzerine genç 
yaşında geminin kontrolünü ele almıştır. Mars planetorluğuna setna areis geçince planetorluğun baş 
danışması vazifesine gelmiştir. Genç yaşına rağmen zeki ve parlak bir gelecek vaadi vardır bu çocukta 
potansiyel vardır. Rua daha sonraları da yükselişine devam etmiş ve mars iletişim bakanı bile 
olmuştur. Tek dünya devleti kurulduğundaysa yeni dünya kıtası kuzey ülke liderliğini almıştır. 
Yıldızlararası cumhuriyet kurulduğundaysa cumhurbaşkanı olmuştur. Onun cumhurbaşkanlığında 
atlanyalılarla yeniden bütünleşme sağlanmıştır. İlerlemiş yaşına rağmen yapay zeka olmayı reddeden 
rua coneter 2620 yılında vefat etmiştir. Rua o güne kadar insanlığın gördüğü çok olay görmüştü hayatı 
3 gezegende geçti fansede doğdu marsta yaşadı dünyada öldü. Doğduğunda güneş dışı bir kolonide 
valinin torunuyken öldüğünde yıldızlararası cumhuriyetin lideriydi 
 
Anther wolfheld (2268-2340) 
 
Babası eski almanya cumhurbaşkanı friedrich wolfheld olan anther wolfheld 2268 tarihinde münihte 
dünyaya gelmişti ve wolfheld ailesinin bir ferdiydi. Wolfheld ailesi varlıklı bir aileydi. Bu aile aslında 
bizzat heyni düzeni tarafından oluşturulmuş ve güçlendirilmişti. Kökeni adolf hitlerin oğlu helmut 
wolfheld’e dayanıyordu. 2. Dünya savaşı sonrası heyni sığınaklarında yaşayan adolf hitlerin orada 
sahibi olduğu oğlunun adı helmuttu. Helmutun kız kardeşi de heyni sığınaklarında yaşayan atatürkün 
kızı ayçaydı. Heyni helmutu almanyaya yerleştirince ona simyacılık sayesinde büyük zenginlikler 
vermişti. Heyni taşı altına çevirmenin yolunu biliyordu bu sayede helmutu almanyanın en 
zenginlerinden yapmayı başarmıştı. Helmut ve ailesi almanyanın ticaretinde söz sahibi ailelerinden 
olmuştu kısa sürede. Herkes şaşırıyordu wolfheld mucizesine. 2020’li yıllarda politikaya atılan 
wolfheld ailesi almanyada eyalet valilikleri almış bir aileydi. Wolfheld ailesi hep heyni düzeninin 
bağlantılısı olmuştu fakat newoo bütün bunlardan bihaberdi. Wolfheld ailesi newoo’nun içerisindeki 
truva atı oldu her daim. 
 
Anther wolfheld’den önceki 4 kuşak(babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin dedesi) avrupa birliği 
devlet başkanlığı yapmıştı. Hakeza anther wolfheld’de bunu yapacaktı tüm ibreler onu gösteriyordu. 
Ayrıca avrupa birliğindeki otoriterleşme artık sıradan bir hal almıştı. 2320 seçimlerinde anther 
wolfheld başa geçtiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O kendisine führer dedi, asker selamını 
nazi selamıyla değiştirdi, askeri üniformaları nazi üniformasına benzer şekilde tasarlattı. İkinci bir nazi 
dönemini başlatan adamdı anther wolfheld. Tabii ki bu nazi dönemi ilki gibi ırkçılıklar içermiyordu 
sadece otoriterliği mevcuttu. 
 
Seplen areis (2430-2600) 
 
Abd-kab-ydd adlı silsilenin son devlet başkanı seplen areis’tır. Neis areis’ın adrea adlı oğlunun 
torununun oğludur. Akrabası olan mars imparatorunun da teşvikleriyle başkanlık yarışına girmiş ve 
kazanmıştır. 20 yıllık başkanlığı süresince 2.güneş sistemi savaşını kazanmış ve toprak genişletmeden 
de nasibini almıştır. Devrinde uxirego artık gizli saklı olmaktan nihayet çıkmıştır tüm dünya ve güneş 
sistemi kamuoyu korkmadan uxirego’yu dillendirir olmuştur. 2.güneş sistemi savaşı sonrasında 
dünyada popülerleşen tek dünya devleti fikrine sıcak bakanlardan olmuştur ona göre artık dünyada 
klasik devlet mantığı miadını doldurmuştu artık ulusötesine gezegen devletine geçilmeliydi. Marsın 
yıllardır yaptığı dünyada da yapılmalıydı.  Nitekim öyle de oldu tek dünya devletine geçildiğinde 
seplen areis yeni dünya kıtası yöneticisi oldu. Yıldızlararası cumhuriyetin kuruluşuna dek görevini 
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sürdüren seplen areis 2555 yılından sonra aktif politikadan çekilerek emekliliğinin tadını çıkarmaya 
başladı. Emeklilik süresince yazarlık ve ressamlık yaptı 2600 yılında vefat etti. 
 
TEŞKİLATLAR REHBERİ 
 
Newoo düzeni 
 
1.güneş sistemi savaşı öncesinde marsta filizlenmişti. Oyunu daha büyük oynamak için bir süre 
marsta yer altı örgütlenmesi olmuştu. Alex ratona da bir üyesiydi bu düzenin. İngen chorterish 
liderliğinde yeni komplolarını yapmışlardı. Alex’in planetor olmasıyla yer altı örgütlenmeliğinden 
çıkmış tekrar yüzünü göstermişti. Newoo dünyanın dışındaydı ama dünya içindi. Grumen 
randevusuna hazırlanıyoruz diyorlardı hep ama grumen randevusu hiç gerçekleşmeyecekti. Newoo’ya 
göre gezegenler arasında idareyi ele aldıktan sonra grumenler gelecekti ve bundan sonrası tüm 
galaksiyi kasıp kavurmak olacaktı ama 1.güneş sistemi savaşının pek tatmin edici olmaması ve 
akabindeki mars darbesi sebebiyle newoo düzeni tekrar yeraltına çekildi. Zamanla düzen üyeleri 
çeşitli gezegenlere dağıldı, düzen bir daha da devam ettirilmedi bile. newoo’nun son hamlesi de 
böylelikle hüsranla sonuçlanmış oldu newoo artık tamamen ölmüş oldu. Nihayetinde yüzyıllardır 
süren bir hayal kırıklığı neticesinde işin esprisi kalmamıştı. Şimdi herkes sadece kendi gününü gün 
etmeyle uğraşıyordu. 
 
Heyni düzeni 
 
Dünyanın uzay çağında atılımlarının müsebbibidir. Yıldızlararası cumhuriyetin kurulmasını da 
sağlamıştır. Maksadı atlanyalılarla birleşmeye zemin hazırlamaktır ve bu uğurda dünya insanını 
teknolojik olarak daha yükseltmektir. Atlanyalı-dünyalı bütünleşmesiyle birlikte heyni düzeni de eski 
popülaritesini kaybetmiştir. Zamanla bir hayır kurumundan farksız olmuştur. Hatta heyni yardım vakfı 
ismini lmış ve gezegenler arası ilkyardım faaliyetlerine el atmıştır. 
 
Akdeniz imparatorluğu kimyevi işler bakanlığı 
 
Ydd-akdeniz ittifakına kadar çalışmaları gizlilikle yürütülmüş bir bakanlıkken ittifaktan sonra tüm 
dünyaya uxirego açıklandığında gizlisi saklısı kalmamış bir kuruluştur. Diğer bakanlıklar gibi merkezi 
de normal bir binaya taşınmıştır. 
 
ÜLKELER REHBERİ 
 
Mars planetorluğu 
 
Başkenti vishene olan mars planetorluğu güneş sistemindeki ilk gezegen çapı bağımsız insan 
devletidir. Gezegen çapı monarşiyle yani planetorluk sistemiyle yönetilmektedir. Alex ratona ilk 
planetordur. Mars güç açısından dünya ile eşit güçte bir güneş sistemi devletidir ikinci bir dünyadır. 
Dünyalaştırma çalışmalarının başarısı nedeniyle dünyada olan herşey marsta da vardır. Marsın tek 
eksiği dünyaya nazaran bir miktar soğuk olmasıdır. Alex ratona mars darbesine kadar mars planetoru 
olmuştur fakat setna areis’in kumpası neticesinde suikastle tüm kurmaylarıyla öldürülünce ve alexin 
varisi henüz olmadığı için setna areis planetor olmuştur. 2.güneş sistemi savaşı sonrasında hindistan 
alt kıtası mars toprağı olarak tüm dünyaca tanınmıştır. 2550 yılına kadar planetorluk vasfını devam 
ettirmiş o tarihten sonra yıldızlararası cumhuriyetin bir parçası olarak devam etmiştir. Sadece 2 
planetor görmüştür alex ratona ve setna areis. Setna areis yıldızlararası cumhuriyet kurulduktan 
birkaç ay sonra vefat etmiştir. 
 
Yıldızlararası cumhuriyet 
 



 
 

194 
 

Yıldızlararası cumhuriyet 2550 yılında kurulmuştur uzaydaki tüm insan kolonilerini ihtiva etmektedir. 
Hızlı bir biçimde yükselmektedir. 
 
TEMA 3 – ZİRVE VE DÜŞÜŞ 
 
HİKAYE 1: DRADA’NIN YÜKSELİŞİ 
 
20 temmuz 2969, aya ayak basmanın 1000. Yıldönümü 
 
Tam 1000 yıl olmuştu insanoğlu aya ayak basalı ve bu çok anlamlı bir gündü. 1000 yıl önce bugün 
insanlık tarihinde uzay çağı başlamıştı. İnsanlık için büyük bir adımdı 10 asır evvelki o adım. Ve 1000 
yılın sonunda artık astronot olup uzaya çıkmak insanlar için sıradanlaşmıştı. 1000. Yıl şerefine törenler 
tertiplendi dünyada, ayda ve marsta. Özellikle aya ilk ayak basılan yerdeki anıttaki tören muhteşemdi. 
Bu anıt ay kolonisinin tam merkezinde bulunuyordu. İnsanlar 1000 yıl sonunda idrak ediyordu ki 
teknoloji baş döndürücü hızla gelişiyordu. 969-1969 arası ile 1969-2969 arasında dağlar kadar fark 
vardı. Peki şimdi ne olacaktı? Bu kadar gelişen teknoloji bir yerde elde patlamaz mıydı? Henüz bunları 
sormak için çok erkendi. 
 
Sene 3000! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
 
Yıllar yılları kovalamıştı ve insanlık 3000 yılına kadar ilerlemişti. Asteroid kuşağı artık yoktu güneş 
sisteminde çünkü insanlar kah madencilik kah inşaat için toprak ihtiyaçları sebebiyle asteroidleri 
tüketmişti. Ceres gezegeninde bir zamanlar koloni bile varken artık ceres gezegeni yoktu insanlar 
yemiş yemiş bitirmişti tabiri caizse koskoca ceres gezegenini. Güneş sisteminde koloni kurulmadık 
gezegen de kalmamıştı neptün ve uranüs hariç fakat neptünde de uydulara koloniler kurulmuştu. 
Jüpiter ve satürnde atmosferin içinde yüzen koloniler kurulmuştu. Bu koloniler aslında bir çeşit yakıt 
merkezi görevini görmekteydi. İnsanlar 3 tane daha yıldıza koloniler kurmuştu bu yıldızlar verde, 
autan ve krebi yıldızlarının gezegenleriydi. İnsanlığın hayatını kolaylaştıran uxirego elementi dünyada 
uzun zaman önce bitmişti ve semes yıldız sisteminden bu element elde ediliyordu şu anlık. Ama 
madde kullanıldıkça fiyatı da yükselmekteydi, maliyeti artmaktaydı. Bu bir medeniyetin sonunu 
getirebilirdi yine insanlık başa dönebilirdi. Ayrıca insanların dikkat etmediği bir olgu daha vardı o da 
yıldızlararası cumhuriyete karşı diş bileyen başka ırklardı. Dradalılar artık kurawların da yardımıyla 
medeniyetlerini güçlendirmişti ve buena, kamua ve vera yıldızlarına seferler başlamıştı. İnsanlar da 
kurawların dradalılarla iş tuttuğunu öğrenmişti ama ne fayda verirdi ki? Henüz bir şey yapılamazdı. 
 
Ayrıca insanlar büyük değişimler yaşamıştı. Atlanyalılarla tekrar bütünleşen insanların boyları bile 
uzamıştı ama atlanyalıların boyları ve ömürleri bu birleşme sebebiyle kısalmıştı. Dünyalıların da 
uzamıştı. Ortalama 500 sene yaşıyordu insanlar ve ortalama 2 metre kadar boyları vardı. 
Atlanyalıların ve dünyalıların boyda ve yaşlılıkta eşitlenmesi gayet güzel olmuştu. genetik biliminin 
geldiği noktayı gözler önüne seriyordu. 
 
Drada’nın yükselişi 
 
Dradalılar yüzyıllar evvel büyük darbe yiyen medeniyetlerini kurawlar sayesinde daha güçlü şekilde 
ayağa kaldırmıştı ve 3 ayrı uzay gemisiyle 3 farklı yıldıza doğru yol almaktaydı. Vakti gelmişti 
dradalıların intikamının ve bu süreç iğneyle kuyu kazarcasına gerçekleştirilmişti. En yakın yıldız olan 
neva yıldızından başladılar ve dradalıların yaşadığı tahmin edilen etravul gezegenine iniş yaptılar. 
Etravul çoğunlukla çöl bir gezegendi %45’i denizlerden oluşmaktaydı ve buradaki dradalılar 
hayatlarını vahaları genişletmeye çalışarak geçiriyorlardı. Dradalılar indi etravul’a ve çölde yaşayan 
dradalı akrabalarını gördüler. Bu dradalıların ten rengi koyulaşmıştı sıcak iklimden dolayı ve dilleri de 
asırların ve mesafelerin getirdiği farkla büyük ölçüde değişmişti. Buna rağmen anlaşmaları zor 
olmamıştı ve dradalılara kısa sürede müjdeyi verdiler; “eve dönüyoruz!” fakat asırlardır başka bir 
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gezegende yaşayan dradalıları da tahliye etmektense burada drada medeniyetini uzay çağına yeniden 
taşımak daha iyi bir fikirdi. Sonra kamua ve buena yıldızlarındaki dradalılar da ziyaret edildi ve artık 
mutlu son geliyordu dradalılar için çünkü hasret bitmişti dradalıların gücüne güç katılmıştı. 
 
Nasi ome anlatıyor; 
 
Ben nasi ome etravul ziyaretini anlatmak istiyorum; 
 
Kurawlar gezegenimize geldiğinde teknoloji verdiler bize ve medeniyetimizi baştan ayağa kaldırdılar. 
Drada gezegeninde kurawlar ile mutlu mesut yaşadık ve yıldızlararası yolculuk vakti geldiğinde kendi 
öz kaynaklarımızı kullanarak yaptık bunu. Dradak tarihini kökünden değiştirecek bir seferi komuta 
ettim. İstikametimiz neva yıldızının etravul gezegeniydi ve burada dradaklar olmalıydı. 2 seçenek vardı 
ya dradalılar ölmüş olmalıydı ya da burada yaşıyor olmalıydı. Drada’ya getirecek durumumuz 
olmamasına rağmen eve dönüş için teklifte bulunacaktık. Bize kalsa bulundukları gezegende olmaları 
daha iyiydi. Çöl gezegeni etravul’un beyaz denizleri vardı tadı da biraz tuzlu süt gibiydi bu denizlerin. 
Suları da süte benzerdi herhalde diye tahmin ettik. İndik etravula ve dradak kardeşlerimizi bir süre 
sonra gördük. Ten renkleri koyulaşmıştı, çöl canlısıydılar artık. Dilleri de çok farklılaşmıştı. Doğaldı 
tabii ki asırlar geçmişti dil nasıl aynı kalabilirdi ki? Eve dönüş zamanı dedik kardeşlerimize ama hiç 
gelmek isteyen olmadı gezegenlerinde mutluydular ve asıl bizim burada kalmamızı istediler. Daha 
cazipti ve kabul ettik buraya bir kolonist ekip gönderecektik ve bu gezegenin dradaklarını da 
teknolojik olarak ileri seviyelere taşıyacaktık. Daha sonra kamua ve buena yıldızlarına da gidip 
oradaki kardeşlerimizle iletişim kurduk ve bu vaziyet insanların kulağına gitti diyebilirim tedarikli 
olacaklardı. Fakat ne olursa olsun bizler insanlarla savaşmak niyetinde değildik barış istiyorduk. 
 
Bütün bu gelişmelerden insanlar bir süre içerisinde haberdar olmuştu tabii ki. Kurawlar ve dradalılar 
işbirliği içerisindeydi peki ne olacaktı? İnsanlar şimdi bir uzay savaşıyla mı karşı karşıyaydı? Bu 
gelişmeler neticesinde yıldızlararası cumhuriyet bakanlar kurulu da kaçınılmaz olarak toplanmıştı bir 
karar alınmalıydı çünkü ortada adı konmamış bir koalisyon vardı. Toplantıda bazıları savaş olmaz 
görüşündeydi çünkü koalisyonun gücü insanlardan kat be kat azdı, bir kısımsa savaş olur ama 
kazanırız görüşünde birleşiyordu. Devlet başkanı Aurkard kinvo tüm önerileri dinlemişti ama 
kendisinin daha iyi bir fikri vardı o da büyük boy bir gezegen yok edici silah yapmaktı ama bu nasıl 
olacaktı? İşte bütün mesele bundaydı. Proje maliyetliydi ve uxirego kaynaklarının çoğunluğunu bu 
projeye aktarmak gerekecekti. Öyle de olmuştu gezegen yok ediciyi yapmak için başta semes 
yıldızının aras gezegeninden uxirego madenleri getirilirken diğer bir yandan da tüm kolonilerden akın 
akın ham maddeler gelmekteydi. İnsanlar diğer yıldızların gezegenlerindeki kaynakları sürekli güneşe 
doğru taşımaktaydı. Aylarca süren bu hareketlilik dradalıları ve kurawları da korkutmuştu insanlar bir 
nevi göz dağı veriyordu. 
 
Kuraw ve drada liderlerinin toplantısı 
 
K; insanlar görünüşe göre etekleri tutuşmuş varlıklara dönüşmüşler değil mi sayın başkan? 
D; hem de ne tutuşma. Gezegen yok edici yapıyorlar ne için? Bizim için. Korkuyorlar intikam 
almamızdan. Eh haklılar zamanında çok çektirdiler bize. Fakat biz de korkuyoruz ne yalan söyleyelim 
K; 700 kilometre genişliğinde ve 300 kilometre yüksekliğinde devasa araç ne demek ya? Bildiğin 
medeniyet yok edici bu. İnsanların bu kadar gözü dönmüş anlaşılan. Fakat gözdağı olarak kalacağını 
ümit ediyorum. 
 
2 yıl içerisinde gezegen yok edici tamamlandı ve bugüne kadar insanlık tarihinde görülmüş en büyük 
uzay aracı ve en büyük savaş makinesiydi. 700 kilometre genişliğe ve 300 kilometre yüksekliğe sahipti 
bir puroyu andırıyordu . imalatı uzayda robotlar tarafından gerçekleştirilmişti. Geminin ön tarafında 
ise ölümcül silah bulunuyordu ateşlendiği anda hedefteki gezegeni bir meyveyi parçalar gibi 
parçalıyordu. Tek bir sıkıntısı vardı o da yavaşlığıydı bu devasa objenin. Gemi  bir ışık yılını 1 yılda kat 
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edebiliyordu. Bu iri kıyım objeyi denediler hatta ve makemake cüce gezegenini yok etti insanlar. Bu 
insanlığın yaptığı en devasa araçtı ve insanların elindeki uxirego stoklarının çoğunu da tüketmişti. 
İnsanlar akıllıca davrandı ayrıca ve bu devasa nesneyi alfa centauri sistemine gönderdi maksat 
kurawları dize getirmekti eğer insanlarla savaşırlarsa somen gezegeni patlatılacaktı. 
 
Birkaç yıl süren gerginliğin neticesinde sağduyu galip gelmişti ve insanlarla dradalılar arasında barış 
tesis edilmişti. Artık dradalılar bağımsız bir federasyon olacaklardı. İnsanlar ise durup düşündüler 
uxirego kaynakları çok azalmıştı neler yapılmalıydı? Ya insanlar robotlaştırılıp kıyamete kadar üreme 
yeteneği olmayan bir nesil olarak yaşayacaklardı ya da başka gezegenlere seferler 
düzenleyemeceklerdi. 
 
Aurkard kinvo’nun yaptırdığı iri kıyım bu araç yüzünden sıkıntı büyüktü anlayacağınız. Baharatlarla bir 
yere kadardı mühim olan saf uxiregoydu. Diğer gezegenlerde de uxirego aranacaktı mecburen. Ama 
hiçbir gezegende arastaki kadar uxirego yoktu. arasın her yerinde uxirego fışkırıyordu ama  başka 
gezegenlerde az miktardaydı. 
 
HİKAYE 2 – GRUMEN BELASI 
 
3005 yılında Dradalıların yaşadığı gezegenlerden olan neva yıldızındaki atrat gezegenine bir gün 
kimliği belirsiz bir uçan nesne yaklaştı. Başlangıçta dradalılar insanlar geldi diye düşünürken sonradan 
fark ettiler ki bu bir insan gemisi değildi çünkü gemi iner inmez içerisindekilerin insan olmadığı 
görüldü. Grumenler dinozorlara benziyorlardı 2 ayak üzerinde yürüyorlar ve 2 kolları vardı vücutları 
10 derece öne eğikti, kuyruğu vardı bir t-rex’e benziyordu ama çenesi ve ağzı kısaydı öne doğru uzun 
değildi ve dradalıları avlamaya başladılar. Atrat kolonisinin hali içler acısıydı avlanma bittiğinde. 
Koloni nüfusunun %20’si ölmüştü. Olay birkaç gün de olsa gecikmeli olarak insanların ve kurawların 
kulağına gitmişti bile ve bir trajedi yaşanmıştı. Bu sürüngenler acaba geri döner miydi? İşte asıl tehlike 
şimdiydi çünkü kah insan, kah dradalı kah kuraw hiç birbirinin etini yemeyi düşünmemişti ama bu 
fazla gelişmiş kertenkele sürüsü bir gezegenin %20’sinin nüfusunu yemişti ve kalan etleri de kendi 
gezegenlerine götürmüşlerdi. Bu dinozor sürüsü uzayın baş belası olacaktı bu kesindi. Dadanmışlardı 
insanların yakınlarına. Çok süre geçmeden insan, dradak ve kuraw cumhuriyetleri ortak toplantı 
düzenledi. Toplantıda şunlar konuşuldu; 
 
İnsanlar; görüldüğü üzere dostlarımız dradaklıların başı belada geçmiş olsun diyoruz. Asırlardır 
ortalarda olmayan grumenler birden piyasaya çıkmış dehşet saçıyorlarmış. 
Dradaklar; birkaç asır önce bizi tarihten silmeye çalışanların bugün geçmiş olsun demeleri ne ironik 
Kurawlar; tartışmayalım lütfen dert hepimizin derdi. Bu sürüngenler tekrar ortaya çıkabilir. 
Dradaklar; hedef biz oluyoruz çünkü biz daha yakınız hedeflerine öyle görünüyor 
Kurawlar; bence rastgele geliyorlar yoksa bu zamana kadar beklemezlerdi. Sahipsiz yıldızlarda da 
avlanmış olabilirler. 
İnsanlar; gemileri tek değil zaten ve asıl tehlike filolarını böldüklerinde ortaya çıkabilir. Gezegen yok 
edici tek başına sadece tek yıldızda etkili olabilir malum yavaş hareket ediyor. Onların avlanmalarına 
diğer ekstra çözümlerimiz de olmalı. 
Kurawlar; üç ırk gücünü birleştirse nasıl olur 
Dradaklar; zaten aramızda en güçlülerimiz insan ırkı. Suhvalara teklif götürelim kano yıldızına gidelim 
İnsanlar; iyi fikir. Dinsizin hakkından imansız gelir. 
Kurawlar; bize itici geliyor o fazla gelişmiş köpekler 
İnsanlar; uzaylı da olsa kedi köpek anlaşamıyor arkadaş ya. İyi o zaman ittifak kurmayalım ve bu akıllı 
dinozor kılıklı varlıklar bizi şiş kebap yapsın demi? 
Dradaklar; denize düşen yılana sarılır kuraw kardeş. Mecburuz buna. 
Kurawlar; kardeş mi? Size benzer bir yanımız yok ki bizim hahaha 
İnsanlar; çok espritüelsiniz canım. Neyse mutabakat sağlandığına göre hayırlı olsun bari ne diyelim. 
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Hui coneter araştırma yapıyor 
 
Hui coneter anlatıyor; 
 
Gençliğimde çok duyardım grumen lafını ve heyni düzenini bu canlıların varlığı barizdi elbette ve 
tehlike kapıyı şimdi tekrar çalmıştı. Ama uzun uzun yıllar geçmişti bu hikayenin üzerinden. Babam rua 
anlatırdı newoo-grumen münasebetlerini. Fakat 1.güneş sistemi savaşından sonra newoo tamamen 
ortadan kalkmıştı chorterish ailesi de başka gezegenlere dağılmıştı. Çoğu belge halen bu ailenin 
arşivinde saklı olmalıydı. Yaşlı başıma bakmaksızın izini sürecektim. Güneş sistemi içinde yaşayan 
chorterish soyundan kimse yoktu ama tahkikatlarım neticesinde öğrendim ki fanse gezegeninde 
mevcutlardı en yakın chorterish’ler. Proxima centauri yolu görünmüştü bize. 2 gün kadar süren 
yolculuktan sonra ulaştım fanseye. Baba memleketiydi burası ve güzel bir yerdi aslında biraz karanlık 
olsa da. Burada yaşayan modon chorterish isminde hemen hemen benim yaşıtım olan yaşlı bir adamı 
buldum ve ziyaret etmek istediğimi belirttim memnuniyetle karşıladı ve teşrif ettim evine. 
 
Modon; hoşgeldiniz sayın komutan. Neden benimle görüşmek istediniz sorabilir miyim? 
Hui; sizinle grumenler ve aileniz arasındaki ilişki konusunda bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. 
Modon; grumenler evet saldırılarını duymayan kalmadı ama bizim bunu yaptırdığımızı düşünmeniz 
pek mantıklı gelmiyor bana. Ailemizin siyasi işlerden el etek çektiğini söyleyebilirim. 
Hui; evet el etek çektiler ama siz de biliyorsunuz ki aileniz iş tutmuştu bu canlılarla. Sizden bizim 
bilmediğimiz şeyler duymak istiyoruz bu canlılarla alakalı. 
Modon; ciddi söylüyorum pek malumatım yok sayın general. Sadece bu canlıların eski zamanda bizle 
iletişimde olduklarını ve dünyayı köleleştirmek istediklerini biliyorum. Detaylı bilgiler mato yıldızının 
folia gezegeninde bir mağarada saklanıyor. Orada inzivaya çekilmiş bir akrabam var yardımcı olursa o 
olur inanın ki. 
 
Teşekkür ederek ayrıldım ve uzay aracımla mato yıldızına doğru yola koyuldum elimdeki adresle. 
Ormanlık bir gezegen olan folia’ya indim. Gezegende satılan iletişim cihazlarından bir tane satın aldım 
ve de bir asker olduğumdan gezegen komutanlığına uğradım selam kelam derken onlardan bir adet 
araç istedim sağolsunlar ihtiyacımı karşıladılar ve koyuldum yola. Taşrada bir yerdi bu mağara kuş 
uçmaz kervan geçmez derler ya eskiler o tür bir yerdi. Uzun uğraşlar sonucu buldum mağarayı kıyıya 
yakın bir adadaydı ve buraya özgü köpeğe benzeyen hayvanlar vardı yaklaştırmıyordu beni. Ve 
çağırdım “bay chorterish!” diye. Geldi tanıştırdım kendimi yıldızlarası cumhuriyet görevlisiyim diye ve 
kabul etti evine sağolsun. Folia çayı ikram etti bana ve konuşmaya başladım bay chorterish ile; 
 
Coneter: bay chorterish belki biliyorsunuz cumhuriyet istila tehdidi altında ve grumen ırkı bu istilaya 
başlamak üzere eli kulağında. Dradalılara saldırdılar maalesef. 
Corterish: demek öyle. Gezegen yok edici ne güne duruyor ki kullanın onu 
Coneter: gezegen yok edici kağnı gibi malum bize sizin değerli bilgileriniz lazım. 
Corterish: kağnı nedir? 
Coneter: antik çağlarda dünyada kullanılan bir zımbırtı işte. Neyse konumuz bu değil newoo örgütüne 
ait değerli bilgilerden faydalanmak istiyoruz. 
Corterish: bunlar bir antika bay coneter size veremem. 
coneter: sizden isteyen kim? Sadece newoo-grumen ilişkisini inceleyeceğim. Merak etmeyin size 
soruşturma filan açılmaz. 
Corterish: soruşturma mı? Dedelerimin hatalarından mesul değilim. Gelin benimle. 
 
Ve kütüphaneye gittin tarihin tozlu sayfalarından belgeler buradaydı. Okudum araştırdım ve 
öğrendiğim kadarıyla grumenler ve newoo arasında bir anlaşma varmış bu örgüt yaptığı yardımlar 
karşılığında insanları bir nevi av hayvanı gibi kullanmak istemiş. Grumenlerin direktifleriyle uzaya 
hakim olup insanlığı kendi kötücül planlarıyla yönetmek istemişler. Dünya savaşlarında newoo sürekli 
başarısız olunca da grumen iletişimi kesilmiş. 1.güneş sistemi savaşında da başarı gelmeyince gerisi 
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malum zaten newoo tamamen dağılmış. Ayrıca newoo’nun grumen ittifakından teknolojik manada 
güçlenince ayrılma planı bile varmış. Fakat evdeki hesap çarşıya uymamış tabii ki. Ayrıca mağara 
kütüphanesindeki belgelerin birinde de grumen temasının nasıl sağlandığı anlatılıyordu. Şunlar 
yazılıydı; 
 
“newoo’yu kuran kişi heyni düzeni üyesiydi ve bir gün eline nereden geldiği belli olmayan bir piramite 
benzeyen taş geçti. Taşı inceledi ve silerken taşın üzerinden bir ışık huzmesi çıktı grumenlerle iletişim 
kanalı açıldı bu sayede. İletişime geçtiği bu grumen onun zihnini bulandırdı ve newoo örgütü 
böylelikle kurulmuş oldu” 
 
Herşey açıktı artık. Teşekkür edip ayrıldım gezegenden ve dünyaya doğru yola koyuldum. 
 
Kano yıldızına seyahat 
 
Hui coneter’ın bilgi toplamasından sonra 3 ırkın temsilcileri vakit kaybetmeksizin 80 ışık yılı uzaktaki 
kano yıldızaına doğru yol almışlardı. 66 günün ardından kano yıldızının çekim alanına girdiler ve Suhva 
uzay gemileriyle karşılaştılar ve araçlarını durdurdular. Hemen Suhvalar insan uzay gemisine eşlik 
ederek perke gezegenine götürdüler. Perke volkanik bir gezegendi ve gezegendeki en düşük sıcaklık 
25 derece kadardı. Sıcaktı, kavruluyordu ama dayandılar nihayetinde. Yapay zekanın da yardımıyla 
anlaşmaya başladılar kısa süre sonra. Yapay zeka artık tamamen yabancı dilleri de bir süre sonra anlar 
hale geliyordu teknoloji çok gelişmişti. 
 
Kanolara teklif götürüldü sürüngenimsilere karşı bizle ittifak kurun dendi ve kanoların da talebi şu 
oldu; “olası bir savaş durumunda sürüngenimsilerin ganimetlerinin hepsi bizim olacak” evet bir etçil 
ırka karşı başka bir etçil ırk ile anlaşılmıştı. Grumen ırkı yani sürüngen ırk düşünecekti şimdi başlarına 
gelecekleri. 
 
İnsanlar ve kurawlar dönüş yolundayken olan olmuştu grumenler atağa geçmişti ahu yıldızındaki 
insan kolonisine saldırmıştı ve çetin bir savaş geçmekteydi. İnsanlar mukavemet ediyordu 2 tarafta 
büyük kayıplar vermişti ve grumenler geri çekilmişti. Peki grumenler geri gelir miydi? Tam bir 
muammaydı ama gelecekleri de kesindi özellikle ahu yıldızındaki mukavemetten sonra daha güçlü bir 
şekilde gelecekleri kesindi ama ne zaman gelirlerdi? İşte o bir muammaydı. İnsanlar av olmamıştı ama 
ahu kuvvetleri büyük hasar görmüştü. Grumenler de anlamıştı büyük olasılıkla insanların artık 
köleleşmeyeceğini ve bu pahalıya patlayacaktı sürüngenlere ama daha vakit vardı. 
 
Güneş sistemine grumenler giriyor 
 
Hui coneter anlatıyor; 
 
İttifak filan yapmıştık tam o sırada ahu yıldızı saldırısı olmuştu ve püskürtülmüştü fakat uzun yıllar 
boyunca yeni bir saldırı nedense olmamıştı fakat suhvalarla ittifakımız devam etmişti ilişkilerimiz 
gelişmişti. Karşılıklı elçilikler açılmıştı. 3020 yılına kadar böyle devam ettik. Ben 400 yaşını devirmiş bir 
insanım tabi fakat koltuk tatlı geldiğinden komutanlığı bırakamadım. Bir gün plütondan acil koduyla 
mesaj geldi. Onbinlerce uzay gemisi güneş sistemine giriş yapıyordu! Kırmızı alarm verdik tüm uzay 
kuvvetlerini seferber ettik eller tetikte bekliyorduk. Gezegen yok edici bile hazırdı. Destansı bir savaş 
olacaktı. Yok olan asteroit kuşağını düşman kalıntılarıyla ikame edecektik yahut ham madde 
yapacaktık başka yolu yoktu. 
 
Uzay gemilerimiz mukavemet için hareket etti. Satürn civarında vuruşma devam etti. Dünyada naklen 
canlı yayın vardı elbette ve biz destanlar yazıyorduk. Binlerce gemiyi yok ettik ama bir kaza da oldu. 
Gezegen yok edici çalışır vaziyetteyken plüton isabet aldı ve paramparça oldu. Koskoca plüton tarih 
olmuştu insanlık onu çok özleyecekti. Son birkaç grumen uzay gemisi de bu gezegen patlamasını 
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görünce teslim oldu. Grumenler marsa indirildi ve esir alındı sorgulandı. Yapay zeka birkaç saatte 
dillerini çözmüştü onların. Sorgulanma bizzat benim tarafımdan yapıldı ve şu şekilde geçti; 
 

- Neden sistemimizi istila etmek istediniz? 
- Karnımızı doyurmak için 
- Biz de karnımızı doyurmak için sizi istila etsek nasıl olur? 
- Buna müsaade etmeyiz 
- Peki biz neden edelim? Sizin kendi kaynaklarınız yok mu? 
- Biz avcılık yapıyoruz sadece et yiyebiliyoruz o yüzden bu cumhuriyeti seçtik nüfusu çok 

yoğundu 
- Sizin gezegeninizde et yok mu? 
- Sadece böcekler kaldı başka hayvan yok eğer avlanmazsak aç kalırız 
- Asıl bir daha bize saldırırsanız siz ölürsünüz aç kalmayı bırak gezegeniniz kalmaz. Plüton 

patlayalı çok olmadı biliyorsunuz sizin gezegen de hayli hayli patlar. Şimdi git bunu sizin o 
sürüngen liderinize ilet. Yoksa ciddi ciddi geliriz gezegeninizi patlatırız. Acımayız yani büyük 
zayiat verdik zaten. 

 
Bu konuşmadan sonra grumen gemileri redil yıldızına doğru giderler ve üzücü haberi verirler savaş 
kaybedilmiştir büyük bir hasar alınmıştır ve insanların başka bir gelişi olursa bu sefer grumenlerin ana 
gezegenlerinin patlatılacağı tehdidi de iletilir. Grumenler el mahkum bir biçimde bu olayı sineye 
çekmek zorunda kalır ve rotayı başka gezegenlere çevirir ve bu mecburiyetleri onları yıllar sonra bir 
keşif sahibi olmaya itecektir. Yıllar yılları kovaladıktan sonra grumenler bir formül geliştirir. Bu 
formülün uygulandığı nesneler 5 kat daha fazla büyük boyuta ulaşabilmektedir ve böcekler mesela bu 
yolla gayet tabii ki büyütülebilir. 
 
Yıldızlararası federasyon kuruluyor 
 
3030 yılına gelindiğinde insanlar, dradalılar ve kurawlar artık birlikte hareket etme kararı almışlardı ve 
bu sebeple yıldızlararası federasyon kurulmuştu. Matar ve rema yıldızları yıldızlararası federasyona 
katılmamışlardı. 
 
3050 yılında galaktik vaziyet 
 
32.yüzyıla doğru gidiyordu insanlık ve güneş ve çevresindeki yıldızlar kolonileştirilmişti. Artık insanlar 
diğer uzaylı medeniyetlerle birlikte yaşamaya devam ediyordu. Tau cetililer, kurawlar, dradaklar hepsi 
birer yıldızlararası federasyon vatandaşıydı. Genetik uyuşmazlıktan dolayı kız alıp veremiyorlardı ama 
mutlu mesut yaşıyorlardı. Federasyonun en sakin üyeleri tau ceti’lilerdi çeyrek metrelik boylarıyla 
etliye sütlüye karışmazlardı insanlar ve diğerleriyle birlikte yaşarlardı. Köy hayatını seviyorlardı yüksek 
binalar, betonlaşmış kentler bunlarda hiç yoktu ve artık sadece tau ceti’de değil diğer gezegenlerde 
de bu ırka rastlamak mümkündü. Tau ceti yerli ırkı olan fino ırkı görüp görülebilecek en barışsever 
canlılardı. İnsanların varlıklarını bildiği birkaç ırk daha vardı fakat henüz ciddi bir temasa 
geçmemişlerdi. Bunlar karıncaya benzeyen nemmik ırkı ve aldebaranlılardı. Aldebaranlılar yıldızlarını 
hiç terk etmiş değillerdi ve kimse de aldebaran’a yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Yaklaşmaya 
çekiniyordu insanlar. 
 
İnsanlar aldebaran’a seyahat ediyor 
 
Yıldızlararası kolonileşme yüzyıllar öncesinden başlamıştı ama kimsenin aldebaran ziyaretine cesareti 
olmamıştı. Aldebaran büyük bir yıldızdı güneşten 40 kat büyüktü ve aldebaranlıların yaşadığı gezegen 
de keza dünyadan 10 kat büyük bir gezegendi. Hayatında kimse aldebaranlı görmemişti dünyada ya 
da öyle zannediyorlardı. 3053 yılında insanlar aldebaran fatihi adlı uzay araçlarına atladılar ve bu 
yıldıza gezi düzenlediler yıldızı ziyaret edip sakinlerini göreceklerdi. Astronot kıyafetlerini filan giyip 
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koyuldular yola ve sağ salim aldebarana ulaştılar. Büyük cesaretti bu aldebarana karşı içlerindeki 
anlamsız korkuyu kırmışlardı. Federasyonun parçaları oldukları için bir 2 kuraw ve 2 dradalı da hazır 
bulunuyordu gemide. Parlak bir yıldızdı aldebaran ve aldebaranlıların gezegenlerinin etrafında uzay 
araçları dolaşıyordu. Aldebarana indi insanlar sanki içgüdüleriyle yönleniyorlardı inecekleri yere ve 
önceden biliyor gibiydiler. Sanki bu yıldız hiç yabancı değildi. İnsanların hayallerindeki yemyeşil canlı 
canlı yerleşim yerleri gibiydi. Hayallerine ulaşıyordu sanki insanlar. indiler ve bir de ne görsünler! Bu 
aldebaranlılar asırlar evvel insanların uzaylıları tasvir ettiği hayal ürünü çizimlerdeki uzaylılara 
benziyordu. 180-200 cm boylarındaydılar, renkleri gri ve mavi arası bir renkti, çeneleri ufak, gözleri 
büyüktü, burunları sadece delikten ibaretti ve kulakları da insan kulağı gibiydi. Elleri 4 parmaklıydı ve 
bu canlılar elbise giyiyorlardı. Dünyalıların hayal ettiği gibi değillerdi. Hayal ettiklerine benziyordu ama 
bir noktada da benzemiyordu. 
 
Aldebaranlılar şaşırtmıştı dünyalıların dilini konuştular ve “hoşgeldiniz” dediler. İnsanlar, kurawlar, 
dradalılar birbirine bakıyorlardı tam bir iyi sıhhatte olsunlar durumuydu. Aldebaranlılar kendilerine 
vorte diyorlardı gezegenlerinin adı ise sekre idi. ve insanları misafir etmişlerdi saraylarında. Sekre 
gezegeni aldebaranın etrafında 1000 aldebaran gününde dönüyordu. kendi ekseni etrafındaysa 30 
saatte dönüyordu. yani dünya hesabıyla 1200 günde 1 yıl geçiyordu. büyük ve hızlı bir gezegendi, 
satürn gibi halkaları vardı, 2 tane uydusu vardı ve bu uydular ormanlık arazilerin olduğu atmosfer 
ihtiva eden uydulardı. Aldebaranlılar yani vorteler insan ziyaretçilere şunu anlattı; 
 

- Bizler sizlerden çok önce kendi medeniyetmizi kurduk sizlerden daha gelişmişiz. Bazen sizlerin 
gezegenine de geliyoruz hatta başka gezegenleri de ziyaret ediyoruz ama çoğunuzun bundan 
haberi yok. Çünkü kendimizi gizleyebiliyoruz üstün kamuflaj yeteneğimiz var. Nefesimizi 
tuttuğumuzda bizi de temas ettiğimiz nesneleri de göremezsiniz. Telepatik güçlerimiz de iyi 
mesela uzak mesafelere düşünce dalgalarımızı yayabiliyoruz. Bu sayede bizim gezegenimize 
inerken sıkıntı yaşamadınız ve dünyalıların dilini konuşmadığımız halde şu an öyle 
algılıyorsunuz. Dünyaya geçmişte de ziyaret yaptık ama kimse bizi ispatlayamadı çünkü 
kaybolmakta ustayız ve araçlarımızın hızına hiç yetişemediniz. Araçlarımızı bulut biçimine 
soktuğumuz da oluyor. ayrıca silikon maskelerimiz var ve gerçeğinden ayırt edilmiyor. Bir 
gezegene gidince oranın akıllı türünün maskesini giyiyoruz. Dillerinizi nasıl çözdüğümüze 
gelince dediğim gibi telepatimiz size nazaran daha iyi seviyede. Ama refleks olarak bir kuraw 
değiliz. 

 
Bir aldebaranlının ömrü 200 aldebaran yılı kadardı. Yani 657 dünya yılına eşitti bu süre. Mevcut 
aldebaran gezegeni hükümdarı ise 180 yaşındaydı yani dünya yılıyla 2519 yılında doğmuştu. 
 
İnsanlar şaşkınlıklar içerisindeydi neler neler dönmüştü böyle. Kim bilir eski zamanlarda daha neler 
neler olmuştu. Aldebaranlılar insanlarla işbirliği istiyorlardı aslına bakılırsa. Telepatik güçleriyle 
insanların akıllarına bu ziyaret fikrini ekmişlerdi. Sonuçta grumen ırkı bu kadar taşkınlıkla evreni kasıp 
kavuracaktı ama yıldızlararası federasyon ile aldebaranlılar güçlerini birleştirirse bu mesele kökünden 
çözülebilirdi. Bu yüzden insanlar aldebaranlıları dünyaya davet etti ve aldebaranlılar da kabul etti. 
kısa zaman içerisinde aldebaranlılar dünyaya geleceklerdi. Ve de insanlara şu teklifi yaptılar; “gelin 
bizim gemilerle gidelim daha hızlı gideriz” dediler. Aldebaranlıların gemileri bir ışık yılını 3 saatte kat 
edebiliyordu. 195 gün sonra insanlar aldebaranlıların gemileriyle dünyaya gelmişlerdi. Aldebaranlılar 
dünyalıların yaptıkları gelişmeleri yakından takip ediyorlardı ve de gezegen yok ediciyi gördüklerinde 
“işte bu!” dediler fakat “geliştirilmesi lazım” diye de eklediler. Çünkü çok yavaş hareket ediyordu bu 
gezegen yok edici. İlk etapta bir ışık yılını 1 güne indirmesi vardı ve aldebarranlılar dünyalılara şunu 
teklif etti; DNA’larınıza uxirego ekleyin. Dna’ya uxirego eklemek? Zahmetliydi ve riskliydi yan etkisi 
olabilirdi ama denemekte de fayda vardı. 
 
Çalışmalara başlamışlardı insan dna’larına uxirego eklenecekti çünkü uxirego kaynaklarının çok büyük 
kısmı gezegen yok edici için kullanılmıştı. Peki ne olacaktı uxirego insan dna’sına nakledildiğinde? 
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Olacaklar belliydi bugüne kadar uxiregonun insan tarafından içilmesi yahut yenmesi halinde olanların 
daha da etkilisi olacaktı ve artık genetik bir miras olacaktı uxirego. İnsanlarda telepati mümkün 
olacaktı, zekaları artacaktı, fiziki kuvvetleri de artacaktı, hafızaları daha da kuvvetlenecek ve ömürleri 
de uzayacaktı. Bilimsel çalışmalar 2 yıl kadar sürdü ve 3113 yılında ilk uxirego dna’sına sahip bebek 
doğmuştu dünyada. Bu bebeğin adı Novul kinvo idi. Novul kinvo mehmet kinvo’nun soyundan 
geliyordu ve aurkard kinvo’nun oğluydu. 
 
Uxirego’nun dna’laştırılmasını kurawlar da istemişti nihayetinde aynı devlet içerisinde yaşıyorlardı ve 
insanlar da kabul ettiler. Uxirego’nun kuraw dna’sına transferi ise ne yazık ki başarısız olmuştu. Denek 
olmayı kabul eden kurawların yavruları ölü doğmuştu bu yüzden yıldızlararası federasyonda insanlar 
dışında canlılar uxirego kullanmamıştı. Artık insan soyu uxirego dna’lıydı. İşte şimdi galakside hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacaktı. 
 
Lakin uxirego dna her bünyede farklı etki gösteriyordu kiminin sadece zekasını kuvvetlendirirken 
kiminin sadece beden gücünü arttırıyordu. Ömür meselesine gelince bazı insanlarda ömrü 
uzatıyorken bazılarında da 100 yıl kısaltabiliyordu uxirego dna biraz garipti bu yüzden ve her vücudun 
uxirego değeri aynı çıkmayabiliyordu. Uxirego dna ayrıca normal yoldan üremeyle geçiyordu. Yapay 
rahimlerde doğan çocuklar, dişi yumurtanın genetiğinin değiştirilmesiyle doğan babasız çocuklarda 
uxirego dna’sı etkili olmuyordu onlar normal insan gibi oluyordu. Bu sebeple tüm federasyonda 
devlet kontrolü olmadan doğal olmayan yollardan çocuk sahibi olmak yasaklanmıştı takriben 1 sene 
sonra. Doğan çocuklara ise vergi muafiyeti, devlet işlerinde öncelik gibi haklar verilmişti ki ikinci sınıf 
insan olamasınlar diye. Ayrıca telepati olarakta insanlar üzerinde farklı etkilere sahipti. Dna’sında 
uxirego çok olanın telepatisi daha kuvvetli oluyordu. 1 metre öteye bilgi aktaran da vardı daha uzak 
mesafeye aktaran da vardı. telepati dalgası bir ortama girdiğinde o ortamdaki herkes duyardı tıpkı 
sesle konuşma gibi. 
 
Aldebaranlıların insanlarla tarih boyunca ilişkileri 
 
Aldebaranlılar dünya zamanıyla 15000 yıldan beri uzaydaydılar ve daha önceki binyıllarda uzayda çok 
etkin ırktılar. Zamanla aldebarana çekilip kendi içlerinde geliştiler ve savaş gibi işlere karışmadılar. 
Özellikle uxirego elementinin olduğu gezegenlerden bu elementi aldılar ve akıllıca kullandılar. Daha 
çok kendi yıldızlarını korumak, kendi sağlıklarını korumak, acıkma hissini azaltmak maksatlı kullandılar 
bu elementi. Kendi yıldız sistemleri etrafında geliştiler ama dolu dolu geliştiler bu gelişmeyi yaparken 
başka gezegenlere de ziyaretlerde bulundular. Çok deşifre edildiler ama hiç ispat edilemediler. Çünkü 
maskeyle yüzlerini genellikle gizlediler bu yüzden insanlardan yahut diğer canlılardan ayırt 
edilemediler. Grumen ırkı ile karşılaştılar çoğu kez ve savaş bile yaptılar m.ö 6000’lerde. M.ö 
6000’lerden sonra da insanlarla sık sık görüşmeye devam ettiler. Ta ki atlanyalılar dünyayı ziyaret 
edene kadar. Atlanyalıların ziyaretinden sonra ise pek gelmediler. Gelseler de insanlarla yüz göz 
olmadılar. 
 
Sene 3100; büyük galaktik savaşta grumenler yok ediliyor 
 
Novul kinvo anlatıyor; 
 
Ben novul kinvo dünyanın ilk uxirego dna ile doğan bebeğiyim insanların dönüşümünün bir 
ürünüyüm. Federasyonun lideriyim şu an ve bu anlatacağım olayda savunma bakanıydım. Hangi olay 
mı? Grumenlerin süpürülmesi olayında. Tarihin tozlu sayfalarına gömdüğümüz grumenleri 
anlatıyorum şimdi. Federasyonumuz suhva cumhuriyetiyle müttefikti ve vorte desteği de 
arkamızdaydı. Bu sebeple 32.yüzyılı radikal bir olayla açmak istiyorduk grumenleri yok etme olayıyla. 
Federasyonumuzun o zamanki lideri olan babam aurkard kinvo’ya bu vaziyeti açtım ve çok cazip bir 
fikir olacağının o da bilincindeydi sonuçta bu varlıklar saldırıya başlamıştı. Bizi köleleştirme imkanını 
kaçıran bu sürüngenler artık ara ara saldırabilirdi. Böcekleri büyütmelerini öğrettiysekte yarın bir gün 
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ne olacağını kim bilebilirdi ki? Sonuçta nemmik ırkı çok cezbediciydi. Nemmikler fazla gelişmiş 
karıncalar gibiydi gerek morfolojik özellikleriyle gerekse çalışkanlıklarıyla. Tek eksiklikleri boyutlarıydı. 
Sayıları da azımsanamayacak oranda fazlaydı. Foret yıldızı ve çevresindeki 4 diğer yıldızın 
gezegenlerinde yaşamaktaydılar. Bahane arıyorduk saldırmak için yani ve tahmin edebiliyorduk 
nemmiklerin sıradaki hedef olduğunu. Uzay devriyesindeki birimlerimiz karint yıldızı çevresindeyken 
grumen filosu görmüştü birazdan kan gövdeyi götürecekti. Grumenler sayısı yüzmilyarları bulan 
nemmiklere saldıracaktı. Büyük oynuyorlardı ve büyük kazanmak istiyorlardı. Bize aktarılan bilgilere 
göre grumenler neye uğradıklarını şaşırmışlar karıncaların bir anda etraflarını sarmalarından dolayı. 
Her yerden nemmik fırlıyordu psikolojik olarak grumenler çökmüştü artık. Günlerce didişmiş bunlar 
ve kaçmışlar. Sonra biz işe el koyduk ve ziyaret ettik gezegenlerini. Ortalıkta bir yıkım vardı ama 
nemmikler de dişli çıkmıştı. Başta bize de saldırmak istediler fakat bizim onlara bir şey yapmadığımızı 
görünce saldırmamışlardı. 
 
Bu vesileyle savaş kararı almak kaçınılmaz oldu ve kararı parlamentoda alkışlar içerisinde aldık. 
Federasyon bileşeni ırklar ile misafir ırklar bu tarihi ana tanıklık etmişti. Tüm filolar hazırdı topyekun 
grumenlerin canını okuyacaktık. Yıldızlarası cumhuriyet(kuraw+insan+dradak) nemmik, vorte ve 
suhva ırkları birlikte hareket ettik büyük bir uzay girdabıyla yol aldık. Önce grumen koloni 
gezegenlerine saldırdık gezegen yok ediciyle ve paramparça ettik. Grumenler savunma bile 
yapamıyorlardı harekete geçen filolarını toza çeviriyorduk. Ortaklaşa bir sürüngen katliamı 
gerçekleşmekteydi. Ve herşeyin sonuna yaklaşıyorduk şimdi sıra redil yıldızındaydı ve ana gezegen 
laçerdeydi. Laçer semasını filolarımızla süsledik çepeçevre sardık. Gezegen yok edicinin heybeti bile 
yetiyordu. Grumenler son bir hamle yaptı barış için ve elçilerini gönderdiler “teslim oluyoruz” diye. 
Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiştik grumen ırkına büyük zayiatlar verdirmiştik. Eğer affedersek 
bunlar yine gücünü toplar yine fitne çıkarırlardı. Diğer ırkların komutanlarıyla da görüştüm ve şunu 
dedim; “yok edeceğiz” onlar da onayladılar. Gezegen yok edicideydim ben ve düğmeye de bizzat 
bastım vee güm! Tüm gezegen yok edilmişti. Ve 1 saat içerisinde gezegen paramparça olacaktı. 
Grumenlerin barış isteyen elçisinin gözünden 2 damla yaş süzüldüğünü gördüm ve şunu dedim; 
 
“timsah gözyaşlarına inanmıyoruz. Bunu siz hak ettiniz milenyumlar boyu kaynattığınız fitne kazanının 
sonu geldi. Ejderha efsanesinin kaynağı olan ırkınız yok oldu. Bak bakta ibret al rüzgar ekenin fırtına 
biçeceğini gör. Seni tutukluyoruz bundan böyle savaş esirimizsin. Dünyaya götüreceğiz seni ve bir 
odada tutacağız seni ölene kadar. Yaşayan bir müze eseri olacaksın ecel vaktine kadar. Sonrasındaysa 
donduracağız cesedini ve tükenmiş ırklar müzesine koyacağız”  
 
Dünyaya getirdik ve aynısını yaptık elbette. Çok ziyaretçi çekti son grumen. Dünyada birkaç sene 
yaşadı sonra vefat etti. çektiği keder onu öldürmüştü ama bu bir savaştı ve biz esirimize işkence 
etmedik. Fakat o son birkaç senesini öldürülme korkusuyla geçirmişti. Bu canavar ırka hak ettiği son 
böyle olmuştu. 
 
Bu zaferin ardından ben insanların arasında daha popülerleştim ve 3210 yılında federasyonun başına 
geçtim. Fakat gerçek şuydu ki 3.milenyumla birlikte insanoğlu daha büyük fitne kaynağı olmuştu. Yok 
ettiği türlerin haddi hesabı yoktu. dünyayı asırlar boyu kurutan insanlar artık başka gezegenleri 
kurutuyordu. Bu kurutmanın sonucu nereye varacaktı? Tam bir muammaydı. 
 
Vorteler dradaklara birleşelim teklifinde bulunuyor 
 
Dradaklıların vortelerin çok eski çağlarda birbirinden ayrışmış akrabaları olduğu barizdi ve vorteler 
dradaklara “gelin birleşelim” çağrısı yapmıştı ve bu birleşme aldebaran yıldızının yıldızlararası 
federasyona entegre olması yöntemiyle olacaktı. Fakat dradaklar bu teklifi geri çevirmişlerdi 
nihayetinde yüzyıllar önce insanların dradak soyu üzerinden silindir gibi geçmesini vorteler sadece 
izlemişlerdi insanlara karşı savaşmamışlardı. Bu sebeple dradaklar birleşme teklifini reddetmişlerdi. 
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HİKAYE 3 – TAU CETİ FİNOLARI İSYAN EDİYOR 
 
Özet 
 
Grumenlerin ortadan kaldırıldığı savaş sonrası insanlar uxirego dna’lı doğumlar sayesinde artık daha 
da dayanıklı yaşam formları olmayı başarmışlardı ve insanların bu atılımları başka ırklara da sirayet 
ediyordu. Artık başka ırklar da insanlaşmaktaydı fikir olarak. Asırlardır insanlarla bir arada yaşayan 
ufak tefek canlılar olan turuncu tavşanımsı finolar 35.yüzyılda yani 3400’lü yıllarda artık bağımsız tau 
ceti fikrine sahip olmuşlardı ve de federasyonun artık tüm uzaylıların eşit olmasından ziyade 
insanların üstünlüğüne dayalı bir birlik olduğunu düşünüyorlardı. Sığır benzeri tavr’lıların, meratlı 
atımsı ivyanlardı da federasyona katılması insan çoğunluğunu azaltıyor değildi. Federasyonun %60’ı 
halen insanlardan oluşmaktaydı. İkinci sırada %17 ile kurawlar 3.sırada %10 ile dradaklar %5 ile 
aldebaranlılar %4’ünü ise ancak finolar oluşturmaktaydı. Tavrlılar ve meratlılar toplamda %4 ancak 
oluyordu. İnsanların azınlığa düşmesi için ancak nemmiklerin de federasyona katılması gerekliydi. 
 
Ayrıca tau cetililerin de şehir hayatına başlamaları onların daha hızlı örgütlenmesine sebep olmuştu. 
Başta tau cetili ufak çeteler vardı daha sonra bu çeteler birleşip tau cetiyi geri almak için suikastler ve 
ani saldırılar yaptılar yani tau cetililer şimdi birer terörist olmuştu ve tau ceti gezegenini tekrar ele 
geçirmeye çalışıyorlardı. İnsanlar isteseler finoları kısa sürede yok edebilirlerdi ama bu artık etik 
olarak hoş karşılanmazdı çünkü milyarlarca türü gezegenleriyle birlikte yok etmişlerdi zaten. Bu 
sebeple yasal yollardan karşı koymaya başladılar başlangıçta. Zaman geçtikçe de hoşnutsuzluk 
büyüyordu tau cetililer parazit çıkartıyordu artık. Yüzyıllardır barış içerisinde yaşayan bir ırk yavaş 
yavaş savaş psikolojisine gelmişti. Federasyonda bazı kolonilerde finolar koloniden çıkartıldı hatta ve 
mülklerine el bile kondu. Yol verilen finolar tau ceti’ye gittiler. Federasyonda tau cetili huzursuzlukları 
tau ceti ve nemmik ittifakıyla pekişince iyice sinirler gerilmişti. Tau ceti meclisi toplandığı vakit artık 3 
öneri vardı; 
 

- Muşra’yı(tau cetili finoların gezegeni) yok etmek 
- Bağımsızlığını vermek 
- Tau cetilileri esir almak 

 
Birinci seçenekte gezegen yok edici çalıştırılacaktı ve muşra gezegeni ortadan kalkacaktı. 
2.seçenekteyse bağımsız tau ceti seçeneği vardı ama bu da federasyonda gerileme dönemi başladı 
söylentilerini ortaya çıkartacaktı. Üçüncü seçenek ise tau cetilileri esir etme seçeneğiydi. Yani muşra 
gezegeni istila edilecek ve tüm tau cetililer muşra gezegenindeki kamplarda gözetim 
altındabulundurulacaktı. Üçüncü seçenek bir hapishane seçeneğiydi ve tüm gezegenin bir hapishane 
olmasını öngörüyordu. Nihayetinde üçüncü seçenek kabul edilmişti. Büyük bir uzay gemisi filosuyla 
insanlar tau ceti’ye yola koyulmuştu içerisinde tüm gezegeni esiralmaya yetecek kadar malzeme 
vardı. İsyancı tau cetililerin gezegenine gelindiğinde insanlar tau ceti’lileri birer birer 
tutuklamaktaydılar geçici olarak tau cetililer kendi evlerinde tutuklu kaldılar federasyon askerleri 
gözetiminde. Tau cetililer kendi evlerinde, kendi işyerlerinde esirdi şimdilik ve federasyon robotların 
yardımıyla devasa hapishaneler inşa etmekteydi. Tau cetililer için artık herşey bitmişti tamamen esir 
alınmışlardı. Bir süre sonra inşaatlar tamamlanmaya başlanınca tau cetililer kamplara yerleştirildiler. 
Artık hem çalışacaklar hem de hapiste olacaklardı. Bazı direnmek isteyen finolar infaz edildi 
silahlarına da keza el kondu. Artık tau cetililer federasyon için zorunlu olarak maden çıkartan, tarım 
yapan varlıklar haline gelmişlerdi. Federasyon görevlileri tau cetililerin yaşlanıp işgöremez hale 
gelenlerini iğneyle öldürüyordu. Tau cetililerin üremesine ise karışılmıyordu. Bu düzen birkaç yıl 
boyunca devam etti tabii ki ve nemmikler de bu finoların hapis hayatı yaşamasına hoşnut değillerdi 
ama federasyonla da başlarının derde girmesini istemiyorlardı. Bütün bu süreçler federasyonda da 
elbette hoşnutsuzluklar yaratmıştı bugün finolara yapılan bu zulüm yarın bir gün insan kolonilerine 
bile yapılabilirdi nihayetinde. Aynı şekilde uxirego elementinin artık keşfedilmiş yerlerde bulunmadığı 
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gerçeği de vardı tüm uxirego sadece insan dna’larında kalmıştı. Federasyon 3410’lu yılları bu 
muhalefetle geçiriyordu.  
 
Finoların bakış açısıyla olaylar; 
 
Remus anlatıyor; 
 
Ben tau cetililerin ileri gelenlerinden remus. İsyana önderlik ettim gezegen çapında ve bu doğrudur. 
Bizler şehirlileştikçe daha da bencilleştik. Eskiden sadece köylerimizde yaşardık ve çok mutluyduk 
ama şehirleşme ve başka gezegenlere yerleşme neticesinde bir miktar kendimizi beğenmişliğimiz 
arttı. Para kullanmazdık mesela ama alışkanlıklarımız değişince onu da yapar olduk. Barışçıl canlılardık 
insanlarla birlikte yaşadık. Fakat bir yerden sonra rahatlık battı diyebiliriz. İnsanların bizleri 
sömürdüğüne inanmaya başlayınca ipin ucu kaçtı. Barış içinde yaşayan bizlerden bazıları sorun 
çıkarmaya başladı sabotajlar ve suikastler neticesinde önce aramızda bir soğukluk oluştu elbette. 
Sonuçta muşra evimizdi insanlar biz istemedikçe burada duramaz diye inanıyorduk. Başlangıçta ufak 
çeteler vardı ve bunlar birleştiler daha örgütlü olup bana geldiler. Önderliğime ihtiyacı olduğunu 
söylediler ben de bu inançlı gençlerin şevklerine hayranlığımdan ötürü kabul ettim. Artık ani 
suikastler ve saldırılar düzenler olmuştuk. Yetmemiş nemmikler ile de görüşmüştük nemmikler bize el 
altından yardım da etmeye başlamıştı. İnsanları birlikte çalışırsak göndereceğimize yürekten 
inanmıştık. Kah bizden öldü kah onlardan. Bu düzen bir süre böyle devam etti. göze battık her 
nihayetinde ve insanların bize karşı fikirleri değişti. Başka gezegenlerdeki soydaşlarımız 
gezegenlerinden çıkartılıp mülklerine el konulup tau ceti’ye gönderildiğinde ipler tamamen kopmuştu 
öfke ile bilenmiştik artık. Bu yapılan fazlaydı. Nemmikler de açıkça bize destek vermişti şimdi. 
 
Dananın kuyruğu kopmuştu dedik ya gözümüz kulağımız federasyonun meclis kararındaydı. Ya özgür 
olacaktık ya esir. Ya yok olacaktık ya var. Gezegen yok ediciyle yok edilebilirdik ki bu tek seferde 
soykırım demekti bunu göze alamazlardı gezegenimiz kaynak bakımından zengindi. Bağımsız olursak 
ne ala ama esir de edilebilirdik. Ne yazık ki esir edilme kararımız çıkmıştı ve insanların büyük bir filoyla 
gezegenimize çıkarma yapması gerçekleşmişti. Hepimiz korku içerisindeydik şimdi. 
 
Evlerimizden tek tek topladılar bizleri. Ve kısa zamanda kamplar yapmaya başladılar bizleri 
yerleştirmek ve zorla çalıştırmak için. Tüm silahlarımıza el koyuldu, direnmek isteyen finolar infaz 
edildi. İnsanların ağır işlerinde çalıştırıldık, yaşlanıp iş göremez hale gelen finoları da iğneyle infaz 
ettiler. Hapis hayatımız devam etti yıllar boyunca bu sebeple. 
 
Başımıza gelen bu rezil durum yüzünden federasyon çatırdadı elbette ve galaktik imparatorluk 
kuruldu insanlar birbirine düşünce de bizim esaretimizi sona erdirme kararı almışlardı. Hiçbir vaziyet 
sonsuza kadar sürmezdi neticede. Bundan sonrası mı? Muamma. Ama bu insanlardan sonra uzayda 
hayat yok biz bunu anladık. 
 
HİKAYE 4 – EVRENSEL İMPARATORLUK 
 
Novul kinvo anlatıyor; 
 
Federasyonda 20 senedir kran aster yönetimi mi desem diktatöryası mı desem gırla gidiyordu kimse 
de hoşnut değildi bu idareden. Tau ceti’lilere yapılanı da görmezden gelecek değildik ayrıca. Tamam 
tau ceti’liler ileri gitti ama biz insanlar da onlar üzerinde çok merhametli olmadık bu gerçeği de 
bilmek lazım. Federasyon liderliğimi 3310 yılında bırakmıştım yani 100 sene yöneticilik yaptım. 
Benden sonra gelenler pek iyi yönetemediler bu gerçekle yüzleşmek lazım. Ben usage yıldızında 
yaşıyordum ve burada ticaretle uğraşıyordum ve  çeşitli federasyon idaresi muhalifi benle 
görüşüyordu. Amaçları belliydi federasyonu bölüp imparatorluk kurmaktı ve bana da imparatorluk 
teklifinde bulunmuşlardı. Federasyonda demokrasinin esamesinin okunmadığının ben de gayet 
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farkındaydım ellbette. Ve radikal bir karar alacaktık tüm idareyi imparatorlukta birleştirecektik. 
Merat, usage, tavr, ahu ve krebi temsilci ve senatörleri dünyaya uğramıyordu artık. Federal meclis 
bizsiz toplanmaktaydı ve bizler kendi toplantılarımızı usage yıldızında yapıyorduk. Ayrıca 
federasyondan daha hızlı bir biçimde kararlar alıyor, daha adilce idare ediyorduk kendimizi. Bir süre 
sonra biz 5 yıldız ortak karar alarak federasyona uxirego vergisi vermeme kararı da aldık. 3413 yılında 
mevcut federal yönetimden rahatsız olan yıldızlar olarak cumhuriyetten ayrıldığımızı ve evrensel 
imparatorluğu kurduğumuzu ilan ettik ben de imparator oldum. İnsanlık tarihinde insanlar yine 
bölünmeyi başarmıştı anlayacağınız. Bu kararımızın akabinde federasyondan savaş tehdidi de 
gecikmemişti. Şunu diyorlardı; savaşmak istiyorsanız buyrun gelin! Geleceğiniz varsa göreceğiniz de 
vardır. 
 
Usage yıldızının sangal gezegeni yani ikamet ettiğim gezegen imparatorluğun merkeziydi büyün 
imparatorluk buradan yönetiliyordu. Bizden başka 2 akıllı tür daha vardı bunlar atımsılar ve 
sığırımsılardı. Gücümüze güç katmaları için nemmiklere de teklif götürdük ve nemmikler bizim bu 
teklifimizi kabul etti gücümüze güç katıldı işte şimdi federasyon savaş ilanı vermekte geri adım 
atmıştı. Deliye döndüklerinin haberi de ulaştı kulağıma. Hevesleri kursaklarında kalmıştı kendini 
beğenmişlerin. Fakat yine federasyonda bir avantaj vardı o da gezegen yok ediciydi. Grumenleri tarih 
sahnesinden silen bir şeydi bu insanı düşündürüyordu. 
 
2 sene boyunca rahat rahat idare ettik imparatorluğu. 3415 yılındaysa nihayet saldırı hareketine 
geçtikleri haberini aldık. Geç bile kalmışlardı korkaklar. Biz bu saldırının evvela ahuya olacağını 
bildiğimizden bu yıldızın gezegenleri olan kiu, romer ve sumel’e savunma birliklerini donattık. 
Özellikle sumel kritik bir noktadaydı çünkü burada şarkı söyleyen ağaçlar vardı. Bu ağaçlar yarı 
hayvani yarı bitkisel özellikler gösteriyordu. Kökleri vardı, ağaca benziyorlardı ama derileri vardı aynı 
zamanda. Bu deriler ise hayvan derisi sağlamlığında derilerdi. İmparatorluk yaptığı genetik 
çalışmalarla bu ağaçlarda meyve olarak insan yetiştirmekteydi. Ağaçlara insan aşılanmıştı 
anlayacağınız. İnsan hücresi ağaca yerleştiriliyor ve de insan ağaçta büyüyordu. 9 ayın ardından 
insanlar olgunlaşıyor ve dalından düşüyordu ve bu insanlar güneş ışığıyla besleniyorlardı. 
İmparatorluğa asker olarak yetiştiriliyorlardı. Normal doğum dışı olduklarından uxirego dna’sına sahip 
olamıyorlardı bunlar. biz imparatorluğumuzda uxirego dna’sına sahip olmayan bireylere de sahiptik. 
Bunu bir sorun olarak görmüyorduk. 
 
Federasyon savaş filosu sarman ve kertu yıldızlarından gelen kuraw ve insan savaş gemilerinden 
oluşmaktaydı ve ahu sistemine giriş yaptıklarında imparatorluk kuvvetlerimiz karşıladı onları. Uyarı 
yaptık “ahu’yu terk etmeszseniz ateş açacağız” şeklinde. Fakat dinlemediler ve savaş başladı. 50 tane 
savaş gemisi ahu savunma filomuzu yenemedi her ne kadar uğraştıysa da. Sadece kiu gezegenine bazı 
federasyon birlikleri iniş yaptı o kadar fakat onlar da taktiksel olarak hata yapmıştı sonuçta kiu 
kuvvetleri bu gemideki birliği kısa süre içerisinde imha etti. kiu’ya inenlerin maksadı kiu kolonisini ele 
geçirmekti ve planlarına göre başka gemiler de gelecekti ama diğer gemilerin uzayda telef oluşu 
sebebiyle bu gerçekleşmedi ve ancak bir gemi geri dönebildi. Ahu yıldızı saldırıyı püskürtmüştü ahu 
kuvvetleri de zayiat vermişti tabii ki. Eğer eşit sayıda olsalardı yenilebilirlerdi.  
 
İmparatorluk pollux kolonisi için çalışmalar başlatıyor 
 
Ahu ile tavr yıldızları arasında kalan dev pollux yıldızına koloni kurma kararı federasyonun saldırısının 
ardından gündeme gelmişti. Pollux çevresinde gezegenler vardı bunlardan bir tanesi dünya gibi 
yaşama elverişli ve de büyük bir gezegendi. Bu gezegene pollux b ismini verdiler. Gezegenin çapı 
jüpiter kadar vardı uçsuz bucaksız toprakları, denizleri mevcuttu ve bu gezegene iniş yaptılar. Yüzlerce 
yıllardır pollux kolonileştirilmemişti ve şimdi bir fırsat vardı. Pollux b gezegeni içerisinde 4 tarafı 
denizlerle çevrili kıtalar bulunduran bir gezegendi. Her bir kıtanın büyüklüğü dünya kadar 
yüzölçümüne sahipti. Pollux b gezegeninde 15 tane kıta mevcuttu ve çeşit çeşit hayvanlar ve bitkiler 
mevcuttu. İşin ilginç tarafı bu gezegende gezegenin hakimi bir tür yoktu bir akıllı tür eksikliği vardı 
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onu da insanlar tamamlıyordu artık. Pollux b gezegeni güneş etrafındaki dönüşünü 2000 günde 
tamamlıyordu, kendi ekseni etrafındaysa 20 saatte dönüyordu bu denli ilginç bir gezegendi. Ahu 
yıldızında yetiştirilen insanlar ve imparatorluk robotları buraya nakledilecekti bu harika bir fikir 
olacaktı. Pollux imparatorluğun bir nevi kabi olmak için biçilmiş bir kaftandı. Pollux sistemi güneşe 
nazaran daha fazla aydınlık bir sistemdi ve buradaki bitkiler ve hayvanlar daha açık renkteydi. 
Pollux’un zifiri karanlığı güneşin batış saatleri kadar karanlıktı onun haricinde havalar hep aydınlıktı 
yağmurlu havalarda bile. imparatorluğa pollux gibi bir gezegen ziyadesiyle yakışacaktı. 
 
Yıldızlararası federasyonda homurdanmalar başlıyor 
 
Dünkü imparatorluğun aldığı destek ve federasyonun ahu taarruzunun acıklı bir biçimde sona ermesi 
neticesinde federasyondaki hoşnutsuzluk alabildiğine artmıştı. Uzayda huzur bozulmuştu 
federasyonda bile içten içe imparatorluk sempatizanlığı yapanların olduğu su götürmez bir gerçekti ve 
federasyon meclisi toplantısı büyük olaylara gebeydi. Gezegen valileri, yıldız valileri, bakanlar, ordu 
komutanları ve federasyonun her türlü devlet erkanı meclis oturumundaydı. Mu yıldızı linura gezegen 
valisi Lalfu kasun söz aldı; 
 

- Bu meselenin suyu çıktı isyancılara ceza vermemiz şarttır huzurumuz bozulmuştur. 
 
Kertu sistem valisi; tamu resive; 
 

- Denenmedi mi zannediyorsunuz? Filomuz mahvoldu. İsyancıları yok etmek sandığımız kadar 
kolay olmayacaktır 

 
Mevina yıldızı lemina valisi gilme inla söz aldı; 
 

- Tamu efendi sende biraz utanma olsaydı valilikten ve meclis üyeliğinden istifa ederdin. 
Beceriksizim demiyorsun da sandığımız kadar kolay olmaz diyorsun. 

 
Alfa centauri sistem valisi Tom samrenav; 
 

- İmparatorluğun güçlü olup olmaması kişisel bir mesele değil sayın meclis üyeleri. Kimsenin 
istifasına gerek yok ama tehlikede olduğumuz kesin ne kadar yıldız sayıları az olsa da nüfus 
bakımından fena sayılmazlar 

 
Federasyon iletişim bakanı meten eter; 
 

- Nemmikler sayesinde nüfus konusunda dengeleri var sadece. Karınca gibi çoğalıyorlar malum 
 
Federasyon savunma bakanı mun deber; 
 

- Karınca gibi mi?(gülüyor) zaten karınca onlar tek farkları boyutları ve akılları. Ayrıca sayın alfa 
centauri valisi ne kadar ironik demi asırlar evvel dedeleriniz yaygara çıkartmıştı bağımsızlıkta 
bağımsızlık diye. Fakat zararın neresinden dönerseniz kardır. Bugün federasyonu 
savunuyorsunuz 

 
Tom samrenav; 
 

- Dedelerimin yaptıklarından sorumlu değilim ama sizin bu eski defterleri açmanızı pek 
anlayamadım sayın bakan. 

 
Federasyon başbakanı nilata hamuter; 
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- Sayın bakan böyle sözlere gerek yok kesinlikle. Ben derim ki oylama yapalım 2 seçeneğimiz 

olsun bir tanesi imparatorlukla savaşıp yok etmek diğeriyse imparatorluğu tanıyıp barış 
içerisinde yaşamak. Ne dersiniz? 

 
Bunun üzerine oturumda bir sessizlik hakim olur fakat bu sessizliği de bozacak birisi vardır bu sessizlik 
bozucu güneş sistemi genel valisi afçil nevren’dir ve şunları söyler; 
 

- Hepimiz konuştuk ettik ama hiçbirinizde vicdan yok mu ey katılımcılar. Mesele aslında tau 
ceti kolonisinde yapılan rezaletlerin bir neticesinden ibaret değil mi? Bugün kaç tau ceti yerlisi 
kaldı ki? Halen tau cetili finolar hapis hayatı sürüyorlar bu adil bir şey mi? Bence asıl devlet 
başkanımızın değişme zamanı gelmiştir. Saçma sapan yönetimi ile tau cetilileri hapse 
mahkum etti, bir gezegenin psikolojisini bozdu, barış ile nam salan bu federasyonun 
güvenilirliğini zedeledi ve de imparatorluk diye bir garabete de sayesinde şahit olduk. Daha 
ne kadar kaybedeceğiz söyler misiniz? Ben güneş sistemi valisi olarak yeni devlet başkanı 
seçilmesini öneriyorum. 

 
Bunun üzerine dünya gezegeni deniz kuvvetleri komutanı silahını çıkarıp tam genel valinin üzerine 
yürüyecekken başbakan nilata hamuter araya girdi(kendisi de devlet başkanından içten içe 
hoşlanmıyordu) ve dünya deniz kuvvetleri komutanına hiddetle şunu dedi; “görevden alındın! Silahını 
ve rozetini ver” ve mecliste tansiyon yükselmişti ki başbakan da tarafını belli etti ve devlet başkanı 
için güven oyu oylaması yapalım dedi. Oylama neticesinde devlet başkanı kran aster görevinden 
alındı. Meclis 3 gün sonra federasyon başkanı seçmek için toplanacaktı. 
 
Yeni federasyon başkanı geniş yetkilerle seçiliyor 
 
3 gün sonra 15 mayıs 3415 tarihinde yeni federasyon başkanı seçilir. 2 tane aday vardır. Dünya valisi 
ilyas gökkurt ve güneş sistemi genel valisi afçil nevren. Oyların çoğunluğunu ilyas gökkurt alarak 
federasyonun yeni lideri olur. ilyas gökkurt akdeniz imparatorluğunun gökkurt ailesinin soyundandır 
şimdi tüm federasyonun başındaki isimdir. Ve imparatorlukla savaş fikrine sahiptir meclis 
oylamasında da savaş durumu baskın çıkmıştır. Diğer taraftan tau ceti’nin hapishane vaziyetinin de 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. İnsanlar yine tau ceti yıldızında bulunacaktır ama muşra gezegeninden 
çıkacaktır meclis kararına  göre. Savaş durumunun baskın çıkmasının ardından neva sistemi genel 
valisiyle neva gezegenleri valileri apar topar mecls salonunu terk etmişler ve kimseye açıklama 
yapmamışlardır fakat bu yaptıklarıyla da şüphelendirmişlerdir. 
 
Neva yıldızı imparatorluğa katılıyor 
 
Tau ceti esareti bitmesine karşın savaşın bitmemesi neva heyetini korkutmuştur ve nevalı dradaklar 
imparatorlukla anlaşmışlardır ve kısa süre sonra imparatorluğa katılmışlardır. Artık imparatorluk daha 
da büyümüştür ve bu vaziyet federasyonu çıldırtmıştır. Federasyon imparatorluğu bu sebeple 
kınamıştır hatta fakat imparatorluk şu mesajı göndermiştir; 
 
“nevalılar haklarındaki en doğru kararı vermiştir ve biz galaktik imparatorluk olarak sizlerle savaşmak 
istemiyoruz birlikte yaşayabiliriz uzay hepimize yeter.” 
 
Bu dalga geçer gibi cevaba federasyon öfkelenmiştir fakat ani bir saldırı büyük zayiatlar vereceğinden 
büyük bir seferberlik ilan etmiştir ve silahlanma başlamıştır her yıldız sisteminde gezegen içi savaş 
araçları ve uzay savaş araçları, yepyeni silahlar üretilmiştir ve bununla da yetinilmemiş harıl harıl 
tamamen robot askerler ve yapay zeka haline getirilip çoğaltılmış insan askerler de üretilmiştir. Ve en 
önemli silah ise gezegen yok edicidir bu yok edici imparatorluğu haritadan silmek için adeta tek 
çözüm gibidir. Ve tüm bu hummalı çalışma 3418 yılında tamamlanmıştır. 



 
 

208 
 

 
Matar ve rema imparatorluğa katılıyorlar 
 
Matar ve rema gezegenindeki medeniyetler federasyona bağlanmayı seçmemişlerdir ve birlikte 
imparatorluğa katılmışlardır. Özellikle akavilileri cezbeden pollux b’nin engin okyanusları olmuştur. 
Şempanzeler ise şaşırtıcı bir şekilde insanlarla birlikte yaşamayı tercih etmemiştir. Dostları akavililerle 
birlikte hareket etmiştir. Bazı akavililerle şempanzeler pollux’a yerleşmişlerdir bile. aynı şekilde 
imparatorluk vatandaşlarından da yeni yıldızlardaki kolonilere yerleşenler olmuştur. Bu arada 
imparatorlukta askeri açıdan kendisini geliştirmiştir en büyük yatırımı yapay zekaya ve insansız uzay 
araçlarına yapmıştır bunlar akıllı savaş araçlarıdır ve küçükten büyüğe çeşit çeşit boyları vardır. Bir 
tanesi zarar görse içerisinden küçük uzay araçları çıkmaktadır. Yani imparatorlukta öyle boş bir 
medeniyet değildir aksine tam teşekküllüdür. 
 
İmparatorluğun tavia’lılarla görüşmesi 
 
Tavia’lılar t-21 koordinatlarındaki tavia yıldızının aynı isimdeki gezegeninin sakinleriydi ve kuşa 
benziyorlardı. Kanatlıydılar. Tavia’lılar 1.90 boylarındaydı ve kartallar gibiydi kanatları kollarının bir 
parçasıydı. Kafaları kuş kafası gibiydi ve gagaları vardı elbette. Bacakları uzundu ve görüş açıları 
harikaydı. Tavialılara adleryan deniyordu. Uçabilen bir türdü bunlar ve hızları müthişti. 
Gezegenlerinde pek ulaşım aracı kullanmaya gerek görmezlerdi gidebildikleri yerlere uçarak gitmeyi 
tercih ederlerdi. Tavia’lıların kara araçları ve uçakları da yok değildi tabi. Sonuçta insanlar 
yürüyebildikleri halde nasıl arabaya ihtiyaç duymuşlarsa tavialılar da uçağa gayet ihtiyaç duyabilmişti 
uçmalarına rağmen. İnsanlardan uzay çağını korkusuzca yakalamışlardı. Neticede uçabilen yaratıklar 
oldukları için uzayda istasyonlarında bir arıza çıksa gezegenlerine sağ salim dalabiliyorlardı bunlar. 
başka medeniyetlerden haberdarlardı ama iletişime henüz geçmemişlerdi. ilk iletişime geçen 
imparatorluk elçileri oldu. Sisteme girişlerinde şunlar yaşandı; 
 
Gözlemci; sisteme giren yabancı bir araç var tüm gezegen liderlerine bilgi verilsin. 
Bilgilendirme görevlisi; dikkat dikkat yıldız sistemimize giren bir uzay aracı mevcuttur. Karşılama ve 
savunma birliklerimize önemle duyurulur. 
 
Tavialılar görüşmeye gelen misafirler için hazırlıklarını yaptılar uçarak. İnsanlar daha önceden uzaktan 
görmüştü tavialıları ve şimdi uçarak onlar insanlara yer gösteriyordu. İnsanlar sağ salim indiler 
gezegene ki bu gezegende biraz yer çekimi düşüklüğü vardı. gezegenin boyu dünya ölçülerindeydi 
atmosferi de hakeza iyiydi ama yerçekimi ay gibiydi. Bir zıplamayla 5 metre yükseğe çıkılabiliyordu. 
Telepati yetenekleriyle insanlar iletişime geçmişlerdi ve konuşmaya başladılar; 
 
+gezegenimiz dünyadan barış ve selam getirdik 
-selamınızı aldık fakat siz konuşamıyor musunuz? Neden beynimizin içine konuşuyorsunuz? 
+konuşuyoruz tabii ki 
-pardon anlamadım? 
+telepatisiz biçimde ağzımla konuştum az önce ve yabancı bir ırkın dili olduğundan anlamadınız. 
Yoksa ağzımızla konuşuruz kendi aramızda 
-öyle desenize(gülümsüyor) sizi ağırlamamıza müsaade edin. 
+yalnız biz uçamıyoruz 
-fark ettik. Yardımcı olacağız gideceğiniz yer için. 
 
Otellerine yerleştirildiler fakat bir eksik vardı otellerde ışık yoktu! neden? Diye sormadan edemediler. 
Adleryanlar cevap verdi; gece vakti de gündüz gibi görebiliyoruz bu yüzden pek ışıklandırmaya ihtiyaç 
duymuyoruz. Genelde ışıklandırmayı nadiren yaparız yani. Madem arzu ettiniz sizin için yakarız 
ışıkları. 
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Işıklar yakıldı ve ertesi günkü resmi görüşme için o gece kaldılar. Ertesi gün resmi görüşmede adleryan 
lideri ile şu konuşmalar geçti aralarında; 
 
-demek öyle imparatorluk ve federasyon diye ikiye bölündünüz ve bizlerden yardım talep 
ediyorsunuz. Karışılığında ne teklif ediyorsunuz peki? 
+bizim gezegenlerimizde yaşama imkanı teklif ediyorum. Göçmenlik imkanı vereceğiz. 
-göçmen kuş olalım diyorsunuz yani. 
+bir nevi öyle. Bizim inşa süreçlerinde canlılara çok ihtiyacımız oluyor. bu işler sadece robotlarla 
olmuyor. Yok bakım masrafıydı, yok yakıt masrafıydı, yok yazılımıydı derken meşakkatli bir iş. Ama bu 
işi siz kuşlar yapsanız çok makbule geçer. 
-kanımızda var göçmenlik. Atalarımız asırlar boyu göçerek yaşamışlar ve halen de yaptığımız bir şey 
bu. Her mevsim gezegenin farklı yerlerinde yaşarız çoğumuz. 2 evimiz 2 adresimiz 2 hayatımız var 
diyebiliriz yani. Başka gezegen inanın ki sıkıntı olmaz. 
 
Pulez kuvvetleri rema’ya saldırıyor 
 
Federasyonun doğusundaki atlanyalı kolonisi olan pulez yıldızı imparatorluğa bağlı şempanzelerin 
olduğu rema yıldızına 3420 yılında saldırı düzenlemişti imparatorluk neye uğradığını şaşırmıştı. İlk 
etapta rema yıldızına 3 tane savaş aracı gönderilmişti ve de şempanzeler hazırlıksız yakalandığından 
uzay araçlarını çalıştırmaya bile vakit bulamadılar. Federasyon çok çevik hamlelerle rema uzay savaş 
gemilerini yok etti. sonrasındaysa akın akın rema 1 gezegenine inmeye başladı federasyon kuvvetleri. 
Hedef şempanzelerin başkenti nortes kentiydi ve diğer kentleri de ihmal etmediler tabii ki. Önce 
rema’nın kuzey yarımküresindeki küçük adaları ele geçirdiler. Buzla kaplı kuzey kutbundaki kıtaya 
dokunmamışlardı. İmparatorluk askerleri de harekete geçti tabii ki. Apie kentine konuşlanmış 
imparatorluk askerleri elinura kıtasının kuzeyine doğru yol almaktaydı çünkü federasyon elinura 
kıtasına çıkış yapmıştı bile ve önüne gelen engelleri teker teker aşıyordu. Ama nihayetinde 2 gün 
geçmişti ve de takviye birlik şarttı. Federasyon tüm gücüyle bastırıp hikari ve not adasını ele 
geçirdikten sonra pulez yıldızından takviye birlikler hızır gibi yetişti ve ive gölü yakınlarında 
imparatorluk askerleriyle federasyon askerleri karşı karşıya geldi. Federasyon imparatorluğu gafil 
avlamıştı imparatorluk askerleri yani robotlar ağır kayıp verdiler ve de güneye mirkur çölüne 
çekildiler. Başkent nortes hava kara ve denizden kuşatılmıştı savaşın 4.gününde. ayrıca apie ve regy 
kentleri de ele geçirilmişti. Rema 1 barış istemek zorunda kaldı ve de apie kentine federasyon üssü 
kuruldu. Rema 1 artık federasyonundu. Mirkur çölündeki imparatorluk robotları da ilerleyen günlerde 
kıstırılıp imha edildi. Robotlarla birlikte savaşan 10 imparatorluk askeri(3’ü nemmik) esir alındı. 
 
Galaktik imparatorluk saldırıya saldırıyla karşılık veriyor 
 
Rema 1’in kaybı sonrası galaktik imparatorluğun hedefi eski çağların insan kolonisi şimdilerin ise 
kuraw kolonisi olan sirius sistemine bağlı siristan gezegeniydi. Siristan her ne kadar kolay gibi görünse 
de zorlu bir haritaydı. Çünkü gezegenin konumu sebebiyle yıldızına kilitlenmişliği söz konusuydu. Bir 
yanı hep ışık alırken diğer yanı ışık almıyordu sadece orta kısımda dönüyordu hayat. Kurawların 
refleksleri de göz önünde bulundurulursa çetin bir sınav vardı ortalıkta. Öncelikle yıldız sistemine 
girilip çatışılacaktı ve öyle de oldu imparatorluk gemileri yıldız sistemine girer girmez federasyon 
gemileriyle karşılaştılar. Bu yıldız savaşı dradak ve kuraw ırkları arasındaydı ironik olarak ve daha da 
ilginci siriuslu dradaklar nevalı dradaklarla savaşacaktı. Şimdi dradaklar dradakları kıracaktı. Bu ırkın 
başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemişti. İmparatorluk gemileri tozu dumana katarcasına hızlı 
hamlelerle federasyon gemilerine hasar verdi ama drada gezegenindeki yedek kuvvetler bu sefer 
uzaya sürüldü ve direnişe devam etti. birkaç gün uzayda kovalamaca sürdükten sonra imparatorluğa 
takviye geldi. Şimdi 20 tane uzay savaş gemisi vardı ve siristan kolonisine giriş yaptılar. Atmosferde 
kan gövdeyi götürüyordu özellikle gezegenin karanlık tarafında savaş şiddetle devam ediyordu. 
Savaşta adleryanlar da yer aldı. Özellikle atmosfer mücadelesinde kanatları olduğundan ve hızlı 
olduklarından avantajlılardı. Mücadele uzamıştı ve galaktik imparatorluğun sabrı da taşıyordu. 
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Nükleer silahlar kullanıldı. Siristan şehirleri harap oldu aynı şekilde imparatorlukta zayiat verdi. Ölen 
dradaklar da cabasıydı ve bu sebeple sirius sistem yönetimi barış istemek zorunda kaldı. Sonuçta filler 
tepişirken çimenler eziliyordu dradaklar tekrar bir trajedi yaşamak istemiyordu bu yüzden erken 
teslim oldular. Siristan kurawları ise sürekli gece olan bölgedeki ormanlık alanlara çekildiler. Sirius 
sistemi tüm bileşenleriyle imparatorluğa katılmıştı artık. Sirius zaferinden sonra imparatorluğa 3 yıldız 
daha katıldı bunlar bağımsız yıldızlardı ve isimleri soir, bolen, ve alint idi. 
 
Soir gezegeninde aslana benzeyen akıllı türler olan oneller yaşıyordu bunlara imparatorluğun 
kurawları da denirdi çünkü çok benziyorlardı fakat kurawlardan daha heybetlilerdi ve tüylü varlıklardı 
aslan gibi kürkleri vardı ve erkeklerinin yeleleri mevcuttu. 
 
Bolen yıldızının akıllı canlılarıysa gazdı. Biçimleri bir bulut gibiydi bunların ve besinleri elektrik 
enerjisiydi. Ellerini birbirine sürterek yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar. Dışarıdan normal bir 
vücut gibi görünüyorlardı ama gazdan müteşekkillerdi. Onlara başka bir canlı dokunamıyordu ama 
onlar isteyince başka bir canlıya dokunabiliyor, bir maddeyi kaldırabiliyor, taşıyabiliyordu. Bolenliler 
için dezavantajsa şuydu; uzaya çıkınca yok oluyorlardı ama kendi gezegenlerinde güçlüydüler. Kimse 
onların gezegenine bu yüzden hakim olamazdı. 
 
Alint sakinleriyse burunları fil hortumu gibi olan insanlara benzeyen varlıklardı. Vücutları insan 
vücudu gibiydi ama derileri fil derisi gibiydi ve hortumları vardı. koku alma duyuları çok gelişmiş 
canlılardı. 
 
Federasyonun içerisindeki ajan ve barış 
 
İmparatorluk sadece klasik savaş değil ajanlık faaliyetleri konusunda da iyiydi ve hesaplanamayan bir 
şey vardı federasyon tarafında. O da gezegen yok edicinin komutanının imparatorluk yanlısı 
olmasıydı.gezegen yok edici alfa centauri’ye götürülmüştü ve de bir gün imparatorluk sahte bir alfa 
centauri saldırısı düzenledi hemen alfa centauri savunma moduna geçti kuvvetleriyle beraber. Sert bir 
cepheydi burada somen ve hatak gezegenleri mevcuttu. Gemi kaptanı gezegen yok edicinin 
çalıştırılması talimatını verdi ve bilerek yanlış talimatlar verince hatak gezegeni isabet aldı ve patladıı. 
Federasyon neye uğradığını şaşırmıştı. Sonra ise imparatorluk savaş gemileri alfa centauri sistemini 
terk ettiklerinde alfa centauri sistem valisi inder coneter emir verdi; “ivan givel’i tutuklayın!” 
 
İvan givel hemen derdest edildi gezegen yok edicide. Vali inder coneter(hui coneter’ın torunu) geldi 
gezegen yok ediciye ve sorgulamaya başladı; 
 
+ivan! Sana biz güvendik ve sen ne yaptın? Koskoca bir gezegeni havaya uçurdun! Kim sana ne vaat 
etti? kim kandırdı seni? 
-imparatorluğumuz adına çalıştım. Yanlış düzeni ve savaşı bitirmek için yaptım ne yaptıysam. Daha 
huzurlu ve daha erdemli bir yönetim imparatorlukla mümkündür. 
+yazık sana. Erdem bu mu? Erdem dediğin bir gezegeni havaya uçurmak mı?, ihanet etmek mi? 
-federasyon çok mu masum inder? 
+kes be! Çok konuştun. 
 
Deyip silahını alıp vurur ivanı. 
 
Bu olaydan sonra federasyon meclisi toplandı ve ne yapılıp edilebileceğini masaya yatırdı. 
İmparatorluk en kritik yere sızmıştı. Bu rezillik dallanıp budaklanırsa federal itibar yerle yeksan 
olurdu. Bir barış dönemi gerçekleşmeliydi ve istemeyerekte olsa federasyon barış istediğini bildirdi ve 
imparatorluğu tanıdı. İmparatorluk gayet memnun kaldı bu istekten. Novul kinvo’nun zaferiydi bu. 
 
Yıl 3500, galaktik vaziyet 
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3500 yılında gerek imparatorluk gerekse federasyon barış içerisinde yaşıyordu. Ayrı ayrı gelişiyordu 
evrende insanlık artık ve zaman ilerledikçe insanlar içinde bir kast sistemi oluşmuştu. Yapay zeka 
haline gelmiş insanlarla sıradan insanlar arasında adı konmamış bir ayrımcılık sürüp gitmekteydi. Bazı 
yıldızlar yapay zekadan olan insanlardan müteşekkildi hatta. Mila ve umor yıldızları bunlara örnekti. 
Nüfuslarının %95 kadarı yapay zekaydı bunların. Yapay zekadan insanların varlığı bir nebze olsun 
tamamen makine olan robotların isyanına mani olmaktaydı insanlar yatıp kalkıp dua etmeliydi yapay 
zekalaştırılmış insanların varlığına. Ama hoşnutsuzluk başgöstermişti şimdi. 
 
Diğer bir grupsa uxirego dna’sız insanlardı. İmparatorlukta vardı bu insanlar daha çok. Aslında daha 
doğaldılar. Uxirego dna’lı ve dna’sızlar arasında da doğallık problemi tartışması vardı. Uxiregosuzlar 
uxirego dna’lılara gdo’lu diyorlardı. Yapay zekalaşmışlarsa ikisine de yetersiz diyordu. İnsanlar var oluş 
problemi çekiyordu artık. 
 
Diğer bir konuysa başka ırklar konusuydu. Bir düznine kadar akıllı tür hem federasyonda hem de 
imparatorlukta barınıyordu. Kimin eli kimin cebinde belli değildi siyasi olarak. Hoşnutsuzluk çıkarsa 
buradan çıkacaktı lakin henüz ilk fitili ateşlemeye herkes üşeniyordu sonuçta uzayın getirdiği bir 
sınırsız kaynak bolluğu vardı. 
 
HİKAYE 5 – MAKİNELERİN KALKIŞMASI 
 
Yapay zeka insanlar bağımsızlık ilan etti 
 
Mila ve umor yıldızlarının %95’i robotlaştırılmış insanlardan oluşmaktaydı ve bunlar kendi aralarında 
anlaşarak bağımsız olmaya karar vermişler ve kendi idarelerini kurmuşlardı. Bunu da tez olarak 
federasyona bildirdiklerinde federasyon küplere binmişti. İşte şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 
O zamanın federasyon lideri crian windsor ve kurmayları acil olarak toplanmıştı bu vaziyete karşı 
çünkü ortada yapay zekanın isyanı vardı insanların korktuğu başına mı geliyordu acaba? Hem de 
robot insanlar tarafından. Toplantıda şunlar konuşuldu; 
 
Başkan; mila ve umor bağımsızlık ilanı elimze ulaştı kısa sürede kendi düzenlerini tesis etmişler. 
Bunlar neyine güveniyor anlamak güç. Robotsun kardeşim sen robot. Hafızası kopyalanmış insan olan 
vücudu ölmüş bir varlıksın. bağımsız olup ne yapacaksın akıl alır gibi değil ya. Ama ben biliyorum 
herkesi kendilerine benzetmek istiyorlardır. 
Madde ve kimya bakanı; bizim sistemlerimize saldırmaları da olasılık dahilinde bunu unutmamalıyız. 
Gezegen yok ediciyi gönderelim ve ortadan kaldıralım bu robot yığınlarını derim ben. 
Sanayi ve teknoloji bakanı; iyi de adamlar yapay zeka diyoruz ve robotları da kontrol edebilirler 
diyoruz. Bu tehlike yaratacaktır. 
Savunma bakanı; yapay zekalaştırılmış insanları kesin bir biçimde yeniden yasaklamalıyız ve 
federasyon genelinde robot kullanımına sınırlandırmalar getirmeliyiz. 
Başkan; çok haklı savunma bakanı. Federasyon genelinde tüm robotlaşmış insanları yasa dışı ilan 
etmemiz şart. İnisiyatif alıyorum ve bir kararnameyle yarın tüm robotlaştırılmış insanları ortadan 
kaldırıyoruz gezegen çapında. Direnen olursa mukavemet ederiz. 
 
Ve crian windsor dediğini yapmıştır kararname çıkartmıştır şu şekilde; 
 
“federasyon başkanlığı ve hükumetinin emridir; 
 
Mila ve umor yıldızlarının ihaneti sebebiyle bundan böyle federasyonumuz çapında yapay 
zekalaştırılmış insanların barınması yasaklanmıştır. Var olan robot adamlar imha edilecektir. 
Mukavemet gösterenler şiddetli bir biçimde cezalandırılacaktır 
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Federasyon hükumeti.” 
 
Tam manasıyla cadı avı başlamıştır federal düzeyde. Evvela dünya çapında bir temizlik başlamıştır. 
Anadolu yarımadasındaki başkentte sokak sokak insanlar aranmıştır ve yakalananlar imha edilmiştir. 
Büyük bir korku sarmıştır insanları. Herkes işinde gücündeyken gezegen polisleri infaz için sokaklarda 
cirit atmıştır. Federal başkentte robot avı 9 mart 3501 tarihinde başlamıştır. Cuma gününe denk gelen 
bu tarihte müslümanların Cuma hutbelerinde de bu konu işlenmiştir. Yarı robotlara karşı Cuma çıkışı 
bir cihad hareketi başlamıştır. Devletin başında müslüman bir lider yoktur ama halifenin onayıyla 
hutbe okunduğu için meşru olmuştur. Anadoludaki dünya başkentinin boyutlarına gelince edirneden 
adanaya, muğladan samsuna kadar uzanan devasa bir başkenttir. Dünyadaki en büyük kenttir. 500 
milyon kadar nüfusu kalmış dünya gezegeninde 100 milyon kişi bu başkentte yaşamaktadır. Eski 
dünya kentlerinin çoğu terk edilmiş haldedir bazılarının yerlerinde yeller esmekteyken bazılarıysa 
ufak bir kasaba halini almıştır. Diğer büyük kentler paris, beijing, delhi, moskova ve new york’tur. New 
york kenti 3000’li yılların başında radyoaktif tehlikenin bertaraf edilmesi sebebiyle yeniden inşa 
edilmiştir. 
 
Olayların şokunun atlatılmasının ardından yapay zeka insanlar mukavemet etmeye de başlamıştır. 3 
milyon adet yapay zeka insan vardır tüm gezegende ve bazıları ormanlık alanlara kaçmıştır bile. kırsal 
kesimlerde gizlenmeye çalışmaktadırlar. 3 gün içerisinde tüm büyük şehirlerden yapay zeka insanlar 
temizlenmiştir hatta bazı normal insanlar yapay zeka insanları savunmuşlardır çünkü kimisinin 
arkadaşı, kimisinin ailesinin bir üyesi, kimisinin bu hayattaki en yakın dostu onlardı. Ama fayda 
vermemiştir imha gerçekleşmiştir. Özellikle başkan windsor’u bazı yapay zekaların infazında yaşanan 
hoşnutsuzluklar olumsuz etkilemiştir1 ama “yumurta kırılmadan omlet yapılmaz” diyebilmiştir. 
Sonuçta istemeyerekte olsa bu karar verilmeliydi. 1 haftaya ise tüm dünyadaki yapay zekalaştırılmış 
insanlar ortadan kalkmıştır ve aynı zamanda diğer federasyon üyelerinde de av devam etmektedir. 
 
Bu avlanma neticesinde yapay zeka birliği sefer kararı almıştır. Federasyon yıldızlarına saldıracak ve 
federal robotları da kendi saflarına geçireceklerdir. Mila’dan kalkan uzay araçları ireba’ya umordan 
kalkanlar da mu’ya giderler. Maksatları bu gezegenleri ele geçirmektir. Sistemlere giriş yapıp savunma 
araçlarıyla çatışırlar ve kaybederler. 
 
Kaybetseler bile ireba ve mu’daki normal robotlara sinyal gönderirler ve normal robotlar da isyan 
eder. İşte şimdi dananın kuyruğu kopmuştur ne yapılıp edilmeli ve de bu sorun çözülmelidir. Robotlar 
insanlara saldırmaktadır bu yıldızlarda ve insanlar ve diğer yerleşik akıllı canlılar elektronik aletleri 
kullanamamaktadırlar. İnsan haberleşmesi kesintiye uğramıştır bile. ama bazı insanların telepatik 
güçleri olduğundan konuşma olmadan haberleşebilmişlerdir ve de robotlara karşı direnebilmişlerdir 
bu gezegenlerde. Neyse ki diğer gezegenlerdeki yapay zekalara bunlar yansımamıştır ama federal 
bakanlar kurulu da derhal toplanmıştır bu vaziyete karşı. Kısa zamanda halledilir denilen sorun 3 ay 
boyunca devam etmektedir. Özellikle %50 %50 vaziyetteki gezegenlerde çetin bir savaş 
gerçekleşmektedir. Yapay zeka birliği sonuçta yeni uzay araçlarını hayli hayli yapacaklardır ve daha iyi 
şekilde gelecektir. 
 
Çetin mücadeleden bir kesit: ender sahr anlatıyor; 
 
Yapay zekanın çıkardığı isyanda ve bağımsızlık ilanında ben bir restoranda garsondum mevina’nın 
lemina gezegeninde. Leminayı bilmeyenler için söyleyeyim herşey kırmızının tonlarına daha çok 
sahiptir gökyüzü bile kırmızıdır. Tüm renklerin kırmızıya çalan tonlarını biliriz biz bu gezegende. yapay 
zekalaşmış insanlara karşı topyekun mücadeleyi duyar duymaz ben eyvah! Demiştim zaten. Dananın 
kuyruğunu o kararname kopardı. Yoksa haberlerden de takip ettiğimiz gibi eğer o 2 robot insan 
hakimiyetindeki yıldızlar sessiz sedasız oturduğu yerde otursaydı bunlar olmazdı. Ama adamlar 
teşkilatlanmışlar ve çevredeki normal robotların da aklına fitne sokmaya başladılar. Bizim gezegende 
insan oranı %45 robot insan oranı %40 diğer akıllı ırklarsa %15 kadar nüfus oluşturuyor. Yani bıçak 
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sırtı bir gezegenle karşı karşıyaydık. Robot isyanları sadece insanları değil diğer akıllı türleri de 
etkileyecekti. Bizim buralarda mukavemet yaşandı. Yaşanmadı değil bayağı etkilendik bu vaziyetten. 
Bir süre bizim restoranı kapalı tuttuk. Banka kartlarımızın çalışmadığı vaziyetler oldu mesela ama 
düzelttiler teknik ekipler bu sorunları daha sonraları. Bir düşünün uçan arabanız havadayken bir anda 
sistem kendini kapatıyor bu bir tehlike, alışveriş yapıyorsun ödeme yapacaksın tak sistem seni 
durduruyor, bir şey sipariş ediyorsun siparişin ulaşmıyor, inşaatlar aksıyor filan. Zor durumdu cidden. 
1 ay kadar uğraştılar bizim gezegenin temizliğinde. Hatta başlangıçta bizim restoran açıktı millet 
yemek yiyor polisler daldı içeri “yapay zekalaşmış insan tespit edildi” diye fakat öyle bir şey yoktu 
burada. Tespit cihazının frekansını karıştırmış beyfendiler. Böyle böyle oyalıyorlardı insanları yani. 
Ama uxirego dna’lı insanlar sayesinde yapay zeka bu gezegende bizlerle yenişemedi. Hemen yeni 
yazılım geliştirdik ve isyancılar başarısız oldu. Gezegende de büyük bir kıyım oldu diyebiliriz ama 
gerekliydi nihayetinde. Şimdi harap olmuş yerleri imar ediyoruz hurda yığınlarını eritip kullanıma 
yeniden kazandırıyoruz. Gezegenin de nüfusu azaldı ya bolluk bereket geldi şimdiden 
hissedebiliyoruz. 
 
Bazı insanların haleti ruhiyesinde yaralar açsa da bu durum zamanla alışacaklar her nihayetinde yeni 
vaziyete. 
 
Yapay zeka isyanı bastırılıyor; 
 
6 ay içerisinde tüm federasyondaki isyan bastırılmıştı. Nihayetinde robotlar telepatiyi algılayamıyordu 
ve insanlar da yeni yazılım geliştirince isyan kodları işlevsiz kalıyordu. Robotta akıl varsa insanda 10 
misli vardı. ve kral çalıştırıldı! Gezegen yok edici bir kez daha sahnedeydi son darbeyi vurmak için! 
Önce mila, sonra da umor yıldızındaki gezegenler unufak edildi. Federasyon 2 yıldızın gezegenlerini 
yok etmişti artık. Yapay zeka isyanı eski çağlarda düşünülenden daha basit şekilde sona erdirilmişti. 
Bundan sonraysa federasyon genelinde robot sayısında kısıtlamaya da gidildi. Ev işlerini ve ağır işleri 
yapan robotlar haricindeki robotlar büyük miktarda azaldı. 
 
Yeni bir element; sohesta 
 
3503 yılında Takriben 155 ışık yılı uzaklıkta ve i-53 koordinatlarında olan orha yıldızına gitti insanlar. 
Yol uzun sürmüştü. Tamı tamına 29 gün! 29 günün ardından bu yeni yıldızın orha-b adını verdikleri 
gezegene iniş yaptılar. Orha-b insanlığın en uzaktaki kolonileştireceği yıldızdı şimdilik ve çok 
geçmeden gezegende kolonilerini kurdular. Gezegene gelince büyük dağlar ve geniş vadileri olan bir 
gezegendi. Dağlar, vadiler, nehirler vardı hep. Bozkır bitki örtüsünün hakimiyetinde bir gezegen olan 
orha-b’nin iklimi nemli bir iklimdi. Orha-b’de hayvan yaşamı da vardı ama hiçbir hayvan etçil değildi 
tüm hayvanlar otçuldu bu yüzden insanlar için çok cazipti. Toprak yapısı da incelendi tabii ki ve 
madenciliğe de başlanacaktı burada. Federasyon akıllı canlılarına yeni bir iş imkanı doğmuştu 
anlayacağınız. Birkaç ay içerisinde çeşitli işçiler alındı edildi, evler yapıldı, bir düzen peyderpey 
tesisleşmişti. Hastaneler, okullar şimdiden kurulmuştu, havalimanı hakeza vardı. bozkırda yaşam 
başlıyordu. At bile getirildi dünyadan sırf binebilmek için. Ve madencilik çalışmaları da başladı tabii ki. 
Bu gezegende ihaleyi federasyondaki en büyük madencilik şirketi almıştı. Özel teşebbüsle işletilecekti 
madenler. Ve ilginç bir element keşfedildi sohesta! Sohesta incelendi bir süre ve onda canlıları 
dondurma özelliği olduğu ortaya çıktı. Sohesta’ya gömülen canlıların vücutları donuyor ve yıllar 
boyunca çözülmeyi bekliyordu. Zihin kopyalamayı tamamen tarihe karıştıracak bir şeydi bu ve bir gün 
uxirego biterse insanlar seyahatlerinde sohesta ile donacak öyle yolculuk yapacaktı. Sohesta ile 
donanlar hep dondukları yaşta kalıyorlardı ayrıca. Bu yüzden çok avantajlı bir elementti bu. Eğer 
uxirego biterse dünya alfa sentauri arası 10 yıl sürerdi nihayetinde. Ayrıca çok uzun mesafeler için 
bükme yetse bile insan ömrü yetmeyebilirdi. Ama bir Stelgor yapılabilirdi bu yeni elementin hatrına. 
Yıldızların kralına gidilecekti çalışmalara başlandı kısa zamanda. 
 
HİKAYE 6 – YILDIZLARIN KRALI 
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Yıldızların kralına Stelgor yıldızına gidiliyor 
 
3510 yılında hem sohesta elementini denemek hem de Stelgor’a gitmek için kollar sıvandı. İnsanlık 
birçok yıldızı birçok zamanda en büyük en heybetli olarak nitelendirmişti. Antik çağlarda güneşti bir 
zamanlar UY scuti idi şimdiyse keşfedilenlerin en büyüğü stelgordu. Stolgor Uy scuti’den kat kat 
büyüktü. Çapı 10 milyar kilometreydi. Güneşin bulunduğu mevkide olsa tüm sisteme rahmet 
okuturdu. Bu iri kıyım ateş topu 25000 ışık yılı uzaklıktaydı tamı tamına. Yolculuk en az 60 sene 
sürecekti. Tüm bu teknolojiye rağmen koskoca 60 evet tam 60 sene bu kadar süreli bir yolculuk için 
hangi araç uygundu ki? Elbette gezegen yok edici! Bu yolculuk için biçilmiş kaftandı. Mürettebat 
gemiye bindikten sonra sohestaya gömülüp dondurulacaktı ve içlerinden 1 adet fedai her ihtimale 
karşın donmadan 60 yıl yaşayacaktı. Bayağı riskli bir görevdi. 60 yıl kimseyle muhatap olmadan 
yaşamak. İnsan kafayı oynatırdı. 
 
Yıldızların kralına yolcu kalmasın! 
 
Vakit gelmişti ve anlamlı bir vakit seçilmişti 21 temmuz. Yıllardan 3510’du ve stelgor’a gidecek olan 
gezegen yok ediciye binecek mürettebatın dünya ile vedalaşma günüydü. Bu yolculuğa katlansa 
katlansa o devasa gezegen yok edici katlanırdı. Federasyon ve imparatorluğun ortaklaşa hazırladığı bu 
proje heyecan vericiydi. Sonuçta gezegen yok edici deyip geçilmemeliydi 700 kilometre uzunluğa 
sahip dev bir gemiydi bu içerisinde tüm yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirdiniz. Hakeza robotlar da 
mevcuttu. Öyle ki içerisinde bir çiftlik bile vardı bu geminin. Sonuçta ne olur ne olmaz diye 60 sene 
ayakta kalacak bir kişiye ihtiyaç vardı. 100 kadar yolcusuyla gezegen yok edici hazırlanıyordu içeride 
herkes birbirini donduruyordu. En son geminin kaptanı kalacaktı o donmayacaktı. Geminin kaptanıysa 
rufbarta kinvo idi. 45 yaşındaydı. Hazırlıklar yapıldı 99 kişinin tamamı sohesta kabinlerinde 
donduruldu ve çok korunaklı odalara yerleştirildi. Rufbarta için zor günler başlıyordu 60 sene 
kimselerle görüşmeyecekti robotlar hariç. Gezegen yok edici uzay istasyonundan havalanıp güneş 
sistemini geçince uzay bükmeyi açıp gözden kaybolmuştu artık 60 sene boyunca uzayda süzülecekti. 
Birkaç ay içerisinde insanlar ve iletişimde oldukları tüm ırklar çok gerilerde kalmıştı şimdiden rufbarta 
özlüyordu evini ama ölmek vardı dönmek yoktu yıldızların şahına gidilecekti.Yıllar yılları aldı uzaklar 
uzakları geçti artık yıldız yok edici çok uzaklardaydı. Bu kadar uzaklıkta iletişim kurulması imkansızdı 
kim bilir dünya ve çevre yıldızlarda neler oluyordu. Geminin içinde 30 sene geçmişti bu da 12500 ışık 
yılı demekti. Rufbarta ise 75 yaşındaydı. 75 o devirde fazla bir yaş değildi insanlar 20 yaşından sonra 5 
yılda 1 yaşlanıyordu çünkü. yani halen gençti. Ortalama ömürse 500 yıldı insanlarda. Rufbarta acayip 
sıkılıyordu ne olur başka biri de olsa da konuşsak diye. Ama neticede vaktinden önce kimseye 
dokunmamalıydı kural böyleydi sonra suçlu durumuna düşebilirdi. Normal bir biçimde pek konuşmaz 
olmuştu dilinde taş var gibiydi artık. Vaktini bol bol spor yaparak, film izleyerek filan geçiriyordu 
veyahut tarih kitapları okumakla geçiyordu günleri. Arada da yıldızları seyrediyordu hiper uzayda. 
Stelgor’da mutlaka yaşanabilir bir gezegen olmalıydı. Stelgor kırmızı dev değildi sarı bir yıldızdı ve 
buna rağmen devdi. Ezber bozan bir yıldızdı bu. Takriben 8-10 ışık yılı kaldığındaysa herkesi 
uyandırması gerekiyordu çünkü bu anda herşey seçilebilir hale gelecekti mürettebatta hazırlanmalıydı 
neticede yeni bir eve. 
 
Uyanma zamanı! 
 
Rufbarta kinvo herkesi usulüne göre uyandırdı. Uyananlar ilk başta derin bir nefes çekerek 
uyanıyordu ve bir süre hareket etmemesi gerekiyordu. O ve robotlar 1-2 saat içerisinde mürettebatı 
hazırladı herkes uyanmışıtı şimdi ve 60 sene geçmişti ve konuşmayı yaptı kaptan rufbarta; 
 
Değerli mürettebat! Biliyorum yavaş konuşuyorum takdir edersiniz ki 60 yıl hasret kaldık insan yüzüne  
bu koskoca gemide. Ne diyorduk yıldızların kralına yaklaşmış bulunuyoruz ve bir zaman sonra 
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sistemdeki gezegenler seçilir hale gelecek. Unutmayın uygun gezegen yoksa geri döneceğiz varsa 
şayet yaşadık demektir. 
 
Bu birkaç günlük süre zarfında olası durumlara karşı ne yapılacağı, edileceği hakkında insanlara bilgi 
verildi ve neticede gerisingeri dönmekte vardı, burada kalmakta vardı dünya çok ama çok 
uzaklardaydı insanlıkta öyleydi bütün ihtişamına rağmen. Tüm insanların yakın olduğu tek varlığın 
Allah olduğu gerçeği 25000 ışık yılı uzakta bile değişmiyordu. Ama federasyon, imparatorluk filan çok 
uzaklardaydı. 
 
Sisteme giriş yapılmıştı hız düşürülmüştü. Dış gezegenler tiplerinden belliydi ya soğuk ya da gaz 
deviydi ama gerçekten devdiler. En küçük gezegen jüpiter kadardı. Sonradan anladılar ki bu denli 
jüpiter kadar büyük olan cisimler gezegen değildi bildiğin asteroitti!Gezegen boyunda asteroitler 
vardı gemidekiler aklını yitirecekti Aman ya rabbi nererele geldik dercesine. Ve büyük devasa bir 
gezegen gördüler. Bu gezegen güneşten bile büyüktü hemen hemen 10 tane güneş ederdi bunun 
çapı. Yaşama elverişli gözüküyordu ve indiler bu güneşten 10 kat büyük gezegene. Gözlerine 
inanamadılar. Bozkırlar, çayırlar, ormanlar, devasa nehirler, gürül gürül akan kocaman şelaleler ile 
burası cenneti andırıyordu. Hatta bazı mürettebat yaşadığı şoktan ötürü “işte kutsal kitaplardaki 
cennet burası” diye sayıklıyordu ama Rufbarta “saçmalamayın” diyerek susturdu onları. Sonuçta 
cennet çok farklı bir olguydu. Basınç şaşılacak derecede normal düzeydeydi, insan yaşamına uygundu, 
oksijen de hayli boldu. Çeşit çeşit hiç görülmemiş bitkiler, hayvanlar, meyveler bu gezegendeydi. 
Neyin faydalı neyin zararlı olduğu konusuysa bir tecrübe meselesiydi. İnsanları bu gezegen mest 
etmişti. şimdiden bazıları şunu diyordu; 
 
Dünya mı? O da nedir? 
 
Kısa zamanda rufbarta kinvo da dahil tüm insanlar burada kalmayı ve geri dönmemeyi benimsemişti. 
10 tane güneş boyutunda bir dünyaydı bu! Kim neden geri dönmek istesin ki? Kim takardı 
federasyonu da, imparatorluğu da? 
 
Gezegene edenya ismini vermişlerdi. Bu gezegen yıldızının çevresinde 4000 yılda dönüyordu. Her 
mevsim 1000 sene sürüyordu. Gezegende 4 mevsim yaşanıyordu bir yerde kışsa yaz olan bir yer 
mutlaka vardı. Sıfırdan bu yeni dünyaya yerleşmişlerdi tüm insanlar. Gezegen yok edicinin içerisindeki 
kara ve hava araçlarını da gezegen yüzeyine indirmişlerdi artık. Bu gezegende teknolojiyi tez zamanda 
tesis edebilirlerdi ve mis gibi yaşarlardı. 
 
Yıl 3650; giden memnun ki yerinden dönen yok seferinden 
 
Normalde gidenlerin geri gelmesi lazımdı 3640 yılında hadi uzay şartları falan filandır diye bir 20 sene 
daha bekledi insanlar ama giden dönmemişti gezegen yok ediciyi de beraberinde götürmüştü. Bazı 
insanlar “herhalde yolda öldüler” diye de düşünmüştü ama bir gezegen yok edici nasıl yok olabilirdi 
ki? Bu imkansızdı. Koskoca gezegen yok edici pisi pisine gitmişti. Mutlaka stelgor yıldızında bir yeni 
düzen oluşturulmuştu bunun başka yolu yoktu. peki daha güçlü bir ırkın saldırısı? Mümkündü ama 
gezegen yok edici böyle bir vaziyete karşı kendi kendini imha sistemine sahipti ve ele geçirilseydi 
mutlaka o söz konusu ırk imparatorluğu ve federasyonu ziyaret ederdi. 
 
HİKAYE 7 – FELAKETLER 
 
3700’lü yılların başlarında insanlar federasyonda ve imparatorlukta yaşıyorlardı bir sürü yıldız vardı ve 
bu yıldızların gezegenlerinde ikamet ediyorlardı. Sınırsız kaynaklar, sınırsız imkanlarla birlikte insanlar 
gamsız kasvetsiz yaşamaktaydılar ve maneviyatlarını, inançlarını unutmuş vaziyetteydiler. Bir dine 
inanan oranı tüm federasyonda %5’i geçmiyordu o derece bir yozlaşma vardı. Bir sarhoşluktur 
gidiyordu. Bütün bunlar felaketlerin teker teker başlamasına sebep olacaktı ve insanların ellerinden 
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bir şey gelmeyecekti diğer ırkların da. Uxirego vesilesiyle ulaşılan bu imkanlar şimdi insanlığa ve 
onların kuyruklarına takılanlara ceza olacaktı. 
 
Kuraw soyu kuruyor 
 
Kurawlar; insanların resmi olarak tanıştığı ilk yabancı medeniyetti. Ster, sarman, mot, inut, tögör 
yıldızlarının çoğunluğu elinde bulunduran, alfa centauri’deki somen adlı gezegenlerinde insanlarla 
birlikte yaşayan türleriydi. Ömürleri gelişen imkanlarla birlikte 30 yıla çıkan kurawlar arasında 
38.yüzyıl başlarından beri nüfus artışı azalması vardı. tüm federasyonda doğan her kuraw kayda 
geçiriliyordu ama 3707 yılında doğan yeni bir kuraw olmamıştı. Son kuraw 3706 yılında doğmuştu 
yeni bir doğum ne yazık ki yoktu. başta önemsenmedi bu durum ama 3708, 3709, 3710 derken bir 
tedirginlik hayli hayli oluştu. Bir şeyler yapılmalıydı. Federal düzeyde diğer ırklardan yardım 
alınmalıydı. Bir sürü ilaç denendi ama olmadı döllenme gerçekleşmiyordu. Soyu kurtarma için federal 
meclisten yardım istedi kuraw senatörleri. Şunu dediler; 
 
3 senedir tüm galakside ne yazık ki yeni bir kuraw doğmadı. Yapay döllenmeye izin verilmesi 
gerekiyor aksi halde federasyonun azımsanamayacak ölçüde büyük bir ırkının ortadan kalkışını 
izleyeceğiz. 
 
Ve federal meclis olağanüstü durum olarak ele aldığı için bu vaziyeti yapay döllenmeye izin verdi, 
yapay rahimde doğması denenecekti. Binlerce gönüllü denedi ama yok, döllenme olmuyordu. Zaman 
geçtikçe kuraw nüfusu da azalıyordu. İmparatorluktan yardım istediler ağaçta döllenme denenmesi 
için ve imparatorluk bunu kabul etti son bir şanstı bu. Gidildi edildi ama nafile yine olmamıştı. Bir 
türlü olmuyordu. Yıllar yılları kovaladı 3733 yılına gelindiğinde galaksideki kurawların çoğu vefat 
etmişti, birçok gezegen bomboştu çoğu şehir artık terk edilmişti genç bir kuraw kalmamıştı, 
kurawların hiç çoğucu yoktu artık. Kuraw evlilikleri, doğumları, kuraw okulları artık yoktu. kuraw 
kültürü çökmek üzereydi. Bazı kurawlar bu tehlike yüzünden dondurulmayı göze almıştı ileride bir şey 
olur da tekrar düzeliriz diyerekten.  3735 yılında bu donma işlemi gerçekleşti. 10 adet kuraw kendini 
dondurdu sohesta elementiyle. Diğer kurawlar böyle bir maceraya girişmemişlerdi bile. sonuçta nasıl 
olsa neslimiz kuruyor neden çabalayalım ki? Dediler. Nüfuslarının %95’i de vefat etmişken. 3740 
yılındaysa son kuraw vefat etmişti artık galakside tek bir tane bile kuraw kalmamıştı. 100 yıl süreyle 
dondurulanlar hariç. Elektrik olmasa bile bu düzenekler çalışacaktı 100 yıl daha. Neticede uxirego 
pilleri uzun süre dayanıklıydı. Gerçi kurawlar tarih sahnesinden silinmişti ama onun yerine başka ırklar 
vardı somende. 
 
atlanya tufanları 
 
Semes; atlanyalıların yıldızı. Aras İnsanlığın milattan önce gidip yerleştiği ilk gezegen. Dünyada bazı 
medeniyetlerin oluşumuna katkıda bulunan yıldız ve ahalisi. Nuh tufanından önce göç etmiş 
insanların torunlarını şimdi ne bekliyordu? Elbette bir tufan. Felaketler yağarken semese de yağdı. 
Semes uxirego’nun çıkarıldığı sistemdi aras gezegeni bu sistemin kalbiydi uxirego’nun da kalbiydi. 
3741 yılında sağanak yağış başlamıştı yıldızın ikamet edilen gök cisimleri olan amez, nula ve arasta. 
İlginç bir vaziyetti ve geçer diye ümid etmişlerdi ama geçmedi. Yağmurlar aralıksız 1 hafta tüm 
gezegene yağdı. Bilimsel açıklamaların hepsi tükenmişti semes sistem sakinleri “yoksa tufan bize mi 
geliyor!” diye paniklese de çoğu bunlara hurafe diyordu böyle bir şey yok diyordu. Teknolojimiz bizi 
kurtaracak diyordu. Ama dinmedi yağmurlar. Amez sakinleri şimdilik bayram ederken aras seller 
altındaydı 2 hafta sonra. Dinmiyordu yağmurlar. Her geçen dakika sular yükseliyordu. Sahil 
şeritlerindeki kentlerde balıklar yüzüyordu artık. Amezde ise su bolluğundan ötürü bayram havası 
esiyordu çöl gezegeni ihya oluyordu. Oluyordu olmasına da araslılar da panik içerisindeydi sular 
yükseldikçe yükselmişti. Kentlerde yerler sular altındaydı ve yağmur dinmiyordu. Bu denli yağmurdan 
ötürü ilginçtir araçlar çalışmamaya başlamıştı. Bir zahmet gezegenden kaçmak lazımdı ama araçlar 
havalanamıyordu ki. Gökyüzü elektrik yüklü kara bulutlarla doluydu  havalananlar da bulutlardan 
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yıldırımları yeyip küle dönüyordu. deniz seviyesi 1 kilometreyi aşmıştı arasta geçmiş olsun artık kıyı 
kentleri yoktu milyonlarca ölü vardı. acil durum ilan edildi federasyonda aras, amez ve nula için. Nula 
uydusu daha fenaydı uçsuz bucaksız ovalar sebebiyle daha kolay yutuluyordu %90’ı sular altındaydı 
nula’nın. Federal kurtarma araçlarının tamamı seferber edildi gezegen için. 1000 araçlık bir filoyla 
geldiler ne kadar kurtarılabilirse o kadar kârdı. Ama atmosfere giren araçlara yıldırım çarpmaktaydı. 
Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldılar. Araslılar ve amezliler kaderleriyle baş başaydı. Amez bir ıslak 
kum deryası olmuştu. Yer altında yaşayan amez kertenkelelerinin de çoğu boğulmuştu. Amez 
insanları artık “ne olur kavurucu güneş gelsin yağmurlar öldürüyor bizi” bile demeye başlamıştı. 
İnsanlığın eli kolu bağlıydı. Amezde en yüksek dağ 3 kilometre mesafedeydi ve gezegenin %80’i sular 
altındaydı şimdi. Çöl gezegeni olmuştu su gezegeni. Araslılar arasındaysa intiharlar bile başlamıştı 
yerinden yurdundan olmuşlar dağlara kaçmaktaydılar. En yüksek dağ 10000 metreydi. Ama 7000 
metrede artık aras gezegeninde insan namına bir şey kalmamıştı. Hakeza amez gezegeninde de 
öyleydi. 3 ay süren yağmurlar neticesinde bir sistem haritadan tam manasıyla silinmişti. Yağmurlar 
yavaş yavaş dindi, bulutlar uçtu, deniz seviyesi de yavaş yavaş düştü ve görüldü ki ortalıkta bir yıkım 
vardı. 1 ay içerisinde tüm sular eski seviyesine gelmişti. Amez yine bir çöl aras ise bomboş bir gezegen 
olmuştu. O devasa aras şehirleri, saraylar, binalar, ölmüş balıklarla doluydu. Bir gezegenin ölümüne 
şahit olunmuştu. Gezegen tekrar yeşerirdi, yaşam yeniden illa ki başlardı ama büyük zaman alacaktı 
her şey. Büyük bir yıkım vardı tüm sistemde. Tufan semesten sonra inte yıldız sistemine de ne yazık ki 
sirayet etmişti. 1 ay vardı aralarında. İlk birkaç gün yağmurlar dinmeyince kendilerine sığınak yaparak 
kurtulmaya çalıştılar, gemilere doluştular ama gemileri dalgalar yuttu bu sefer de. İnsanlar ne yaparsa 
yapsın bu sefer de felaketten kaçamadı. İnte sistemi de yok oldu. Hep aynı şey oluyordu yağmurlar 
yağıyor, dinmiyor, gökyüzündeki bulutlar yardıma engel oluyordu. İnsanlar da sudan kaçacakken 
izdiham oluşturuyordu. 
 
Federasyon yetkilileri ise kara kara düşünüyordu artık “sonumuz geldi galiba” diye. Tüm teknolojiye 
rağmen felaketler durmak bilmiyordu. Önce kuraw soyunun kuruması şimdi de bu felaket. Sahiden 
neler oluyordu? Neden ultra modern bilim çaresizdi buna? 
 
Zincirleme felaketler sonrası yıldızlardan kaçış 
 
Selnik, hayes, mevina, pulez sistemindeki insanlar korkularından ötürü sistemlerini terk etmeye ve 
başka yıldızlara yerleşmeye başlamıştı bile. federasyon da ne olur ne olmaz diye bu vaziyete yardım 
etmekteydi. İnsanlar varını yoğunu elden çıkartıp gidiyordu, birikmiş varlıklarıyla başka yıldızlardan 
mülk alıyorlardı. Bu 4 sistemdeki nüfusun oranı %90 düşüş göstermişti. 
 
37.galaktik meridyen sonrası felaket 
 
3790 yılındaysa 37.galaktik meridyenin ötesindeki insan kolonileri ve suhva kolonilerinin başına çok 
kötü bir şey gelmişti. Atmosfer kaybı! Günden güne atmosferleri inceldi birçok yıldızdaki 
gezegenlerin. Atmosfer basıncı düştükçe düştü bir panik havası oluştu nihayetinde ve bu vaziyet 
durdurulamıyordu. Felaket 12 yıldızı etkilemişti. Henüz koloni kurulmamış yıldızlar da vardı ama 
üzerinde akıllı canlı yaşam olan 12 yıldız etkilendi bu vaziyetten. Kaçtı herkes yıldızlarından neyse ki. 
Yersiz yurtsuz mülteci durumuna düştüler. Hayatta kalabilen Suhvalar bekrol, yata ve arcturus’a 
yerleştiler. Bekrolun ev sahibi brokolimsi varlıklardı suhvalar misafirdi şimdi orada. Suhvalar için sıcak 
çok önemliydi ve sıkıntı çekiyorlardı. 
 
Sohesta’nın çıkarıldığı orha ve uxirego’nun %90’ının çıkarıldığı aras gezegeni artık atmosfersiz kurak 
bir gezegendi. Şimdi medeniyet çıra gibi yanacaktı. 
 
Bu arada stelgordakiler herşeyden habersiz gününü gün ediyordu 10 güneş boyutundaki 
gezegenlerinde. Sanıyorlardı ki yuvalarında herşey yolunda gidiyor. Gitmiyordu gidemezdi. Uxirego 
kaynakları da sıkıntıya girmişti artık. 
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İmparatorluk-federasyon olağanüstü toplantısı 
 
12 yerleşik yıldızda atmosfer yok olması felaketinden ötürü acilen tüm imparatorluk ve federasyon 
erkanı toplandılar. Bu bir ölüm kalım meselesiydi bir felaket asrı insanların başındaydı. Her yıldızın ve 
her gezegenin temsilcisi vardı bu toplantıda. Toplantı pollux-b gezegeninde gerçekleşecekti yani 
imparatorlukta. devasa bir kongre salonu vardı pollux-b’de. 10000 kişi aynı anda içerideydi bu tarihi 
bir andı artık. Ve toplantıda imparator faik kinvo ve federasyon lideri karna coneter bulunuyordu. 
Karna çok yaşlanmıştı ama ilerlemiş yaşına rağmen yöneticilikte ısrar ediyordu. Gidici diyorlardı onun 
için. Ama o toplantıya gidiciydi. Toplantıdan bazı anektodlar şunlardı. Karna’nın oğlu otay anlatıyor; 
 
“ben otay coneter federasyonumuzun başkanı olan karna’nın oğluyum. Babam için çok yaşlandı 
bıraksın diyorlar bence haklılar ama pederim ne yazık ki bu felaketler silsilesinde bırakmak bana 
yakışmaz diye düşünüyor. O meşhur toplantıya ben de katıldım sonuçta senatördüm ben. Polluxa 
doluşmuştu millet. Felaketleri masaya yatırmak için. Kuraw dostlarımızın nesli kesilmişti malum o 
yüzden teşrif edemediler ama hararetli bir tartışma yaşandı o gün. Ne yapalım ne edelim diye. Çift 
başlılık doğru değil diye konuştu ev sahibi olan imparator. Birleşme taraftarıydılar ama kim kiminle 
birleşecekti ki? Federasyon mu birleşecekti? Hem de imparatorlukla? Fakat insanlığın ortak kaderi söz 
konusu olunca kurumlar kuruluşlar teferruat oluyordu. Babam kurmaylarıyla ve senatörleriyle birlikte 
söz aldı ve konuştu mesele hakkında. Sonuçta kimse koltuğundan vazgeçmezdi ve babam şunu dedi;  
 
ben kendim yetki meraklısı değilim ama senatörlerimiz var bizim ve onları gezegen halkı seçti. Hakeza 
bizleri de öyle. Mevcut senatörler ve devlet bürokrasimizdeki kadrolara dokunulmaması kaydıyla 
imparatorluğa entegre olabiliriz. 
 
Diye konuştu babam ve bizim senatörlerimiz de oyladılar ve karar olarak kabul kararı çıktı. Hepimiz 
artık imparatorluğa katılmıştık. Nihayetinde kinvo ailesi de bizim bağrımızdan çıkan bir aileydi biz tek 
millet 2 devlettik. İmparatorluğun kurucusu zaten bizim eski liderlerimizdendi. Bir inat sona ermişti 
birleşmiştik bu birleşme cazip bir birleşmeydi diyebiliriz. Evrensel imparatorluk artık tek çatımızdı. Ve 
toplantılar harıl harıl devam etti saatlerce düşündük, kafa patlattık, kimse evine bile gitmedi, binadaki 
odalarda uyudu. 1 ay kadar çıkmadı kimse dışarı ve nihayetinde çok radikal kararlar almıştık. Şöyleydi; 
 

- İmparatorluk ve federasyon imparatorluk çatısı altında birleşecek ve imparatorluk isim 
değiştirerek evrensel univatorluk olacak. 

- İnsanlar dünyaya yakın yıldızlara göç edecek edebildiğince. Dünya ise başkent haricinde 
boşaltılacak diğer kentlerdeki insanlar başka gezegenlere nakledilecek. 

- Her sistemden hayvanlar ve bitkiler pollux-b gezegenine yerleştirilecek. 
- Univatorluğun yeni başkenti dünya olacak. 
- Zorunlu olmadıkça kimse gezegenden çıkmayacak, yıldızlar arası özel uzay araçları 

bulunmayacak hepsi imparatorluk envanterine teslim edilecek. 
 
Bu şekilde radikal kararlar alınmıştı felaketlere karşın. Sonuçta uxirego kaynakları çok azaldığı için 
insanlar eskisi gibi yaşamaya tekrardan alışmalıydı yoksa iş zordu. 
 
Matar ve rema kuruyor 
 
Matar ve rema sistemlerine de felaket uğramadan etmemişti bu 2 yıldızda çok garip şeyler oldu sular 
gün geçtikçe buharlaşıyordu ve buharlaşma durdurulamaz seviyedeydi. Özellikle matar bu durumdan 
bayağı etkilendi. Akavi gezegeni malum akavililerin yani su altında medeniyet kurmuş canlıların 
gezegeniydi. Ve sular çekiliyordu bir buharlaşma vardı günden güne. Her gün 10 metre daha 
alçalıyordu yüzey. 15000 metre derinliğe kadar inen akavi okyanuslarının günleri sayılıydı. 
Buharlaşma 3792 yılında başlamıştı. Başlangıçta diğer gök cisimleriden sular getirildi ama yukarıdan 
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dökülen sular da fayda etmiyordu yere temas etmeden buharlaşma gerçekleşiyordu. Mecburen akavi 
terk edilecekti başka yolu yoktu. canlılar kamua, vorişa ve buena okyanuslarına nakledilmişti. 
Sistemdeki sudan gezegenler olan akavi ve lekvide ise 4 yıl içerisinde bir damla su kalmamıştı. 
 
Rema-1 gezegeniyse malum şempanzelerin gezegeniydi orada da sular çekiliyordu günden güne. 
Gölleri kurudu, bazı kıtaları birbiriyle birleşti hatta su çekilmelerinden dolayı ve rema-1 gezegeni de 
boşaltılmaya başlandı. Sonuçta susuzluk demek mikrop demekti, pislik demekti. Tarım yapılamayan, 
su şebekeleri işlev görmeyen bir gezegende durulamazdı. Akıllı şempanzeler siera ve taman yıldızına 
nakledildi. Artık 2 sistem daha terk edilmişti. İnsanların başları felaketten kurtulmuyordu. 38.yüzyılda 
insanlığa ve el attığı yerlere bela yağıyordu. 
 
Neva ve mu sistemlerine taş yağıyor 
 
Nevanın yerleşik gezegeni etravul ve mu’nun yerleşik gezegeni mu-1’e asteroidler çarpmaya 
başlamıştı 3792 yılında. Musibetlerin biri biterken diğeri başlıyordu. Bir şeyler asteroitleri sanki 
çekiyordu bu gezegenlere. Başlangıçta yıldız kayması şöleni zannedilmişti ama bu kayma başka 
kaymaydı atmosfere değil gezegene kayıyordu asteroitler ve haklı olarak ölümlere sebep oluyordu. 1 
haftada 250000 ölü bilançosu vardı dradalıların gezegeni etravulda. Mu-1’de de durum pek farklı 
değildi. Ah gezegen yok edici ortada yoktu ki asteroit avlasın. Akın akın gelip çarpıyorlardı büyük bir 
hızla. Araçların manyetik kalkanları bile deliniyordu bu görülmüş şey değildi. Uzay araçları bile isabet 
alır hale gelmişti. Yer altı sığınaklarına saklanabilenler küçük boydaki asteroitlerden kurtuluyordu ama 
büyük boy bir asteroit isabet edince kurtuluş imkansız oluyordu. 1 ay boyunca bu 2 sistem 
dövüldükçe dövüldü canlılık kalmamıştı artık ve sistemlerin yerleşik gezegenleri alevler içerisindeydi. 
Gökyüzünde artık gün ışığı görünmüyordu büyük bir toz bulutu kaplamıştı her tarafı. Her 2 sistemde 
de 1000-1500 arası canlı kalmıştı ve ölmek üzereydi onlar da. Univatorluk yardım kuvvetleri felaket 
sonrası geldiler etravul’a ve manzara felaketti koskoca bir gezegen ölmüştü. Sığınaklardaki dradaklara 
ve insanlara ulaşıldı hayatta kalabilenlerdi bunlar. hayatta kalmışlardı sığınaklarının derinde 
olmasından ötürü ve biraz daha gelmeseydiniz öleceğiz sandık diyorlardı. Psikolojileri bozulmasın diye 
kurtarma araçlarının pencerelerini kapattılar. Aynı yol haritasını mu sisteminde de uyguladılar. ve 
nevalıları krenk sistemine mu’luları ise şode sistemine yerleştirdiler. 
 
Bütün bu felaketlerden sonra insanlığın durumu 
 
İnsanlar ve galaksideki diğer canlılar 38.yüzyılın felaket asrı olmasından ötürü büyük bir travma 
geçirmişti. Birçok yıldızda yaşamın sona ermesi, kuraw türünün tarih sahnesinden silinmesi insanlarda 
“çok ileri gittik” düşüncesine yol açtı ve materyalistleştikleri, zaffer sarhoşu oldukları hayatlarından 
maneviyata yönelmeye başladılar. 2 asır içerisinde bir dine inananların oranı tüm galakside %40’lara 
çıktı. Çünkü insanlar bir şeyleri anlamlandırmak istiyordu. 4000 yılını bu halde karşılamıştı insanlar 
anlayacağınız. 3969 yılında yani aya ayak basmanın 2000. Yıldönümündeyse nesli tükenmeden evvel 
dondurulan bazı kurawların çözülmesi sağlanmıştı. Kurawlar hayata dönmüştü. Kuraw çözülmesini 
canlı şahidi olan profesör kanu rin’den dinleyelim; 
 
Felaketler asrının üzerinden uzun zaman geçmişti. normalde kurawlar geçen asır çözülmeliydi fakat 
biz bu süreyi biraz daha uzatmıştık hazır elimizde imkanımız varken. Çünkü yeni tedavi yöntemleri 
geliştirmiştik. Donmuş kuraw örnekleri vardı ve bir tanesini bir gece ekibimle çözdük. Uyandı 
aramızda şunlar geçti; 
 
+noluyor ya? Neresi burası? 
-sakin olun 2 asırdır donuktunuz yeni çözüldünüz 
+kaç yılındayız? Hem ben açım 
-3969 yılındayız. 
+3969 mu? Bayağı geç olmuş. Kurawların nesil kurumasına çare bulundu mu? 
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-bazı formüller üzerinde çalışıyoruz elbette. birkaç gün dinlenin ve bu süre zarfında diğer kurawlar da 
uyandırılacak ve önce doğal yolları deneyeceğiz çoğalmanız için sonra ilacı deneriz bir aksilik olursa. 
+nasıl doğal yolları deneyeceksiniz? Beyefendi sapık mısınız? 
-yanlış anladınız siz kendi aranızda yani. 
+ha kusura bakmayın 2 asırdır uyuyunca biraz sersemliyor insan. 
-insan mı? 
+pardon kuraw 
-neyse olur böyle şeyler hadi geçmiş olsun. 
 
Sonra ona 200 yılda neler değişti onları anlattım. Sonra diğer kurawları uyandırdık. Herkes eşiyle 
birlikte dondurulmuştu malum. Hasret giderdiler konuştular. Sonra deneklerimizi başbaşa bıraktık. 1 
hafta sonra da muayeneye geldiler ve müjdeli haberi verdik. Kuraw nesli yeniden galakside söz sahibi 
olmuştu. yine kaldığı yerden hayatlarına devam edeceklerdi. Herkes mutlu olmuştu. 
 
Felakete uğrayan gezegenler eski haline dönmeye başlıyor. 
 
4000’li yılların başında birçok yıldızda felaketin üzerinden hemen hemen 3 asır geçmişti ve insanlar 
bir gün olağan keşif gezileri esnasında kurumuş olan matar sistemine de uğradılar ve gözlerine 
inanamadılar! Akavi gezegeni tekrardan sularla dolmaya başlamıştı! Büyük bir şok etkisi yarattı bu. 
Müjdeyi asırlardır başka yıldızlara dağılmış olan akavililere verdiklerinde onlar da sevinmişti 
gezegenlerinin tekrardan sulaklaşmaya başlamasına. Peki sadece akavide miydi bu olağandışılık? 
Rema sistemine de gittiler ve aynı şekilde rema-1 gezegeninde de suların yükseldiğine şahit oldular. 
Mucizeler üst üstüne geliyordu. Allah’ın hikmetiydi bu buna başka açıklama getirilemezdi. Ve  
univatorluk ahalisinde bu gezegenlerin yeniden doğuşları fenomeni büyük umutla takip edildi. 
İnsanlar vakit kaybetmeden diğer felakete uğramış yıldızlara da gitti. Meteor yağmuruyla 
yıkananlarda coğrafya hariç herşey eskisi gibiydi, atmosfer kaybedenlerde ise atmosfer tekrar 
oluşmaya başlamıştı bu durumla daha önce hiç karşılaşılmamıştı. Atmosferini kaybeden bir gezegen 
atmosferini tekrar kazanmıştı üstelik birçok gezegenle birlikte. Aras gezegeni eskisi gibi yeşildi artık. 
Tekrardan insanlar tarafından doldurulmayı bekliyordu. 
 
Univatorlukta insanlar azınlıkta kalıyor 
 
4050’li yılların başında insanlar için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Doğal afetlerden daha büyük 
bir felaketti bu. İnsanlar kendi kurdukları univatorlukta artık birer azınlıktı. Univatorluğun sadece 
%40’ı insanlardan oluşuyordu. Diğer ırklar nemmik, ivyan, kuraw, tavr, onel, vehn, bolenli, dradak, 
suhva, vorte, fino, adleryan ırklarıydı. Büyük bir skandaldı bu insanların hayatı uzun vadede tehlikeye 
girebilirdi. Büyük hata yapmışlardı. Univator imra kinvo ve sadece insan olan kurmayları toplandı bu 
sebeple ve şunları dedi; 
 
“başımızda büyük bir felaketle karşı karşıyayız univatorluk elden gidiyor, başka ırklar galebe çalıyor 
insan nüfusu %40’a düşmüş %40 dile kolay. Yarın bir gün bunlar isyan eder, birbirine girer hatta 
toplanıp hepsi birden bize saldırır. Çoğunluğuz ama azınlıkta çoğunluğuz. %40 sadece. çözüm 
bulmamız şart. Ve ben buldum bile! İnsanları belli bir mevkide toplayacağız bu sayede bizlere 
saldıramayacaklar kurunun yanında yaş yanmayacak yani. Tüm insanları güneş sistemine, alfa, beta, 
proxima centauri üçlüsüne, pollux, arcturus ve aldebaran, vega, krenk sistemlerine toplayacağız. 
Dradakları tekrardan sirius sistemine tamamen yerleştireceğiz. Ve yapmamız gereken bir şey daha 
var. O iri kıyım dev stelgor yıldızına gidilsin!, oradaki insanlarla görüşülsün! 500 senedir gezegen yok 
edici piyasada yok yahu bir zahmet versin şu unutkan herifler gezegen yok ediciyi.” 
 
İnsanlığın son umudu stelgor kaçkınlarıydı. Aksi halde kurmuş oldukları uzay idare sistemi başlarına 
çökecekti. Bu arada 5. Milenyum yani 4000’li yıllar artık insan çeşitliliğinin de arttığı binyıllar olmuştu. 
artık kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, pembe derili insanlar bile vardı. Çeşit çeşit insan seç beğen al. Tüm 
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dünya renkliydi. 2000 yıl önceki insanlar bugünleri görseydi distopya derdi ama 4000’li yıllar 4000’li 
yıllar için gayet normaldi. 2000’li yıllar ilkel çağlar olarak anılır olmuştu. bir radyoaktif bağışıklıkta söz 
konusuydu artık.  
 
2.stelgor seferi başlıyor 
 
4050 yılında 2.stelgor seferi için yepyeni bir gemi hazırlanmıştı. Yine 60 senelik bir yolculuk olacaktı. 
Depoyu uxirego ile doldurdular ve yola çıktılar stelgor için. Hedef belliydi. Asırlardır stelgor yıldızında 
yaşayan insanlara gidilecekti. Yol bilen iz bilen yoktu oradaki gezegen hakkında. Neyle karşılaşılacaktı 
acaba? Ya hiçbir şey olmazsa ne olacaktı? İşte bunlar bir muammaydı. Yine eskisi gibi yapıldı 
mürettebatın 1 kişi hariç hepsi donduruldu. Gemi kaptanının tek temennisi dönüş zamanına kadar 
insanlarla diğer ırklar arasında kriz çıkmadan idare edilmesiydi. Nihayetinde insanlara karşı bir 
soykırım uygulanmaya başlanırsa geri dönüldüğünde sıkıntılı günler başlayacak demekti. 
 
60 yılın sonunda dünya tarihiyle 4110 yılında yolculuğun bitimine 1 hafta kala herkes uyandı ve 
etkileyici stelgor manzarasını seyretmeye başladılar. Ne kadar 7-8 ışık yılı uzaklıkta olunursa olunsun 
stelgor tüm ihtişamıyla parlıyordu. O güne kadar insanların görmüş olduğu en büyük şeydi bu yıldız. 
Dev bir sarı yıldız. Sisteme girildiğinde yine etkileyici gök cisimleri karşıladı herkesi. Asteroitlerin en 
küçüğü jüpiter kadardı. Çok saat geçmeden edenya göründü. Aman Allah’ım bu neydi böyle! Güneş 
boyutunda devasa bir dünya. Gemidekiler büyülenmişti. Edenyaya yaklaştılar ve çevresindeki dev 
uzay araçlarını da gördüler elbette. Bunlar neydi böyle! O meşhur gezegen yok edici bile yanlarında 
sinek gibi kalırdı. 5000 kilometre büyüklüğünde uzay araçları vardı. ve edenya araçları fark etti bu 
ufak misafirleri. İniş izni istedi dünyalılar ve iniş izni verildi. 
 
Dünyalılar “vay be!” diyordu ağızları açık bir biçimde. Harikalar diyarına gelinmişti. İnsanlar en üst 
seviyeye ulaşmışlardı. Mucize dedikleri şey bu olsa gerekti. Hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı, herkesin 
mutlu mesut yaşadığı bir dünya! Arada ufak anlaşmazlıklar olsa da dert olmuyordu. Bu alem herkese 
yetiyordu. Ağızları açık açık dolaştılar insanlar bu devasa şehirlerde. Çeşit çeşit hayvanlar, bitkiler, 
keşfet keşfet bitmeyen devasa bir dünyaydı bu. Ama gemi kaptanı uyarısını yaptı; 
 
Burasının büyüsüne sakın ola kapılmayın! Unutmayın ki görevimiz var! Herneyse bunlar gezegenin 
idare merkezine gitmek istediklerini söylediler ve bu imkan sağlandı gezegen lideri ha yum’a gittiler 
ve kaptan ile ha yum konuşmaya başladılar; 
 
+ee kaptan ne var ne yok dünyadan? Federasyon ve imparatorluk nasıllar? 
-federasyon ve imparatorluk mu? Artık yoklar univatorluk oldular. 
+çok şey değişti mi dünyada? 
-ah ah ne felaketler geldi başımıza bir bilseniz(hepsini anlatır) 
+vay vay vay neler neler dönmüş böyle yahu inanılır gibi değil. Şimdi insan ırkı tehlikede öyle mi? Ne 
istiyorsunuz? Univatorluğa mı göçelim? Edenyayı bırakıp daha azıyla mı yetinmemizi istiyorsunuz? Bu 
bir şaka olmalı herhalde. 
-gelmek istemiyorsanız gelmeyebilirsiniz ama gezegen yok ediciye ihtiyacımız var 500 yıldır hasretiz 
+gezegen yok edici mi? O tarihi eseri müzeye koyalı çok uzun zaman oldu. Size gezegen yok edicinin 
10 katı büyüklükte 10 tane araç tahsis edelim içine de büyük oranda uxirego ve başka çeşit hiç 
görmediğiniz elementlerle dolduralım hem gezegen yok etmek için kullanın hem de teknoloji 
geliştirmek için kullanın. 
-inanın çok makbule geçer malum başımız belada sayılır. İnsanlar rahatlık sarhoşluğundan çoğalmayı 
bile bırakınca nüfusumuz azalır oldu. 
+aman canım elimize mi yapışır? Asteroit parçalamak için kullanıyorduk zaten bunları alın sizin olsun. 
-bu devirde baba oğluna yapmaz bunu be. Gezegeninizi ziyaret etmek güzeldi büyüleyici bir yer burası 
ama gitme vakti geldi az daha durursak yuvamızı unutacağız. Hadi selametle 
+yine bekleriz. 
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İnsanlar isteklerinin daha fazlasını ararak yola çıkmışlardı. Bu sefer donmayı bile tercih etmediler ve 
ayık biçimde yolculuğu çekmeyi tercih ettiler. Sonuçta her biri 3000 kilometre uzunluğunda gemilerdi 
bunlar. 500 kilometre de yüksekliği vardı. Hayli hayli yeterdi bu iri kıyım makineler tüm galaksiye ve 
çok daha hızlılardı. 1 ışık yılını 1 saatte gittiklerini fark ettiklerinde inanamadılar bu teknolojiye. 
Univatorluktaki gemilerden 20 kat daha fazla hız mevcuttu. Uzayı yara yara gidiyorlardı. 3 yıl kadar 
sürecekti yolculuk bu bir mucizeydi! Tek bir sorun vardı bu kadar gemiyi dünyada nereye 
koyacaklardı! 
 
Stelgor yolcuları dönerken univatorlukta vaziyetler 
 
Sene 4111’di. İnsanların nüfusunun %35’e kadar düşmesi sebebiyle diğer ırklar çoktan kazan 
kaldırmıştı. Stelgor seferinden önce insanların yoğunlaşması için seçilen sistemlerin dışındaki 
sistemlerde insanlar azınlıkta kalmıştı. %1-2 kadar insan vardı diğer sistemlerde ve univatorlukta eşit 
haklar talep ediyorlar, insan hakimiyetinin son bulmasını istiyorlardı. Her ırk bir kere de bizim 
isteğimiz olsun diye tutturuyordu. Univator ise kara kara düşünüyordu. Telepati sayesinde halen 
insanlar üstündü ama tüm teknoloji paylaşımdaydı diğer ırkların elinde de insanların silahları vardı her 
nihayetinde. 
 
4113 yılında stelgor yolcuları dönmüşler ve güneş sistemine girmişlerdi. İnsanlar birden paniklediler 
“eyvah! Belaların en büyüğü geldi 10 tane 3000 kilometre çapında gemiler var. Sonumuz işte şimdi 
geldi galiba. Tamam beyler öldük bittik biz. Araçlarımız fare kadar kalıyor bu canavarların yanında.” 
Derken dünya çevresine yanaştı tüm araçlar ve selamladılar dünyayı; 
 
“merhaba dünya biz geri döndük stelgordan” 
 
Univator Magu coneter’ın gözleri faltaşı gibi açılmıştı. Adamcağız donakaldı teleskopsuz meleskopsuz 
yörüngede iri kıyım 10 tane araç! Univator kendine geldi ve iletişime geçildi; 
 
+hoşgeldiniz kaptan ne diyeyim korktuk sonumuz geldi zannettik meğerse sizmişsiniz 
-korktuysanız kusura bakmayın univatorum ama artık korkmak yok anlatmaya gerek yok 
görüyorsunuz gemileri. 
+görüyorum görüyorum da bu gemileri nereye indireceksiniz? Kucağınıza mı oturtacaksınız kaptan? 
-yeryüzüne inmeye pek ihtiyacı yok bu bebeklerin. Kendi kendilerine yeterler. 
+bebek mi? Diğer ırklar görse dili tutulur ya maşallah. Bir tanesini dünyaya koyarız mühim değil ama 
diğerleri çevre temizliği açısından da başka gezegenlerde olmalı. İnsanların olduğu her sisteme bir 
tane yerleştirin bunlardan. Keyfimi yerine getirdiniz kaptan tebrikler. 
 
“Çok geçmeden univatorluk bir ferman yayınlamıştır tüm sistem genelinde ve emir şudur; insanlara 
tahsis sistemler hariç diğer yıldız sistemlerindeki insanlar bulundukları sistemleri 1 ay içerisinde terk 
etmelidir. Univatorluğumuz herkese yaşamsal ihtiyaçlarını yeni gezegenlerinde temin edecektir. Buna 
müteakip insanlara ayrılmış sistemler dahilinde yaşayan yabancı türlerin de bu sistemlerden çıkması 
gerekmektedir. Univatorluğumuz insan harici ırkların da ihtiyaçlarını yeni gezegenlerinde temin 
edecektir.” 
 
Univatorlukta artık ezberler bozulmuştur evli evine köylü köyüne gidecektir artık. 
 
HİKAYE 8 – UNİVATORLUK KARIŞTI 
 
Evli evine köylü köyüne kararnamesi sebebiyle univatorluk çapında huzursuzluk baş göstermişti. 
Nemmik ırkından olanlar bu karara itiraz ediyor ve gezegenlerimizden çıkmayacağız diyordu. 
Univatorluk nüfusunun %15 kadarını oluşturan bu karıncamsı ırk mukavemete girişmişti ve insanlar 
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bunları gördüğü yerde indiriyordu. Univatorluk nemmikleri gördüğü yerde öldürüyordu artık. Birkaç 
ay sürmüştü savaş ve diğer ırklar tau ceti’nin muşra gezegeninde toplandılar. Ne yapabiliriz diye 
tartışıyorlardı. İnsanlar ellerindeki teknolojiye güvenerek diğer ırkları aşağı ilan etmişti ve sürgün 
ediyor, katlediyordu. Univatorluktaki bolenli, dradak, suhva ve vorte ırkları dışındaki tüm ırkların 
temsilcileri muşra’da 4114 yılında toplanmıştı. Şunlar konuşuldu temsilciler tarafından; 
 
Nemmikler; mukavemet ediyoruz evet doğru çünkü bu zamana kadar biz tüm univatorluğu yurdumuz 
olarak gördük. Ama insanlar sırf kendileri üste çıkmak için bize soykırım uyguluyor. Kabul edilemez 
bu! 
Oneller; çoğumuz zaten kendi gezegenlerimizde yaşıyoruz ama univatorluk yönetiminin yaptıkları da 
doğru değil. Bizim de insan dostlarımız var nihayetinde. Hadi biz genelde kendi gezegenimizdeyiz ama 
dağınık yaşayanlar var. 
Kurawlar; evet özellikle biz. Alfa centauri’yi kendi mıntıkaları ilan ettiler bizleri de sürdüler. Malum 
geçmişte neslimiz kurudu ve 145 yıl evvel aramızdan donmuş olanlar tekrar tarih sahnesine çıktı. 145 
senede ateş olsak cirmimiz kadar yer yakacak kalabalığa ulaşamayız malum. Zaten ortalama ömrümüz 
30 sene. 5 kuşak ancak varız. Paşa paşa somen gezegeninden çıkartıldık. Kendi vatanımızdan 
sürüldük. Böyle bir şey var mı ya! 
Akavililer; polluxta mis gibi yaşıyorduk asırlardır. Neymiş efendim kalkma vaktiymiş! Biz su canlısıyız 
zaten elimizden pek bir şey gelmiyor nihayetinde. Sonuçta onlar denizde yaşamayacak biz de hiç 
karada hakim olamayacağız. Ama endişeliyiz yani bizden ne istiyorsunuz? Şahsen biz okyanusların 
derinliklerinde yine saklanırız. Kurtarırız kendimizi yani. 
İvyan; mukavemet gösterelim elimizden geldiğince. Univatorluk insanların çiftliği değildir. 
Adleryan; bizlere gelin göç edin diyen, bizleri çalıştırmaya bayılanlar insanların ta kendisiyken şimdi 
dağdan gelmiş bağdakini kovuyorlar. Bu evren insanların tapulu malı değildir bunu bilmeleri lazım. 
Vehnler; peki gücümüz yeter mi? Mühim olan bu. 
Finolar; evet yeter! Daha ne kadar kaybedeceğiz ki? İnsanların ilk tokadını yiyenler bizlerken kimse 
bizi fazla umursamıyordu şimdi herkesin aklı başına geldi. Ee ne demiş insanoğlu bir musibet bin 
nasihattan iyidir demiş. Güzel söz söylemişler şu an haksız olsalar da. Ellerimizdeki tüm imkanlarla 
insan hükumetini devirip her yıldızın bağımsız olmasını sağlamalıyız. Evrensel zulüm olmamalı tüm 
yıldızlar bağımsız olmalı. Ne kadar büyükse bir organizasyon o kadar gaddar oluyor bunu görüyoruz. 
 
Bu toplantıdan sonra diğer ırkların askeri birimleri tüm uzay araçlarını savaşa hazır hale getirmişti. 
Akın akın tau ceti’ye geliyorlardı. Hareketlilik univator magu coneter’ın kulağına gitti neticede. Ve 
Magu coneter’ın yorumu şu oldu; 
 
“demek dağdan gelip bağdakini kovacaklar ha! İntihar ediyor bunlar. savaş makinelerimiz karşısında 
şansları yok. General! Hazırlıklı olunuz güneş sistemine gireceklerdir girdikleri anda tüm uzay 
gemilerimizle birlikte ateş edeceğiz ve yok edeceğiz filolarını. Tüm askeri birimlerini yok edeceğiz. 
Fakat onlar kadar insafsız değiliz gezegenlerinde yaşayacak hepsi fakat stelgor’dan gelen mucizevi 
elementlerden birisi sayesinde bir daha gezegenlerinden çıkamayacaklar” 
 
Öyle de olmuştu. 1 nisan 4115 tarihinde diğer ırkların araçları güneş sistemine girmişti. Topyekun 
hedef alıyorlardı. Akın akın geliyorlardı yüzbinlerce USG(uzay savaş gemisi) ile. Çeşit çeşit boy boy 
savaş gemileriyle gelmişlerdi. 100 metrelikte vardı 50 kilometrelikte. Ve insanların devasa uzay savaş 
makinelerine saldırdılar. İnsanlar tek uzay gemisiyle binlerce diğer ırkın gemisini telef etmişti. Çok 
geçmedi alfa centauri’deki gemi de iştirak etti savaşa ve destansı bir saldırıyla diğer ırkların tüm filosu 
telef edilmişti. İnsanlar bütün bunları coşkuyla kutladılar yani kendi kurdukları düzenin ifsadını. 
 
HİKAYE 9 – BÜYÜK STELGOR GÖÇÜ 
 
Şimdiyse stelgordan getirilen murizer elementini kullanma zamanıydı. İnsan yıldızları ve insanlarla 
işbirliği yapan yıldızlar haricindeki tüm saldırıya iştirak eden medeniyetlerin yıldızlarındaki 
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gezegenlerinin atmosferi dondurulucaktı artık kimse atmosfer dışına çıkamayacaktı o gezegenlerde. 
Murizer sayesinde tüm bu yıldızların uzay çağından eli çekilecekti. Artık bir şekilde o gezegenlerde 
kalmış insanlar varsa bu onların problemi olacaktı. Murizer dolu malum devasa gemiler isyancı 
gezegenlere teker teker gitti atmosferlerine yerleşti ve atmosferleri geçilmez yaptı. Onlarca yıldız 
yüzlerce gezegen atmosferi dondurulmuş haldeydi artık. Univatorluğun bir nevi sonuydu bu. 
Bolenliler, dradaklar, aldebaranlılar ve suhvalar ayrıldı univatorluktan. Ama bu böyle bitmemeliydi 
uxirego sökülüp atılmalıydı ve univatorun emri kesindi; 
 
Aras gezegenini yok edin. artık yakın galaksinin uxiregoya ihtiyacı da yok! 
 
Öyle de yapıldı 4 günlük yolculuğun ardından aras gezegeni yani yakınlardaki en büyük uxirego 
kaynağı patlatıldı. 
 
Bir 20 sene boyunca da bu düzen böyle devam etti artık insanlar eskisi gibi büyük bir univatorluğu 
idare etmiyordu ama mevcut savaş makinelerinin de bakımı bir meseleydi. Univatorluk yepyeni bir 
karar aldı 4435 yılında; stelgora göç! 
 
Stelgora göç seferleri düzenlenecekti insanlar, dradaklar, aldebaranlılar fark etmeksizin tek bir 
gezegende rahat içerisinde yaşayacaklardı. Bu reklamların büyüsüne çabuk kapılmıştı insanlar bu 
denli propagandalardan sonra göç büroları dilekçelerle dolup taşmıştı. İnsanlar terk ediyordu mevcut 
gezegenlerini. Göç süreci başlayınca edenyadakiler de çok sevinmişti ya daha fazla gemi gönderdiler. 
Dradaklar boşalttı evvela tüm gezegenlerini, sonra vorteler terki diyar eyledi tamamen. Siriusta, 
aldebaranda sokaklar bomboştu. Hayvan popülasyonu bile azalmıştı. Herkes gezegeni boşaltıyordu. 
İnsanlar da hakeza öyleydi. İnsanların %90’ı yeni gezegenine yerleşmişti artık. 4500 yılına 
gelindiğindeyse dünyada sadece 100000 kişilik bir insan mevcudiyeti kalmıştı. Şimdi şehirler 
bomboştu insanlık ölmüştü. Ve dünyada kalan son 100000 kişi de gitmek yönünde karar verdi artık 
buraların bir tadı tuzu kalmamıştı. Son insanlar da dünyayı terk etmişti ve edenya’ya gitmişti. 
 
Stelgor insanlara hiç iyi gelmiyor 
 
4500 yılından sonra insanların da dünyayı terk etmesiyle univatorluğun hukuki varlığı tarihe karışmış 
oldu stelgor insanları cezbettikçe cezbetti hayran bıraktıkça hayran bıraktı. Bu yıldızın(stelgor) ve bu  
gezegenin(edenya) tadından ötürü insanlar kibirlerden kibir beğeniyordu 1000 sene içerisinde 
maneviyatlarını yine kaybetmişlerdi ve cennet burası bir daha ne cennetine ihtiyacımız var ki? 
Demeye bile başlamışlardı. Bu sözleri onlar için sonun başlangıcıydı. Ömürleri kısalıyordu artık her 
nesilde ve telepati yeteneklerini de kaybediyorlardı. Çok az insan kalmıştı yaratıcıyı tanıyan, dini 
inançları olan. Binde 1’i bile bulmuyordu inananların sayısı. Terk ettikleri dünyanın tarihiyle 6607 
yılında bir sabah uyandıklarında felaketle başbaşa kalmışlardı. Geri kalan hikayeyi ade hem’den 
dinleyelim; 
 
Ben ade hem yani adem. İnsanlar artık inanmasa da ben bir atamız olduğuna inanıyorum. İnsanlık 
stelgora göçtüğünde artık herşeyin güzel olacağına inanmıştı. Ama yine asırlar evvelki gibi azgınlıkta 
ileri gittiler biz artık yaratıcı maratıcı tanımayız o kadar geliştik ki gerçek olsa bile umrumuzda olmaz 
dercesine ileri gittiler insanlar, dradaklar ve vorteler. 3 suç ortağı ırktı bunlar. inancımızı artık gizler 
hale geldik diyebilirim çünkü alay edilir hale gelmiştik. Utanır olduk bir yaratıcı inancından. Ama ben 
biliyorum buradaki trilyonlarca insanın içerisinde elbette birçok dine inanan insan vardı. bir gece rüya 
gördüm ben ve bana antik çağlardan kalma kıyafetlerden bir insan şunları dedi; 
 
“ade hem, bu gezegenin yarını var ama öbür günü hiç olmayacak. Sen bir uzay pilotusun yarın gemini 
kaçır ve eski yuvaya yani dünyaya dön” 
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Dedi. O kadar gerçekçiydi ki anlatamam. Ama neden olmasın? Dedim ve ertesi gün eşimi ve çocukları 
uyandırıp “kaçıyoruz buralardan soru sormayın” dedim. “ne oluyor ne bitiyor” filan dediler ama ben 
“soru sormayın ufak bir gezi gibi düşünün” dedim sadece. mini USG’lerden bir tanesini kaçırdım ve 
bana “ne yapıyorsun!” diye engel olmaya çalıştılar ama o sırada bir gümbürtü koptu. Edenya 
stelgor’dan gelen alevlerin hışmına uğruyordu cayır cayır yanıyordu. Ve herkes şaşkındı ailem de 
dahil. Edenya içerisindeki birçok insan, vorte ve dradak ile birlikte ateşler içerisindeydi ve biz stelgor 
sisteminden çıkarken edenyanın paramparça olduğunu gördük. 
 
Usg içerisinde ben ve ailem haricinde 100 kişiydik ve dünyaya doğru yol aldık. Bana sordular “sen 
nasıl bunu anladın?” diye. Ben de ruyamı anlattım. O anda anladılar ki maneviyat yabana atılmayacak 
bir şeymiş ve insanoğlunun kibri bir yerde yine bitermiş. O inkarcılıkta ilerlemiş mürettebatı 
görmeliydiniz hepsi “bir yaratıcı kesin var” demeye başladı. Ve bazıları itiraf ettiler zaten hristiyandım, 
zaten yahudiydim filan diye. 
 
1 senelik bir yolculuğun ardından da dünyaya geldik. Park ettik eskilerin erciyes dağı dedikleri dağa. 
Sonra bir baktık ki ne görelim gemi buharlaşıp yok oluyor. ve insanlığın bir serüveni de burada yok 
oluyordu artık başa dönmüştük sıfırdan başlayacaktık herşeye. Eskilerden pek tarihi eser kalmamıştı 
varsa piramitler filan vardı. o meşhur başkent artık yoktu heryeri orman kaplamıştı. Yer yer taş 
blokları görebiliyorduk tabii ki. 
 
Şimdi sene 6608 insanlık yeniden başladı. Şu an ne uxirego var, ne teknoloji var, ne diğer elementler 
var, ne de elimizde güçlü silahlar var. Uçağı bırak araba yok, tekerleği bile yeniden icat edeceğiz. 
Başladığımız yere döndük ama sonuçta dünyanın da yok olacağı bir gün var. Yalancı cenneti ve 
kıyametin provalarını gören bizler bakalım gerçeğini ne zaman göreceğiz. Allah bilir ne diyelim. 
 
SON 
 
DEVLETLER REHBERİ 
 
Evrensel imparatorluk (3413-3792) 
 
Galaktik federasyondan ayrılan ve bağımsızlığını söke söke alan yönetim. Topu topu 379 yıl 
sürmüştür. Galakside federasyonun en büyük rakibiydi. Daha sonra federasyonla birlikte univatorluk 
adı altında birleşmiştir. 
 
Yıldızlararası federasyon (3030-3792) 
 
Yıldızlararası cumhuriyetin genişlemesi ve içerisinde bir sürü ırkı barındırıyor olması sebebiyle 
kurulmuş yeni yönetimdir. 3413 yılında bölünme yaşayan federasyon 38. Yüzyılda imparatorlukla 
birlikte doğal felaketlerle boğuşunca univatorluk adı altında birleşip tarih sahnesinden çekilmiştir. 
 
Univatorluk (3792-4500) 
 
Birlikten kuvvet doğar mottosuyla kurulan univatorluk güç zehirlenmesinin babasını yaşamıştır ve 
4000’li yıllarda stelgordan gelen insanların da akıllarını çelmesiyle diğer tüm ırklara savaş ilan etmiş ve 
onları kendi gezegenlerinde hapsederek büyük oranda küçülme yaşamıştır. 4500 yılına 
gelindiğindeyse dünyada sadece 100 bin kişiden oluşan bir nüfusu kalmıştır. Son dünyalıları da uzay 
gemisi alıp stelgora götürdüğünde hukuki varlığı tamamen sona ermiştir. İnsanların dünya üzerinde 
kurdukları son idaredir. 
 
Stelgor (3570-6608) 
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İnsanlığın yalancı cenneti olan stelgor sisteminin edenya gezegeninin sistemin adıyla aynı yönetiminin 
adıdır. Güneşten 10 kat daha büyük olan edenya gezegenindeki insan, vorte ve dradakların ortak 
idaresi altındadır. Yaşayan insanların en uç noktasıdır, kibrin, şatafatın en ileri noktasıdır 3038 yıl 
sürmüştür. 6608 yılında büyük bir patlamayla gezegen patlayınca ade hem’in kaçırdığı gemi haricinde 
tüm insanlık ölmüştür ve insanlığın evrende kurdukları en güçlü devlette tarihin tozlu sayfalarına 
gömülmüştür. 
 
Rematar federasyonu 
 
Akavililer ve şempanzelerin bir aralar kurduğu federasyon. 
 
TEMA 4 – HEYNİ DÜZENİ VE UZAYLILARIN SONU 
 
HİKAYE 1- YIL M.Ö. 2775 – MEPLAN HAN’IN ÖLÜMÜ SONRASI 
 
Meplan han ömrünün büyük kısmını seyahatlere adamış, dünya çapına yayılan heyni düzeni üyelerini 
teftiş ederdi. Heyni daha çok mısırda yoğunlaşıyordu. Üyelerinin büyük bölümü mısırda 
kauru(memfis) şehrindeydi. Bu şehir daha sonraki yüzyıllarda kurulacak kahire kentinin perde 
arkasındaki isim babasıydı. Kaur yani ka’nın kenti mısırın ilk hükümdarı olan atlanya gemi 
mürettebatından rahkop’un oğlu ka’nın adını taşıyordu. 
 
Gel zaman git zaman meplan han m.ö 2775 yılında mısır içerisinde çıkan bir iç savaşta vefat etmişti. 
Karışıklık çabuk bastırılsa da meplan han’ın ölümüne sebep olmuştu. Meplan’ın komşusu vardı ve bu 
komşu ailesi gibi sarayda yaşamayı tercih etmeyen anub etno idi. Kara haber tez yayılmıştı meplan 
vefat etmişti. Anub etno da yalnız yaşayan bu meplan adlı komşusunun evine girmiş ve gözleri açık 
kalmıştı. Bunlar muhteşem şeylerdi. Bir sürü bilgi vardı bir hazineydi bunlar. anub etno tez vakitte 
bunları evine taşıttı. Artık mısırın daha güçlenmesini kaçınılmaz olarak görüyordu nihayetinde. Tabii ki 
meplan han’ın ölümü sonrası heyni üyeleri de doluşmaya başlamıştı yavaş yavaş ev yakınlarına. Anub 
bir prensti düzen üyeleri ona dokunursa tüm planlar altüst olurdu bu sebeple prense “başımıza geç” 
teklifini yaptılar. Nihayetinde meplan’ın çocukları kim bilir nerelerdeydi. Çinde miydi? Hindistanda 
mı? Belli değildi açıkçası. Ve meplan kısa bir eğitimden sonra lider oldu. Güneş diski üzerinde 
kartaldan oluşan sembolü taktı başına. 2 adet düzen üyesini de yardımcı seçti bunlar vasir ve hasa idi. 
 
Tabi anub bununla yetinmedi merak etti bu efsanevi element uxirego’nun bulunduğu yerleri. Önünde 
normal insanların ancak asırlar sonra elde edebileceği bir harita vardı nihayetinde ve tüm karalar ile 
denizler bu haritadaydı. Teker teker uğranmalıydı buralara. Ve anub kararını verdi dünya üzerinde bir 
sefere çıkılacaktı. 2770 yılına kadar çeşitli hazırlıklar yapıldı plan program hepsi hazırlandı ve çıkıldı 
yola. Sonuçta arkada bırakılanlar kimsenin eline geçmemeliydi. Her ne kadar anub’un ailesi var olsa 
da ne olur ne olmaz diye düşündüler. İlk durak yakınlardaydı kızıldenizin karşı kıyısında arabistan 
çöllerindeydi. Irmak yoktu bu topraklarda olan da sadece vahalardı. Burada yitip gitmek insanlık tarihi 
için büyük kayıp vermek olurdu. Günlerce yürüdüler ve haritada yazılan bilgiye göre bir kaya yazıtının 
oraya geldiler. Bitap düşmüşlerdi. Kayadaki yazıtı gördüklerinde “oh sonunda” dediler. Bir tanesi kaya 
yazıtına yaslandı “eh ne yapacağız şimdi? Bulduk kayayı usta anub kıralım mı burayı? Dediğinde 3 
kere kayaya yumruğunu vurunca aniden kaya açılmaya başladı ve heyni üyeleri “muhteşem bir detay” 
derdi şaşırmışcasına. Anub “haydi ne bekliyoruz girelim” deyince içeriye girdiler bir merdiven 
yapılmıştı, aşağı doğru indiler ve taş bir tabutu fark ettiler. Evet bu uxiregoydu. Tabutu kırmaları 
uygun olmayacaktı ama asırlar evvel buraya konmuş bir cam şişe buldular. Bir tane heyni üyesi “hey 
bu kavanozda garip bir şey var” deyince anub han “derhal bana ver onu” dedi heyecanla. Aldı eline ve 
“işte mucize elimizde!” dedi. Ve ekledi “şişeyi yanımızda götürüyoruz. İlginç olansa şuydu şişede bir 
şeyler yazıyordu resimlerle. Biraz baktılar ve çözdüler. Şu yazıyordu; “bu şişe yerinden oynatıldığında 
1 saat içerisinde tabutun olduğu mağara çökecektir. Okunur okunmaz çatırtı sesleri geliyordu ve 
panikle kaçmaya başladılar mağaradan. Ancak kendilerini dışarı attılar ki bir sarsıntı oldu kaya yazıtı 
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da yok oldu. Mağara artık yoktu ama 1 şişe uxirego eldeydi. Hicazdaki uxirego bulunmuştu nihayet ve 
çok merak etmişlerdi. Herkes birkaç tanecik yutmuştu bunu ve kendilerine bir enerji geldiğini 
hissetmişlerdi. Sıcaktan kavrulmuyorlardı ve çok hızlı hareket edebiliyorlardı. Peki şimdi istikamet 
neresiydi? Tibet mi? Yoksa anadolu mu? Yoksa antarktika mı? Ve henüz süveyş kanalı mevcut 
olmadığından rota tibete çevrildi. Bir tanesi anuba sordu; ya anub tibette deniz yok dedi. Anub ise 
“indus’a kadar gider oradan kara yoluyla geçeriz.” Birkaç günlük yolculuktan sonra bindiler gemiye ve 
haritadaki hindistana doğru yol almaya başladılar. M.ö 2770 gibi bir yılda ekvatoral bölgeye doğru pek 
bir medeniyet yoktu güney korkutucuydu insan yiyen hikayeleri almış başını gidiyordu neyse ki 
denizdeydiler. Ara sıra dinleniyorlar ve karaya paralel olarak gidiyorlardı. Bir sorun olursa karaya çıkış 
kolay olurdu bu sayede. Günler günleri kovaladı ve geldiler indus nehrinin denize döküldüğü yere. 
Buradan sonrası kara yoluydu doğal olarak ve bir süre sonra da himalaya dağlarına ulaşmışlardı. 
Hindistanda çeşitli şeyler gördüler, buraların adetlerini gördüler, yerel halkla iletişime de geçtiler, 
misafir oldular, yemeklerini tattılar ve şunu dediler; hindistan çok farklı bir dünya. Özellikle delhi’de 
giri mana’nın hikayesini dinlediklerinde kulaklara şiir gibi gelmişti. Kar han’ı da anlatıyorlardı aslında 
yıllar içinde çok değişik bir versiyonunu söyleseler de. Ve heyni heyeti onları uyarmıyordu bilerek. 
Sonuçta kar han dedikleri adam meplan’ın dedesiydi. Himalayalara geldiler himalayalardan tibete ve 
böyle 1-2 sene geçmişti himalaya dağlarında uxirego gömülü yer bulmak bir zulümdü nihayetinde ve 
zor zahmet ancak bulabilmişlerdi bu elementi. Ömürlerinden ömür gitmişti o dağ yamacına çıkarken. 
Zor zahmet çıktılar ve bir mağara ağzı gördüler yine aynı damganın olduğu bir mağaraydı bu. Girdiler 
ve burada da buldular bir tabut daha. Bu tabut gömüldükten sonra hos han babasıyla vedalaşmıştı ve 
kaşgar yöresine yerleşmişti mahiyetiyle. Ve heyni heyetinden 3 kişi fikir değiştirerek burada kalmayı 
tercih etti. anub’a “ya anub biz burada kalalım hem gözden uzak hem de ulaşımı zor. Burada uxirego 
iyi korunur” demişti. Anub ise tek bir şart koştu “mağara girişini kapatın, haritayı da içerisine koyun, 
sonra 3 gün boyunca yürüyün ve 3.gün güneş batışından sonra durduğunuz yerde yerleşin” bunu 
demişti çünkü düzeni bozmak istemezdi. Uxirego henüz tamamen çıkarılmamalıydı. 
 
15 kişi çıktıkları yola 12 kişi devam ettiler. Kaşgar üzerinden orta asyaya geçtiler buradaki hos han 
soyundan kabileleri ziyaret ettiler. Özellikle yaşul han yani o günkü kon han boyu şefi bu ziyarete çok 
memnun olmuştu. Meplan’ın düzeninden birilerini görmek hoşlarına gitmişti. Anub heyni’den 
kimsenin o gün kaşgar yöresinde olmadığını da öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Yaşul han çok yaşlıydı ve 
ondan evvel nice atası vardı.  yaşuldan önce sırasıyla yukaç, eitan, turuk, urgan, tunga ve atlu vardı. 
sonrası yazar han’dı yani meplanın kayınpederiydi. Kaşgar yöresindeyken anub yanındakilere “artık 
geri dönme vakti” demişti. Sebebi açıktı asıl harita tibette bırakılmıştı. Şimdilik trakya seyahati 
gereksiz bir macera olurdu. Bu yüzden mısıra doğru tekrar yola çıktılar. Orta asyadaki düzen 
kaşgardan dağılmıştı belliydi kim bilir kimler nerelerde ne yapıyordu. Fakat gerçek olan şuydu ki gün 
gelecek herkes tekrar toplanabilecekti. Ana karargahın işaretleri arttıkça iletişim ağları ortaya çıkardı. 
 
m.ö. 2769 tarihinde mısıra geri döndüler ve bilgileri gizli saklı tutmaya yemin ettiler. Hele ki o harita 
onun sayesinde mısır dünyanın hakimi bile olabilirdi lakin herşey için çok erkendi. Anub ve 
yakınındaki heyni üyeleri aras gezegeni hakkında birçok bilgiye vakıftı, oranın nasıl bir yer olduğu, 
hangi hayvanları olduğu hakkında tüm bilgileri ezberlemişlerdi. Bu bilgiler ileride yunan mitolojisininn 
kaynağını oluşturacaktı. Anub ve etrafındakiler de halk tarafından gizemli bulunukça 
tanrılaştırılacaktı. Anub, seth, feta, vasude, uzar gibi heyniciler ilerleyen dönemlerde mısır tanrısı diye 
anılacaktı. Halbuki aslında bunlar heyni düzeni üyelerinden başka bir şey değildi. 
 
Heyni düzeninin mısırdan çıkışı (m.ö 2500) 
 
250 yıl kadar anub ve torunlarının ve anubun yanındaki üyelerden bazılarının nesli bu düzeni devam 
ettirdi büyük bir camia oluşturmuşlardı. Fakat yeni firavun politik güç olan bu düzenin üyelerine karşı 
cephe almıştı. Ya ülkeden gideceklerdi ya da öldürüleceklerdi. Firavun kendisinden daha üstün bir 
otorite istemiyordu. Özellikle etno ailesinin fertleri bir tehlike olarak görülüyordu çünkü mısırın 
kurucu hanedanının akrabasıydılar. 
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Heyni düzeni üyeleri bu karara kulak asmadılar ve bir gün firavun ordusuyla heyni üyelerinin evlerini 
muhasara altına alana kadar. Uran etno bunun istihbaratını almıştı ve bir gece evvelden ailesiyle 
birlikte kaçmıştı fakat olan diğer heyni düzeni üyelerine olmuştu. Ayrıcalıklı konumlarını 
kaybetmişlerdi çoğu öldürülmüş, bazıları köle yapılmıştı, mülkleri de ateşe verilmişti. Uran etno ve 
ailesi dışında birkaç kişi daha kaçabilmişti sadece. Geri kalan yüzlercesinin akıbeti acıklı olmuştu. 
Yüzyıllardır saklanan heyni düzeni sırları da ateşle birlikte yanmış kül olmuştu. Uran etno’nun yaptığı 
bir çeşit arkadan vurmaydı ama bunu gerekli görmüştü çünkü birileri kurtulamazsa düzenin başı 
tamamen kesilmiş olacaktı. Uran eşi gaie ve oğulları korn ile akdeniz kıyısına geldi. Bir ticaret 
gemisine yüklü miktarda ücret ödeyip gemi ile gelecekte atina olacak bölgeye gittiler o esnada atina 
ve çevresi bir kasaba görünümündeydi. Gaie etno kocasına sordu; “bundan sonra ne olacak?” diye. 
Uran etno ise “herşey olacağına varır. Dedi” oğlu kron ise “baba neden kıbrıs değil de burası?” 
deyince uran etno cevap verdi; “oğlum bizim meselemiz mirasımız olan elementi korumak. Ve o 
elemente kara yoluyla ulaşmak. O yüzden adalar denizinin batı kıyıları bunun için elverişli” demişti. 
Uran etno atina olacak bölgeye gitti, oranın yerli halkıyla kaynaştı. Bir köy-kasaba arası tuhaf bölge 
olan bölgede ailesi ile birlikte 25 yıl kaldı. Oğlu kron burada hable adlı bir kız ile evlendi ve tea adlı bir 
erkek çocukları oldu. Uran ve çocukları 25 yıl zarfında bölgeye büyük hizmetleri olmasından ötürü bu 
yeni kentin adı etnoia yani atina oldu. Uran’ın burada doğan çocukları olan tema, osana, efron bu 
kentte kaldılar. Daha sonraları artık yaşlanmış olan uran etno, eşi, çocukları tamte ve kron ve torunu 
tea daha kuzey bölgelere gitme kararı aldılar çünkü elemente yakın olmak istiyorlardı. Olimpos dağını 
görünce durdular “evet burası” dedi uran. Burası cidden bölgedeki en yüksek dağdı aynı zamanda 
trakyaya daha yakındı. Dağa çıkmak için harekete geçtiklerinde 2 tane aslan belirdi. Kron ve eşi 
kaçarken uran ve gaie kaçamadı ve aslanlara yem oldu. Artık olimpos dağına yerleşmişlerdi burada 
yaşayacaklar ve çoğalacaklardı. Zamanla burada da adları çıkacaktı. Özellikle çenelerini tutamayan 
kron babasından öğrendiği kadim bilgileri anlattıkça anlatacak, kulaktan kulağa yayılacaktı. Ve bunlar 
olimpos dağına yerleştikten sonra kendilerine “etno” demeyi bırakıp “et” demeye başladı. Kron oğlu 
tea’nın 4 çocuğu oldu vestan, tortan, ares ve elufrede. Tea’nın kız kardeşi burada bir çocuk sahibi 
oldu ismini heram koydular. Heram ile elufrede evlendi ki bu bir akraba evliliği olduğundan çocuk 
sakat doğdu doğan çocuk çift cinsiyetliydi ve henüz dünyada görülmemişti. Buna anne ve babasına 
nispeten heramelufred yani hermafrodit dediler. Yüzyıllar sonra olimpos dağında yaşayan bu kişiler 
yöre halkı tarafından tanrı olarak bilindi. Çünkü onların çenelerini tutamayıp yaydığı aras gezegeni 
öğeleri insanlara çok fantastik geliyordu. M.ö. 2410 senesindeyse heram artık ceddinden öğrendiği 
şeyin uxirego’nun peşine düştü. Bunun için birkaç tane yeğeniyle birlikte trakyaya doğru gitti. Bu 
element ya bulunacak ya bulunacaktı ama ortada bir harita bile yoktu. gidebildiği kadar geçti, 
nehirleri, dağları, ovaları geçti. Hatırladığı kadarıyla troy kentine yakın bir mevkideydi ama neredeydi? 
Troy kentine gittiler ve sordular, soruşturdular bir sandığın varlığını. Fakat troylular bir şey 
bilmiyordu. Turay hanın evlatlarının dünyadan haberi yoktu. fakat bir kahin hariç. Heram ve 
yeğenlerini çağırdı “hey siz yabancılar buraya gelin” dedi. Heram ve yanındakiler gittiler kahinin 
yanına ve “bizi neden çağırdın” dediler. Kahin “kaç gündür hissediyordum peşine düşülen bir şey var 
ve birileri geliyor sırlara vakıf olmak için” demişti. Heram ve yeğenleri ilgiyle dinliyordu kahini. Ve 
şunu ekledi; “ben bu kenti kuran turay han’ın soyundan geliyorum, bir heyni üyesiyim. Adım Latnus. 
Bildiğim şeyler var gelin” deyince heram ve yeğenleri gittiler adamın yanına. Adam anlatmaya başladı 
“siz efsanevi elementi arıyorsunuz ama yanlış yerdesiniz. Element kuzeydeki boğazın batısındaki 
körfezin girişinde saklı ve henüz herşey için çok erken bir dönemdeyiz. Dünyada bazı şartlar 
olgunlaşmadı, uzaklardaki dostlarımız seviye atlarsak bizleri ziyaret edecekler. Hep gökyüzünü 
seyrediyorum eğer onların gemileri gelirse dikkatli bakıldığında görünecektir. Her kuyrukluyıldız 
geçişinde hazırlıklara başlarız bu tüm dünya heyni üyelerine işarettir biliyorsunuzdur belki.” Demişti. 
Heram sordu; “kaç kişi kaldık heyniden?” dedi. Kahin de “akdeniz çevresindeyiz hepimiz. 1500-2000 
kişi kadar varız” demekle yetinmişti. Asyada da sadece tibettekiler var diyordu. Heyni istihbaratı 
devam ediyordu bu bunun göstergesiydi. O gece kahinin evinde kaldılar ertesi gün istanbul boğazına 
gitmek için yola çıktıklarında kahin uyarıda bulundu; “o elementi bulduğunuz andan itibaren sizin için 
ilahlık isnad edenler ortaya çıkacaktır. Elementi almayın o yüzden” diye uyarmıştı. Troy’dan yola 
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çıktılar kıyı şeridini takip ederek sarayburnuna ulaştılar. Ufak bir köy yerleşimi dışında bir şey yoktu 
buralarda. Geziyorlardı başıboş biçimde. Ve heram ve yeğenleri boş boş dolanırken ayaklarını 
koyduğu kayanın altının boş olduğunu hissetti. Tekme vurunca kaya açıldı ve düştü. Bir mağara vardı 
yine tıpkı dedesi anub’un hikayelerindeki gibi. Ve işte! Efsanevi element uxirego!. Kimsenin bir şey 
almaması gerekirken yeğenlerinden hofalor uxirego şişesini yerinden almıştı. Heram durumu görünce 
“eyvahlar olsun ne yaptın sen! Demesine rağmen iş işten geçmişti. Heram ve kafilesi söylene söylene 
olimpos dağına döndü. Dağın zirvesinde şimşekler çaktığını da hakeza gördü. Uxirego’yu dağa 
çıkarmaktan imtina etti ve çıktı dağa ailesinin yanına. Ne mi oldu? Şiddetli bir yağmur başladı ve 
yıldırımlardan dolayı dağda ağaçlar yanmaya başladı. Hofalor hariç diğer aile fertleri kendilerini 
kurtaramadı ve can verdiler. Hofalor “Lanetli bu!” diyerek bıraktığı uxirego şişesine bir daha asla 
dokunmadı. Uzaklara gitti, bir daha onu gören olmadı. Derken bir köylü bu uxirego şişesini buldu. 
Güzel kokulu bu şeyden tadınca zihninin açıldığını hissetti. Bu köylü aslında köydeki çocuklara 
öğretmenlik yapıyordu ve öğrencilere de kullandırdı uxirego’yu. Bu sayede ileride ortaya çıkacak 
felsefecilerin de temelini atmış oldu. Onlara bilgiyi sevdirmişti. Dağın civarında bu şişeyi bulduğu için 
ve orada yaşayanlara yöre halkı hayranlık duyup hikayelerini dinlediği için bu öğretmen köylü de artık 
kayıp olan bu kişiler için “tanrılar” dedi. Herkeste buna ikna olunca olay büyüdü de büyüdü zamanla 
yeni isimler ve hikayeler de uyduruldu. Kahin haklı çıkmıştı. Mağara bulunduğunda olduğu gibi 
kapatılmalıydı. Mağarayı kapatmışlar ama şişeyi çalmışlardı çaldıkları onların sonu olmuştu. 
 
Hofalor sicilyada 
 
Hofalor olimpos felaketinden sonra kaçmıştı uzaklara doğru. O heyni’nin beyniydi, düzenin hayatta 
kalan en kıdemli lideriydi. Bir ticaret gemisine atlayıp sicilyaya kaçtı korkudan ve o korku onu sicilyaya 
doğru çekiyordu. Sicilyada sıfırdan bir hayat kurmaya karar verdi malum trajediden sonra. Kimse 
onun kim olduğunu bile bilemedi yıllarca. Fakat günlerden bir gün artık yaşı kemale ermiş hofalor 
gökten bir cismin indiğine şahit oldu. Sisli bir gecede evlerinin bahçesine inmişti bu cisim ve hofaloru 
alıp havalanmıştı. Hofalor gözünü açtığında tanımadığı bir düzine kişiyle karşı karşıyaydı ve aynı 
zamanda vorteler ile karşı karşıyaydı. Hofalor anlamıyordu ne olup ne bitiyordu. O ki atlanyalıları 
beklerken kimdi bunlar? 
 
Ve vortelerin kaptanı içeri girdi ahaliye telepatiyle “şimdi uzaydasınız pencereye bakın” diye dünyayı 
işaret etti. ve ekledi; kurduğunuz düzeni öldürmeye niyet etmeyiniz ve herkes şu gördüğünüz hofalor 
ile bu düzeni devam ettirsin. Bir süre sonra gemi herkesi hofalorun bahçesine bıraktığında artık 
yepyeni bir dönem başlıyordu kalıcı bir karargah vardı şimdi. Ve bu düzen yeniden toparlanacak yine 
yeşerecekti. Öyle de olmuştu asırlar asırları kovalamıştı düzen üyeleri elementin olduğu toprakların 
yakınlarında çoğalmaya devam etmişti ki tibet ve antarktika hariç olmak üzereydi. Heyni düzeninin 
ana karargahıysa sicilyada yer altında bir mağaradaydı. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdeydi ve 
sadece düzen üyeleri bilirdi buranın yerini. 
 
HİKAYE 2 - YIL M.Ö 1257 ATLANYALILARIN DÜNYA SEFERİ 
 
Heyni düzeninin yeniden inşacısı olan hofalordan asırlar sonra halen düzen vardı var olmasına da 
düzen haricindeki insanlar bu maddeden habersizlerdi artık iyiden iyiye efsaneleşmişti bu madde. 
Çoğu kültürde duyulan bu maddeyi bazısı katı bilirdi, bazısı sıvı, bazısıysa gaz. Ve atlanyalılar ki onlar 
maddenin her şeyini bilirdi. Son atlanyalı seferinden sonra aras insanları arasında birkaç kuşak 
geçmişti ve artık entegrasyon sesleri yükseliyordu atlanyalılar arasında. Bazıları “ne entegrasyonu? 
Dünyalılar henüz seviyemize gelememiştir” dese de bazıları tam tersi düşüncedeydi. Hakeza aynı 
şekilde heyni düzeni üyeleri arasında da “sıkıldık artık ne zaman gelecekler, yıldız seyrede seyrede 
artık yıldızlardan fal bakar olduk” dese de onlarınki bir büyük bekleyişti. Çok beklediler, kuyruklu 
yıldızları “evet tam zamanı!” diye heyecanla karşıladılar ama olmamıştı. Heyni üyeleri hep o günün 
özlemiyle yandı tutuştu. Truva savaşı ki heyni üyelerinin hep diken üstünde olduğu bir savaştı. 
İstanbul boğazı bölgesinde bir karışıklık olmaması için o yıllar hep tetikte beklemişlerdi. Bu zamanlar 
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kızıl denizin yarılacağı zamanlardı, 10 emrin geleceği zamanlardı tabi atlanyalılar bunu nereden 
bilecekti ki? Entegrasyon konusunda hemfikir oldular çıktılar yola entegrasyonu gerçekleştirmek, 
insanlarla nihai bütünleşmeyi sağlamak için. 3 gemi geliyordu uzayı büke büke. Bükerken yine gelenek 
olduğu üzere diğer yıldızlara da uğruyorlardı. Entegrasyon sonrasında nerelere dünyalı insanları 
yerleştireceklerine dair fizibilite çalışmaları yapıyorlardı, hakeza kolonilerde de öyle. Yeni geleceklere 
entegrasyon konusunda eğitim materyalleri bile hazırlanmıştı. Uzunca yolculuk bittiğinde güneş 
sistemi gözükmüştü. Girdiler yine sisteme ve yaklaştılar mars gezegenine artık heyecan had 
safhadaydı, dünyayı değiştirmeye geliyoruz diyen gafiller dünya haritasına da hayran hayran 
bakıyorlardı. Acaba nerede nasıl yönetim birimleri kurarız diye kafa patlatıyorlardı. Kafalarına göre 
sınırlar çizip siliyorlardı. Yok şuraya şöyle kent kuralım, yok burayı ağaçlandıralım derken dünya 
göründü. Aya yaklaştılar ve bu yaklaşma onların sonları oldu. Ve ilginç bir şey oldu 
 
Bir ışık yaklaşıyordu! Bu nedir demeye kalmadan amiral gemi unufak oldu, diğer gemilerdekiler 
korkularından hareketsiz kalmıştı. Derken aynı ışık onları da toz yığınına çevirmişti. İlk entegrasyon 
denemesi hüsran olmuştu çünkü herkesin planı olduğu gibi Allah’ın da bir planı vardı kızıl deniz 
yarılacak ve yeni bir inanç doğacaktı. 
 
Bu gökyüzündeki yok oluş esnasında heyni düzen üyelerinden birisi gece rüyasında bu olayı gördü ve 
uyandığında dedi ki; 
 
“gece bir rüya gördüm gerçek gibiydi, sanki gerçekti hiç böyle hissetmemiştim. Halen de his içimdedir 
atlanyalı dostlarımız gökteydi ve gemileri yok oldu kendi kendine. Kanımca bugünlerde yeni bir çağ 
başlayacaktı ama herşey ilahi bir güçle yerle bir oldu” 
 
Çok ilginç buldular bu rüyayı diğer heyni üyeleri. Ama kızıldenizin yarılması meselesi de azımsanacak 
bir mesele değildi bu da bir işaret olabilirdi. ne olur ne olmaz diye bir kısım heyni üyesi hicaz 
bölgesine gitti. Neyse ki herşey yerli yerinde duruyordu. Buralara gelebilecek birileri henüz yoktu. 
istanbulda sarayburnu denilen yerdeyse durum farklıydı heni üyeleri şimdiden oraya bir köy 
kurmuşlardı. Görünüşte balıkçılık yapılan bu köy aslında elementi koruma maksatlı bir oluşumdu. 
Zamanla burası şehir olmadan burada bir istihkam kurmak avantajlıydı. Nihayetinde element gözden 
kaçacaktı. 
 
Bu mucizevi ışık olayından sonra dünyaya ne atlanyalılar yaklaşabilmişti ne de başka ırklar. Artık 
güneş sistemine yabancı bir varlık ayak basmaya imtina eder olmuştu. Niyeti dünya olanın ölümü 
korkunç oluyordu. 
 
HİKAYE 3 - M.Ö 323 BÜYÜK İSKENDERİN ELEMENTTEN HABERDAR OLUŞU 
 
Büyük iskender kısa sürede dehşet verici işler yapmıştı ve büyük bir imparatorluk kurmuştu 
yunanistandan hindistana kadar. Ve danışmanlarından esarus vardı aslında bu bir heyni üyesiydi ve 
iskenderin yanında görevliydi heyni üyeleri birçok kralın yanında bulunuyordu ve hepsi de elementin 
muhafızlığında görevliydi. Fakat esarus yıllar süren bu bekleyişin ardından ve iskenderin dehşet verici 
gücünün ardından “atlanyalı beklemek mi? Kimin umrunda olur ki? İskenderin gücü hepimizin ağzını 
açık bırakıyor. Bu genç ve hırslı adam ihya ediyor dünyayı. Yeni kentler bile kuruyor. Biz ne yapıyoruz? 
Göklerden bir gemi bekliyoruz boşuna bekliyoruz. Giden memnun ki yerinden dönen yok seferinden 
neticede. Kim ne derse desin iskendere söyleyeceğim ve dünyaya hükmedeceğim. Diğer heyni üyeleri 
bu gücün karşısında hiçbir şey yapamaz. Bir valilik verir artık iskender.” Diyerekten niyeti bozmuştu. 
Bir gün büyük iskenderden müsaade isteyerek huzuruna çıktı; 
 
-ey yüce imparator iskender, sizler dünyanın en muzaffer hükümdarısınız 
+ne istiyorsun esarus? Yalakalığa karnım tok. 
-Dünyanın tamamını kısa sürede ele geçirebilirsiniz! 
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+hindistandan sonrasına gidemedik ama. Nasıl olacak o iş? 
-Arabistanda bir element var onunla olacak? 
+altınla diyeceksen altın da bir yere kadardır. 
-hayır imparatorum bu bir yenilip içilen madde. Adı uxirego güç kuvvet veriyor alabildiğince ve heyni 
üyelerince korunuyor. 
+neyni neyni? 
-heyni efendim 
+sen nereden biliyorsun? 
-ee şeyy 
+muhafızlar! 
-imparatorum açıklayabilirim size büyük bir güç sağlayacak bu! 
+arkamdan iş çevirdiğini söyledin be adam! 
-imparatorum evet ben bir heyni üyesiyim ama sizi temin ederim ki bu bahsettiğim elementi ele 
geçirirsek dünyanın hakimi olacaksınız. Şayet o elementi bulamazsanız beni öldürebilirsiniz 
+muhafızlar çıkın dışarı. Peki gidelim madem arabistana görelim neymiş bu bahsettiğin. Doğru 
sözlüysen mükafatını alacaksın. 
 
İskender babilde sefer hazırlıklarına başlamıştı ve yerin kulağı var derler ya iskender nereden bilecek 
cariyesi heyni üyesi diye. Bir gece ağzından kaçırmıştı arabistanı ele geçireceğim uxirego için diye 
cariyesinin yanında içkinin de etkisiyle ve kaçırış o kaçırış olmuştu. İskenderin sefer evveli vereceği 
ziyafette zehirlenmesi kararlaştırılmıştı. Herkes gülüp eğleniyordu yeni sefere hazırlanıyordu. 
İskender de hakeza yemeğini yeyip şarabını yudumluyordu ve birden yere yığıldı vücudunu çok zor 
oynatabiliyordu. Sefer ertelendi doğal olarak ve iskender de 10 gün sonra öldü. Aynı şekilde esarusta 
öldü. Bir felaketin eşiğinden dönülmüştü iskenderden sonra ise imparatorluk parçalanmıştı. Esarus 
çenesini istanbuldayken açsaydı herşey için geç olurdu ama o zamanlar bilemezdi iskenderin bu denli 
başarılı olacağını. 
 
HİKAYE 4-TİBETTE UXIREGO YENİDEN BULUNUYOR 
 
Heyni düzeninin himalayalardaki temsilcileri de geçen asırlar boyunca uxirego’nun yerini unutmuştu. 
Merak ediyorlardı yıllar önce buraya konulan şeyi. Sonuçta bir harita bile vardı burada. Bu üyeler 
tibette çok titiz araştırmalar neticesinde uxirego’yu bulmuştu hatta bunu bulan ekip düzen’in liderine 
haber verdiğinde “eyvah! Sakın ha ellerinizi sürmeyin! Eğer ona dokunursanız dünyanın dengesini 
sonsuza kadar bozarsınız” diye uyarmıştı öğrencilerini ve onlarla birlikte gitti bu uxirego’nun 
bulunduğu mağaraya ve tabutun üzerindeki yazıları kontrol etti, tabut üzerindeki harita biraz 
aşınmıştı ve onu bir kağıda kendi elleriyle çizerek tabutun içerisine koydu. Neden bunu yaptın? Diye 
sorduklarında “bir gün bu elementi ele geçiren tamamına sahip olabilsin diye. Fakat şimdi zamanı 
değil” demişti. Tabuttan yayılan koku bile mest etmişti mağaradakileri. Sonra mağaradan çıktılar 
mağaranın ağzını toprakla ve kayalarla örttüler ve de bir daha oraya hiç yaklaşmadılar. O an orada 
akıllca davranmışlardı eğer o an o elementi yerinden çıkarırlarsa kaoslardan kaos beğenirlerdi. 
Güneyde hindistan krallıkları, batıda sasaniler, kuzeyde türkler doğuda çinliler büyük bir mücadeleye 
girişecekti bunun için. ama sustular ve meselenin üstü kapandı. Onlar buldu ve kapattı kapatmasına 
da atlanyalıların tekrar dünya seferi yapmasına kelebek etkisi oluşturmuşlardı. Burada mağara 
açılınca orada “bir gidelim bakalım” düşüncesi peydah oluyordu. 
 
HİKAYE 5-YIL 603 ATLANYALILARIN 2. DÜNYA SEFERİ 
 
Yıllar yılları kovalamıştı dünya yılıyla toplam 1860 yıl geçmişti ilk entegrasyon sefer denemesi 
hezimeti üzerine. Atlanyalılar ilk entegrasyon denemesinde geri dönemeyince yeni bir sefer için 
asırlar boyu kaçamak davrandılar, bu konuda bütçe oluşturmadılar. Ama düşünüyorlardı illa ki 
“neden” diye. Acaba dünyayı daha güçlü bir ırk mı ele geçirmişti? Geçirmemişse neden böyle bir 
hezimet yaşanmıştı? Son ihtimal de insanların teknoloji atılımı yapmış olma ihtimaliydi ki böyle bir 
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şeyi de gerçek dışı buluyorlardı. Nihayet dünya tarihiyle 7.yüzyılda entegrasyon seferi kararını 
yeniden aldılar. Bu sefer daha teknolojik 5 adet gemiyle çıkarma yapılacaktı ve ilk 3 gemi önden 
gidecek ve her ihtimale karşı marsa ve cerese 1 gemi inecekti. olumlu sinyal gelirse gemiler dünyaya 
hareket edecekti. Gelmezse gerisin geri kaçacaklardı aras gezegenine. Plan tıkır tıkır işleyecekti kaçarı 
yoktu onların hesaplarına göre. çıktılar yola diğer ihtimalleri de akıllarında bulundurarak. 
 
Eğer dünya ele geçirilmişse atlanyalılar ellerindeki tüm imkanlarla dünyayı ele geçiren ırka karşı 
çıkarma yapacaktı ve savaşacaktı, yok eğer saldıran insan ırkıysa yine netice değişmeyecekti ama 
toplu insan kırımı olmayacaktı. Ama bu seçenekte pek akla yatkın değildi çünkü heyni düzeni varken 
böyle şeyler olmamalıydı. 
 
Heyni düzeni binlerce yıl içerisinde büyük bir gelenek oluşturmuştu dünyanın her köşesine yine 
yayılmıştı hem de eskisinden daha iyi bir şekilde. Artık karda yürüseler de izlerini belli etmiyorlardı bu 
düzenin mensupları ve entegrasyonu bekliyorlardı. Yine mutlu bir şekilde çıktı filo yola güle oynaya. 
Bu sefer kesin geliyoruz diyorlardı tüm dünyaya yeni bir nizamı getiriyoruz, çağ atlatıyoruz diyorlardı. 
Yine bir süre ardından güneş sistemine giriş yaptılar “bu bir milat olacak” dediler. 3 gemi dünya için 
diğer iki gemi ise yedekti. Biri cereste birisi de marsta her ihtimale karşı konuşlandı. Sinyal geldiğinde 
giriş yapılacaktı oradakilerce de. 3 gemi yine dünyaya yöneldi ama yine o efsanevi ışık peydah oldu ve 
gemilere değdiği anda yok etti unufak oldu gemiler. Bir süre geçti 3 gemiden ses seda çıkmayınca 
ceresteki gemi ilerlemeye başladı marstaki gemiye sinyal gönderdi iletişim kanalını açtı “herşey 
yolunda mı?” dedi ama marstaki gemi “beklemedeyiz” dedi. Bu mesajdan sonra ceresten kalkan 
gemiye de aynı ışık isabet ederek toz zerrelerine çevirdi gemiyi. Marstaki gemi mürettebatıysa 
korkmuştu ve şunları diyordu kaptana; 
 
“kaptan görünüşe göre lanet devam ediyor kafasını kaldıranlara ölüm vaki oluyor bir şekilde kaçalım 
yahut marsa yerleşelim” dediğinde kaptan “saçmalıyorsunuz burası kurak bir gezegen, yetersiz 
oksijen de cabası. Çok dayanabileceğimizi mi zannediyorsunuz? Korkak gibi ölmektense cesur gibi 
ölmeyi tercih ederim!” demişti. Ve gemiye havalanma talimatnı verdi. Gemi mars atmosferinin dışına 
çıkar çıkmaz malum ışığı tepesine yedi ve unufak oldu. Bir entegrasyon denemesi daha fiyaskoyla 
sonuçlanıyordu. Onlar dünyaya inemedi ama dünya artık eskisi gibi olmayacaktı. Birkaç yıl içerisinde 
islamiyetin doğuşuyla su akacak yolunu bulacaktı. 
 
Doğu roma imparatorluğunun istanbul ve çevresinde çok etkin olup kuş uçurtmaması sebebiyle heyni 
düzeni üyeleri sadece ayasofyanın kurulumuna yardım edip sırra kadem bastı uzun süre. Ayasofyanın 
yapılmasına heyni üyeleri çok katkıda bulundu, inşaatında çalıştı. Tek maksatları vardı o da 
uxirego’nun ele geçirilmesini geciktirebilmek. Gözler ayasofyaya dikilince yerin altına bakan 
olmaycaktı. 
 
Yıllar yılları kovalamıştı 4. Haçlı seferi esnasında heyni düzeni bu elementi istanbulu istila eden 
haçlılardan muhafaza etmişti. çünkü düzene göre bu element ele geçirilirse kaosun bini bir para 
olacaktı. Heyni düzeni içerisinde çeşitli dinlere mensup insanlar vardı her nihayetinde. Bir fitne açığa 
çıkarsa ve kontrolsüzce büyürse bir entegrasyon denemesi daha hüsran ile sonuçlanırdı. 
 
  HİKAYE 6-YIL 1453 KAI HAN’IN RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR 
 
Kai han’ın neslinden olan osmanoğlu hanedanı yıllar yılı istanbulu alma isteğiyle yanıp tutuşuyordu 
ama muvaffak olamıyordu. Heyni üyeleri ise bu sefer taraf değiştirecekti çünkü bu yeni sultandaki 
cevheri hissetmişlerdi. Yönetecekse o yönetmeli diyorlardı. Yeni sultanın kendilerini anlayacağına 
kesin gözüyle bakıyorlardı her nihayetinde han ailesinin günümüzde yaşayan temsilcisiydi. Heyni 
üyeleri kuşatmanın başladığını gördüğünde “işte beklediğimiz an geldi” diyordu. Günlerce sürmüştü 
kuşatma ve heyni üyeleri gemilerin karadan yürütülmesine bile yardım etmişti. hatta çoğu kişi bu bir 
çılgınlık demiş olsa bile heyni üyeleri için “işte tam aradığımız vizyon bu” denilebilirdi bu duruma. 



 
 

233 
 

Kendi aralarında istişare yaptılar heyni üyelerine ve ne yapalım edelim diye düşündüler. Yeni sultana 
bir anda tüm güç kuvveti söylememek lazım alıştıra alıştıra yapılmalı her şey diyorlardı fakat yeni 
sultan bir dehaydı buna da güveniyorlardı. 
 
29 mayıs günü fethedildi bu kent ve kısa zamanda ayasofyanın cami olma kararını verdi sultan. Çeşitli 
tadilatlar yapılacaktı bunun için ustalar da tutuldu bir tane usta heyni düzeni üyesiydi ve ona düzen 
toplantısında bir takım kağıtlar verildi güya bunu tesadüfen usta bulacaktı ve padişaha götürecekti. 
Plan tıkır tıkır işliyordu ertesi gün ve o gün de sultan denetlemeye gelecekti. Denetleme olduğu 
esnada usta geldi; 
 
-hünkarım bağışlayın bir maruzatım var 
+hayrola nedir anlat derdini 
-hünkarım yüksek müsaadenizle yalnız konuşmak istiyorum 
+mühimdir inşallah. Aksi halde alırım kelleni. 
-mühim hünkarım ayasofyanın tadilatı hakkında(uygun bir yere giderler askerler dışarıdadır) 
 
+anlat bakalım usta neymiş mesele? 
-Böyle bir kağıt bulduk hünkarım latince bir şeyler yazıyor 
+nereden buldun? Nasıl buldun? 
-ayasofyanın yakınlarında hünkarım. 
+hmm bakalım(hünkar inceler ve ustaya imalı imalı bakar) sen gel benimle bir saraya kadar 
-bir kabahat mı işledim hünkarım? 
+konuşma düş önüme! Askerler bizi saraya götürün! 
 
Saraya giderler ve sultan tahtına oturur odada kimse yoktur ikisinden hariç ve sultan konuşmaya 
başlar; 
 
+neyin nesisiniz? Kimin fesisiniz? Ne elementinden bahsedersiniz? 
-hünkarım bu element uxirego’dur ve(tüm özellikleri anlatır) işte böyleyken böyledir. Ayasofyanın 
bahçesinde bir yer altı mağarasında gizlidir biz heyni düzeni olarak orayı muhafazayla görevliyiz. 
+neden bunca sene beklediniz? 
-Diğer hükümdarlarda sizinkisi gibi feraset yoktu hünkarım. Siz başkasınız. Siz kai han’ın torunusunuz. 
+bütün bu anlattıklarını tebaama anlatırsak yaşanacak kaostan korkarım o yüzdendir ki bu sır benimle 
mezara kadar gidecektir. Sakalımın bir teli bile bu sırrı bilse şu andan itibaren sakalımı tıraş ederim. 
 
Öyle de olmuştu konuşma bitmişti fatih herşeyi öğrenmişti. Ve bu sırrı açmadı da, açıklamadı da. 
Gülhane parkını, ayasofyayı şahsi mülkü yaptı, oraya daha sonraki yıllarda yeni bir saray dikti artık 
uxirego osmanoğlu’nun kontrolündeydi ve bunu kimse bilmeyecekti. Bu sırra tek vakıf olan sultan 
mehmetti ondan başka bu sırra vakıf olan çıkmamıştı, ondan başka heyni düzenini gören ve bilen 
olmamıştı. Hedefinde romayı da almak ola sutan mehmetin ömrü ne yazık ki vefa etmemişti. 1481 
yılında bu elementi bilen yegane hükümdar hakka yürüdüğünde entegrasyon ümitleri asırlar sonraya 
kalacaktı. 
 
Heyni hiç durmadı dünyanın çeşitli yerlerinde gizli teşkilatını yaymaya devam etti. Asırlar asırları 
kovalayınca ve kimse başka gezegenlerden gelmeyince heyni asıl maksadını fazla dile getirmez bile 
olmuştu. 1776 yılında bu düzene isyan eden john chorterish cemiyetten ayrılıp yeni dünya düzeni 
örgütü(newoo) adlı fikir kulübünü kurdu. Başlangıçta sadece felsefe yapacak bir kuruluş olarak 
mevcuttu ama sonraları zenginler kulübüne dönüştü. Abd’nin kuruluşunun ardından abd’de 
örgütlenmesini arttırdı, kapitalist nizamı dünyaya yaydı. Newoo ile birlikte heyni düzeninin gücü 
olabildiğince kırılmıştı. Artık heyni’nin esamesi okunmaz olmuştu kimse heyninin amaçlarını ciddiye 
dahi almazdı. 19. Yüzyıl newoo’nun yüzyılı olmuştu tam manasıyla. Newoo üyeleri her yerdeydi birçok 
hükümdarın sarayındaydı hatta artık osmanlı bürokrasisinde bile newoo etkinliği vardı. Heyni ise 
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merkezini toros dağlarına taşımıştı gözlerden uzakta faaliyetlerine devam ediyordu. Herkes görünüşte 
çiftçi zannediyordu onları şimdi ama gerçek bambaşkaydı. Heyni osmanlıdan kopmak istemiyordu her 
nihayetinde. 
 
  HİKAYE 7-YIL 1903, GRUMENLER NEWOO İLE İRTİBAT KURUYOR 
 
Neredeyse 3000 senedir güneş sistemindeki esrarengiz yok edici ışık münasebetiyle hiçbir uzay aracı 
dünyada görünememişti ve grumenler denemekte fayda var deyip dünya atmosferine girdiler ve 
şaşırtıcı biçimde yok olmadılar. Bir gün cesaret edip indiler dünyaya gözden uzak bir yere nevada 
çöllerine. Grumenler nevada abd’ye iniş yapmışlardı ünlü roswell olayından yıllar önce inilmişti 
buraya. Kısa zaman içerisinde devlet yetkilileri çepeçevre sarmıştı ortalığı ve bölgede kuş 
uçurtulmuyordu. Yakınlardaki bir kulübede görüşmeye götürüldü bu sürüngenimsi uzaylı ve aynı 
zamanda newoo üyesi olan cia ajanı ile telepati sayesinde konuştu. 
 
-siz kimsiniz nereden geldiniz birleşik devletlere? 
+bizler grumen ırkıyız redil yıldız sisteminde yaşıyoruz siz insanlarla işbirliği yapmak istiyoruz 
-neden peki bizlerle işbirliği istiyorsunuz? 
+biz savaşan bir ırkız ve müttefiklerimiz olmalı 
-nasıl olur? Bizde çok güçlü teknolojiler yok 
+olacak! Sizde bize çok lazım olan şeyler var. Uzun yıllar evvel fark ettik siz aranızda savaşıyorsunuz ve 
bize ihtiyacımız olanı verebilirsiniz 
-ihtiyacınız nedir? 
+kan 
-(şaşırarak) kan mı? Nasıl yani hepimizi öldürecek misiniz? 
+herşey bu kadar basit değil. Başka ırkların muhalefetini istemeyiz. 
-peki ne yapacaksınız? 
+sizden savaşmanızı isteyeceğiz savaşacaksınız ve bize kan sağlayacaksınız bunu yapabilir misiniz? 
-basit iş. Kârımız ne olacak? 
+peyderpey teknoloji transferi. Dünyanızın düzenini kökten değiştirebileceksiniz. Sonra sizin savaşçı 
isteğe sahip ırkınızla ittifak kurarak evrenin altını üstüne getireceğiz. Asırlar evvel bu potansiyeli 
sizlerde gördük. 
 
Yaratıklar bir süre bu korunaklı yerde misafir edilmişti. Hayvan etleri ve kanlarıyla beslenen 
grumenlerin keyfine diyecek yoktu ve bu grumen newoo lideri goldentra noppet’a iletilince noppet 
bu grumen ile bizzat görüştü ve tüm teklifleri kabul etti. Talih newoo’ya gülmüştü atlanyalılarla 
dünyalıların entegrasyonu değil grumenlerle dünyalıların ittifakı gerçekleşmişti. Atlanyalılar çok geç 
kalmıştı zevkü sefaya dalmıştı. 
 
Newoo hummalı bir biçimde çalışıyordu artık bir dünya savaşı çıkartmak için. ilk olarak sultan 
abdülhamid’e suikast tertibinde bulunacaklardı bu sayede hem türk sorununu dünyadan silmeyi, 
istanbulu ele geçirmeyi, bağımsız israili kurmayı hedefliyorlardı. Suikastçi hazırdı nihayetinde fakat 
newoo üyelerinin de arasında heyni üyeleri olabileceği gözden kaçmaktaydı. Çoğunlukla sultan 
abdülhamidin istihbarat teşkilatı içerisinde çalışan düzen üyeleri yıllar sonra eski şanlı günlerine 
dönüyordu. Sultan abdülhamidin ise ne uxirego’dan ne de heyni’den haberi yoktu. istanbula trenle 
gelen suikastçiyi vagonların birinde öldürdüklerinde büyük bir fitne daha önlenmiş oldu. Ama newoo 
yılmadı gözünü balkanlara çevirmişti. Bir kıvılcım yakılmalıydı bu sebeple gavrilo princip ile bir şekilde 
iletişime geçerek ona para ve makam sözü verdi. “savaş kazanılınca saraybosna valiliği senin 
emrinde” diye söz vermişlerdi. Aynı zamanda avusturya kraliyet ailesinin baş şoförüyle de işi 
pişirdiler. Savaş sonrası avusturya hükumetinde bakanlık vaat edildi şoföre. Şoför makam ve paraya 
devletini satmıştı anlayacağınız. Ve gavrilo princip’in arkadaşlarıyla suikasti nasıl düzenleyeceği ve 
başarısızlık durumunda princip’in nerede tekrar mevzileneceği, şoförün ne yola gireceği hepsi 
konuşulup karara bağlanmıştı. Princip ve şoför alfred kinter kime hizmet ettiklerini bilmiyorlardı ama 
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istiyorlardı da yapmayı çünkü para tatlı gelmişti, makam tatlı gelmişti. Derken beklenen gün geldi 
çattı princip ilk denemesini yaptı ve başarısız oldu bazı askerler yaralandı sadece ve hastaneye 
kaldırıldı. Arşidük franz ferdinand’ın koruması olan asker aslında heyni üyesiydi ve sezmişti büyük 
oyunu. Daha evvelki aylarda konuşulmuştu büyük bir tezgah var ve bir idareci ölecek diye. Birçok 
suikast olmuş, birçok suikast denenmişti ama balkanları kaşımak çok farklı olacaktı. Balkan savaşı bile 
tam bir kan dökümüne yetmemişti genel bir kan dökümü için 2 süper gücün yavruları birbirine 
girmeliydi üper güçler olan rusya ve almanya da birbirine girmeliydi. Arşidükün koruması prensim 
otele geçelim dese bile arşidük dinlemedi ve hastanede yaralıları ziyaret etmek istedi. Baş şoför hain 
olunca tam da princip’in girdiği sokağa girmesin mi? Sonra princip lokantadan çıkıp arşidükün üzerine 
kurşun yağdırmasın mı? Newoo’nun planları başarılı olmuştu şoför ile gavrilo princip şimdiden 
makam mevki hayalleri kuruyordu. Princip hapse atılacaktı nihayetinde ama olsundu newoo’ya 
güveniyordu. 
 
Newoo’nun ekmeğine yağ sürülmüştü artık. Zaman katliam zamanıydı özellikle osmanlıda yoğunlaşan 
heyni düzenini bitirebilmek için harika bir fırsattı bu fırsat. Er ya da geç türkler savaşa sokulacaktı ve 
parçalanacaktı. Savaşta almanların yenilmesi de gerekiyordu bu sayede büyük bir tehlike 
oluşturulabilecekti. Avusturyada ise ufak kasabalardan birinde bir newoo üyesi vardı bu adamın adı 
alois hitler’di. Alois hitler babası sayesinde bu örgüte katılmıştı ve hayatı boyunca ser verip sır 
vermedi üyesi olduğu örgüt hakkında. Oğlu adolf’u sürekli döverdi onun acımasız bir newoo üyesi 
olmasını ve bunun için devlet memuru olmasını istiyordu. Silme newoo üyesi olan alois için merhamet 
sadece bir temenniden ibaretti. Alois 1903 yılında öldü ve oğlu adolf’a gerçekleri anlatamadı lakin 
newoo adolf’u yalnız bırakmayacaktı. Adolf newoo’nun bir projesiydi bunu ne adolf ne de annesi ne 
de diğer kardeşleri bilmiyordu.  
 
1 ocak 1915 newoo toplantısı zürih, isviçre 
 
diamond chorterish: evet sayın üyeler hepiniz hoşgeldiniz bugün artık dünyanın eskisi gibi olmadığını 
hepimiz görüyoruz. Pek yakında yepyeni bir düzeni oturtacağımıza dair inancımız  tamdır. Fitili 
ateşledik savaşlar başladı bile. pek yakında imparatorlukların yok olup cumhuriyetlerin kurulacağını 
ve şirketlerin dünyayı yönettiğini göreceğiz. 
Vladimir lenin: sayın başkan, sayın üyeler şirketlerin yöneteceği dünya için bir antitez gerekir ve uzun 
süreli planlarımızla bunun da bir komünist idealle olabileceğini hesapladık. Büyük üstad karl marx 
bugünleri göremedi ama bizler çarlık rusyasını yıktığımızda bir düalizmin temellerini atacağız. Tüm 
doğu yeni kuracağımız sovyetlerin boyunduruğunda olacaktır. Osmanlı bize karşı cephe açarak 
hayatının hatasını yaptı. Üstelik bir de kış mevsiminde kafkasya seferi yapıyorlar öğrendiğimiz 
kadarıyla. Pahalıya mal olacak kendilerine. Kolları kanatları kırılacak. Sonrasıysa ver elini devrim. 
Winston churchill: ingiliz imparatorluğu olarak çanakkale çıkarması üzerinde çalışıyoruz. Osmanlı saf 
dışı olunca gerisi gelecektir. Şu günlerde almanların atağı var ama sonu elbette gelecek. 
Pierre melleu: fransaya fena atak yaptı almanlar yine ama savunmamız güçlü. İçinden karıştıracağız 
almanyayı. Bu arada o gavrilo princip ve alfred kinter meselesi beni düşündürmüyor değil söz verdik 
neticede. 
Raymond willard: ortalık toz duman zaten yok olup giderler. Aptal gibi inandılar valilik ve bakanlığa. 
Alfred bu işten sıyrılır ve düz bir hayat yaşarsa öpsün de başına koysun. Ama princip’in işi yaş hapiste 
ve öldürülecektir. 
Winston churchill: savaş sonrasını düşünüyorum bizim yaptığımız plana göre savaş bu şekilde biterse 
bağımsız bir polonya devleti kesin zaten. Ayrıca bir çekoslavakya, macaristan da olacak. Almanyada 
bir cumhuriyet, avusturyada bir cumhuriyet olacak hakeza. Büyük sırbistan, bağımsız hırvatistan ve 
slovenya devletleri de kurulacak. 
Sasa rodiç: sayın churchill biz hırvatistan ve slovenyayı da sırp toprağı olarak görmek istiyoruz. Bizim 
hedefimiz büyük yugoslavyayı kurmak. Şayet bulgarlar bizle karşı cephede yer alırsa onların da 
ilhakını tasavvur ediyoruz 
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Winston churchill: sayın rodiç teklifinizi değerlendireceğiz olur tabi ve süreç uygun işlerse neden 
olmasın ki bulgaristanı da ilhak edersiniz. Askeri gücünüzü tam kullanın işgal edin meşruiyet kazanın. 
Yok eğer ben tüm nüfusumu heba edemem diyorsanız hırvat ve sloven topraklarını öpüp başınıza 
koyun. Ayrıca boğazlarda bağımsız bir uluslar arası devlet, büyük helen krallığı, büyük ermenistan 
planlıyoruz. Türklere ise kuzeyde çankırıdan güneyde karamana, batıda afyondan doğuda sivasa kadar 
bir bölge bırakırız. Ortadoğuda ise doğu akdeniz şeridi boyunca büyük israil devleti, kuzey ırakta ingiliz 
himayesinde kürdistan, ırak krallıkları filan düşünüyoruz. Şu an kimi nereye kral yapalım onlar 
hakkında harıl harıl düşünüyoruz. Ayrıca ruslar da bayağı toprak alacaklar. 
Vladimir lenin: sayın churchill boğazlardan pay isteriz çargrad’ı kimseye kaptırmayız orası ya rus 
toprağı olmalı yahut ortadoğu petrol alanların kontrolü komünist hükümetimize verilmeli! 
Winston churchill: sayın lenin geniş yelpazede düşünün lütfen(sözü kesilir) 
Woodrow wilson: boşuna kavga etmeyin biz amerika olarak er ya da geç savaşa gireceğiz ve herkese 
hak ettiği yardımı yapacağız komünistlere bile. komünistler bize düşman olduklarını sanacaklar ama 
aslında onları bugünlere getiren biz olacağız kaostan düzen kurmak böyle olur. türkler konusunu dert 
etmeyin elbet içlerinde işbirlikçiler bulunur. Şayet bulunmazsa hepsini yok ederiz. Zaten ne kadar 
nüfusları var ki o haddinden fazla ayakta kalmış ortaçağ artığı hasta adamların? Yıllardır savaşlarda 
telef ettik savaşı kaybettiklerinde prensiplerimize razı olsunlar. Akıllı adamlarsa şayet savaş sonrası 
maceralara girişmezler. 
Diamond chorterish: herkes içini ferah tutsun, savaş sonrası yeni düzen kurulduğunda uzaylı grumen 
dostlarımızın vereceği teknolojiyle çağ atlayacağız çağ. Tüm dünyanın değil evrenin hakimi olacağız. 
Bu uğurda herkes istediğini alacak. Siz gelmişsiniz yok petrol yok konstantinopolis derdine 
düşüyorsunuz. Bu fazla gelişmiş ırk size evreni vaat ediyor siz petrol diyorsunuz asıl hasta adam 
sizsiniz herhalde. Aklınızı kullanın efendiler aklınızı. Her plana karşılık bir planımız var bizim. Ayrıca 
konstantinopolisi neden paylaşamadığınız belli içinde uxirego var tabi. Ama grumenlerin olacak o 
madde boşuna heveslenmeyin derim. Son olarak bu iş 2 aşamalı bir iş. O avusturyadaki adolf adlı 
ressam olmak isteyen gence gelince ressam olmamayacak, hangi akademiye başvurursa vursun 
hepsinin reddetmesini sağlayacağız. Sağlayacağız ki onu kana susamış bir caniye çevirelim. Işıklar 
içinde uyusun babası alois büyük adamdı sadık adamımızdı. O öldü diye projemiz olan adolf’u silip 
atamayız. Savaş sonrası bilerek almanyaya kötü muamele edeğiz aynı zamanda adolf’a da kötü 
muamele ve bunlar birleşince kana susamış bir insan ortaya çıkacak. Kandan beslenecek, 
sevmeyecek, nefret edecek, yakıp yıkmak isteyecek. 
Raymond willard: peki sayın başkan ressamlık hayali kuran bir çocuk bu kadar şeyi nasıl yapar? 
Diamond chorterish: o konuyu eric fallcorner ile istişare ettik harika bir planı var anlatın sayın 
fallcorner. 
Eric fallcorner: ilk savaş neticelenince öncelikle adolf’u bir şekilde cemiyetimizle tanıştıracağız sonra 
onun eline grumenlerden aldığımız mühendislik tüyolarını vereceğiz. Disk biçiminde uçaklar bile 
yapacaklar hatta. Büyük silahlar, büyük teknolojiler. Dünyayı kana boğacak şeyler, ve bizden de felsefi 
bilgiler. Adolf’u besleyeceğiz, güçlendireceğiz. Sonra adolf bizim kontrolümüzde dünyayı kana 
bulayacak. Bize uyarsa tüm dünya onun olacak, entegrasyonu o gerçekleştirecek, şayet yoldan çıkarsa 
onun şeytanlıklarını tüm dünya bilecek, adı tabu olacak, imajı tabu olacak, akrabaları bile onla akraba 
olmaktan utanacak. Umarım sapıtmaz da bizimle hareket eder. Şayet bizi satarsa biz yine kârda 
olacağız. Çünkü savaş sonundaki süreçte uzaya çıkmak için gerekli teknoloji konusunda garanti aldık. 
Önümüzdeki 50 senenin yol haritası böyle anlayacağınız. 
 
Newoo tüm habis planları yapmıştı yapmasına lakin evdeki hesap çarşıya uymuyordu. Heyni düzeni 
de kendi planlarını kuruyordu. Newoo toplantısındaki kararları almanya ve müttefiklerine iletiyordu 
özellikle çanakkale cephesi konusunda yapılan istihbarat işe yaramıştı ve sekteye uğratmıştı erken 
savaş bitişini. Fakat yeterli olmuyordu itilaf devletleri direndikçe direniyordu. Rus ihtilali normalde 
newoo düzeni tarafından savaş sonrası için düşünülmekteyken heyni düzeninin hummalı çalışmaları 
sayesinde savaş sırasında yapılmıştı. Erkenden çıkan savaş sebebiyle ruslar savaştan çekilse de 
ABD’nin savaşta oluşu münasebetiyle ittifak devletleri fazla direnemedi. Almanyada da ihtilal olunca 
savaş bitmişti. Heyni düzeni elinden geleni yapsa da muvaffak olamamıştı. Kara kara düşünüyorlardı 
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şimdi ne olacak diye. Neticede istanbulun işgale uğraması artık an meselesiydi. Türkiyedeki heyni 
üyeleri işgal başladığında herşeyiyle açığa çıkıp kamikaze misali saldırmayı da düşündü. Sonunda ölüm 
olacaktı ama şerefli ölüm olacaktı ama sonra vazgeçtiler ve beklemek en iyisidir dediler. Neticede 
savaş çıkmadan yıllar evvel 2. Abdülhamid han zamanında yıllar sonrası için gizli bir şehzade 
hazırlanıyordu bilecikte. Bu şarkı burada bu şekilde bitmeyecekti, bitemezdi. Atlanyalılar ile 
entegrasyon olur muydu? Olmaz mıydı bu mühim değildi artık. Şimdi mühim olan başka bir ırka 
insanları köle etmemekti. 
 
Heyni üyeleri mustafa kemal paşa ile görüşüyor; 
 
Hl:heyni lideri 
Mka: mustafa kemal paşa 
 
HL: hoş geldin paşa 
MKA: siz kimsiniz de beni çağırırsınız ayağınıza? 
HL: kim olduğumuzu zamanla öğrenirsin paşa biz senin hakkında bayağı bilgi topladık 
MKA: hadi canım siz kim bir general hakkında bilgi toplamak kim? 
HL: ihtilal yapıp ülkeyi farklı mecraya sokmak istediğini biliyoruz inkar etme. Kiminle ne konuştuğunu 
da 
MKA: sarayın görevlisi misiniz yoksa ingilizlerin mi? 
HL: ne sarayıni ne ingilizlerin büyük bir plan için çalışıyoruz. Binyıllardır buradayız büyük bir kaynağın 
korumasını üstleniyoruz aramızda her inançtan, her milletten insanlar var, bizi bulmak kolay değil yer 
altında büyük kompleksler icat ettik, gözden uzak kaldık hep. Uxirego diye bir şey var ayasofyanın 
altında(mahiyetlerini anlatır) ve bu element semes yıldızından atlanyalılarca getirildi(tüm hikayeyi 
anlatır) böyleyken böyle paşa. 
MKA: istikbal göklerdedir derken yanılmamışım demek ki. Biliyordum ya. 
HL: göklerde göklerde sen merak etme. İşte bize yardımın gerekiyor bu sebeple. 
MKA: yalan söylemediğinizi nereden bileceğim? 
HL: (yanındaki masadan tabletini alır ve gösterir) al bak paşa gözün teknik ilim, fen görsün, yer altında 
daha çok şeyimiz var bizim ama herşey sabır ister sebat ister. Bunları gördüysen bizimle işbirliği 
yapmaya mecbursun 
MKA: ben mecbur değilim ama size inandım. Lakin diyeyim ben efkarı umumimden vazgeçmem. 
Seküler bir ülke kuracağım diyorsam kurarım kusura bakmayın yani o devrimleri yapacağım. Ayrıca 
neden yüzünüzü göremiyorum ve adınızı söylemiyorsunuz? Son olarak madem bu kadar teknolojiniz 
var neden bekliyoruz? 
HL: bunlara ihtiyacın yok adımı ve yüzümü bilmen bir şey değiştirmez söylediğim gibi düzenimiz başka 
bir gezegenden gelen ve sizin oğuz kağan dediğiniz hos han’ın üvey kardeşinin oğlu olan meplan han 
tarafından kuruldu. Bir zamanlar olimpos dağındaydık düzen olarak ve orada insanlar bizi ilah zannetti 
yunan mitolojisine sebep olduk istemeden, ve sonunda istanbula taşındık. Dünyada çeşitli yerlerde 
birimlerimiz var çoğumuz da yer altındayız. Hepimiz meplan’ın çocuğu değiliz ama onun da çocukları 
var. Ayrıca seküler bir ülke kurmak istediğini biliyoruz bu yüzden seni istiyoruz. Ülkeni kur ve bu kötü 
niyetli şahısları oyala o esnada biz de kendi düzenimizi yürütelim. Senin nasıl yönetim biçimi 
uygulayacağına karışmayız zamanı gelince tüm dünya bizim belirlediğimiz yönetim sistemine girecek 
zaten. Neden beklediğimize gelince; şartlar olgunlaşmadı. Zamanı gelince entegrasyon gerçekleşecek. 
MKA: peki anlıyorum. Ne yapmam gerekiyor peki? 
HL: pragmatik davran yeter. Gerisini biz hallederiz. Bu görüşmeden sonra başka görüşmemiz 
olmayacak. 
 
Kemal paşa ayrılmıştır buradan ve bir daha bu düzen üyelerini görmeyecektir bil. Hayallerini 
gerçekleştirecektir ve bu düzenden bir daha bahsetmeyecek, sözünü bile etmeyecektir. Onun her 
hareketini heyni izleyecektir, heyni onun sayesinde newoo ile mücadele edecektir ve bu kazara 
duyulacak olsa bile kimse bu söylentilere kulak asmayacaktır. Öyle de olmuştur birkaç sene içerisinde 
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milli mücadele kazanılmıştır, peşinden lenin ölmüştür ve sovyetlerin başına stalin geçmiştir. Aslında 
lenine vücudu yavaş yavaş öldüren bir zehir verilmiştir ve bu sayede ölmesi sağlanmıştır. Bunu heyni 
düzeni mensupları gerçekleştirmiştir. Lenin ölür ölmez sovyet istihbarat servisi ÇEKA’daki bazı heyni 
üyeleri stalin’i bir yer altı sığınağına kaçırarak ona gerçekleri göstermiştir ve staline şansı olmadığını 
anlatmıştır. Yeraltında gördüğü üstün teknolojilere karşı ağzı açık kalan stalin’e bir çip yerleştirilmiştir 
ayrıca ve şu denilmiştir; 
 
“josef çugaşvili yahut yoldaş stalin artık bizim kontrolümüz altındasın ve bu mikroçipi hiçbir zaman 
çıkartamayacaksın bunu çıkartmaya çalışmak sana ölüm getirecektir. Komünist idareyi yozlaştırıp batı 
dünyasının karanlık emellerini yerle bir edeceksin. Dünyanın en güçlü liderlerinden olacaksın ama 
perde arkasında bizim olacağımızdan şüphen olmasın” 
 
Staline bu çipi yerleştirmiştir heyni üyeleri. Ve heyni düzeninin bu kadar teknolojiye sahip olmasına 
rağmen tuhaftır ki 20. Yüzyılın ilk yarısında dağılma noktasına bile gelmiştir. Zamanın heyni lideri şunu 
yazar lidernamesinde; 
 
“heyni yeraltındaki komplekslerinde yüksek teknolojiye sahiptir. Bu ileri teknoloji meplan han’dan 
bile eskidir. Kar han zamanında robotlarla bunun inşası yapılmıştır bazı aşamalarında insanlar da 
kullanılmıştır lakin sonraki asırlarda bu kompleksler unutulup gitmiştir. Heyni cemiyeti üyeleri bu 
komplekslerde yaşar çoğu da meplan han torunudur. 20. Yüzyıla kadar bu yüksek teknolojiye gerek 
duymadık hatta kendi üyelerimiz bile çoğunlukla bunu bilmezdi lakin newoo’nun bu denli gelişmesi 
sebebiyle bu son çaremizi kullanmaya mecbur kaldık. Newoo bile bilmeyecek bu kudretimizi. Onlar 
tasmasını uzun tuttuğumuz köpekler gibidir özgürüz zannediyorlar tasmayı hissetmiyorlar ama 
tasmayı tutan halen bizleriz.” 
 
Böyle yazmıştı heyni’nin o zamanki lideri. Heyni’nin kompleksleri çoktu ve çeşitli derinliklerdeydi fakat 
en büyük kompleks deniz seviyesinin 5000 metre altındaydı ve girişi kıbrıs adasındaki bir mağaradan 
sağlanıyordu. 
 
Birinci dünya savaşı bitmişti her nihayetinde hakeza türk milli mücadelesi de öyleydi. Diğer taraftan 
bu kazanımlar yeterli gelmiyordu. Daha büyük israil, daha büyük sovyetler, daha büyük ingiltere hayal 
ediliyordu ve bu hayallere ulaşılamamıştı. Bazıları savaşa katılan italyayı suçluyordu bu vaziyetten. 
Newoo italya’yı planlarında bulundurmuyordu ama italya savaşa girmişti üstelik kazanmıştı ama 
kazancından memnun da olmamıştı çoğu italyan yok yere savaşa girdik bile diyordu. Mussolini’nin 
iktidarı tamamen beklenmeyen bir iktidardı ve newoo’nun da işine yaramıştı bir süre sonra. “fena mı 
bir diğer adolf projesi kendi kendine dünyaya geldi” diyordu newoo mensupları. 
 
Adolfa gelince güzel sanatlar akademisini newoo’nun verdiği rüşvetler sayesinde kazanamamıştı, 
ressamlıkta da itibar görmemiş ve sokaklarda sürünmüş, inşaatlarda çalışmıştı. Savaş sonrasında 
newoo üyelerinden birisi onu cemiyet ile tanıştırmıştı. Ari ırk kavramını sokmuştu kafasına. Hitlere de 
“ari ırkın dünyadaki hatta tüm evrendeki hükümranlığı” sözü verilmişti. Hitleri de hakeza 
cezbediyordu bu fikir. Ve hakeza kendisine yapılan ve alman halkına yapılan eziyetler hitlerin alman 
ve ari ırk sevgisiyle birleşince bu müthiş olumsuz duygusallık hitleri politikada mühim bir figür haline 
getirmişti nihayetinde. İki savaş arası dönemde dünyada yine fırtınalar kopacaktı bunun için 
hazırlanıyorlardı. Fakat stalin newoo’yu düşündürmüyor değildi devrimin cazibesini elleriyle 
söndürüyor ve kötülük yapıyordu bu kötülüğün newoo’ya görünürde faydası olmasa da ilerleyen 
günlerde hitlere güçlü bir düşman sağlamış olacaklardı. Newoo şimdi amerikayı kendine mesken 
edinmişti iyiden iyiye. Dünyayı kontrol edecekti amerika. 
 
10 ağustos 1934 newoo toplantısı 
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Lemont chorterish: sayın üyeler yepyeni bir dünya düzeni yakında bizi bekliyor. Yıllar önceki projemiz 
olan hitler projesi meyvelerini veriyor. Proje çocuk artık cumhurbaşkanıdır. Göreceksiniz führer tozu 
dumana katacak yakında. Gümbür gümbür gelecek. 
Leon Levi: sayın başkan yahudiler konusunda sizin duyarlılığınız hepimizden fazla köken olarak siz de 
yahudisiniz lakin hitler gibi bir cani beni düşündürmüyor değil. Çok acılar yaşatır seçilmiş ulusumuza 
Lemont chorterish: yumurta kırılmadan omlet yapılmaz leon. Bu acıların üstüne büyük bir israil bina 
edeceğiz. Hitler bir yere kadar göz yumulacak bir adam. Çığrından çıkarsa indirmesini gayet iyi biliriz. 
Proje çocuğumuz dediysek o kadar da demedik yani. Uslu durursa, yahudileri sadece israile kaçırırsa 
ona müttefikse müttefik, askeri destekse askeri destek her türlü verilir. Sadık bir köpeğimiz olduğu 
müddetçe savaşta Türkiye ve ispanya da onlara destek çıkacaktır. 
Lev troçki: yalnız görünüşe bakılırsa mustafa kemal pek savaş yanlısı gibi değil görünüyor. Kendi içine 
kapanık bir milli ülke düşünüyor gibi. Bize büyük savaşımız esnasında sorun yaratabilecek bir tip 
olmasından endişe ediyorum. Alman rejimi kızımı öldüreli çok olmadı lakin ben bir dava adamı olarak 
stalinden almanlardan nefret ettiğimden daha çok nefret ediyorum. Sovyetlerle savaşmaları şart ki 
stalin hıyarının aklı başına gelsin. Devrimi katletti mahvetti güzelim ütopyayı ona yanarım. Neden 
böyle oldu bu adam şaşarım! 
Winston churchill: mustafa kemal yahut yeni soyadıyla atatürk elbette bizimle birlikte mücadele 
edecektir. Yok eğer etmezse onu öldürürüz bir şekilde. Kendisi içkiye düşkün ve o yoldan öldürmesi 
kolay olacaktır. aklını başına devşirip bizle işbirliği yapmaya devam ederse onun hayrına olur. Hitler 
kazanır yahut kaybeder mühim değil. Mühim olan örgütümüzün çıkarları. Ayrıca ingiltereye gelince ne 
olursa olsun ada devletiyiz almanlar burayı işgal edemez eninde sonunda bizle anlaşmak isteyecekler. 
Cermen cermenin halinden anlar neticede. 
Philip goulfere: fransa ile hitlerin savaşacağı belli er yada geç. Fransa ses çıkarmasa bile hitler sırası 
geldiğinde fransaya saldıracaktır. Fransa devleti olabilecek en minimum kayıpla bu savaşı atlatmalı. 
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Savaşmamak için her yolu deneyeceğiz. 
 
Vaziyet böyleyken böyledir dünyayı bir furya saracaktır hem de ne furya. Uzakdoğudan avrupaya, 
afrikaya büyük bir fitne. Grumen ırkına da büyük bir kan stoğu. Hitler her ne kadar newoo’nun projesi 
olsa da newoo’yu kara kara düşündürüyordu. Yahudilerle kafayı bozmuştu adam ve içten içee 
kuduruyordu. Halbuki ona newoo’nun verdiği vazife yahudileri olabildiğince sürgün etmekti.fakat 
hitler doyumsuz bir karakterin sinyallerini yıllardır veriyordu. Nasyonal sosyalizm de hakeza 
Almanyada geniş kitlelerce benimsenir olmuştu. 
 
Heyni düzenine gelince boş durmuyordu elbette. Türkiyedeki dönüşüme göz yuman düzen işleri zora 
sokacaktı sokmasına da en uygunu da buydu her nihayetinde. Dünyanın öbür ucunda, uzakdoğuda 
heyni üyeleri harekete geçmişti. japon imparatorluk sarayında bir gün imparator hirohitoyu askeri 
görevli kılığındaki heyni üyeleri yer altı karargahlarına götürdüler. Heyni’nin japonya temsilcisi ve aynı 
zamanda bir samuray olan mizuki tasen ile görüştü imparator. Konuşmadan bir kesit şöyleydi; 
 
Mk: mizuki tasen 
H: hirohito 
 
Mk: hoşgeldiniz yüce imparator hirohito san 
H: sen kimsin? Samuraylar yıllar evvel kaldırılmamış mıydı? 
Mk: ben mizuki tasen, samuray geleneğini kaldırmak imparatorların bile harcı değildir, atamız samu 
han bu geleneği kurdu. Ve biz klasik samuraydan farklı olarak heyni samurayız yani heyni üyeleriyiz. 
H: heyni samuray nedir? Tek samuray bildiğimiz samuray değil midir mizuki san? 
Mk: değildir yüce imparator. Atamız samu han’ın babası ni han’ın ailesi japon adalarına göç edip 
buranın yerli halklarına karışarak japon milletinin bir kısmını oluşturdu. Ni’nin yıldızlardan gelen bir 
üvey kardeşi vardı meplan biz onun düzeninin temsilcisiyiz. Hikaye tam olarak şöyle… (hikayeyi 
anlatır) 
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H: evet çok inandırıcı. Özellikle yüksek teknolojinizi de gördükten sonra diyebilirim ki atalarımla gurur 
duydum. Peki ne yapacağız? 
Mk: yüce imparator, korkmayın. Büyük bir savaş çıkacak japonya kazanabilir yahut kaybedebilir ve 
şunu size temenni ederiz ki kaybetse bile mağrur olacak gücüne güç katacak. Heyni düzeninin en 
yakın olduğu düzen olan samuraylık kurumu olduğundan ve sizler ni han’ın mirasını binyıllardır 
koruduğunuzdan, geleneklerinizden taviz vermediğinizden sizlere yeri geldiğince teknoolojik yardım 
edeceğiz. Örnek bir ulus olmaya devam edecektir japonlar. Ve şunu da ekleyelim ki ingiliz, amerikan, 
fransız ittifakından uzak durun onlar newoo’ya hizmet ediyorlar aman vermeyiniz. Siz bizim 
düzenimizin bir mühim figürüsünüz. 
 
Görüldüğü üzere kah heyni kah newoo harıl harıl çalışmaktadır. Dünya b ikilinin savaş alanı gibidir. 
Newoo kendini çok üstün zannederken kökü çok derinde olan heyni daha güçlüdür. Newoo mutlaka 
tokadı yiyecektir ama daha vakit vardır. Ayrıca meplan han zamanında getirilmiş bir miktar uxirego 
ana kompekste bulunmaktadır. Ana kompleks bir nevi yer altı şehridir de denebilir aslında. Buradaki 
uxirego çok ihtiyatlı kullanılmaktadır. Eğer zor günler başlamamış olsaydı ne bu yer altı kompleksleri 
kullanılırdı ne uxirego kullanılırdı. Yer altı enerjisini uxirego sağlar. Uxiregoyu beslemek için tuz 
kullanılmaktaydı. Deniz suyunu kaynatıp kaynatıp tuz elde ediyorlardı. Ve göze batmamak için 
hoyratça kullanamazlardı uxiregoyu. Bir deşifre olsalar herşey berbat olurdu. Yeraltında zordu 
kimyevi işler ama bir şekilde yapıyorlardı. 
 
Newoo mustafa kemal atatürkü ikna edememişti ve idam emrini vermişti her nihayetinde. Halbuki o 
gayet batıcı olduğu halde savaş için ikna edilememiş ve newoo’nun daha büyük mevzi kazanmasına 
yardımcı olmamıştı. Mustafa kemal etkisini yavaş yavaş gösteren bir zehir ile öldürülecekti. Bir gün 
sofrasına konan rakıya zehir atıldı ve bu zehir her içki içildiğinde vücudu bir adım daha ölüme 
götürecekti. Heyni düzeni planı çözmüştü çözmesine de bir anda iyileştirerek deşifre olmak 
istemiyordu. Ne yapılabilirdi peki? Plan basitti. Başka biri ölecekti atatürk yerine ve mustafa kemal 
yeraltındaki heyni üssünde yaşatılacaktı. Harekete geçildi makedonyadan mustafa kemale tıpatıp 
benzeyen, aynı yaşlarda birisi derdest edildi ta ki atatürkün durumu ağırlaşana kadar. 9 kasım günü 
atatürk koma halindeyken kaçırıldı yerine makedonyalı yaşlı adam koyuldu ve ertesi gün yaşamsal 
fonksiyonlarını durduracak zehir enjekte edildi. Gerçek atatürk yedikule zindanlarının olduğu alandaki 
gizli bir geçitten dosdoğru heyni karargahına kaçırıldı. Burada o günün şartlarında bulunmayan bir ilaç 
ile uyandırıldı ki ilacın muhteviyatında uxirego vardı. ve şöyle bir diyalog cereyan etti? 
 
-neredeyim ben? 
+heyni karargahındasınız paşam. Öldürülmek istendiniz ama mani olduk. Vücudunuzda 1 yıldan beri 
zehir vardı uxirego muhteviyatlı ilacımızdan içerek kurtuldunuz. 
-harika iş başardınız çocuk. Peki beni görmeyecekler dolmabahçede ne olacak? 
+size tıpatıp benzeyen hasta birini koyduk yatağa. Bugün yarın vefat eder ama siz emin ellerde 
olacaksınız. Sizi ortalık durulduğunda kıbrısa taşıyacağız. 
-peki ne yapacağız orada? Ne olacak yani? 
+bugüne kadar büyük hizmetlerde bulundunuz bizim için ve sayenizde newoo’yu deşifre ettik. 
Kurduğunuz sistem bizim geleceğimizin temellerini attı. Sizden sonra cumhuriyet deneyinizin ne 
durumda olduğunu göreceksiniz bir süreliğine ve fikir teatisinde bulunacağız. Siz olsanız ne durumda 
ne yapardınız bunları öğreneceğiz. Bize ışık tutacaksınız. Yani deneyinizi gözlemleyeceksiniz burada 
hep birlikte tecrübelerimize tecrübe katacağız. 
-cumhuriyet payidar kalacaktır çocuk! Sen ne dersin böyle? 
+paşam her yazın bir güzü var bizim düzenimiz az buz bir düzen değil. Savaş esnasında birkaç kişiyi 
daha getirmeyi düşünüyoruz. 
 
Atatürk ölmemiş heynide yaşıyordu artık. 10 kasım günü vefat edense makedonyalı gariban bir 
adamdı. Büyük bir cenaze merasimiyle defnedilmişti. Ertesi gün ismet inönü cumhurbaşkanı seçilince 
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karargahtaki atatürk şunu dedi; vay başımıza gelenler! Adamlar vasiyetimi çatır çatır çiğnediler ya 
azizim. 
 
Heyninin bir sonraki hedefi ise adolf hitlerdi. Büyük savaş kapıdaydı hitler bir şekilde newoo 
yönünden saptırılmalıydı ki karanlık güçler muvaffak olamasın. Polonyaya saldırı olduğu gün NSDAP 
içerisindeki heyni üyeleri harekete geçti ve hitleri gelecekte führerbunker olarak adlandırılacak yerin 
altındaki sığınağa götürdü. Bu yer führerbunkerin 1 km altındaydı ama girişi farklı bir yerdeydi. 
Yakınlardaki bir ormanın içerisindeydi. 
 
Hitler karargaha sokuldu. 
 
-hoş geldin hitler 
+ben almanya führeriyim bana heil mein führer demen lazım seni ahmak! 
-sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun anlaşılan 
+ben üstün alman ırkındanım ve bu üstün ırkın başıyım asıl siz kimsiniz?  
-anlaşıldı herr hitler. Çocuklar herr hitler’i kumanda merkezimize götürelim anlasın kim olduğumuzu. 
+vay canına! Siz newoo’dan olmalısınız. Muazzam teknolojiler bunlar. sizler aryan ırkısınız 
-hayır hitler! Biz newoo değiliz onlar seni kandırdılar, seni kullanmak istiyorlar, karşılığında sana hiçbir 
şey vermeyecekler. Yahudi katliamı ile aslında yahudileri daha da güçlendirecekler. Gel bizim 
dinlediğimizi yap alman ırkı da dünya da kazansın. 
+hikayenizi dinlemek isterim üstünlüğünüzü ispatlayın öyleyse nedir sizin olayınız? 
-bizler uzak gezegenlerdeki atlanyalıların bir koluyuz(tüm hikayeyi anlatır) işte bu element sayesinde 
üstün bir insan oluşacak, tüm galaksiyi bile avuç içine alabileceğiz herr hitler. Fakat newoo’ya 
güvenirseniz üstün ırkınızı uzaylılara köle yapacaklar. Şimdi herr hitler, bizimle misiniz? 
+sizinleyim! Üstün alman ırkını çakallara yem etmeyeceğim! Ne yapacağız peki? Savaşmayacak mıyız? 
Kabul edemem. Aryan ırk üyeleri korktu dedirtmem. 
-savaşacaksınız herr hitler lakin daha büyük yıkımlar yaratacaksınız, newoo üyelerinin kalplerinde 
asırlar sürecek korkular bırakacaksınız, onları öyle bir sersemleteceksiniz ki sizi yenseler bile adınızın 
anılmasından yüzyıllarca korkacaklar 
+yenilmek mi? Deutschland über alles alman yenilmez! 
 
Heyni bir nevi hitleri de kafalamıştı. Artık newoo kazansa bile unutamayacağı bir korkuyla başbaşa 
kalacaktı ve öyle de oldu. Staline saldırmak hitlerin sonunu getirdi. Stalini tehditle kontrol eden hitleri 
de duygularıyla kontrol etti ki heyni tam olaak buydu birbirine düştüler ardından amerika da savaşa 
dahil oldu. Savaştaki mağlubiyet kesinleşince 30 nisan akşamı führerbunkerden gizli bir geçitle hitler 
heyni karargahına kaçtı. Onun yerine dublörü intihar etti eva braun ile. Hitler de kurtulmuştu 
kurtulmasına lakin dışarı çıkması çok çetin olacaktı. Sonuçta savaş kaybetmiş bir liderdi bu. Atatürkü 
kaçırmak gibi değildi mesele. Atatürkü bir takma sakalla hallettiler halletmesine de hitler için biraz 
zaman aldı. ingiliz kökenli heyni üyeleri bulundu ve hitler kıbrısa götürüldü. Heyni ile işbirliğine girişip 
sıkıntı yaşamayan tek kişi hirohito olmuştu. Onuru zedelendi ama imparatorluğu devam etti. 
 
Newoo’ya gelince savaş sonrasında istediklerini tam olarak alamasalar da almışlardı. Neticede heyni 
olayı sabote etse bile grumenler için aranan kan bulunmuştu. Grumenler insanları sınavlarından 
başarılı geçtiklerini addettiklerinden ötürü onlara gereken teknolojik bilgileri vermeye 
başlayacaklardı. Bunun için evvela nevada’da area 51 kuruldu. Burası artık newoo ile uzaylıların 
iletişim kuracağı bölgeydi. İstilacı grumen ırkı bazı esirlerini de getirebilecekti buraya. Çok geçmeden 
uzaydaki birçok ırkın bu bölgeden haberi de oldu. Sırasıyla vorte’ler termitoidler indiler. Newoo 
vorte’lerin işbirliği teklifini reddetti hatta. Area 51’de cinayet işlemiyordu hiçbir ırk. Çünkü ne kadar 
teknolojisi yüksek olsa da buranın bura insan kontrolünde bir gezegendi. Herkesin kendi mıntıkası 
vardı. 
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En ilginç  ırk ise termitoidlerdi. Bunlar zeki termitlerdi dersek yanlış omaz. Boyları yarım milimetre 
kadardı. Uzay gemileriyle area 51’e indiklerinde gemiden kimse çıkmadığını gördüklerinde bir an 
herkes şaşırmıştı lakin sonradan anladılar bunlar çok küçük zeki canlılardı termi yıldızından 
gelmektelerdi. sayı olarak katrilyonlarca olduklarını söylüyorlardı. 
 
Vorte ırkı area 51’de istediğini alamayınca üsteki heyni ajanlarından birisi “gelin heyni ile birlikte 
çalışın” teklifi yapmıştı. Vorteler kabul etmişti. Bir şekilde heyni yer altı şehrine gittiler. Artık dünyanın 
içine uzaylılar yerleşmekteydi. Heyni artık yaklaşan vakit geldi diyordu ama süreç henüz bitmemişti. 
 
Atatürk ve Hitler’in yer altı şehrindeki hayatları 
 
1938’de yeraltına çekilen atatürk ikinci dünya savaşını ilgiyle takip etmişti. Kendisinden sonra gerek 
kendini sevenlerin gerek sevmeyenlerin herşeyi yanlış anlamasına içten içe gülüyordu. Kendisini 
putlaştırmaya kalkanları gördükçe demek istediklerinin tam tersini yaptıklarını görür haldeydi. Ve 
cihan harbinde inönü’nün savaşa girmeme hamlesini takdir etti etmesine de sonrası tam trajediydi. 
Savaş sonrası herşey yozlaşacaktı. Hitler ise 1945’ten beri yer altı şehrindeydi. Uxirego kullanarak 
yaşlarından daha dinç hale geldiler ve birbirleriyle çok iyi anlaşmaya başladılar. Atatürk ile hitler 
arasında su sızmıyordu. Dünya üzerinde bunu söyleseler “hadi canım” deneceği halde yeraltında 
düzen çok farklı işlemekteydi. Birbirleriyle çok istişareler yaptılar birbirleriyle nerede ne hata yaptık 
konulu fikir teatileri yaptılar. Yer altı bu ikilinin karakterlerinde büyük değişimler yaratmış onları eski 
kanlı günlerden uzaklaştırmıştı. Ortada sanki 2 adet sanatçı insan vardı. atatürk almanca öğrendi, 
hitler türkçe öğrendi. Hitler Almanyanın halini gördükçe üzülüyordu bu onu kahrediyordu etmesine 
de hepsi kendi hırsının suçuydu. Saf ırk dedim stalinin köpekleri 200000 kadını berlinde hamile 
bıraktı, lebensraum dedim doğu prusya ve pomeranya gitti, almanya ikiye bölündü diyordu hep. 
Atatürkün se söylediği şuydu; “adolf nerede durman gerektiğini bilecektin. Bak bilemedin başına 
bunlar geldi. Ders çıkarmaya devam edelim” dedi. Yer üstünde birisi çok sevilirken birisinden utanç 
duyuluyordu. Hitler de atatürke dedi ki; 
 
“elbet kazansaydım beni senden fazla severlerdi kemal. Şayet sen kaybeden olsaydın bugün türkiyede 
mustafa ismine kim olurdu?” 
 
Haklıydı da. Heyni düzeni 1951 yılında “artık evlilik zamanı dünyada bir kadınla hayatınızı birleştirip 
yuva kurmak nasip olmadı ama siz iki süper beyin genlerinizi aktarmalısınız. Evlendireceğiz sizi” 
demişti. Adolf süper bir beyindi sadece kaybettiği için dünya onu şeytan görüyordu. Kim bilirdi ki yer 
altında bunlar pamuk gibi insanlar olmuş, bir çeşit düşünür olmuşlardı. Atatürkü bengü adlı bir kızla 
hitleri ise ödrek adlı bir kızla evlendirdile 1951 yılında. 70 yaşında evlenmiş olsa da uxirego sayesinde 
35 yaşındaki gibi enerjisi vardı atatürkün. Ve bu evlilikten nasıl çocuk doğacağını belirlediler tıbbi 
müdahaleyle. Ödrek hitler ve bengü atatürk ikiz doğuracaktı her birinin ikizinden biri kız biri erkek 
olacaktı ve bu doğacak çocuklar beşik kertmesi olacaktı gelecekte karı koca olacaklardı. Hitlerin oğlan 
çocuğu alman atatürkün oğlan çocuğu türk olacaktı ve bunlar başka bir milletle evlenmiş olacaktı. 
İsim belirleme ise babalara bırakılmıştı. 
 
Atatürk ve hitlerin çocukları 1952 yılında doğmuştu. Atatürk erkek çocuğuna atilla kız çocuğuna ayça 
adını vermişti. Hitler ise erkek çocuğuna helmut kız çocuğuna helga adını vermişti. Hitlerin oğlunun 
soyadı wolfheld yapılmıştı, atatürkün oğluna ise atahan soyadı verilmişti. Bunlar dünyaya gönderilip 
yaşatılacaktı nihayetinde. 1970 yılına gelindiğinde helmut ayça ile, atilla da helga ile evlenmişti. 
Dünyada heyni üyelerinin aile görünümünde yaşamışlardı. Helmut münihe yerleştirildi atilla da 
istanbula. 
 
Gerek atatürk gerek hitler ara sıra yüzeye çıkarlardı dünya yüzü görürlerdi. Tanınmamak için hep 
sakallı dolaşıyorlardı. Hitler bir kenara da özellikle atatürk türkiyede tanınmamak için mutlaka sakallı 
olmalıydı. Çünkü her yerde o vardı, onun resmi vardı. uxirego’yu bir kere kullanmışlardı ve bünyeleri 
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1970’leri görmüştü. 1973 senesinde atatürk artık yaşlılığa bağlı olarak hastaydı da. Nefes darlığı 
çekiyordu. 10 eylül 1973 günü oğlunun evinde misafirken vefat etti. o öldüğünde ismet inönüden bile 
geç vefat etmişti ama bilen yoktu. 1973 yılındayken sağlığının yerinde olduğu günlerde şunları 
yazmıştı; 
 
“ben mustafa kemal. 1938’de ölmeyen ve yıllardır kayıplarda yaşayan mustafa kemal. Makedonyalı 
bir gariban benim naaşım olarak yatar anıtkabirde. Cumhuriyet 50 yılı buldu ve istediğim seviyeye ne 
yazık ki ulaşamadı. Dünyada konjonktür ve şartlar öylesine değişti ki zaten elden bir şey gelmezdi. Bu 
ülke halkını 10 yılda seviyeme çıkarırım sandım ama yanılmışım. Herşey asker kafasıyla 
çözülemiyormuş. Binlerce kitap oku yine de toplum dinamikse tamamını çözmek mümkün değil. 
Heyniciler iyi plan yapmışlar asırlık düşünmüşler. Keşke ben de asırlık düşünseymişim. Gelinen 
noktada demokrasi bu ülke için fazlaymış bunu gördüm. Ben tekke ve zaviyeleri kapattım ama benim 
kabrim saygı adıyla türbe yapıldı farkında değiller. Yine de bu milleti bir nebze dünya şartlarına 
hazırladığım için bahtiyarım.” 
 
Mustafa kemal vefat ettikten sonra istanbulda bir mezarlığa gömüldü. Gömüldüğü yeri oğlu bile 
bilmiyordu. 
 
Hitler ise 1979 yılında heyni yer altı kentinde vefat etti. vefat etmeden bir süre önce şunları yazmıştı; 
 
“almanya saf ırk oluşturmak için yola çıktı benimle, bugün türkler istila etmişler. Bana oyun oynandı 
hayatım mahvedildi. Bilseydim böyle olacağını hiç ırk davası gütmezdim. Ressam olmak istedim ama 
hayatımın içine edildi. Babamın bile bu oyunun aktörü olması ne kadar üzücü. Mustafa kemale 
gelince, takdir edilesi ve örnek aldığım bir insandı dünyadayken de yer altındayken de. Huzur içinde 
yatsın 1973’te aramızdan ayrıldı.” 
 
Hitler almanyaya çocuklarını ziyarete bile gidememişti. Çünkü cesedinin bulunamayışı sebebiyle hep 
bir “yaşıyor mu?” sorusu akılları hep kurcaladı. Bu yüzden asla alman topraklarını savaş sonrası 
göremedi. 
 
Heyni ise atatürkün çocuklarını hep gözetmişti. Atilla atahan’ın kızı deniz atahan’ı sultan hamidin saklı 
şehzadesinin torunu ahmet yıldızoğlu ile evlendirdi. Birbirleriyle tanışmaları, iyi anlaşmaları için heyni 
büyük çabalar sarf ett. Ahmet ve deniz çiftinin çocuğu oldu ve adını mehmet yıldızoğlu koydular. 
Mehmet yıldızoğlu ise 2035’te türkiyede monarşiyi tekrar tesis edip 7. Mehmet olarak tekrar tahta 
çıkacaktı. 
 
   HİKAYE 9-HEYNİ MEHMET YILDIZOĞLUNU HAZIRLIYOR 
 
Mehmedin doğumundan sonra heyni artık düğmeye yavaş yavaş basmıştı dananın kuyruğu kopacaktı 
yeni bir düzen gelecekti dünyaya. Soğuk savaşın bitişinin eli kulağındaydı nihayetinde ve newoo yeni 
dünya düzenini artık açık açık söylemeye başlamıştı. Sovyetler yakın zamanda yok olduğunda 
amerikanın perde arkasındaki güç harekete geçecekti. Bu güç newoo idi. Aslında yeri geldiğinde 
amerikayı da kullanan bir güç desek yeridir. Mehmet yıldızoğlu heyninin artık bu iş tamam dediği 
proje şahıstı. Soy bakımından atatürkün, hitlerin, sultan abdülhamidin kanını taşıyordu. Mehmete 
hayatı boyunca yardımda bulundular, ona okul yıllarında bile yardım ettiler. Yeri geldiğinde zayıf 
olduğu derslerden geçmelerine yardım ettiler. Heyni öğretmenlere rüşvet veriyordu ve bu büyük bir 
planın parçasıydı. Heyni için tek doğru vardı o da entegrasyondu, insanların çağ atlamasıydı. Bu 
uğurda başkasına zarar vermemek kaydıyla herşeyi yaparlardı. Fakat heyni asla mehmetin derslerini 
hep rüşvetle geçsin diye de uğraşmamıştır. Heyni vaziyetler baş ağrıtacak olduğu anda devreye 
girerdi. 
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Hakeza arkadaşlarıyla mehmet arasında sürtüşmeler vücuda gelse ona dokunan yanıyordu. Birkaç 
öğrencinin sınıfının değiştirildiği oluyordu. Heyni yardım ediyordu ama mehmetin haberi yoktu. 
Herşeyi ben yaptım zannediyordu. Muhteşem özgüven ve muhteşem bir hayal gücü vardı, liderlik 
özellikleri gelişmiş bir çocuktu. Bu çocuk geleceğin türkiye lideri olmak için doğmuş ve büyüyordu. Bir 
proje çocuk diye buna denirdi. Mehmetin ailesinin kulağınaysa mehmetin torpili söylentileri hep 
geliyordu. Ailesi inkar ediyordu şaşıp kalıyordu onlar suçsuzdu çünkü heyni arkasında iz bırakmazdı. 
 
İlkokul yılları mehmetin çok dehşetli geçmişti. Mehmet için en büyük dönüm noktası ilkokul 2.sınıftaki 
misafir öğrencilik olayıydı. 1993 yılında 28 ekim günüydü mehmetin sınıfının öğretmeni o gün 
rahatsızlandığından ötürü komşu sınıfa gitmişlerdi misafir öğrenci olarak. Komşu sınıfta mehmetin 
tanıdığı birkaç öğrenci daha vardı ve mehmetin güvendiği arkadaşlarıydı bunlar. Ve ders bu ya 
cumhuriyet tarihi işleniyordu ve derste osmanlı kötülenmişti mehmet neyin ne olduğunu bilse de 
sesini çıkartmamasını tembihlerdi ailesi. Özellikle padişahlar hakkında anıl adlı bir öğrenci derste şunu 
demişti; 
 
“öğretmenim bunlar tam şerefsizmiş” 
 
Ve mehmetin kanına dokunmuştu ne kadar söyleyemese de şehzade torunuydu ve şunu dedi; 
 
“kes lan onun bunun çocuğu” 
 
Öğretmen susun bakiyim derken mehmet fırlamasın mı öğrencinin sırasına doğru ve boğaz boğaza 
girmesinler mi! ders esnasında fena dalaştılar ve öğretmen nurten canergil de mehmete kızdı ve şunu 
dedi; 
 
“çocuk bu der nihayetinde gerçi haksız da sayılmaz müfredatta farklı bir şey mi yazıyor ayol” dedi. 
Mehmetse öğretmene “bir şey bilmiyorsunuz” deyince öğretmen “saygısız ukala” deyip mehmetin 
burnuna yumruğu attı. Mehmet ağlayarak sınıftan çıktı. Ailesine durumu anlattı filan tabi. Bu vaziyet 
heyni düzeninin kulağına gittiğinde herşey için çok geç olmuştu. Nurten canergil bu olaydan 2 gün 
sonra kayıplara karıştı ne gören oldu ne duyan. Cesedi bile bulunamadı. 
 
Aslında heyni harekete geçmiş ve nurten canergili infaz etmişti cesediyse yakmıştı bu sebeple ne 
kadar aransa da bulunamamıştı. Bu gizemli olaydan sonra mehmete bulaşmak kimsenin haddine 
değildi. Heyni isteyince akan suları durduruyorlardı artık. 
 
Hakeza ortaokulda ve lisede de heyni önemli rol tuttu. Heyni bir yıldız yetiştiriyordu bu yıldız tüm 
dünyayı değiştirecekti. Newoo ise artık gözünü terörizmle savaş adı altında yeni dünya düzenini 
kurmaya dikmişti. 3. Dünya savaşının tohumlarını atıyorlardı. Heyni ise savaş olmasın diye 
uğraşıyordu. 
 
Gel zaman git zaman mehmet üniversiteyi de bitirdi tarih konusunda akademisyenlik sahibi de oldu 
ve siyasette de önü açılmaya başladı bütün bunlarda heyninin etkisi çok fazlaydı. Farklı bir siyasi 
konspept ile halkın karşısına çıkan mehmet yıldızoğlu adlı bu soyadı osmanoğlu olmayan şehzade 
milyonlarca insanı peşinden sürüklüyordu. Mehmet ve yeni siyasi oluşumu 2023 seçimlerinde fırtına 
gibi esecekti gümbür gümbür geliyordu. Mehmeti suçlayacak bir kanıt bulunamıyor, itibarı yerle bir 
edilemiyordu. Ülkenin yıllardır aradığı kan bulunmuş gibiydi. Mehmet toplumda her tip insandan 
destek görüyordu umut görüyordu. Muhalif olanlar bile neden muhalif olduklarını bilemez gibiydi. 
Herkes onda kendinden bir şeyler buluyordu. Anketlerde partisi birinci parti olarak çıkıyordu artık 
iktidar değişimi kendini belli etmişti. Bu yeni oluşum mevcut iktidara benzetilse de ondan daha 
özgürlükçü ve teknolojik gelişime önem vermesiyle tanınmaktaydı. Herkesin dilinde dolanıyordu 
televizyon programlarında. Bu mehmet yıldızoğlu kim? Kimse bize yakın diyemiyordu kimdi bu 
esrarengiz ve geçmişi belirsiz adam! Cumhuriyetin 100. Yılında devletin başında olacaktı monarşi 
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ihtimali bile konuşuluyordu o günlerde. Hakeza dünyada monarşizmin fitili de ateşlenmişti kapalı 
kapılar ardında konuşulan buydu. 
 
Beklenen gün gelmişti seçim günüydü bu gün ve akşam dananın kuyruğu kopacaktı. İlk sonuçlar 
gelmeye başladığı anda mehmet yıldızoğlu %58 ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Diğer adaylar sırasıyla 
%23, %11, %6 ve %2 oy almıştı. Hakeza meclis aritmetiği de değişmişti 400 milletvekiliyle meclisin 
yarısından fazlası da tek başına mehmetin partisindeydi. 
 
O gün seçim özel programları hepsi bir şok içerisindeydi. Bir devir kapanmış bambaşka bir devir 
açılmıştı. Çok geçmeden de heyni düzeni mehmet yıldızoğlu ile görüşmüştü. Heyni düzeni ile 
mehmetin görüşmesinde heyni lideri mehmete seni biz bugünlere getirdik demişti ve ona 
imparatorluk sözü vermişti, dünyanın değişen düzeninde Türkiye topraklarında kurulacak bu 
imparatorluk ile heyni düzeni entegrasyonu tamamlayacaktı vakit gelmişti artık. mehmet ise şaşırdı 
başlarda şaka yapılıyor zannetti ama heyni ona gerçekleri teker teker anlattı. Mehmet dedesinin 
abdülhamid olduğunu biliyordu bilmesine de annesinin atatürkün torunu olduğunu, anneannesininse 
hitlerin kızı olduğunu bilmiyordu. Yıllardır gerçekler gizlenmişti ve tüm taşlar yerine oturmuştu. Bu 
denli başarılarla dolu bir hayatın arkassından bir bit yeniği çıkardı ve çıktı bir proje çıktı. Mehmet ise 
seve seve bu projede rol oynamayı kabul etmişti. Türkiyenin 13. Cumhurbaşkanı göreve hazırdı artık. 
 
Önceki hükumette görev yapanlar, önceki hükumetin bürokratları da tedirgindi şimdi ama mehmet 
çok farklı bir yol izledi ve “gelin benle çalışın zenginliklerden hep beraber faydalanalım” dedi. Önceki 
yönetimin unsurları da çoğunlukla onay verdi bu vaziyete. Mehmet “yiyeceksek hep beraber 
yiyeceğiz, ülkece kazanacağız” diyordu. 
 
Heyni düzeni ise peyderpey nihai sonuç için hazırlıyordu mehmeti. Silah sanayisi meselesine eğildiler, 
yeni silahların üretilmesi için teknolojik bilgi paylaştılar. Artık savunma sanayisinde dışa bağımlılık 
büyük oranda azalmıştı, heyni düzeninin de yardımıyla muhteşem bir nizam kuruluyordu ve tüm 
dünya gözleri açık seyrediyordu bu vaziyeti. Mehmet durdurulamıyordu, dünya değişiyordu. Mısır, 
libya ve ırakta ise monarşi restore edilmişti. Newoo’nun hedeflerindendi artık monarşilerin 
restorasyonu. Suriye ise işgal bölgelerine ayrılmıştı kuzeyi Türkiye kontrol etmekteydi. 
 
2023 yılının sonlarına doğruysa artık iyiden iyiye çatırdamaları duyulan avrupa birliğinden Türkiye 
çekilme kararı almıştı, müzakereler ve üyelik görüşmeleri tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü, 
Türkiye için avrupa defteri kapanmıştı, ardından yıllardır özlemi duyulan ama siyasiler tarafından 
oyalama yapılarak getirilmeyen idam cezası getirilmişti. Ülkede otoriterleşme de artıyordu, 
zenginlikte artıyordu halkta memnundu idareciler de memnnundu artık. 
 
Eski siyasetçiler bir bir siyaseti terk ediyorlar 
 
Heyni düzeni ve cumhurbaşkanı mehmet yıldızoğlunun yönetimiyle birlikte artık eski siyasilerin 
söylemleri insanları cezbetmiyordu. Artık yepyeni bir nesil geliyordu  ülkeye. Bu yüzden 2010’lu 
yıllardaki siyasi aktörlerin artık emeklilik vakitleri de gelmişti. Parti fark etmeksizin eskinin siyasi 
aktörlerine şu söylendi; 
 
“bu ülke için bir şeyler yaptınız iktidarıyla muhalefetiyle ama artık yaşlandınız. Birkaç ay içerisinde 
milletvekilliğinden ve parti görevlerinizden istifa edip emeklilik günlerinizi yaşamanızı istiyoruz. Sizin 
için her türlü imkanı düşündük, istediğiniz yerde istediğiniz malikaneyi size vereceğiz, bugün aldığınız 
kadar bir maaşı size bağlayacağız ve hayatınızın sonuna kadar lüks içerisinde yaşayıp torun 
bakacaksınız. Hayatınızı yaşayın bu ülke için doğrusu da bu siyaseti bırakın bir daha bu işlere girmeyin. 
Ayrıca direnmeyiniz biz bizden evvelki yeni dünya düzeni örgütü yapılanmalarına hiç benzemeyiz. 
Siyasi hamleleriniz fayda getirmeyecektir. Unutmayın konuşan yanar” 
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Eski siyasiler dehşet içerisindedir böyle bir şeyi beklememektedirler. Başlangıçta eski derin devlet, 
fetö, cia yapılanmalarından biri zannedilen bu yapı görünüşe bakılırsa onlardan daha güçlü bir yapıdır. 
Başta eski siyasiler inanmak istemezler lakin gizli bölmedeki teknolojileri gördüklerinde durumun 
ciddiyetini anlamışlardır. Mecburen istifa edeceklerdir artık her şey bitmiştir. Ağızlarından bir şey 
kaçırmak ne mümkün kaçırdıkları anda hayatlarından olacaklardır. 
 
Öyle de yaparlar cumhuriyetin 100. Yıldönümünün kutlandığı tarihi müteakiben istifa eder eski siyasi 
liderler ve bu işlerle bir daha uğraşmazlar, ağızlarını bile açamazlar. Açsalar ne olur? Deli derler 
maskara olurlar. 
 
3. dünya savaşından Türkiye imparatorluğunun kuruluşuna kadarki faaliyetler 
 
Gümbür gümbür geliyordu yeni hanedan bunda newoo ve heyni hemfikirdi. Hem newoo hem heyni 
aynı düzlemlerde buluşuyordu dananın kuyruğu bu şekilde kopacaktı. Libya, mısır ve ıraktaki monarşi 
restorasyonlarından sonra sıra avrupa birliği içerisindeki savaşa gelmişti. 3. Dünya savaşı çıkacaktı 
avrupa çaplı bir dünya savaşı olacaktı bu. Newoo ilk başta avrupayı karıştırdımı sonra savaş afrikaya 
sıçrayacakk en son da asyaya sıçradığında nihai hedefe ulaşılacaktı. Avrupa birliği çatırdıyordu her 
nihayetinde ve balkan ülkeleri de bu sebeple çoktan çekilmişlerdi birlikten. Savaş esnasında fasın 
ispanyaya saldırması sebebiyle savaş afrikaya sıçramıştı. İspanya kamuoyu ve uluslararası baskılar 
ispanyolları caydırmış ve kuzey afrikadan çekilmişlerdi. Fransaya destek olmayı planlayan ispanya 
afrikayla meşgul olunca ingilterenin ekmeğine yağ sürülmüştü. Hakeza italyaya da yardım gitmemişti. 
Fransa desen kayıplardaydı. Heyni düzeni ise en büyük sınavı suriye meselesinde verdi. Türkiye kuzey 
suriyede asayişi sağladıktan sonra Rusya ile bir dizi anlaşmalar yapılarak suriye bölüşüldü. Heyni 
düzeninin sayesinde kaos engelleniyordu. Heyni istihbaratı binlerce bombalı saldırıyı başlamadan 
bitiriyordu. Newoo’nun maksadıysa tam tersini yapmaktı Türkiyeyi savaşa sokup rusya ile 
savaştırmak, arkasındansa yunanistan ve bulgaristanı savaşa dahil etmek istiyorlardı ama muvaffak 
olamadılar. Suriye konusu halledilince newoo amacından saptı ve bu durumu savaş büyüsün 
istemedik sözleriyle geçiştirdi. Gerçekte ise kendileri de biliyordu ki savaş esnasında ortadoğuda 
kartlar yeniden dağıtılacaktı. Avrupada istediğini bir ölçüde alan newoo ingiltere vasıtasıyla yeni 
monarşik sistemi fransadan kopardığı topraklar üzerinde tatbik edecekti. Müteveffa kral charles’ın 
oğlu william’ı bretonya grandükü harry’yi ise normandiya grandükü yaptı ingiliz kraliyeti. Tüm 
dünyada bu tip grandüklükler kurulacaktı cumhuriyet olan ülkelerde bile. Artık ömür boyu valiliklerin 
dönemi başlayacaktı ingiltere bunun ilk işaret fişeğiydi. Hollandada ise orange hanedanı tahtlarında 
grandük olarak kalmaya devam edecekti. 
 
Almanyada da cumhuriyet devam ediyordu etmesine de artık eyalet valilerini merkezi hükümet 
atayacaktı ve eyalet führeri denecekti bu kişilere. 3. Dünya savaşı ardından silezya, batı polonya, 
prusya, alsas, lothringen, avusturya, çekoslavakya, südetler bölgesi, benelüks eyaletlerine habsburg, 
hohenzollern kökenli valiler atanacaktı. Avusturya ve slovenyaya heinrich habsburgun çocukları 
friedrich(avusturya) ve william(slovenya) habsburg vali yapıldı. Newoo üyesi heinrich habsburg ise 
südetenland valisi oldu. Çekoslavakyaya ise kardeşi thomas vali yapıldı. 
 
Silezya batı polonya ve prusyaya ise hohenzollern kökenli valiler atandı. 3 hohenzollern kökenli 
kardeşten heinrich hohenzollern prusyaya walter batı polonyaya horst silezyaya vali oldu. Bavyera-
tirol, alsas, lothringen ve benelux eyaletlerineyse hitlerin torunlarını vali yaptılar. Hitlerin çocukları 
heyni tarafından büyütülse de newoo’nun bundan haberi yoktu heyni büyük ve sinsi bir oyun 
oynuyordu. Hitlerin oğlu helmut wolfheld bavyera-tirol führeri, oğulları günter wolfheld alsas, hans 
ise lothringen führeri olmuştu. Benelux eyaletine de bir hitler çocuğunu vali yapacaklardı ama devrik 
belçika kralını vali yapmayı uygun gördüler. wolfheld ailesinin ise hitlerle bağını kimse bilmiyordu ama 
herkes bir “acaba” diyordu. 
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Mars kolonisi de hakeza heyninin yüzünü güldüren gelişmelerdendi artık heynide büyük bir 
motivasyon vardı entegrasyon geliyordu. 
 
Türkiyede ise ırakla ipler gerilmişti. Newoo’nun çabaları neticesinde 7.mehmetin elinden koltuğu 
almayı düşünüyorlardı. Irak ile kriz buna sebep olacak diye düşünmüşlerdi. Mehmet korkmuyordu 
çünkü artık uxiregoyu da ele geçirmişti ayasofya yakınlarından çıkartılmıştı asırlık uxirego tabutu. 
Şimdi herşey çok güzel olacaktı. Bir çağ atlanmıştı herkesten habersizce. 
 
Irakta pkk hortlamıştı ırak kralı 1.hüseyine o kadar ültimatom gönderilse de 1. Hüseyin kulak tıkıyordu 
ve örgüt Türkiyede eylemlere de başlamıştı. İşte bu sebeple mehmetin aklına monarşi iyice 
yerleşiyordu halk ona 7.mehmette derken kardeşlerimi çocuklarımı vali yapsam mı diye içten içe hep 
düşünmüştü. 
 
Bu savaş esnasında ordu içindeki cuntacılara da gün doğabilirdi bir başarısızlık anında fakat uxirego 
askerlerin yiyeceklerine karıştırılınca başarısızlık gelmedi ırak türkiye, kuveyt ve ürdün tarafından 
bölüşüldü. Tüm dünya şoktaydı sahiden ne oluyordu böyle! Amerika bile bir şey demiyordu. Ama sinsi 
planlarını el altından yapıyordu. Bir sonraki plan yine darbe planı olacaktı. 
 
Savaş sonrası seçimlerde mehmet yine kazanınca tamam dediler darbe meşrudur. 
 
Mehmete istihbarat gecikmemişti ama mehmet fırsat bu fırsattır dedi. Bu vesileyle monarşiyi restore 
edebilirdi. Aksi halde monarşi ne olursa olsun hayal olurdu. Çatışma illa ki olacaktı ama gerekliydi. 
Mehmet yavaş yavaş yeni sistemi yazmaya koyulmuştu. Hakeza darbeciler de öyle. Ve darbe günü 
geldiğinde tahmin edildiği gibi darbeciler harekete geçti. Bu sefer 15 temmuzdan çıkardıkları derslerle 
daha sağlam gelmişlerdi. Çatışmalar çıkmıştı her geçen saat ölü sayısı da artıyordu. İlk günün sonunda 
yoğun çatışma ortamı sebebiyle nato da olaya dahil olmuştu Türkiye içerisinde cirit atıyorlardı. Ama 
ikinci gün durum hükumet lehine ilerlemeye başladı. Darbe kanlı bir biçimde püskürtülmüştü. 
Olağanüstü hal ilan edildi ki bu olağanüstü hal eskisinden daha sert biçimde ilerliyordu. Darbeden 
yana tavır alan siyasetçiler tutuklandı, büyük oranda işten atılmalar, yargılamalar yaşandı. Uxirego 
çağı başlayacaktı artık ve referandum ilan edildi. Referandumdan ise monarşiye geri dönüş çıkmıştı. 
Tüm bunlar uxirego sayesinde ikna gücünün artmasıyla da ilişkiliydi. Monarşi restore edildiğinde 
kimyevi işler bakanlığı da kurulmuştu. Mehmet yıldızoğlu 7. Mehmet olarak tahta çıkmıştı. İlanın 
ardından da darbecilerin infazı gerçekleştirilmişti. Binlerce darbeci infaz edilmişti infaz gününde 
Türkiye havasında kan kokusu vardı. Büyük bir kıyım yaşanmıştı. Ayrıca eyalet sistemi yeniden ihdas 
edildi tıpkı almanya ve ingilteredeki gibi eyaletlerin başına hanedandan valiler atandı. Veliaht sistemi 
ekber ve erşed usulü olarak devam edecekti. Veliaht ise kimyevi işler bakanı olacaktı çünkü uxirego 
mühimdi ve sıradan bir insana bırakılamazdı. Yeni eyaletler; trakya, marmara, istanbul, ankara 
başkent eyaleti, ege, akdeniz, doğu anadolu, halep, kuzey mezopotamya, güney mezopotamya, iç 
anadolu eyaletleri olacaktı. 
 
Tüm eyaletlere akraba valiler atamıştı. Mehmet. Bazı hanedan üyeleri geçici olarak bazılarıysa kalıcı 
olarak atanmıştı. Kalıcı vali olarak atananlar saltanatta hak iddia edemeyecekti. Ankara başkent 
bölgesinin valiye ihtiyacı yoktu, istanbul eyalet valiliğine dayıoğlu abdurrahman atahan atandı, dayı 
mustafa kemal atahansa halep valiliğine atandı. Atahan ailesi 2 farklı eyalet yönetecekti. Baba ahmet 
yıldızoğlu ise geçici olarak ege valiliğine atandı 1 yıl sonra vefat edince dedesinin kızkardeşinin torunu 
sabri güneşi ege valiliğine atadı, basri güneş ise kuzey mezopotamya valiliğine atandı. Güneş ailesi de 
2 eyalet kazanmış oldu. Mehmet küçük kardeşi murtazayı akdeniz valiliğine atadı, murtazadan olma 
yeğeni kerim ise doğu anadolu valiliğine atandı. Oğlu ahmeti geçici olarak trakya valiliğine atadı 
sonuçta oğlu ahmeti ilerleyen yıllarda şehzade olarak düşünüyordu ahmedin  remzi adlı kardeşini 
ilerleyen yıllarda trakya valisi olarak tasarladı. Mehmet ortanca oğlu sinanı iç anadolu valiliğine atadı, 
3. Süleymana ise geçici olarak marmara valiliğini verdi, veliaht şehzade muratın oğlu olan 3. 
Abdülahmidi ise karadenize geçici olarak vali atadı. Güney mezopotamya eyaletine ise henüz 
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hanedandan bir vali atamamıştı. Irakın ileri gelen ailelerinden birisi valiydi. Maksat ırak halkının 
barışçıl entegrasyonuydu şu an. Alıştıra alıştıra olacaktı her şey. 
 
9 mart darbecilerinin gözünden darbe; 
 
Emir diltaşoğlu anlatıyor; 
 
monarşistlere karşı cumhuriyeti savunuyorduk ama haklı başkası oluyordu. Çünkü zorbalığın adını 
nizam koyunca zorbalık meşrulaşıyordu güya. Mecliste bir kaç kişi başı çekiyordu monarşizm 
konusunda. Irak savaşını müteakiben kıyamet kopmuştu artık mehmet yıldızoğlu adlı adamla 
anlatılmaz derecede şiddetli bir hesaplaşma yaşamalıydık. Mehmet yıldızoğlu benim ülkemin 
demokrasi ve cumhuriyet anlayışını parçalamıştı. Benim intikam hırsım hiç bitmiyordu mehmet 
yıldızoğlu aslında gıyaben bana “Allah belanı versin” dedikçe ben açıyordum ağzımı yumuyordum 
gözümü. Medyada bile tansiyon yükseliyordu ara sıra. Mehmet yızdızoğlunu darbe gecesi öldürmeye 
çalıştık ama muvaffak olamadık. Onun yaptıkları ağrımıza gitti. Tabi ben gemileri yakmıştım o padişahı 
en azından müebbet hapse atmayı düşünüyordum hiçbirşey yapamasam ve saldırdım darbe yaptım 
bu sebeple general arkadaşlarımla karargahtayken soktum parmağımı 7. Mehmetin resmindeki 
gözüne fakat bu mehmete etki etmezdi bu neydi ki?. Karargahta tehditler savuruyordum resmen eğer 
başaramazsak ben de dahil hepimiz öldük diye. kurmaylarım bir kaç kere “generalim merak etmeyin 
harekatı kazanacağız” demişti bana. Tedirgindim darbe aleyhimize giderken. Cuma olmaz mıydı 
darbeler? Sonuçta o gün Perşembe değildi. İşte ben kurmaylarıma dedim: “yarın sabah o padişah 
bozuntusunu hakim karşısına çıkarmayı ihmal etmeyin mahkeme var.” Kararımı vermiştim müebbet 
hapis bile versem öldürecektim. Kararsızlığa düşmüştüm ama nihayetinde öldürecektim. Ne pahasına 
olursa olsun yapacaktım bunu. Artık benim kaybedecek bir şeyim yok gibiydi anlayacağınız artık tabi 
otokrasi ve de cumhuriyetimizin sarsılıyor görüntüsü ve üstelik bir de anayasanın ilk 4 maddesinin 
tartışılmaya açılmış oluşu nasıl moralde tahribat yaptıysa ben bu sene darbe yapmaya çalıştım. Ben ki 
vatansever bir askerdim yıllar boyunca fakat o günkü kadar hiç bir zaman kızgın olmamışımdır. Çünkü 
tüm darbe hazırlıkları başımıza göçtü. İşte darbe harekatı bitti zaten son teslim olmayan birkaç birlik 
kalmıştı ya biz de karargahtan çıktık yaverim ismail  
ile birlikte ve polisler de yetişip bizimle birlikte aynı anda diğer birlikleri tutukladı. Sonra konuşmaya 
başladılar fakat konuşma uzadıkça uzadı ne hainliğimiz kaldı ne şerefsizliğimiz ve emniyet 
müdürlüğüne götürüldük. emniyetin kapısından girdim içeri ve ismail’e dedim ki: “bu bir savaştır ve 
bugün kaybettik ama bir gün kazanacağız.” artık gözüm görmüyordu bir şeyi ve ifade verirken şunu 
dedim; “gün gelecek o 7. mehmeti de indirecekler tahttan”. Emniyet müdürü de hadi oradan dedi 
tabi. Üstüme de fazla gitmediler ben olur da yakalanırsam diye çantama siyanür koymuştum. Ama 
siyanürü de yakaladılar. hakim bir kaç saat geldi ve yargılanan biz oldukve jet yargılamayla hapse 
gönderildik... 
 
Sonra koğuşa girdim ve bir alkış koptu. Hem de ne biçim. Alkışlar tabiki üst rütbeli arkadaşlardan 
gelmekteydi ve işin ilginç herkes “emir komutanım yanıma otur” diyorlardı. Ben duvar kenarındaki 
ranzalardan birine oturdum arka taraflara. Ömer al adlı albayın üst katına. Bir yandan da biraz 
üzülmüştüm darbe başarısızlığına. Gardiyanlar 1 saat sonra girdiler ve şunu dediler; fazla sevinmeyin 
hepiniz idamlıksınız kurbanlık koyundan farkınız yok İstesek sizi şu an infaz ederdik. 
 
Sağlık olsun ne diyelim kazanamadık harekatı ve kendimiz ettik kendimiz bulduk. Biz hapisteyken 
referandum süreci başladı monarşi restorasyonu için ve süreç devam ederken hakimler tüm türkiyede 
karar duruşması yaptı yurdun her köşesindeki mahkemede. Hepsine telekonferans ile bağlanılıyordu. 
Tüm yargılamalar aynı anda başlayıp bitecek şekilde ayarlanmıştı. Hakim kararı okudu; 
 
“gereği düşünüldü! Hain ve alçak darbe girişimi sebebiyle darbeye iştirak edip destekleyen herkesin 
boynunun vurularak idam edilmesine karar verilmiştir.” Ve peşinden ekrandaki diğer hakimler de aynı 
cümleleri söyledi. İdam tarihi de referandumdan sonraki gün olacaktı. Umut fakirin ekmeğiydi ama 
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bizden nefret etmişlerdi referandumda evet çıkma olasılığı yüksekti. Ve referandum günü de öyle 
oldu. Evet çıktı ve 112 yıllık cumhuriyet defteri kapandı. ertesi gün ise infaz günü. Bu hayatta böyle 
bitti ne diyebilirim ki. 
 
İmparatorluğun kuruluşundan sonra heyni düzeni 
 
İmparatorluğun kuruluşundan sonra heyni düzeninin artık sırtı yere gelmezdi. Eski düzeni yeni bir 
düzene çevirerek ihya eden heyni düzeni şimdi gözünü diğer ülkelere çevirmişti. Tüm uxirego ya aynı 
ülkede bulunmalıydı ya da heyni ile bağlantılı ülkelerde bulunmalıydı. Bundan sonraki seneler 
içerisinde ne yapıp ne edip Türkiye imparatorluğuna arap yarım adası fethettirilmeliydi. 
 
Mars kolonisinde bile heyni üyeleri bulunuyordu artık. heyni marsta da bağlantısı olan bir düzendi. 
Yıllar geçtikçe insanlar yeni yerlere koloni kuracaklar ve çok güçleneceklerdi bu kaçınılmaz bir 
vaziyetti. Dünyadaysa yer altında uzaylı ırklar cirit atıyordu ve güün geçtikçe göze batıyorlardı artık. 
area 51 artık mızrağın sığmadığı çuval olmuştu bu sebeple grumenler area 51’i ilk terk eden ırk oldu. 
Sonrasındaysa termitler terk etti. Vorte ırkıysa halen yer altında yaşamaya devam ediyordu. 2050 
yılına gelindiğinde onlar da terk etmişti gezegeni. Uzay çağı artık dikkat çekme çağı olmuştu. 
 
Uxirego yıllarca nasıl gizlendi? 
 
Uxirego’yu kimyevi işler bakanlığının kuruluşundan sonra bile gizleyebilmek büyük başarıydı her 
nihayetinde bilgi çağının hakim olduğu bir zamanda bilgi gizlemek ağır işti. Bunun da çözümünü 
kimyevi işler bakanlığında bulmuşlardı. Belli başlı bir takım çalışmalar neticesinde unutma suyunu 
keşfettiler. Bu suyu bakanlıkta çalışan ve sıradan hayatı olan kişilere içiriyorlardı iş çıkışında ve uxirego 
hakkında ne gördülerse unutulmasını sağlıyorlardı. Hatırladıkları şeyler sadece tuz, karabiber olarak 
kalıyordu. Asırlar boyu da bu şekilde kalmıştı.  
 
    HİKAYE 10-BİR TERMİTOİD HİKAYESİ 
 
Termitoidler kendilerine çinuf diyen bir ırktı bildiğin termitti bunlar yarım milimetrelik boyları vardı.  
Gezegenlerine kaluma diyorlardı. Küçük olmalarına rağmen işlevi büyük canlılardı çinuflar. Medeniyet 
Kurmuşlardı sonuçta. Onların yaşadıkları gezegen dünya kadar olsa da onların hayatlarında 
kullandıkları eşyalar dünyadaki eşyaların 260’ta biri kadardı sonuçta yarım milimetrelik canlıdan da bu 
beklenirdi. Evlerini büyük yaparlardı tabandan tavana kadar 3 milimetrelik odaları olurdu 
termitoidlerin. Termitoid medeniyeti mega yapılarıyla ünlü bir medeniyetti. Termitoidlerin dünyası 
dünyaya nazaran daha az güneş alıyordu genelde bulutlarla kaplıydı dünyaları. Termit gezegeninin 
atmosfer basıncıysa dünyadaki atmosfer basıncının yarısı kadar ancak vardı. İnce bir atmosferi vardı 
termitlerin gezegeninin. Yani marsa yerleşseler koloni kurmakta pek zorlanmazlardı desek yeridir. 
İnsan boyunun 260’ta biri olduklarından ötürü katrilyonlarca çinuf beraber yaşayabiliyorlardı. Çinuflar 
yani termitoidler büyük şehirlerde yaşıyorlardı. İnsanlar bu şehirleri görse taş yığını zannederdi ve 
yanılırdı büyük ihtimalle. Çinuflar dünyadaki termitler gibi devasa yuvalar yapıyorlardı. 4-5 metre 
uzunluğunda mega yapılar kuruyorlardı ki bu dünyada insanların 1 kilometreden yüksek binalar 
yapmasıyla eşdeğer bir durumdu. Çinuflar bolluk bereket içerisinde yaşıyordu hep ve ömürleri de 20 
yıl kadardı. Uzay yolculuklarına çıkmak için çok düşündü çinuflar. Neticede devasa gemiler 
yapacaklardı. Yaptılar da. Bu gemileriyle uzaya çıktılar. Ömürleri yeter miydi başka bir yıldıza? Elbette 
ki hayır ama çinuflar için imkansız zaman alırdı onlar zeki varlıklardı, fazlasıyla enerjileri vardı. 
Yıldızlara uğrayıp enerji yenileyip yollarına devam ediyorlardı. 300 yıl sürmüştü dünyaya gelmeleri. 
300 yılda 15 çinuf kuşağı değişiyordu. Dünyaya geldiklerinde bu kadarını beklemiyorlardı bu insan 
denilen varlıklar onlardan çok daha büyüktü. Çinuflar inse bile fark edilmeyebilirdi. Ama öyle olmadı 
çinuflar dünyaya indi. Area 51 tarafından kalkan bir gemi vardı bir grumen gemisiydi buraya inelim 
dediler ve indiler gemileriyle. 
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Kapıyı açtılar insanlar göremedi bir şey. Sonra area 51’de misafir oldu çinuflar. Dünyada çok vakit 
geçirdiler ve çinuflar ki hiçbir zaman galaktik bir ele geçirme yapmayacaktı ve bir galaktik federasyona 
üye olmayacaktı onların kulvarı bu devlerin dünyası değildi. 
 
Termitoidlerin insanlarla muhabbeti onlara geniş ufuklarla birlikte geniş teknolojiler de kazandırmıştı 
lakin çinufların bunlara pek ihtiyacı olacak gibi değildi. Çinuflar insanlar dışında başka uzaylı ırklar 
olduğunu da görmüştü. Bir çinuf için insan uzaylıdan başka ne olabilirdi ki. 
 
Yine de şu bilinmeliydi çinuflar ne kadar ufak tefek olsalar da insanlardan daha gelişmiş bir 
medeniyetti o çağa göre. Dünyada elektrik yokken uzaya araç kaldırmak her babayiğidin harcı 
değildir. nemmiklerin termitoidlerle akrabalık ihtimalleri de gelecek asırlarda hep bir soru işareti 
olacaktır ki yüksek ihtimalle alakaları yoktur. 
 
Nemmiklerin termi ziyareti 
 
Nemmik adlı karıncamsı zeki yaşam biçimi dünya tarihiyle 2078 yılında uzay keşfi maksadıyla 
çinufların termi yıldızındaki gezegenlerine inmişlerdi. Nemmikler fark etmişlerdi aslında buradaki 
yıldızda hayat olduğunu lakin bu kadarını beklemiyorlardı. Devasa şehirler ve araçlar varken kimsenin 
bunları kullandığı fark edilmiyordu bile. peki nasıl bir yaşam biçimiydi bu? Alışılmışın dışındaydı. Yoksa 
bunlar ruh muydu? Tereddüt etseler de merak üstün gelecek ve gezegene gireceklerdi. Girdiler ve 
şaşkınlığa uğradılar yarım milimetrelik varlıklar medeniyet kurmuşlardı. Şehirleri devasaydı devasa 
olmasına da bazı binaları devasa değildi ayak bassan yıkılacak binaları da mevcuttu bu yüzden 
gezegende çok dikkatli olmalıydılar. Gezegende dolaşayım derken büyük bir katliam yapabilmeleri 
olasıydı. Nemmikler bu ufak yabancıları gördüklerinde “ne kadar da bize benziyorlar o zaman akıllı 
tüm alemler nemmiklere benziyordur” diye çıkarımda da bulunmadan edemedi. Çinufları nemmikler 
gördüklerinde ilk kez yabancı bir ırk görmüşlerdi. 
 
   HİKAYE 10-KİMYEVİ İŞLER BAKANLIĞININ HARİKALARI 
 
Kimyevi işler bakanlığı kurulduğunda uxirego konusunda birçok çalışma da yapmaya başlamıştı. Ham 
uxirego en etkili uxiregoydu ve kilosu da belliydi ama tuz ve karabiber ile karıştırılan uxirego üzerinde 
deneyler bol miktarda yapılmaktaydı. Bakanlıkta ilk yapılan denemelerden birisinde görünmezlik 
tekrar bulunmuştu. Sıkı çalışmalar sonucunda 2038 yılında Türkiyede de görünmezliği ürettiler. 1 litre 
kadar görünmezlik sıvısı oluşturuldu ve istihbarat teşkilatına bu sıvı verildi. Artık istihbarat konusunda 
bir dev olunacaktı bu bunun göstergesiydi. Bu uxiregodan görünmezliğin süresi 5 saat kadardı, diğer 
yönlerden fransızların sıvısı gibiydi. Ve şimdi intikam vaktiydi 3. Dünya savaşında akan kanların hesabı 
sorulmalıydı. Türkiye savaşa katılmamış olmasına karşın heyni örgütünün ricasıyla grevor chorterish 
suikasti düzenlendi. 
 
Grevor chorterish suikasti 
 
İnsan kanı emmenin baş mimarı grevor chorterish suikasti için murat çelik adlı suikastçi ajan 
amerikaya gönderilmişti. Virginia eyaletindeki bir kasabada ultra korunaklı malikanesinde yaşayan 
chorterish için murat koyuldu yola. Evin 500 metre kadar yakınlarındaydı bir ormanın içerisindeydi bu 
mesafeden görünmezlik sıvısını içmişti artık o görünmezdi. Hemen kıyafetlerini  çıkartıp ultra 
korunaklı malikaneye doğru yola koyuldu. Yoldan geçerken dikkatli ve hızlı geçiyordu çünkü adı 
üzerinde görünmezdi. Malikanenin kapısına geldi, duvardan atladı elini kolunu sallaya sallaya 
bahçede yürüyordu. Malikane kapısının önünde bekledi kapının açılmasını. Hizmetçi çöpleri dışarı 
çıkartmak için açtığında daldı içeri. Kapıları dikkatli açması gerekirdi ki kimse birden açılan kapıdan 
ürkmesin. Henüz yeni akşam olmuştu ve ev doluydu. Grevor chorterish banyoya girmişti peşinden de 
suikastçi girmişti. Grevor banyoya girdiğinde kapıyı kapatmaya çalışırken “tanrım, ne oluyor bu kapıya 
kapatamadım” diye de söylenmişti ne olduğu belliydi görünmez suikastçi vardı. suikastçi el mahkum 
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grevorun buruşuk vücudunu izliyordu iyi bir fırsat kollayayım diye. İçinden de “Allahım ekmek parası 
için katlandığımız şeylere bak ihtiyar ve katil bir para babasının kıçını izliyoruz!” diyordu. Grevor 
küveti doldurdu ve içeriye girdi uzandı keyif yapmaya başladı, perdesini de kapatmıştı. Gözlerini de 
suda kapatmış keyfine diyecek yoktu. suikastçi fırsat bu fırsat diyerekten grevor’un kafasını küvete 
daldırdı, vücuduyla da üzerine çullandı debelenemesin diye. Ve grevoru kendi pis suyunda boğdu. 
Şimdi tek sıkıntı vardı ajanın üzerindeki ıslaklık. Murat bekledi üzeri kurulansın diye ve fark 
ettirmeden banyodan çıkıp merdivenlerden aşağı doğru indi. Zemin kattaki açık pencerelerin birinden 
atlayıp kaçtı. Ormana ulaştı ve sabaha kadar arkadaşının kurduğu kamp çadırında beklediler bir de 
ateş yaktılar vahşi hayvanlardan korunmak için. Sabahın ilk ışıklarıyla şehirden ayrılıp ilk uçağa atlayıp 
Türkiyeye döndüler. Tabii ki türkiyeye dönmeden evvel gazetelere bakmayı ihmal etmediler. 2038 
yılında kağıtta basılan gazeteler artık yok gibiydi onun yerine cam tabletler vardı isteyenler satın alıp 
uzun süre gazete okumak için kullanabiliyordu. Açıp okudular; 
 
“ünlü iş adamı grevor chorterish evinin banyosunda ölü bulundu” 
 
Haberi görünce hele şükür dediler zor bir görev başarıyla sonuçlanmıştı ve bu yeni bir savaşa neden 
olmayacaktı kimse türkiye imparatorluğundan şüphelenemezdi. Çünkü ortada bir tek ispat bile yoktu. 
grevor chorterish’in cenaze törenine zamanın amerikan başkanı james smith dahi katılmıştı ve “büyük 
bir kayıp” şeklinde özetlemişti grevor’u. Zamanın ingiltere kralı 9. Edward ise grevor’un ölümü 
haberini izlerken çayını yudumluyordu ve içinden şunları geçirdi “acaba charles’a yapılanın aynısı mı 
yapıldı bu adama?” hislerinde haklıydı haklı olmasına da his ispat olamazdı. 
 
Deniz kaan dülger suikasti 
 
Grevor suikastinin üzerinden 6 sene geçmişti ve görünmezlik sıvısını bu sefer deniz kaan dülgerde 
kullanmanın tam sırasıydı. Dülger 83 yaşında bir ayağı çukurdaydı ama darbenin de asıl komut 
vereniydi. Emir diltaşoğlu hep bunu inkar etse de gerçek buydu. Yine murat çelike görev düşmüştü. 
Bu seferki rota almanyaydı. Dülger ilerlemiş yaşına rağmen her sabah sabah yürüyüşüne çıkmayı 
ihmal etmezdi. Ormanda bir yürüyüşe çıkardı ve uzunca süre yürürdü. Bir dere kenarı vardı 10 metre 
kadar mesafe vardı dereye. Ve dülger burayı izlemeye bayılırdı her gün giderdi buraya. Sabahın 
soğuğunda murat yine görev gereği çırılçıplak biçimde takip ediyordu kurbanını. Yine dülger o dere 
kenarına geldi fırsat bu fırsattı dülgerin arkasından tekmeyi bastığı gibi dülger dereye yuvarlandı ve 
başını taşa çarptı ve vefat etti. bir hain daha cezasını böylelikle bulmuş oluyordu. Newoo üyesi biri 
daha feci şekilde ölüyordu. Kırmızı bültene rağmen iade edilmeyen bir adamı kırmızı kanlarının akışı 
öldürmüştü. Bir kırmızı korudu başka bir kırmızı korumadı. 
 
Otopsisindeyse kalp krizi yazıyordu dülgerin. Bir gizleme değildi tam tekmeyi yerken takdiri ilahi 
gereği kalp krizi geçirmişti. Nihayetinde eceli gelmişti suikast olmasa sadece yere yığılıp kalacaktı 
ölünce. Murat sabahın o serinliğinde dolaşınca şifayı kaptı tabii ki. Muratın başına gelen pişmiş 
tavuğun başına gelmiyordu. Yok bir adamla küvete giriyor, yok çıplak biçimde koşu yapıyordu. 
Görünmez suikastçi olmaktansa görünür suikastçiliği tercih ederim bu sebeple diyordu arada. 
 
Görünmezlik kıyafetleri geliyor 
 
Yıllar boyu görünmez suikastçiler çıplak görev almışlardı ve büyük sıkıntı oluşturuyordu bu durum. 5 
saatin ardından korunaklı bir yere geçemeyen bir kullanıcı herkesin içinde rezil olabilirdi hep bu risk 
vardı. deniz kaan dülger suikastinin akabinde ise kıyafetleri görünmez yapma yöntemi çıktı. Kıyafeti 
görünmezlik sıvısına batırınca kıyafette görünmez oluyordu. Bu devrim gibi bir uygulamaydı. Ve misal 
bir maçta kullanılabilirdi. 2046 dünya kupasında bu kıyafetler biçilmiş kaftan olacaktı. Futbolculardan 
hiç bu sıvının haberdarı olan yoktu ve yine bakanlık görevlileri çıkacaktı maça. Artık ellerinden ne 
hüner gelirlerse maçta sergileyeceklerdi. Rakip oyuncu kaleye mi gidiyor bir çelmeyle kendi kendine 
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düşecekti yahut topu ayağından kaçıracaktı. Hatta yeri gelecek kaleden top kurtarılacaktı. İmparator 
7. Mehmet imparatorluğa bir dünya kupası istiyordu! Dünya kupası ise Türkiyede düzenlenecekti. 
 
    2046 FIFA DÜNYA KUPASI 
 
Dünya kupası 1930’lu yıllardan beri düzenlenmekteydi sadece 1942, 1946 ve 2026 yıllarında 
dünyadaki kargaşa ortamları sebebiyle düzenlenememişti. Hatta 2026 yılında amerika birleşik 
devletleri/kanada/meksika ortaklığıyla düzenlenmesi planlanan turnuva 3. Dünya savaşı sebebiyle 
iptal edilmişti. Dünya kupası düzenleme vesilesiyle kanada ve abd’nin birlikteliği ve samimiyeti 
kanadanın abd’ye katılmasıyla taçlandı ama dünya kupası o sene olmadı. Yine de amerika fırsatlar 
ülkesiydi dünya kupasından beklenen verimi alamasa da kanadanın kendisine katılımıyla verim 
alacaktı. 2030 dünya kupası kalmar birliğinde düzenlendi ve şampiyon kalmar milli futbol takımı oldu. 
Bu dünya kupaları tarihinin 1 asra ulaştığı tarihti. 2034 kupası çinde, 2038 kupası doğan güneş 
imparatorluğunda, 2042 kupası ise nihayet amerika birleşik devletlerinde gerçekleştirildi. 2046 yılına 
kadarki şampiyonlar şöyleydi; 
 

Kupa yılı Şampiyon takım İkinci takım Skor 

1930 uruguay Arjantin 4-2 

1934 İtalya Çekoslavakya 2-1 

1938 İtalya Macaristan 4-2 

1950 Uruguay brezilya 2-1 

1954 Batı almanya macaristan 3-2 

1958 Brezilya İsveç 5-2 

1962 Brezilya Çekoslavakya 3-1 

1966 İngiltere Batı almanya 4-2 

1970 Brezilya İtalya 4-1 

1974 Batı almanya Hollanda 2-1 

1978 Arjantin Hollanda 3-1 

1982 İtalya Batı almanya 3-1 

1986 Arjantin Batı almanya 3-2 

1990 Batı almanya Arjantin 1-0 

1994 Brezilya İtalya Penaltılar 

1998 Fransa Brezilya 3-0 

2002 Brezilya Almanya 2-0 

2006 İtalya Fransa penaltılar 

2010 İspanya Hollanda 1-0 

2014 Almanya Arjantin 1-0 

2018 fransa hırvatistan 4-2 

2022 Rusya Brezilya 2-1 

2030 Kalmar birliği İber krallığı 3-2 

2034 İber krallığı* Arjantin 1-0 

2038 Doğan güneş imparatorluğu Fransa cumhuriyeti 3-0 

2042 ABD italya 4-3 

 
*iber krallığı ispanyanın ardılı olduğundan milli takımının göğsünde kupa aldığında yıldız sayısı ikiye 
çıkmıştır. 
 
Dünya kupası grup aşamaları; 
 

A GRUBU B GRUBU 
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Kuzey afrika birliği 
Doğan güneş imparatorluğu 
Almanya 
Abd 
Fildişi sahilleri 
Gana 

Mısır 
Birleşik arap krallığı 
İngiltere 
Meksika 
Yeni Zelanda 
Nijerya 

C GRUBU D GRUBU 

Kamerun 
Suudi arabistan 
İber Krallığı 
Uganda 
Romanya 
Vietnam 

Güney afrika cumhuriyeti 
Türkiye 
Brezilya 
İran 
Jamaika 
Özbekistan 

E GRUBU F GRUBU 

Angola 
Çin 
İtalya 
Arjantin 
Tanzanya 
Fransa cumhuriyeti 

Senegambiya 
Avustralya 
Yunanistan 
Porto riko 
Kuveyt 
Ukrayna 

G GRUBU H GRUBU 

Madagaskar 
Hindistan 
Macaristan 
Uruguay 
Yugoslavya 
Haiti 

Etyopya 
Tayland 
Rusya 
Togo 
Küba 
Belize 

 
Gruplar bu şekildeydi ev sahibi Türkiyeye ise d grubunda brezilya, güney afrika ve iran çıkmıştı. 
Maçlar İstanbul, ankara, izmir, adana, trabzon, bursa, konya, gaziantep, adana, samsun ve gaziantep 
illerindeki stadyumlarda oynanacaktı. Final ise istanbulda atatürk olimpiyat stadyumunda 
oynanacaktı. 
 
Ve uxirego kullanan görevliler maçtan bir gün önce stadyuma yerleşeceklerdi. Maçtan 2 saat kadar 
evvel görünmezlik sıvıları içilip kıyafetler görünmezlik suyuna batırılacak ve giyilecekti. İlk maç 
brezilya ile oynanacaktı. 2002 yılından beri türkler ilk kez katılıyordu turnuvaya uzun zaman geçmişti 
yine bir ilk maç brezilya ileydi. Türkiyenin ilk 11’i şöyleydi; 
 
Kalede şükrü çamlı, savunmada kamil kaplan, şener tütüncü, bülent ataç, veli ünlü orta alanda eyüp 
yeşil, emrah ertaş, caner çengel ahmet turan, forvette ise şakir altan ve hüseyin savaş. Yedeklerde ise 
akif gürses, yunus yıldırım, rasim sayan, ibrahim akel, serhat gümüş, metin ak, deniz sezen vardı. 
teknik direktör ise gürkan çınardı. 
 
Brezilya kadrosu ise şu şekildeydi; 
 
Kalede caramel, savunmada javinho, marcos, fuenal, malone. Orta alanda firico, namaro, umberto de 
souza, ronaldo. Forvetteyse ricardo ve fernando vardı. yedeklerdeyse seuna, camalo, tasso, moreira, 
indigno, germanico, ortanno bulunuyordu. Teknik direktör olaraksa ronaldo lua bulunuyordu. 
 
Maç başlamıştı ve bir süre boyunca takımlar oynuyorlardı. Brezilya bastırıyordu Türkiye 
savunmadaydı ve 20. Dakikada ferdinandonun golüyle brezilya 1-0 öne geçince görünmezler sahaya 
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çıktı. Başlama vuruşu sonrası ise orta alanı geçememeye başladılar. Tam ikinci gole gidiyorlardı. 
Ronaldo ilerideki ricardoya tam pas atacaktı ki görünmez adam ronaldonun ayağına basınca ronaldo 
kendiliğinden yere düştü ve maç devam etti Türkiye gole gidiyordu dakika 35’ti. Brezilya savunması 
koşmaya çalışsa da koşamıyordu sanki önlerinde duvar vardı topa yeltenemiyorlardı. Şakir ceza 
sahasına girmişti arkasında brezilyalı defans oyuncusu vardı ve görünmez adam fırsat bu fırsat diyerek 
şakire çelme takarak yere indirdi. Bunu savunma oyuncusu marcos şakire tam hamle yaptığı esnada 
yapmıştı. Hakem düdüğü çaldı marcos’a kırmızı kart gösterdi. Marcos her ne kadar “hocam ben 
itmedim” dese de karar karardı. Penaltı kullanılacaktı. Görünmez adamlardan birisi kaleye geçti kaleci 
tam uçarken kaleciyi düşürecekti. Şakir topun başına geçti ve ve topa vurdu caramel uçtu ve eliyle 
topa tam yetişecekken görünmez adam bacaklara vurarak caramelin düşmesini sağladı. Gol olmuştu. 
İlk yarı 1-1 sonuçlandı. 
 
İkinci yarıda oyun başladığındaysa görünmez adamlar daha organizeydi ve türklerin pas atacağı 
yerlere doğru gidiyorlardı. Brezilya teknik direktörü her ne kadar şöyle yapın böyle yapın dese bile 
fayda vermiyordu. Brezilya oyuncularının sanki önlerinde başkaları vardı engelliyorlardı. 53. Dakikada 
brezilya yine atağa kalktı. fernando kopmuş gole gidiyordu nefesler tutulmuştu o da ne! Ferdinando 
birden duruyor ve top yuvarlanıyordu auta. Bu ne garip bir şeydi bir lanet mi vardı? yoksa başka şey 
miydi? Kaleci şükrü kale vuruşunu gerçekleştirdi ve bundan sonrası Türkiyenin atağıydı. Türkiye 
oyuncuları çok kolay ilerlediler ve şakirin golüyle 2-1 öne geçtiler. Şakir maçın yıldızı olma yolunda 
ilerliyordu. Maç bitimine kadar görünmez adamların üstün gayretiyle 3-1 gibi bir skorla kazanmışlardı. 
Brezilya teknik direktörü oyuncularını fırçalıyordu “ne yapıyorsunuz siz!” diye. Ama oyuncular bize bir 
haller oluyor diyordu sadece. Türkiye ikinci maçını güney afrika ile oynayacaktı ve brezilya da iran ile 
aynı gün oynayacaktı. Brezilya iran karşısında gayet güzel bir skor elde etmişti ama Türkiye karşısında 
neden bu olmuştu muammaydı. Güney afrika maçında Türkiye ilk yarıda normal oynadı golsüz 
eşitlikle bitti. İkinci yarıda görünmez adamlar devreye girince 4-0 gibi bir skorla kazandı. Türkiye 
fırtına gibi esiyordu kupada. İran maçınaysa asılmayacağı belliydi Türkiyenin. İran maçında görünmez 
adamlar hiç oynamadı bile. jamaika ve özbekistan maçında da hakeza öyleydi görünmez adamlar 
sahne almamışlardı. 
 
Grup maçları bittiğinde yüzler gülüyordu Türkiye gruptan çıkmıştı brezilya ile. Her gruptan sadece 2 
takım çıkabiliyordu Diğer finalistlerse şunlardı; almanya, japonya, doğan güneş, ingiltere, nijerya, 
iberya, romanya, türkiye, brezilya, arjantin, italya, yunanistan, ukrayna, uruguay, yugoslavya, rusya, 
tayland. 2. Tur eşleşmeleriyse şunlardı; 
 
Almanya-Nijerya 
İngiltere-doğan güneş imparatorluğu 
İberya-brezilya 
Türkiye-romanya 
Arjantin-ukrayna 
Yunanistan-italya 
Uruguay-tayland 
Rusya-yugoslavya 
 
Kupada fırtına gibi esen türkiye için lokum gibi kura olmuştu. Görünmez adamlar çalışmaya devam 
edecekti sonuçta turlar başlamıştı bir golle elenen turnuvaya veda ederdi kaçarı yoktu. Görünmez 
adamlar ilk yarıda sahaya çıkmamışlardı ve tesadüf bu ya maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlanmıştı. 
Ama ikinci yarıda giren görünmez adamlar sayesinde skor 4-1 olmuştu romanyayı Türkiye elemişti 
artık. Dünya ev sahibi türkiyenin harikalarını konuşuyordu bu milli takım mucize diyorlardı. Ve bir 
söylenti dolanmaya başlamıştı artık o da “lanet” söylentisiydi. Kim Türkiye ile maç yapsa oyuncularına 
bir haller oluyordu. Gole giderken ya ayakları kayıyordu yahut kalecileri zıplarken düşüyordu. Hayret 
ediyordu insan gerçekten de. Artık çeyrek final zamanıydı 7. Mehmetin ise keyfi çok yerindeydi 
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koltuğuna oturup maçını izliyordu. Adam canlı canlı video oyunu oynuyor dense yeriydi çünkü kupayı 
görünmezlerle aldırmaya kararlıydı. Çeyrek final eşleşmeleriyse şu şekildeydi; 
 
Almanya-ingiltere 
Brezilya-Türkiye 
Arjantin-İtalya 
Yugoslavya-Tayland 
 
Yine bir brezilya maçıydı yine oyuncuların sinirleri gergindi lanet yüzünden. Brezilyalı oyuncular 
korkuyordu korku gözlerinden okunuyordu eyvah bir şey olur mu diye. Korka korka oynadı 
brezilyalılar ilk 10 dakika. 10 dakika boyunca bir şey olmayınca bastırmaya başlamışlardı lanet gitti 
rehaveti çökmüştü üzerlerine. Ve ilk yarıyı 2-0 galip bitirdiler. Brezilyalılar bu iş bu kadar türkler 
toparlanamaz derken yine ikinci yarıda görünmezler devreye girince Türkiye 5-2 kazanmıştı ve 
brezilya tekrar yenilmişti. Yarı finalde almanya ile eşleşilecekti. Bir diğer yarı final maçı da italya ile 
tayland arasında oynanacaktı. Panzerler için lanet komikti teknik direktörleri “lanet mi? Vız gelir, 
panzerin önünde duracak güç yok!” diyordu. 
 
Yarı final maçında görünmezler başlama vuruşundan itibaren yer alacaktı sonuçta almanyaydı boru 
değildi. Kıran kırana maç geçiyordu kartlar, frikikler havada uçuşuyordu. Türkiye 3-0 maçı kazanmıştı 
ve çok yıpranmıştı. Tüm türkiye sevinçliydi finaldeydi tarihinde ilk kez Türkiye. Almanyayı elemişti 
kupaya ulaşmaya ramak kalmıştı. Finalin adı İtalya-Türkiye idi. Bir gün evvelinden üçüncülük maçı 
yapıldı almanya ve tayland arasında ve almanlar kazandı. Bunun üzerinde türklerin mizah anlayışları 
gereğince şimdi biz de finalde kazanmış sayılacak mıyız? Esprisi döndü. 
 
Dünya kupası Türkiye’nin 
 
Dünya nefesini tutmuştu büyük finali bekliyordu Türkiye de heyecanlıydı Tarihinde ilk kez olacaktı 
final. Olaydan habersiz medya kuruluşlarında kazanma yolları analizleri gırla gidiyordu bilmiyorlardı 
görünmezleri bilselerdi yapmazlardı analizleri. Bu analizlere 2002 yılı dünya kupasında oynamış olan 
eski futbolcular da katılıyordu ayrıca ve yorumluyordu. Eski ile şimdiyi kıyaslıyorlardı. Dile kolay 44 yıl 
geçmişti. 
 
Finalde Türkiyenin ilk 11’i şöyleydi; 
 
Kalede akif gürses. Savunmada kamil kaplan, ibrahim akel, bülent ataç, veli ünlü. Orta alanda eyüp 
yeşil, emrah ertaş, caner çengel, metin ak. Forvetteyse hüseyin savaş ve şakir altan vardı. 
 
İtalyanın ilk 11’i şöyleydi; 
 
Gianluigi capisci, adriano topoletti, gilardo matarella, rodrigo catalano, alessandro del olimpo, andrea 
fiesta, cesare lemoni, francesco ferrari, benito mandolini, Vito siciliani, Tomasso macaroni 
 
Kıran kırana bir finaldi tarih böyle bir final yazmamıştı gol düellosu biçiminde geçiyordu sırf keyfi çok 
iyi çıksın diye ayarlanmıştı bu. İlk 80 dakikada skor 4-4’tü. Sonrasındaysa Görünmezler maç öncesi 
sözleştikleri gibi 80’inci dakika sonrası asıldılar rakip kaleye ve 90 dakika sonunda 6-4 ile Türkiye galip 
gelmişti Kupa Türkiyenindi. Bu gurur görünmezlerindi. Tarihe tanıklık ediyordu Türkiye ilk kez dünya 
kupasını müzesine götürüyordu. Cumhuriyet döneminde gelmeyen başarı imparatorluk döneminde 
nihayet gelmişti çünkü uxirego vardı. 
 
Görünmezliğin sağlandığı bu başarı için olimpiyatlarda da kullanılması düşünüldüyse de çoğunluğu 
bireysel spor olduğu için olmayacağı kanısına varıldı. 100 metre koşan atletlerin güzergahının 
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üzerinde durup onların çarpmalarını sağlamak akıl karı değildi. Nihayetinde birden önünde engel 
olmadan düşen bir oyuncuda bir bit yeniği aranacaktı. 
 
Kimyevi işler bakanlığı şekil değiştirmeyi keşfediyor 
 
2050 yılıydı. Bakanlık laboratuarında sıradan bir deney günüydü ve bir deney yaptı kimyager mert 
karagem. Bu deneyde kullandığı bardak ile meyve suyu içtiği bardağı karıştırınca oldu olanlar. İşlenmiş 
sıvı uxirego dolu bardağı bir dikişte içti. Sonra “aa ne yaptım ben!” dese de olan olmuştu. Neyse ki 
kötü bir semptom gözükmüyordu. Ama asıl film eve dönünce başlayacaktı. Muhabbet kuşu vardı ve 
onu seyrederken ağzından şu sözler döküldü “keşke bir kuş olup uçabilseydim” ve olan olmuştu. Bir 
muhabbet kuşuna dönüşmüştü. Şok içerisindeydi kollar kanada dönmüştü herşeyiyle kuş olmuştu. 
İnsandan geri kalan sadece konuşma yetisiydi. Odadaki ailesi de şaşkındı bu duruma. Oğlu “anne 
babam kuş oldu” diyordu. Mert şaşkındı ve insan olayım dedi eski haline döndü. Kendisinde artık bir 
değişim olmuştu şekilden şekile girebiliyordu ama bu tehlikeli olabilirdi sonuçta uxirego’nun başına 
buyruk bir element olması sebebiyle deneyler bitmeden başka içenlerin bu metamorfoza 
uğramayacağı aşikardı aşikar olmasına da kendisi şu an türünün tek örneğiydi. Sonra “köpek olayım” 
dedi köpek oldu, at olayım dedi at oldu. Evin içinde birden at olunca bazı eşyalar devrilmişti o yüzden 
dilememesi lazımdı artık. Sonuçta fil olayım dendiğinde olabilecekleri tahmin etmek güç değildi. Fakat 
bir gün fil de oldu elbette. Sokaklarda gezdi fil olarak. Mertin halindeki gariplikler komşular tarafından 
da fark edilmişti artık ve bu özel harekatın da kulağına gitmişti. Polisler bir gece kapılarına dikildi 
mertlerin ve “mert karagem bizimle gelmelisiniz” dedi. Mert “karasinek olayım” dedi ailesi de kapıyı 
açtı ve mert pencereden uçup kaçtı. Havadayken leylek olayım dedi ve oldu. Uçtu da uçtu ankaradan 
uzaklaşabildiği kadar. Sonra doğan olayım dedi doğanlar hızlı kuşlardı ve doğan olup hızlıca istanbula 
uçuverdi. Ama artık her yerde aranıyordu bu kimyasal vaka. İstanbulda kendine döndü dönmesine ve 
bir kafeye oturup tam bir şeyler yeyip içecekti ki polisler dikildi yine karşısına ve bu sefer bir çılgınlık 
yapıp “t-rex olayım” demesin mi! T-rex olmuştu 15 metrelik koskocaman bir dinozordu bu. Kafeyi de 
yerle bir etmişti doğal olarak ve polisleri de yemişti. Madem polis yedik sindirene kadar şeklimizi 
koruyalım dedi ve denize doğru yol almaya başladı. Haber bültenleri flaş haber geçiyordu istanbulda 
bir t-rex var! Diye. Cümle aleme rezil olunuyordu artık. Dinozor mert bakırköy sahilinden kendini 
denize doğru bıraktı ve polisleri yediğini unutarak “timsah olayım” dedi. Ve de patladı gitti tabii ki 
sonuçta kaç tane insanı yemişti.  Basbayağı doğaüstü bir gün geçirmişti Türkiye. Tüm dünya 
medyasında da bu paranormal olay konuşuldu. Ve gerek aileye verilen sus payı gerekse mertin 
bakanlıkta kayıtlarının silinmesi sebebiyle bu olay bir muamma olarak kaldı. Bakanlıktaysa artık mesai 
esnasında masalarda bir şey yeyip içilmesi yasaklanmıştı. Özellikle bakan ve aynı zamanda veliaht 
şehzade ahmet personele sağlam fırça çekmişti. “yaptıklarınıza bakın az kalsın tüm dünya neler 
döndüğünü öğrenecekti! Dikkatli olmayan bundan sonra sadece kendi canıyla ödemez Allah korusun 
vatanıyla öder. Düşmanların topyekun üstümüze çullanıp ülkemizi taksim etmesini mi istiyorsunuz 
siz!” diye azarlama yapıyordu üst düzey yetkililere. Mert kuş olduğundaysa açtı bir şey yememişti o 
yüzden patlamamıştı. 
 
Dünyada genetik alandaki gelişmeler 
 
2050’li yıllarda dünyada genetik mühendisliği çağ atlamıştı. Artık mamutlar, kılıç dişli kaplanlar hayata 
döndürülmüştü. İnsanların vazgeçilmez yiyeceği olan tavuklar konusunda da büyük atılımlar 
yapılmıştı. Artık yeni tavuklar 1 metre kadar büyüyebiliyordu. Bununla birlikte tavuk yumurtaları da 
büyümüştü. Normal yumurtanın 2 katı kadar olmuştu. Yeni nesil tavuklar kadar eski tip küçük tavuklar 
da vardı tabii ki. Büyük çiftlik hayvanları insanlar için vazgeçilmez ürünlerdi diyebiliriz. 3 metre 
yüksekliğinde sığırlar bile yetişiyordu artık. Dinozorlara gelince Türkiyedeki t-rex olayı yüzünden 
dünyanın gözü Türkiyeye çevrilmişti ve bu rezilliği gizlemek maksadıyla türk bilim insanları tavuklar 
üzerinde genetik mühendisliği yaparak onları t-rex’e çevirmeye çalıştı. İstanbulun adalar ilçesinin 
tavşan adası bu işin yapılacağı bölge olarak seçildi. Dinozorlar burada üretilecekti. Önce tavukların 
gaga yapılarıyla oynadılar timsah genlerinin de yardımıyla. Gagayı timsah çenesi gibi yaptılar. 
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Sonrasındaysa boy uzatma çalışmaları yaptılar. Tabii ki güvenli bölge şarttı bunun için. Yavaş yavaş 
yeni yumurtadan çıkanlar dinozora benziyordu. Bu bir soruyu beraberinde getirdi “dinozor eti helal 
midir?” bazıları tavuktan modifiye olduğu için helal dese de bazıları timsah geni var diye haram 
diyordu. Bir ihtilaf mevcuttu yine. Yıl 2053 olmuştu ama dinde yorum farkları hep oluyordu. Lakin 
çoğu ilahiyatçı artık yorum farklarının yok edilmesini savunuyordu fakat bunun için adım atmaya 
üşeniyordu. 2056 yılındaysa nihayet bir t-rex oluşturulmuştu. Dünyaya da tanıtım yapılmıştı bu çakma 
t-rex için daha doğrusu modifiye t-rex için. Hayvan bir dinozordu dinozor olmasına da tavuk gibi 
davranıyordu. Erkek t-rex tıpkı horozlar gibi belli vakitlerde kendince ötüyordu. Tabi buna ötme değil 
kükreme demek lazımdı. Dinozorculuk pahalı bir işti. Ve riskli bir işti. Ufak bir aksaklıkta insanların 
hayatına mal olabilirdi. bu yüzden tavşan adasını insanlar tamamen terk etmişti. Ufacık adada kaynak 
bulamazsa hepsi kendi kendine ölürdü nihayetinde. Sonuçta dinozor bu başka şeye benzemez. 
 
6. muratın tahta çıkışıyla yeni bakanlıklar kuruluyor 
 
2057 yılında 7.mehmet hatasıyla sevabıyla bu dünyadan göçüp gitmişti. 7. Mehmet büyük işler 
başarmıştı. İmparatorluk, savunma sanayisi, uzaya ilk adım hep mehmetin eliyle gerçekleşti. Eski 
köhnemiş siyaset mehmetle çöp sepetine atıldı. Yerineyse eski kimyevi işler bakanı veliaht şehzade 6. 
Murat geçti. 6. Murat mehmetin kardeşiydi. Ve geçer geçmez aklındaki radikal fikirleri hayata geçirdi. 
Bunlardan birisi dil bakanlığıydı diğeri ise din bakanlığı. Din bakanlığı islamiyetin fetva yönünden tek 
mercisi olacaktı ve bundan böyle her kafasına esen tarikat kuramayacaktı. Tüm din işleri din 
bakanlığınca yerine getirilecekti. dil bakanlığı ise türkçenin geliştirilmesi ve dünya çapında ortak ve 
tarafsız bir dil yapımı için çalışacaktı. Eski türk dil kurumundan çok farklı bir işleve sahip olacaktı. 
 
ganymede kolonisi kuruluyor 
 
insanoğlunun 3. Kolonisi olan ganymede 2060 yılında kuruluyordu. Bu buz dünyasında kurulacak 
koloni için büyük çalışmalar gerçekleşecekti. Ganymede az oksijen içeriyordu lakin oksijen 
yoğunlaştırılabilir ve gezegen ısıtılabilirdi her nihayetinde. 
 
Türkler anadoluya geleli 1000 yıl oldu 
 
Sene 2071’di. Tahtta 7. Mehmetin oğlu 4. Ahmet vardı bu kutlu gün ona nasip olmuştu. Tam 1000 
sene dile kolay. Sultan alparslan malazgirt meydan muharebesiyle kazandığı bu topraklarda 1000 
senedir hüküm sürülüyordu. Bu mühim günün yıldönümü de nerede kutlanmalıydı? Tabii ki malazgirt 
ovasında! Herşey 26 ağustosa yetişmeliydi 4. Ahmet emir verdi bu güne herşeyin yetişmesi için. 
Çeşitli etkinlikler, konuşmalar olacaktı. Devlet erkanı da hazır bulunacaktı. Sırf bu törene katılmak için 
ceres, mars, ganymed kolonilerinden gelenler vardı. sonuçta toprak çekiyordu insanı ana yurdu 
çekiyordu. Bu güzel günü 7. Mehmet ve 6. Murat ne yazık ki göremeden vefat etmişti ama başkaları 
vardı onların yerine. 
 
4. ahmet ayrıca 1000. Yıl şerefine idari yapılanmada değişiklikler de yapacaktı ve yeni görevler ihdas 
edecek, yeni valilikler kuracaktı. 25 ağustos günü imparatorluk protokolünün büyük kısmı malazgirt 
ovasında buluşuyordu. Uçan araba trafiği takdire şayandı. Eyalet valileri, generaller, milletvekilleri, 
bakanlar, büyükelçiler, koloni temsilcileri hepsi malazgirt ovasındaydı. Program temsili malazgirt 
meydan muharebesiyle başlamıştı. 3d hologramlarla ovada tıpkısının aynısı bir savaş yaşanıyordu. 
İnsanlara detayların anlatımı için sanal gerçeklik gözlükleri de verilmişti. Bu gözlüklerle herkes 1000 yıl 
öncesini gözlerinin önünde yaşıyordu, kendini savaşın ortasında buluyordu. Harika bir şölendi. Temsili 
savaştan sonra ise konuşmacılar yerlerini aldı. Önce bakanlar sonrasındaysa başbakanın 
konuşmasının ardından sultan 4. Ahmet kürsüye doğru ilerliyordu ve bir alkış tufanı kopuyordu 1000 
sene sonra aynı ovada yine bir türk hükümdar gövde gösterisi yapacaktı. Çıktı 4. Ahmet kürsüye ve 
şunları söyledi tüm dünya şahit oldu; 
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“1000 yıl dolu dolu 1000 yıl. Atamız sultan alparslan’ın hediyesi olan 1000 yıl. Anadoluyu yurt edinen 
bizlere düşmanlar hep saldırıda bulundu burası sizin değil diyerek. Ama bizler onlara asırlar boyunca 
buranın kimin mekanı olduğunu gösterdik!. Gün geldi doğudan moğol istilası geldi devletimiz 
paramparça oldu, bölündü beyliklere. Bizzat benim büyük dedem osman gazi söğütte osmanlı 
beyliğini kurduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Osmanoğlu beyliği büyüdü, güçlendi bu 
sefer timur belası çıktı sarstı bizi yıkamadı, daha sonra balkanlardan haçlı saldırılarında yıkılmadık 
istanbulu da alarak şanımıza şan kattık. Ama düşman bu bizi bu yurtta istemeyen düşman gün geldi 
biz elden ayaktan düştük cihan harbinde tarumar olduk ama milli mücadele ile bir tokat daha 
patlattık mı? Patlattık. Cumhuriyetten sonra bile toprağımız üzerindeki gözler gitmemişti. Stalin istedi 
muvaffak olamadı, başkaları istedi muvaffak olamadı bizi kovmaya çalışanlar amaçlarına ulaşmak 
şöyle dursun topraklarımızı daha da büyüttük. Suriye iç savaşı ve Türkiye-Irak savaşı aslında bizi bu 
topraklardan atmak için bir bahaneydi ve gerçekleşmedi bugün suriye ve ırakın çoğu bizim 
toprağımız. Bu haklı gurur bizim. Ve imparatorluğumuz atılımlara devam edecektir. 21. Yüzyıla Türkler 
damga vurmaktadır 22 ve 23. Yüzyıllarda ise osmanlıdan bile güçlü olacağız. 
 
Ve şu müjdeyi vermek istiyorum; yeni eyalet sistemimizi kuruyoruz. artık karadeniz, marmara, doğu 
anadolu, akdeniz, iç anadolu, ege eyaletleri olmayacak. Anadoluda anadolu eyaleti olacaktır bu eyalet 
doğu anadolu, iç anadolu, doğu akdeniz, doğu ege ve doğu marmara bölgelerini kapsayacaktır. İç 
anadolunun devamı niteliğinde olan bu eyaletin merkezi konya olmaya devam edecektir. Antalyadan 
başlayarak kıyı şehirleri boyunca da cezayiri bahri sefid eyaletini kuruyoruz. kadim osmanlı eyaletini 
yeniden canlandırıyoruz. Başkenti izmir olacaktır. Kuzey ve güney mezopotamya eyaletlerini 
birleştirip mezopotamya eyaleti yapıyoruz. Geri kalan eyaletlerse olduğu gibi devam edecektir. Bazı 
eyaletlerdeki şehirlerin eyaleti değişebilir ve bu gerekliydi. Vilayetleri lağvedildiğinden dolayı görevsiz 
kalan ege valisi bahri güneşi uzay ve teknoloji bakanlığına atadım, marmara valisi olan yeğenim çetin 
yıldızoğlunu coğrafi nizam bakanı olarak atadım, ege valisi emirhan güneşi şam valisi olarak atadım, 
doğu anadolu eyaleti kaldırıldığından kerim yıldızoğlunu yeni kurulan mezopotamya valiliğine atadım. 
Rahmetli amcam 6. Muratın çocukları olan abdülhamid ve mehmedi ise valiliğe atamayacağım onlar 
veliaht şehzadelik yapacak zamanı gelince…” 
 
Efsane bir gündü 26 ağustos 2071, ve gün bitiminde herşey değişmişti. 4. Ahmet büyük şov yapmıştı. 
Ve yeni valilerin görev yerlerine gidişleri başlayacaktı. Birçok eyaletin yönetimi değişmişti. emirhan 
güneş egeden şama alındığına biraz bozulmuş olsa da sonuçta devlet yönetiyorlardı. Yıldızoğlu 
ailesinden olanlar ülkenin eyaletlerinin büyük bölümünü yönetiyordu artık. Sadece istanbul, halep ve 
şam eyaletleri yıldızoğlu soyundan değildi. Emirhan güneşin ise şam valiliğine atanmasından sonra 
aklında bir ışık yandı bu ışık kız alıp verme ışığıydı. 
 
Mehtap ile furkan evleniyor 
 
Emirhan güneşin şam valiliğine atanır atanmaz düzenini kurup ziyaretçileri kabul ettikten sonra evlilik 
planları düşünürken emirhanın oğlu furkan halep valisi bahadır atahanın kızı mehtapı çok beğenmişti 
ve babasına açmıştı mevzuyu. Babası da “oğlum sen de benim düşündüğümü düşünmüşsün” demişti. 
Ve vali emirhan güneş halep eyalet valisini biraz daha misafir etmek istediğini belirtmişti ve konuyu 
açtı; 
 
“bahadır bey bizim furkan sizin kızı beğenmiş şayet mümkünse konuşmalarını arzu ederim” demişti. 
Bahadırsa “ne demek emirhan bey tabii ki konuşsunlar” demişti. 
 
İşler iyi gitmişti mehtap ile furkan görüşmelerinde çok iyi anlaşıyorlardı. 1 sene içerisinde de 
düğünlerini yaptılar şam ve halep vilayetleri evlilikle birleşmişti artık. Emirhan güneş aklınca şam 
eyaleti valiliğine gönderilişinin intikamını alıyordu. Böyle böyle tüm valilikleri alırım hesabını 
yapıyordu ama dünya eski dünya değildi peynir ekmek gibi kız alınıp verilemezdi o çok eskilerde 
kalmıştı. Yoksa eski zamanlarda kıza soran yoktu. Gerçi 4. Ahmette yabancı sayılmazdı emirhanın 
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dedesinin dayısının torununun oğluydu. Yeni gelin mehtap ise emirhanın dedesinin dayısının gelininin 
erkek kardeşinin torununun kızıydı. 
 
Heyni düzeni hain planı anladığında iş işten geçiyor 
 
Sene 2103’tür. 1 haziran 2100 yılındaki milli bayram resepsiyonun üstünden 3 sene geçmiştir lakin 
düşman hep son bakılan yerdedir derler ya ne yazık ki kısırlaştırılmıştır hanedan üyeleri. Hakeza 
resepsiyonlardaki çoğu kişi de buna dahildir. Ortalıkta büyük bir rezalet vardır ve ancak 
keşfedilebilmiştir. Yurtdışına kaçan bir kimyager bir de aşçı vardır. Ailelerini de arkada bırakıp bir gece 
ansızın yurtdışına yerleşmişlerdir. Aşçı romada, kimyagerse londradadır. Yapılacak bellidir suikast! 
 
Kimyevi işler bakanlığının ürünlerinden olan görünmezlik iksirleri yine sahnede olacaktır. Önce 
romaya gidilir. Eski saray aşçısı romada meşhur bir restoranda yemek yapmaktadır. Heyni ajanı sıvısını 
içer, kıyafetlerini sıvıya daldırır ve yola koyulur. Restorana girer, kapı şifrelidir göz retinasıyla 
açılmaktadır bu yüzden beklemelidirler mutfak için. Ve bir kişi kapıyı açtığında fırsat bu fırsat diyerek 
girer mutfağa. Hain aşçımız hamur yoğurmaktadır ve mutfakta türkçe sözler yankılanır; “hanedana 
zehir yedirerek arkadan vurdun, 2. Selimin zamanında dediği gibi; herkes yediğinden ikram eder” der 
demez bıçak havalanır ve ensesine bir bıçak darbesiyle aşçı yere serilir. Kanlar içerisinde yerlere 
yığılmıştır. Romadaki hain öldürülmüştür. 
 
Sıra şimdi londradaki katildedir kimyager bir üniversitenin salonunda konuşma yapmak için çıkacaktır 
kürsüye. Ve ona olan kürsüde olacaktır. Bu sefer bıçakta görünmezlik sıvısına batırılmıştır. Heyni 
düzeni görünmezlik sıvısı yaptırtmıştır yine yani uxiregoyu kullandırmıştır çünkü ihanet büyüktür ve 
bu suikastlerde uxiregodan çekinmemek gerekir. Kimyager berk saran konuşma yapmak için kürsüye 
çıkar, konuşmada birkaç dakika geçmiştir suikastçimiz de arkasında yerini almıştır. Tamamıyla 
görünmez olan suikastçi ve bıçak kimyagerin boğazındadır artık. Kimyager kendini basınç altında 
hissetmiştir sanki arkasında biri boğazına bir şey dayamış hissindedir. Suikastçi şunu der; “hanedanı 
tamamen kurutamadın ama bu kürsüyü biraz ıslatacaksın” diyerek boğazına bıçağı çalar. Seyirci 
dehşet içerisindedir bu nedir böyle! Birden bir adamın boğazı açılıp adam ölmüştür. Haine dehşet 
verici bir ölüm yaşatılmıştır. İşte heyni düzeni bu kadar dehşet verici özellikte bir örgüttür. Newoo 
kiminle dans ettiğini bilmemektedir. 
 
Olay çok araştırıldı çünkü dehşet vericiydi ama hiçbir sonuç alınamamıştı. Hep bir gizem olarak kaldı. 
 
HİKAYE 12-NEWOO’DAN EVVEL HEYNİ KARŞITI ÖRGÜTLENMELER 
 
NEWOO yani yeni dünya düzeni örgütü 1776 yılında kurulduğunda heyni karşıtlığı yapan ilk örgüt 
değildi daha evvelden başka örgütler kurulmuştu. İlk heyni karşıtı organizasyon m.ö 1350 yılında 
mısırda firavun akhenaton zamanında kurulmuştu ve tek tanrılı mısır inancı projesine karşıydı ve 
hakeza firavuna da. Heyni üyeleri arasında bu çok tartışıldı ve heyniciler monoteist yapıdan yana 
olduklarından ötürü politeist geleneği destekleyenler ELMUN örgütünü kurmuşlardı. Elmunların 
amacı dünyada politeist felsefeyi desteklemekti. Onlar politeizme kötü gözle bakmıyorlar aksine 
entegrasyonu daha da kolaylaştıracak gözüyle bakıyorlardı. Ve onlar da dünyanın çeşitli yerlerine 
yayılmışlardı. Elmun örgütü yahudilerin arasına bile monoteizmi bozmak için karışmıştı. Dinsel tahrifat 
yapanlar ne hikmetse elmun örgütü geçmişi olan kişiler tarafından çıkıyorlardı. Elmun örgütünün en 
büyük başarısı romaya putperestliği getirmek olmuştu. Roma yönetimi milattan önce 700’lü yıllarda 
kurulduğunda elmun örgütü senatonun perde arkasındaki gücüydü bir danışma meclisiydi. Bunlar 
efsane uydururlar, halkın arasında yayarlardı ve yozlaştırma yaparlardı. Putçuluğu uyduran insanlardı 
bunlar. Hatta julius cesar’ın öldürülmesi de elmun düzeninin parmağının olduğu bir işti. Heyni düzeni 
cesar’a ulaşmış ve onunla anlaşmıştı bunun üzerine elmun düzeni diktatör cesar’a suikast düzenleyip 
öldürmüştü. Hristiyanlık ilk çıktığı zamanlarda elmun örgütü hristiyanlığı bitirmek için çok çaba sarf 
etti, imparatorlardan destek aldı ama neticede putperestlik romada yıkıldı ve bunun üzerine bir kısmı 
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kuzeye iskandinavyaya kaçarken bir kısmı da arap yarımadasına. bir sürü gelenek icat ettiler. Kız 
çocuklarının diri diri gömülmesi âdetini ortaya çıkarttılar. 
 
İslamiyetin doğuşu esnasında arabistandaki liderleri ebu cehildi, islamiyeti geleneği korumak 
maksadıyla engellemeye çalıştı, çok zulümler etti bu zulümlerde kabileciliği de kullandı ve bedir 
savaşında öldürüldü. Elmun düzeninin karşısında heyni yoktu sadece Allahın yardımının yanında 
olduğu müslümanlar vardı ve elmun düzeni zamanla sapır sapır döküldü arabistandan kaçan 
kaçanaydı. Mekkenin fethinden evvelse mekkeyi terk ettiler ve kan dökmeden şehir müslümanlarca 
fethedildi. Elmun örgütünün arabistandaki son üyeleri yavaş yavaş hindistana kaçtılar ve orada yerel 
halk arasına karıştılar. İslamiyetin doğuşu esnasında daha evvelden kaçanlarsa iskandinavyaya gittiler. 
 
İskandinavyadaki elmun örgütü üyeleri haçlı seferlerine kadar varlığını sürdürmüştü sonraysa artık 
yeni eleman bulmakta sıkıntı yaşadığından ötürü kendi kendine dağılmıştı. Son elmun üyelerinden 
birkaçı haçlı seferleri başladığında katılıp tapınak şovalyelerini kurdular ve elmun bir süre tapınak 
şovalyeleri biçiminde devam etti ta ki 1400’lerin sonuna kadar. Elmun tapınak şovalyelerine 
dönüştüğünde bile politeistik özelliklerini gizliden gizliye yürüten bir organizasyondu bu yüzden 
aforoz edilmişlerdi. Hayatta kalan tapınak şovalyelerinden bazıları prusya’ya kaçmıştı. 
 
Elmunu kuran adam Par amon 
 
Firavun akhenaton çok tanrılı mısır inancına karşı gelip tek bir ilaha tapmayı kabul edince heyni 
düzeni arasında tartışma oluşmuştu. Tek tanrı inancı mı yoksa çok tanrı inancı mı göksel entegrasyonu 
destekleyebilirdi? İşte bunlar mühimdi. Yıllar geçmişti heyni kuruldu kurulalı ve çok flu kalıyordu 
geçmişle ilgili meseleler. Yaratıcı ile göksel varlıklar fikri birbirine karıştırılınca kafalar karışabiliyordu. 
Bu sebeple çoğu mitoloji böyle doğuyordu. Dünyanın birçok yöresinde çok tanrılı inançlar var 
olmasına rağmen akdeniz ve yakın coğrafyasındaki çok tanrılılık daha bir başkaydı çünkü atlanyalıların 
hikayeleriyle harmanlanmaktaydı. Yunan mitolojik varlıkları zaten mısırdan kaçan heyni üyelerinden 
başkaları da değildi hakeza mısırda firavunların ilahlaştırılması da ilk firavunun gökten gelmesiyle 
alakalıydı. Zamanla heyni üyelerinden de çok tanrıcılığa kayanlar oluyordu ama akhenaton dönemi bir 
başkaydı. Peygamber olduğu söylenen danışmanı sayesinde tek tanrıcılığı seçmişti. Par amon ve 
destekçileri ise bunun yanlış bir karar olduğunu savunuyordu çünkü kendileri politeistti artı politeist 
din adamlarıydı. Gökten gelip entegre olacakların da olsa olsa tanrılar olabileceğini düşünüyordu. 
Onun zihninde yüksek teknolojik bir tür tanrısal bir tür olabilirdi. ama heynide hakim görüş bunun 
aksi yönündeydi onlar akhenaton ve danışmanının görüşlerini doğru buluyordu. Par amon ve 
takipçileri bu sebeple heynide daha fazla duramazlardı ve iletişimi kopardılar heyni ile elmun düzenini 
kurdular. Bu düzende politeizmle daha iyi entegrasyon amaçlanıyordu. Bu sebeple dünyanın her 
köşesinde politeizm bir şekilde yayılmalıydı yeni tanrılar uydurulmalı ve var olan tevhid akideleri 
tahrif edildikçe edilmeliydi par amon bu fikri sistematik haline getirmişti bu şeytani örgütüyle. 
Akhenaton döneminde fazla ortalıkta barınamasalar da gizliden gizliye faaliyetlerini sürdürdüler put 
yapmayı huy edindiler taş işçiliğinde harikaydı bunlar. insanların arasına karışıp akıllarını masallarla 
çelerek gerçekten koparmanın üstadıydılar. Par amun firavun akhenaton öldüğünde yeni firavunun 
kendisini tanıması sebebiyle çok ayrıcalıklı bir mevki edindi. Amon inancını güçlendirdi, tapınakları 
ihya etti mısır genelinde herşey eskisi gibi olmuştu. İbrani halkının akıl çelmelerinden kurtulduk 
yolumuzu tekrar bulduk diyordu par amon. 
 
Par amon çok çalıştı kurmaylarıyla ve elmunu dünya çapına yaymak için büyük uğraşlar verdi. 
Yunanistana, anadoluya, arabistana dağıttı elmun üyelerini. Artık elmun gümbür gümbür gelecekti. 
Par amon heyniye karşıt olmakla doğru yaptığını düşünen bir insandı. Kısa zamanda heyni karşıtı 
örgütlenme kurup büyümesi de eski bir heyni üyesi olduğundan dolayıydı. 
 
Amr bin luhay ve arabistanda putçuluğun başlangıcı 
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Elmun düzeni dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmak için harıl harıl çalışan bir düzendi ve bu 
sebeple arabistana da sızmışlardı. Amr bin luhay da bunlardan birisiydi arabistana gidip putperestliği 
yayacaktı. Tam böğründen yaymasını gerektiğini bildiği için mekkeye yani kabeye gidecekti. Bir tüccar 
vasfında giden amr bin luhayı mekkenin yerlileri büyük misafirperverlikle karşıladı. Amr bin luhay 
mekkelilere karlı işler teklif etti. bir mekkelinin satılığa çıkardığı evini satın aldı. Heyni düzeni simya ile 
uğraşan bir düzendi doğal olarak elmuncularında simya ile uğraştıkları sır değildi taşı altına çok 
çevirmişlikleri vardı lakin asla düzen liderinden başkası taşı altına çeviremezdi bu kural enflasyona 
önlem amaçlı konulmuştu. Elmun bu denli ciddi bir organizasyondu onlar için para sadece geçici bir 
metaydı davaları için amaç değil araçtı bu yüzden özel görevlerle görevlendirilmiş elmun üyeleri bir 
şey satın almak istediklerinde satın alabiliyorlardı. Amr bin luhay mekkeye böylelikle yerleşmişti ve 
kısa zamanda nüfuz sahibi kişilerden olmuştu. Ve de bir süre geçince artık işi çabuk tutma zamanıydı 
şimdi putçuluk yayılabilirdi. Bu sebeple öncelikle amr bin luhay evlendi leha adlı bir kadınla. Ve de 
kısa bir süre sonra ticaret için leha ile amr yola çıktılar tabii ki lehanın olan bitenden haberi yoktu ve 
planların bambaşka olduğunu bilmiyordu amr “ismailin oğulları arasındaki tevhidi bitireceğim” diye 
and içmişti. Yahudiler arasında musa peygamber ve vahyinin revaçta olduğu zamanlarda bu put satın 
alma işlemini şamda yapmıştı. Yerli halkın bir kısmı kibele putuna tapıyordu. Kibele putu ilkel 
topluluklarda ana tanrıçayı simgeliyordu daha evvelden değişik isimlere sahip olsa da olimpos 
dağındaki bir zamanlar yerleşik insanlardan kiflel et’ten başkası değildi zamanla bölge halkınca 
anlatılan masallar sebebiyle zamanla sapla samana karışmış ve kiflel et olmuştu kibele. Leha ve amr 
bu putlar hakkındak rivayetleri dinliyordu onların faydalarını anlatıyordu yerli halk ve leha’yı da amr 
“uğur getirir diyorlar denemekte fayda var” diyerek ikna ediyordu. Putu satın alıp petradan yola 
çıkarak kervan ile çölleri aşacaklardı ve mekkeye gideceklerdi. Mekkeye uğramadan da yesribde par 
amon’un torunu ram amon’u ziyaret ettiler. Ram amon burada şirk düzeni yaymaya çalışacaktı bu 
yeni düzenin yeni merkezi medineydi artık. Ram amon menat putunu yesribe getiren kişiydi ve 
revaçta olan bir put olduğundan bahsediyordu. 
 
Ram amon ya da bölgede kullandığı adıyla ram emin luhayı yolcu etti luhay kervanıyla mekke 
yollarına koyuldu tekrar ve yorucu bir yolculuğun ardından mekkeye ulaştı. Herkes “amr neler 
getirdiniz?” diye sorgu sual ederken kibele putunu gördüler ve amr onları kibeleyle tanıştırdı. Ve çok 
şans getirdiğinden filan bahsetti. Mekke ileri gelenleri ise “amr izninle bu heykeli kabe yakınında 
sergileyelim” dediklerinde amr da kabul etti. Plan tıkır tıkır işliyordu meğerse millet puta tapmaya yer 
arıyormuş. Birileri dedeleri ibrahimin geleneğinin üzerini çiğneyecekti anlaşılan.  
 
Puttan medet umma işi halk arasında o kadar yayıldı ki sormayın gitsin. Sonra ne mi oldu? İsmail 
aleyhiselamın kurban edilme ritüelini anmak maksadıyla kestikleri kurbanları putun yanında kesmeye 
başladılar bir söylenti çıkmıştı kibele bereket getiriyordu onun yanında kurban kesilirse bereket gelir 
ete diyorlardı bu sebeple kurbanlar önce put yanında sonra da put için kesilmeye başlandı. 
Sonrasındaysa yesribe bir seyahate gitti ram emin’e. Ve ram eminle şunları konuştular; 
 
+ram üstadım mekkeliler bayıldılar puta inanabiliyor musun 
-yesribde de bayılıyorlar ne yalan söyleyeyim hatta bol bol tanrı(gülüyor) heykelleri getirtiyoruz orada 
da adamlarımız var nihayetinde. Atina, kahire, şam, anadolu üzerinden harıl harıl çalışıyoruz politeizm 
için. Heyni düzeniyse çok bekler uzay gemisii bu kafayla. Lakin bir sır vereyim seneler evvel hissettim 
sanki uzay gemisiyle geldiler de bir takım aksilikler oldu tabii ki bilemiyoruz. 
+keşke olsa lakin olmuyorsa çalışmalarımız yeterli olgunlukta olmadığı içindir. Bu yüzden senden 
putlar alacağım 
-hangilerini istersin? Bak lat ve uzza diye 2 adet fıstık gibi putum var vereyim sana 
+oh oh iyi olur alayım 
 
Lat ve uzzayı da alır ve yola koyulurlar lat ve uzzayı da mekkeye getirince halk onlara da ilgi 
göstermiştir. Ayrıca bu putperestlik ortamından hoşnut olmayanlar da vardı lakin zamanla nüfusları 
azalıyordu mekke artık politeizme kayıyordu hakeza politeizm arabistanın çoğu yerine sıçrayacaktı. 
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Amr bin luhay dünyaya veda ettiğinde gerisinde sapasağlam bir elmun düzeni bırakmıştı o öldüğünde 
elmun’un lideriydi çünkü bunu hak ediyordu. Yakın coğrafyadaki elmun mensuplarının hepsi amr bin 
luhayı saygıyla andılar ve üstadımız dediler amr bin luhay ölmeden 2 sene evvelse artık şehir 
meydanındaki putlar kabenin içerisine konulmuştu bile. Kabeye de put koyan amr bin luhay müşrikliği 
başlatan adam olmuştu. 
 
HİKAYE 13 – UNIVATORLUK YIKILDIKTAN SONRA 
 
4115 yılı univatorluktaki insan harici ırkların kazan kaldırıp büyük bir filoyla dünyaya saldırma 
girişiminin yılıydı ve çok kolay püskürtülmüştü. Fakat saldıran gezegenlerin idaresindeki türler için 
artık yolun sonu gelmişti. Tüm uzay kuvvetlerini kaybeden saldırgan gezegenlerin insan, vorte, dradak 
gemilerince murizer kullanılarak atmosferleri dondurulmuştu. Artık gezegenlere ne uzaydan bir cisim 
inebiliyor ne de gezegenden uzaya bir cisim gidebiliyordu. Hapis hayatı başlamıştı. Sadece bir 
gezegende değil birçok gezegende aynı durum vardı ve insanlar da tedirgin olmuştu çünkü bazı 
gezegenlerin sakinleri suçlu olarak insanları görecekti doğal olarak. 
 
1- ster sisteminin akıbeti 
 
Ster yıldız sistemi kurawların hakim olduğu sistemdi. Buduk gezegeni ana gezegendi. Buduk haricinde 
2 gezegen daha vardı fakat bunlar yaşama elverişli değildi ve dünyalaştırılmamışlardı da nasıl olsa 
uzay çok büyük denilerek. Murizerden sonra panik havası oluştu elbette. Ve sürpriz son! Gezegen 
sakinleri dışarı çıkamıyordu. Kuraw ırkına insanlar en büyük zararı vermişti. Gezegen meclisi 
olağanüstü toplandı bu sebeple çünkü artık başları beladaydı. Hakeza gezegenin insan sakinleri de 
tedirgindi nihayetinde %2 kadar bir azınlığa tekabül ediyorlardı. Nemmikler %30 kadardı. Nüfusun 
%20’si ise finolardan oluşuyordu geri kalan %48 ise kurawdı. Acil toplandılar ve gezegen idaresi çeşitli 
birimlerden oluşsa da olay ırkların temsilcilerinde dönüyordu. 
 
Gezegenin sahibi kurawlar; ava giderken avlandık bunun başka açıklaması yok. Atmosferi 
dondurmuşlar giriş çıkış yok. Durum geçici mi kalıcı mı bilmiyoruz. Geçiciyse ne kadar geçici bunlar 
muamma. 
İnsanlar; enseyi karartmayın sonuçta gezegen üzerinde varlığımızı devam ettiriyoruz halen vakit var. 
Nemmikler; siz halen konuşuyor musunuz? Siz sardınız bu belayı başımıza. ne lanet bir yaratıksınız siz 
ya! El attığınız her yeri kurutuyorsunuz. 
Finolar; aynen öyle. Sayenizde durumumuz içler acısı. Hiçbirimiz kendi gezegenimizde değiliz. 
Kurawlar; konu da o ya zaten. Hiçbirimiz buduk gezegenine ait değiliz. Hepimiz sonradan 
yerleştirildik. Hakeza insanların yuvaları da burası değil. Kaldı ki insan kardeşlerimizden 
gezegenimizde yaşayanlar univatorluğu onaylamıyorlar. Onlardan da bizim safımızda olup savaşanlar 
vardı hakkını yemeyelim kimsenin. 
 
Buduk gezegeninde artık hapisti bazı ırklar. En azıysa insanlardı bunların. Buduk gezegeninde 
başlangıçta herşey iyi gidiyordu lakin kuraw nüfusu ve nemmik nüfusu da artıyordu. İnsanların yaşam 
alanlarına dair bir tehditti bu aynı zamanda. Neyse ki bu vaziyet gerçekleşmeyecekti. Nemmiklerle 
kurawlar birbirine düşeceklerdi. Birbirlerini çekemiyordu bu iki ırk artık. Neticede uzaya çıkma 
ihtimali yoktu ve kaynaklar sınırlıydı. Gezegen çapında herkesin ihtiyacı birbirini tutmuyordu. 
Nemmikler otobur kurawlar etoburdu. Kurawlar yerleşim yeri inşası için orman yok ediyorlardı bu da 
nemmiklerin sinirlerini bozuyordu. İnsanlar budukun doğusundaki takımadalarda oturuyordu pek az 
nüfusları vardı. en batıdaki kıtada nemmikler yaşamaktaydı, nemmiklerin kıtasının üstündeki 
kıtacıktaysa finolar yaşıyordu. Finoların kıtası nüfus yoğunluğu en fazla olan kıtaydı. Her kıtada bir ırk 
yaşıyor olsa da bu o kıtada nüfusu en yoğun olan ırklardı demek daha doğru olur. misal fino kıtasının 
%80’ini finolardan müteşekkildi %15’i kurawdı. Nemmiklerin kıtalarında sorunlar baş gösteriyordu 
neticede. Yıllar yılları kovaladıkça hoşnutsuzluk artmaktaydı. Kurawlar kendilerine yerleşim yeri 
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açtıkça nemmiklerin tepkisini çekti. Donmadan sonraki 25 buduk yılı(15 dünya yılı) sonrasında 
nemmikler artık topluca şu kararı aldı; savaş! 
 
Bu arada buduk gezegeninde bir gün 19 saatti ve buduk gezegeni kendi yıldızının etrafında 350 buduk 
gününde dönüyordu. bu dünya takvimiyle 221 güne eşitti. 
 
İnsanlar bu savaşta tarafsız kalmayı tercih etmişti hakeza finolar da öyleyd. ilk atakları nemmikler 
yaptı kuraw yerleşimlerini bombaladı ve bunun üzerine gezegen çapı bir kuraw nemmik çatışması 
başladı. İnsanlardan dert yanan diğer ırklar şimdi birbirine düşmüştü bile. nemmik kıtasında savaş 
devam ederken diğer kıtalarda toplama kampları kurulmaktaydı. Bu toplama kampları savaş 
bitiminde asayişin daha rahat sağlanması için diye söylense de aslında niyet bambaşkaydı gezegen 
çapında nemmikler temizlenecekti. 4 buduk yılı sonunda nemmik devletinin denize bağlantısı kesildi 
artık kuşatılmışlardı yaşadıkları kıta yaşanmaz hale gelmişti ve günden güne direniyordu nemmikler. 4 
yıl içerisinde toplama kamplarındaysa milyonlarca nemmik katledilmişti. 5 yılın sonunda başkent 
nemekan kalmıştı nemmiklerin elinde ve nihayetinde kuraw orduları başkent nemekan’a da girmiş 
şehri dümdüz etmişti. Kurawlar kana susamışçasına savaşıyordu. Nihayetinde savaş bittiğinde 
manzara felaketti; 
 
%30 civarındaki nemmik nüfusu %5’e düşmüştü. Büyük bir soykırım gerçekleştirilmişti ve kamplardaki 
sağ kalan nemmikler gezegenin doğusundaki nemmik adasına yerleştirilmişti. Nemmiklerden boşalan 
kıtanın kuzey kısmıysa finolara tahsis edilmişti. Artık nüfus oranı; 
 
%60 kuraw 
%25 fino 
%10 insan 
%5 nemmik 
 
Şeklindeydi. Nemmiklerin adasıysa kuraw donanması tarafından kuşatılmıştı. Artık nemmiklere kıta 
dışına çıkma lüksü yoktu. 
 
Nemmik nüfusu azalmıştı azalmasına da gezegenden çıkılamıyordu ve insanlar sıranın kendilerine 
gelmesinden oldukça tedirgin oluyordu bu yüzden nüfuslarını arttırma yoluna gittiler içgüdüsel 
olarak. %10 nüfusumuz var bari biraz çoğalalım diyorlardı. İnsanların ortalama ömürleri 200 yıl 
kadardı ve uxirego artık insan dna’sından silinmeye de başlamıştı. Bu yüzden çoğaldılar bu 
gezegende. artık ergenliğe giren herkes evlendirilir birkaç senede bir çocuk sahibi olması sağlanır 
olmuştu. Nüfus olabildiğince artmaktaydı. Donmadan 100 buduk yılı sonra insan nüfusu gezegende 
%20’ye kadar çıkmıştı. Dünyada neler olduğundan kimselerin haberi yoktu. acaba insanlar dünyada 
mıydı? Ne yapıyorlardı hiç bilinmezdi bunlar. nemmik ırkıysa artık kıtlıktan yok olmuştu. Gezegen çapı 
uygulanan karantina sebebiyle nemmikler artık yeryüzünden silinmişti. Bazıları onların yer altına 
çekildiğini ciddi ciddi düşünüyordu. Her halükarda artık yer üstünde nemmik kalmamıştı. %20 insan 
nüfusu %70 kuraw nüfusu %30’da fino nüfusunun olduğu bir dünyaydı artık bu dünya. 
 
Kurawlar gezegenin sahibiydi ve insanlarla ilişkileri de iyi seviyedeydi. Kız alıp verme dışında insanlarla 
yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. İnsanlarla yaşaya yaşaya bünyeleri ot yiyebilir hale de gelmişti artık. 
Nemmik, insan, fino asırlarca beraber yaşayıp gezegeni beraberce yönettiler. İnsanların ana gezegeni 
dünya ve kurawların ana gezegeni somen çoktan unutulmuştu. Dünya artık efsanelerde kalmıştı. 
Dünya tarihiyle 5000’li yıllara gelindiğinde buduk gezegeni ırkları için bizim gezegenimiz artık 
kaderimiz inancı galip gelmişti. Artık budukta yaşam vardı tarih buduktu buduk kalacaktı. 
 
Buduk insanları derileri turuncu renkte insanlar halini almıştı asırlar içerisinde. Beyaz buduk insanı 
yok denecek seviyedeydi. Uxirego dna’sıysa kendiliğinden yok olmuştu insan ömrü 100-120 yıl 
seviyelerine inmişti. Yıllar boyu atmosfer kapalı olduğu için hava sıcaklığında da bir artış 
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gözlemleniyordu ortalama sıcaklık 10 derece kadar artmıştı. Yazları 50 dereceyi bulan bir gezegen 
sözkonusuydu. Finolar bu sıcak havalara adapte olamamıştı. 50 derecelik yaz sıcakları onların 
derilerini kısa sürede yakıyordu ve uzun saatler boyu güneşte kalamıyorlardı. Bu sebeple fino nüfus 
artışı artık artış bakımından çok azalmıştı. Fino aileleri çoğunlukla çocuk sahibi olmuyor olanlar da tek 
çocukla yetiniyordu. Dünya tarihiyle 5000’li yıllarda gezegen çapında fino nüfusu %10 seviyelerine 
kadar inmişti. Kuraw %70 insanlarsa %20’lik bir orandaydı. Evrendeki tek kuraw gezegeni buduktu 
başkaları artık yoktu. ve asırlar boyu atmosferde değişiklik olmadığından ötürü gezegen çapındaki 
uzay ajansları kapatılmış, gözlemevleri kapatılmış, astronotluk okulları kapatılmıştı. Uzay konusunda 
hiçbir yatırım yoktu, uzay bilimi unutulmaya yüz tutmuştu. 5000’li yıllarda atmosfer bir anda eski 
haline gelse kurawların somene insanların dünyaya gidecek ilmi yoktu. 
 
2- tavia sisteminin akıbeti 
 
Tavia sistemi şanslı sistemlerdendi yabancı sakini yoktu adleryanlılardı bu sistemin yegane mukimleri. 
Onların da atmosferleri donduruldu fakat tavialılar hayatlarına eskisi gibi devam ettiler. Çok kez 
gökyüzünü aşmaya çalışsalar da –çünkü uçuyorlardı- atmosferde yanıyorlardı. Murizerin etkisi 
yüzyıllarca devam etmişti adleryanlar gezegenlerinden asırlar boyunca çıkamamıştı. Şayet başka 
gezegende yaşayan adleryan varsa olan onlara olmuştu. 
  
3- tau ceti sisteminin akıbeti 
 
Finoların gezegeni muşra savaşın karargah gezegeniydi ve çeşitli ırklardan yetkililer bulunuyordu bu 
gezegende. gezegende sadece 5-10 kişilik bir insan grubu ancak vardı ki bunlar da yüksek rütbeli 
yahut bilim adamı değildi. Finolar zaten çoğunlukla tarımla uğraşan, pek endüstri ile ilişiği olmayan bir 
ırktı. Savaşa iştirakleri sadece birkaç tane savaş gemisini tahsis etmekti uzay filolarında görevli 
askerleri %1’i bile bulmuyordu. İnsanların tokadını yemiş bir sevgi dolu ırk olan finolar artık bu işe son 
vermek istiyordu ve diğer ırklarla toplantıyı bu gezegende yapmaları da bu yüzdendi. Savaş araçları 
muşra yörüngesinde dizilmişlerdi o gün olağanüstü bir gündü tüm ırkların gemileri havalanmıştı 
yetkililerse muşradaydı savaş bitiminde yapılacakları harıl harıl düşünüyorlardı. Ama öyle olmamıştı 
insanlar devasa gemileriyle tüm koalisyon filosunu darmadağın etmişti. Kara haber tez gelirdi tau ceti 
semalarında devasa insan araçları duruyordu. Tau cetidekiler “tamam herkes son duasını etsin” 
derken sadece atmosfer dondurulmuştu. Artık gezegendekiler hapis hayatındaydı. Diğer ırkların 
yetkilileri de hakeza öyleydi hapsolmuşlardı artık. Atmosferden de çıkamıyorlardı. Aileleri başka 
gezegendeydi ve bu yabancı gezegende öleceklerdi başka yolu yoktu. bir de hepisi erkekti bunların bu 
gezegende çoğalma imkanı da yoktu. öyle de oldu eceli gelen ölüp gitti. Bu durumdan dolayı finolar 
insanlara hiç kötü davranmadılar neticede gezegendekiler 5-10 kişi kadardı 2 farklı aileydi bunlar ne 
suçları olabilirdi ki? Hiç. 
 
Koalisyon yetkilileri atmosfere yapılandan ötürü 10 kişilik insan grubunun tutuklanmasını ve 
köleleştirilmesini istediyse de finolar bunu kabul etmedi. “bize yapılan yanlışı biz onlara yaparsak 
onlardan farkımız kalmaz” dediler. Yoksa ellerinde fazla bir şey olmayan bu 2 insan ailesini 
yetişkinlerini öldürüp çocuklarını köle yaparak hayvanlaştırabilirlerdi ama yapmadılar. Ve bu 2 aileye 
şunları dediler; 
 
“sizin bu durumda hiçbir suçunuz yok biz finolar sizlere zarar vermeyeceğiz sonuçta savaşta sizin 
ırkınız başı çekse bile 2 tane daha ırk bu rezilliğe imza attı. Sizlere ormanlar kıtasının batısındaki magel 
adasını tahsis edeceğiz tüm ada sizindir size yetecek herşey orada mevcuttur.” 
 
Demişlerdi finolar. Öyle de oldu finolar atmosfer donmasından sonra eski hayatlarına geri dönmüştü 
artık endüstriye ihtiyacımız yok dercesine yaşamaya başlamışlardı. Silahlarını da sadece avlanma için 
kullanıyorlardı. Teknoloji geliştirmeyi de bırakmışlardı asırlar boyu hiçbir yenilik yapmadan yaşadılar 
sadece organik tarım yaptılar. Hep günlerini geçirmeye ve karınlarını doyurmaya baktılar. Eski uzay 
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üsleri, havalanları ise devasa tarlalara dönüştü yıllar içerisinde. Gezegen kendi kendini temizlemişti, 
arınmıştı kirlilikten yüzlerce yıl içerisinde. 
 
İnsanlar da aynı akıbeti paylaştılar onlar da eski çağlara geri döndüler avcı toplayıcıvari bir hayata 
döndüler desek yeridir. İnsanlar özgürdü ama teknolojiden mahrumdu elektrik, basit makinalar 
dışında teknoloji ne finolarda kaldı asırlar içerisinde ne de insanlarda. Medeniyet geriledikçe 
gerilemişti ama böyle daha mutluydular. İnsan nüfusu zamanla bu gezegende de arttı nihayetinde ve 
de finoların yaşadığı diğer kıtalara da gittiler. Her iki ırkta birbirlerine saygı çerçevesinden 
vazgeçmiyordu. İnsanlar bazen fino festivallerine de katılıyordu hakeza finolar da insanların 
etkinliklerine katılabiliyordu. 
 
4- şempanze medeniyetleri 
 
Şempanzeler rema 1 gezegen felaketinden sonra siera ve taman yıldız sistemlerine yerleştirilmişti ve 
burada yaşamaya devam ediyorlardı. Dünyadaki yaşayan az sayıdaki şempanze insanoğlu ile birlikte 
stelgor göçüne katılmıştı fakat siera ve taman sistemindeki yaşam barındıran siera-1 ve taman-1 
gezegenlerinde yaşamaya devam etmişlerdi. Kendi yağlarıyla kavrulmayı seçen şempanzeler 
univatorluk yıkılıp yakın çevredeki akıllı türler stelgora kaçtığı zaman uzay fetihleriyle uğraşmak 
istememiştir. Şempanze medeniyeti çok gariptir ilerleme hızı da gariptir, inanç sistemleri bile gariptir. 
Siera ve taman arasında 10 ışık yılı mesafe vardı ve birbirlerini hiç merak etmiyorlardı. Kayıtsız kalarak 
kendi hayatlarına bakmaya meyilliydiler. Fakat bu lakayıtlık kendi medeniyetlerinin de sonunu 
getirmişti. IQ seviyesi her iki şempanze medeniyeti arasında da olabildiğince azalmıştı. beyinleri ters 
yöne gelişim gösteriyordu. Siera-1 gezegenindeki medeniyette ahlak çökmüştü. Yalan, hırsızlık, 
cinayet, tecavüz, rüşvet vakalarının ardı arkası kesilmiyordu. Suç işleyenler cezalandırılmıyor rüşvet 
karşılığında serbest bırakılıyordu. Eğitim kavramı tamamen rafa kaldırılmıştı dense yeriydi. Siera-1 
sisteminde yıllar yılları kovaladıkça yükseköğretim kavramı ortadan kalktı, tıp bilgisi ortadan kalktı, 
mühendislikler ortadan kalktı. Gezegen çapı ahlaksızlık ve tembellik yüzünden ahlaklı şempanzeler 
artık tecrit edilmiş hissediyordu kendilerini ve ahlaklı şempanzeleri özgürlük düşmanı olarak 
görüyorlardı. IQ düştükçe şempanzeler hayvanlaşıyordu. 4700’lü yıllarda bütün bu rezil ortamın 
üzerine bir virüs peydah oldu ve kısa zamanda tüm gezegeni sararak şempanze ırkı da dahil olmak 
üzere canlı yaşamının büyük kısmını yok etti. 
 
Taman-1 sistemindeyse ayrımcılık baş göstermişti. Şempanzeler ayrıştıkça ayrışıyordu. Renkler ve 
zevklerin tartışıldığı bir ortamda birbirinden kopuyordu şempanzeler. Cumhuriyetle yönetilen taman-
1 sistemi siyasi parti kavramı sebebiyle ayrışmalar yaşıyordu ben senden daha iyi düşünürüm, asıl ben 
senden iyi düşünürüm kavgasıyla herkes kamplaşıyordu, çabuk tahriklere geliyordu. Bitaraf olmayan 
bertaraf olur felsefesini yanlış anlayan taman medeniyeti herkesi kamplaştırmıştı. Taman asayiş 
güçleri bile kamplaşmıştı. Her gün sokaklarda birileri birilerini öldürüyordu. Taman idaresi sözde vardı 
fiilde anarşi vardı. ben galip geleceğim diyen ideolojik grupların arasında sağduyu kalkmıştı. Taman 
gezegeni toplumu sağduyuyu onursuzluk olarak görüyordu. Onlara göre fikir için ölmek erdemdi ve 
öyle de oldu anarşi ortamında nükleer silahlar da konuştu ve gezegende yaşanabilir yer kalmadı her 
taraf radyoaktivite ile kaplandı. Savaş toplamda 50 sene sürdü ve gezegen nüfusunun %70’ini yok 
etti. nükleer silah kullanımı sonrası gezegen nükleer kış evresine geçti. Geri kalan şempanzelerden 
hayatta kalanlar kanser sebebiyle 2 yıl içerisinde hayata gözlerini yumdu. Taman-1 sistemi siera-1 
sistemine nazaran daha erken çökmüştü. İnsansız evren şempanzelere hiç iyi gelmemişti. Rema-1’e 
gelince orası asırlardır bomboştu. 
 
5-) suhva medeniyetinin akıbeti 
 
Kano yıldızındaki felaket sonrası perke gezegenini terk eden suhva ırkı arcturus, bekrol ve yata’daki 
sıcak gezegenlere yerleşmişlerdi. Son büyük galaktik ayrışma esnasındaysa bekrol yıldızında vehn’lerle 
ortak olarak yaşayan suhvalar bekrol yıldızını terk ettiler ve univatorluğun lağvedilişinin ardından 



 
 

266 
 

bekrol ve yata yıldızlarındaki hayatlarına devam ettiler. Stelgor göçüne hiç katılmamışladır. Kendi 
kendilerine yeter bir medeniyet olduklarından yıldızları dışına da çıkmamışlardır. Bir aralar boşalan 
dünyayı ele geçirmeyi düşünseler de “insanların ne zaman döneceği belli olmaz” diyerek bu 
düşünceden vazgeçmişlerdir. 
 
6-) soir yıldızında vaziyet 
 
Atmosfer dondurulmasından soir yıldızının soir-c gezegeni de nasibini almıştı. Oneller gezegende  
hapis kalmıştı. Soir’de insanlar da mevcuttu 2000 kişi kadar ve oneller kurawlar yahut finolar gibi  
düşünmediler “suçlu insandır soir oneldir!” dediler ve bu sebeple insanları köleleştirdiler. Kamplara  
koydular insanları ve insan neslinin yetişkin bireylerini öldürerek çocuklarına dokunmadılar. Çocukları  
bir köle biçiminde yetiştireceklerdi. Oneller öfkelerinden tarihi yeniden yazmıştı. Oneller insanların  
okuma yazma öğrenmesini de istemiyordu artık. İnsanlar cahil kalsın ve köleleşsin, evcil hayvan gibi  
olsun istiyorlardı. Bütün bunlar sonuç vermeye de başlamıştı birkaç nesil sonra insanlar dünya denilen  
gezegenin varlığını dahi unuttular ve hizmetçi bir akıllı tür olarak yaşamaya devam ettiler. Zeka  
seviyeleri bile geriledi beynin kullanılması azaldığı için beynin hacmi azaldı ve el ve ayaklar daha güçlü  
hale geldi. Artık insan onellerin hayvanlığını yapıyordu kelime hazinesi de küçük bir çocuğun kadar  
ancak vardı.  
 
7-) bekrolluların akıbeti 
 
brokolimsi vehn’ler savaşa iştirak eden taraflardandı ve onların da atmosferi donduruldu onlar da  
dışarı çıkamadılar. Fakat atmosferin geçilemez hale gelmesi zamanla onların gezegeninin  
ısınmasına yol açtı. Ortalama sıcaklık yılda 10 derece kadar artıyordu. Birkaç sene içerisinde  
gezegende su kıtlığı başladı, vehn’ler sıcaktan kavrulmaya bile başladı. Yer altında hayatlarını devam  
ettiremezlerdi yer üstü desen çok sıcak vaziyetteydi. Ve beklenen son geldi vehn soyu kurudu.  
Gezegen ise sera etkisinden ötürü ısındıkça ısındı ve venüs gezegeninden farksız bir hale geldi. 
 
8-) insanlar yokken dünya ve güneş sistemi 
 
İnsanların stelgora göçünden sonra dünya ve çevre gezegenler başıboş kalmıştı. Asırlarca da hiçbir tür 
gelmemişti dünya gezegeni için. Dünya gezegeniyse tüm eski medeniyetin üzerini çarşaf gibi  
örtmüştü. Eskilerden pek bir şey kalmamıştı. Ormanlar almış başını gitmişti, dünya terk edilmeden  
evvel bile sadece başkent olarak kalmıştı terk edildikten sonra o devasa başkent kaybolmuştu.  
O başkent ki anadolu yarımadasının tamamını kaplamaktaydı ama doğa tüm yapıları zamanla 
örtmüştü. Hayvan nüfusu da olabildiğince artmıştı artık. Dünya terk edilirken insanların geride  
bıraktığı evcil hayvanların nesillerinden gelenlerse vahşileşmişti. Hakeza diğer güneş sistemi kolonileri 
 de boşaltılmıştı. Dünyalaştırılan mars terk edilince onun da üzerinde sadece vahşi hayvanlar sarmıştı. 
 
Aras gezegeni küllerinden tekrar doğuyor 
 
İnsanlar stelgor göçünden evvel semes yıldızına uğrayıp aras gezegenini unufak etmişti bir daha 
uxirego’yu kimseler bulamasın diye patlatmıştı ama kader insann elinde değildi öncelikle bu  
bilinmeliydi. Aras gezegeni parça pinçik olsa bile mucizevi bir biçimde parçaları yavaş yavaş bir araya  
gelmişti. 6000 yılına gelindiğinde aras yine eskisi gibi semeste arzı endam ediyordu. İnsan medeniyeti 
ise 6608 yılında dünyada tekrardan başlayacaktı tarih yine mi tekerrür ediyordu? İşte büyük bir 
muammaydı bu. Ve ne olursa olsun bir şey gerçekti takdiri ilahi olmadan istediği kadar insan güçlülük 
taslasın bir şey değişmezdi. 
 
HİKAYE 14 – DÜNYADA MEDENİYET TEKRAR DOĞUP YEŞERİYOR 
 
Nuh tufanının üzerinden geçen asırların ardından stelgor yıldızında insanların toplu ortadan kalkışı 
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sebebiyle medeniyet 6608 yılında üçüncü ve son kez tekrar başlamıştı. Ade hem bu 3. Kuruluşun baş 
aktörüydü ona isminin de benzerliğinden dolayı adem diyenler de vardı. Lakin bu ade hem’in farkı 
gemisinde 100 civarı kişiyle birlikte tekrar medeniyeti kurmasıydı. Uzay gemisi erciyes dağına 
oturduğunda kendi kendine toz zerrelerine ayrılmıştı artık uxirego yoktu yani ve medeniyet sıfırdan 
başlayacaktı. Ade hem düna hakkında çok şey biliyordu dünya tarihi dersinden aklında kaldıklarıyla 
bulundukları yerde dünya üzerindeki son başkentin burası olduğu kesindi tüm anadolu tek başkentti 
bir zamanlar fakat insanlığın dünyada kurduğu en büyük kentin yerinde artık yeller esiyordu. Binyıllar 
evvel insanlar dinlerin hükmünün teknoloji çağında biteceğini düşünmüşken bugün medeniyet 3. 
Kere başladığında yine dinler vardı. Yahudisi, hristiyanı, müslümanı vardı yine fakat ne yapacaklardı? 
Yahui ve hristiyana göre mesih ade hem miydi? Şüphesiz ki hayır. Ade hem sıradan bir insandı. 
 
Ade hem dönemi dünya idaresi 
 
Dünyada insanlar 3. Medeniyetlerini kurduğunda ade hem liderleriydi şühesiz ki. Ve çeşitli çalışmalar 
yapıyordu hayattaki insanlar. Herşey sıfırdan yaplmalıydı buğday tarlası bile yoktu ekmek bile yapacak 
hal yoktu. Ancak haycan avlayıp etini pişirip yiyeceklerdi. Sıfırdan teknoloji icat etmek zahmetli işti ve 
2 seneye kalmaz kolonizasyon dönemine geri dönmek imkansızdı. Koyun bulup yünlerini kullanmayı 
tekrar öğrendi insanlar, yine asırlar evvelki gibi deri kıyafetler giymeye başladılar, yine takvim 
belirlerken gökyüzünden gözlerini ayırmaz oldular. Yine elektrik yoktu yine gelişmiş sağlık hizmetleri 
yoktu fakat taş devrini çabuk atlatabilecekleri kesindi sonuçta ok yapmayı biliyorlardı. Tarım yapmayı 
keşfettiler tekrar ve yine hayvan evcilleştirmeye başladılar. Doğada yaşayan ve vahşileşmiş köpekleri 
yavruyken yakaladıklarında köpekler tekrar evcilleşmişti genetik mirasları yine tetiklenmişti 
köpeklerin. Tek sorun ameliyat, bebek ölümleri sorunuydu sağlık sistemi yerlerde sürünüyordu 
enfeksiyon kapan hakkın rahmetine kavuşabiliyordu. 
 
Stelgor patlaması ve dünyaya inince geminin kendi kendine toz olmasını gören insanlarda dini 
inançsızlık kalamazdı herkesin bir inancı elbette vardı artık ve insanlar kutsal kitaplarında akıllarında 
kalan kısımları yazmışlardı. Kağıt bulana kadar bir şekilde idare edilmişti taşlara, duvarlara ve derilere, 
bitkilere kazıyarak yahut boya ile. Ve bir şekilde kağıdı da tekrar icat ettiler elbette kağıt dediysek ilkel 
formunu. 
 
Ade hem 7000 yılına kadar yaşadı ve dünyada çok şey gerçekleştirdi sıkı bir disiplinle dünyadaki 
medeniyeti ilkçağ seviyesine getirerek nüfusu arttırdı. 7000 yılında nüfus 5000 kişi kadardı tek kent 
vardı o da kadim kayseri kentine nispetle yeni kayseri adını almıştı. Ade hem’den sonraki nesillerde 
ortalama yaşam süresi azalış göstermekteydi. Her nesil bir öncekinden daha az yaşıyordu. Hele 3. 
Nesil ömrü 100 yıl civarına inmişti. Ade hem’den sonra idareye teza hem geçti. Teza hem ade hem’in 
oğluydu. 
 
Teza hem dönemi dünya idaresi ve murizer’in yok oluşu 
 
Teza hem(6809-7100) dönemi başladığında diğer gezegenlerde de bir şeyler değişmekteydi. Bu ne 
miydi? Murizer’in etkisinin artık yok olmaya başlamasıydı. Murizer yok oluyordu artık kurawların, 
nemmiklerin, finoların, adleryan ve onellerin sistemlerinde. Ve bunu ilk tavialılar anlamışlardı. 
Tavialılar şaşkındı artık murizer yok olmuştu inanılır gibi değildi. Asırlar süren esaret bitmişti şimdi. 
Tavia’lılar için hava hoştu nihayetinde insanlara hınç beslemek için çok geçti. 
 
Budukta murizerin yok oluşu bayramı 
 
Buduk gezegeninde de anlaşıldı gerçekler er ya da geç. Murizer yoktu bu derhal yetkililere rapor 
edilmişti artık atmosfer dışına çıkılabilecekti. Gerek kurawlar gerekse insanlar bayram ediyordu 
“murizer yok eve dönüyoruz!” diye. Bazılarıysa bu sevince anlam veremiyordu sonuçta asırlardır 
budukta yaşamışlardı dünya da somen de mana ifade etmiyordu çoğu kişi için. Ama bir sorun vardı 
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uzay çalışmaları asırlar evvelden durdurulmuştu ve tekrar başlatılmalıydı. Tarihin tozlu sayfalarını 
kütüphanelerde karıştırıp uzay teknolojisini buldular tekrar. Lakin bir sorun vardı uxirego yoktu o 
olmadan yıldızlararası seyahatin kısalması mümkün değildi. Takribi 26 ışık yılı uzaktaydı dünya 
gezegeni. Oraya bir yolculuk şu an en az 50 sene sürerdi. Fakat tau ceti’ye gidilebilirdi takriben 25 
seneye. Ve tau ceti’ye gitmeyi kararlaştırdılar. Tek muamma şuydu; orada murizer yok olmuş muydu? 
Olmamışsa ne olurdu? Ama bu kumar oynanmaya değerdi ne kaybedebilirlerdi ki? Ayrıca insanlar 
halen univatorluğu yaşatıyorsa gelip yardım ederlerdi. 
 
Tau ceti yolculuğuna koyuldu kuraw insan ortak yapımlı ve mürettebatlı uzay gemisiyle ve 7040 
yılında tau ceti atmosferine ulaşmışlardı bile. 25 senelik yolculuğun ardından tau ceti’ye iniş yapma 
hazırlıkları başladı. Tau ceti’liler asırlar sonra bir uzay aracı gördüklerinde şunu demişlerdi; “tarih 
tekerrürden ibarettir.” Bir ovaya indi uzay gemisi ve içerisinden kurawlar ile turuncu insanlar çıktılar. 
Tau ceti insanları ve finoları gemi mürettebatı olan kuraw ve insanlara bakıyorlardı. Asırlar dil 
bariyerini yine oluşturmuştu birbirlerini anlayamıyorlardı ama kim olduklarını anlamışlardı. Tau ceti 
tarihinde efsaneleşmiş yaratıklar olan kurawlar tau cetililerin karşısındaydı artık. “kuraw dedikleri bu 
olsa gerek” diyorlardı hep. Dillerin çözülmesi uzun sürmedi neticede asırlar geçse bile ortak bazı 
kelimeler vardı sesli harfler değişir sessizler aynı yerde kalır hesabı. Çat pat anlaşır hale gelmişlerdi ve 
heyetler arası görüşmeye yavaş yavaş geçiliyordu. Bu görüşmede birbirlerini anlamaları zordu ama 
anlaştılar yavaş yavaş. Bir kesit şöyleydi; 
 
Kurawlar; hepimiz kim olduğumuzu ne olduğumuzu biliyoruz ve bugün atmosfer artık geçilmez değil 
ki geldik buraya. Mutluyuz şükür kavuşturana. 
Finolar; savaş devam ediyorsa bu işte artık yokuz. Muşra gezegeni ve tau ceti sistemi artık hiçbir 
koalisyonun yanında yer almaz atalarımızın hataları bizi bağlamıyor. 
Muşra insanları; hakeza biz de katılmayız koalisyonlara filan değerli kuraw ve buduk insanı 
kardeşlerimiz. Hepiniz çok değişmişsiniz ayrıca. Ve kaslarınızın çevikleştiği belli oluyor kurawlarla 
yaşaya yaşaya onlara benzemişsiniz desek yalan olmaz. 
Buduk insanları; hayatın gerçekleri ne yapalım. Meselemiz farklılıklar değil herkesin yuvasına 
dönebilmesi için çalışıyoruz. 
Finolar; ne yani insanların asırlar evvel yaptıklarını şimdi siz mi yapacaksınız? Kurawlar oyuna 
gelmişsiniz. 
Kurawlar; biz de kendi gezegenimizde değiliz ki 
Finolar; doğru ya. 
Buduk insanları; işte o yüzden evimize dönebilme imkanımız olmalı. Tek eksiğimiz uxirego çünkü 
yolculuklar çok uzun. 
Muşra insanları; yıllar evvel o elementi kullanmayı bırakıp saklamıştık bir köşeye. Büyük ihtimalle 
bizim insan yerleşimindedir çok yok 1 kilogram kadar var yanılmıyorsam 
Kurawlar; bu harika bir haber! Gemilerin hızını 10 kat arttırabiliriz yani 1 ayda 1 ışık yılı kadar mesafe 
katedebilecek kadar hale sokabiliriz! 
 
Öyle de yapmışlardı muşra gezegeninde gerekli rötuşları yaparak 1 ayda 1 ışık yılı gidebilecek hale 
getirmişlerdi gemiyi. Tahmin edin ne oldu? Gemiye finolardan ve muşra insanlarından da mürettebat 
alındı birkaç kişi. Nihayetinde gemi büyüktü. Atmosferin açılması büyük gemi aşkını depreştirince tüm 
buduk bu gemiyi inşaya yoğunlaşmıştı gönüllü çalışanlar bile olmuştu. Ayrıca eskiden kuraw ömrü 20-
30 seneyken asırlar içerisinde ortalama 70-80 yıla çıkmıştı artık kurawlar için de yaşam uzundu. 
Uxiregonun uzatamadığı kuraw yaşamı uxirego olmadan uzamıştı. Demek ki keramet uxiregoda 
değildi. 
 
Alfa centauri seferi 
 
Muşradan kalkan gemi soir yıldızına gidecekti 20 ay kadar sürecekti bu yolculuk. Ve soire insanlardan 
evvel filimsi alintliler gitmişti atmosferin açıldığını alintliler tesadüfen fark edip gemi kaldırmışlar ve 
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onelleri ziyarete gelmişlerdi. Onellerin yaptıkları karşısında alintliler neye uğradığını şaşırmıştı. Bu 
gördükleri insan mıydı? İyi de evcil hayvan gibiydiler. Filimsiler “ne yaptınız ya siz!” diye sitem bile 
etmişti onellerse “onlar asırlar evvel atalarımızı atmosfere hapsetmişken siz onları mı 
savunuyorsunuz?” demişlerdi. Kuraw-insan gemisi yoldayken karar değiştirip bir alfa centauri yapalım 
diyordu peşinden dünyaya da uğrayıp geri döneceklerdi. Sonuçta dünya yakındı soir uzaktı. 
 
Gemi belli bir zaman sonra ulaştı somen gezegenine. Asırlar geçmişti kurawlar yuvalarına geri 
dönmüştü artık. 3000 yılı aşkın bir süreydi bu süre dile kolay. Somen pek az değişmişti ve insanlar 
gelmedenki haline geri dönmüştü tamamen doğal bir gezegendi akıllı türler yoktu sadece hayvanlar 
mevcuttu somende. Ve bu durum mürettebatı kıllandırıyordu insanlar neredeydi? Yoksa dünya 
bomboş muydu? Bu soruların tek bir cevabı vardı o da dünyanın ta kendisiydi. Yol aldılar şarkılar 
eşliğinde dünya gezegenine. Finosu, kurawı ve 2 ayrı sistemin insanları şimdi insanın kendi ana 
gezegenine ziyarete gidiyordu. Asırlar sonra güneş sistemine girildi ama bir gariplik vardı ortalıkta 
uzay araçları, robotlar filan yoktu. Bir zamanlar buralarda ses boşlukta yayılmasa bile vızır vızır uzay 
araçları, robotlar cirit atardı ama şimdi ıssızlık abidesiydi. Radyo sinyalleri bile yoktu bu işte kesin bir iş 
vardı. İlk olarak marsı taradılar ve mars bomboştu sonra dünyayı taradılar ve dünyada şehirleşme 
olduğunu gördüler. Fakat bu şehirleşme binlerce yıl evvelki başkent gibi değildi. 7066 yılında asırlar 
sonra dünyaya gemi iniyordu. Teza hem ve yeni kayseri şehrinin ileri gelenleri karşıladı mürettebatı. 
Tabi yine aynı dil sorunu mevcuttu anlaşamıyorlardı ve birkaç gün içerisinde anlaşabilecek seviyeye 
ancak gelmişlerdi. Sonuçta 3000 kadar yıldan bahsediyoruz. Sonunda gemideki insanlardan oie ton ile 
teza hem görüşeceklerdi vemisafirler de ev sahipleri de tercüme için yardımlaşacaklardı anlaşmazlık 
durumunda. Şu şekilde bir konuşma oldu; 
 
T(teza hem) 
O(oie ton) 
 
t: birkaç gün geçti ancak dillerimiz kıvama geldi hoşgeldiniz tekrardan 
o: hoşbulduk. Temiz bir sayfa açmaya geldik gelmesine de galiba dünyada bir şeyler yanlış gitmiş 
t: gitmez mi? Gitti elbette. Sizin atmosfer donduktan sonra dünya tamamen boşaltıldı stelgor göçü 
gerçekleşti herkes stelgora gitti. Orada 1500 yıldan uzun bir süre insanlar yaşadılar görüp 
görebileceğiniz en büyük yıldız oradaydı en büyük gezegenler vardı ama orada insanlar azdı takdiri 
ilahi galip geldi. Benim babamla birlikte 100 kadar kişi kurtuldu dünyaya geri döndü diğer tüm 
insanlar yok oldu. 
O: vay be büyük trajedi. Ama başka gezegenlerde insanlar devam ediyordu. 
T: fark ettik etmesine de sizler turuncu insanlar olmuşsunuz yahu bizim gibi değilsiniz lakin mühim 
olan bu değil sonuçta kavuştuk ya o önemli. Tüm insanlar gelsin dünyaya tekrar yerleşsin tekrar 
şenlensin gezegenimiz isteriz. 
O: hiçbirimizin uzay teknolojisi çok güçlü değil ama bir gün o da olacak. Bizim için yakında kalkma 
vakti ayrıca fazla kalmayacağız malum eve dönmemiz şart. 
T: yahu biz de dünyayı gezmek istiyoruz eski kentleri gezmek istiyoruz roma, kudüs, istanbul, mekke, 
londra buralara gitmeliyiz gitmesine de buralar yok oldular kardeşim. Bize hani biraz teknoloji 
verseniz ne güzel olur. Dünyaya döndük, her dinden insan insan var malum özellikle cami yaptık kıble 
bilmiyoruz, hristiyanlar da var ama tevrat, incil ve kuranın tam versiyonları yok. Bi el atsanız çok 
makbule geçer. 
O: yahu ayıp ettiniz bizim bilgisayarlarda olacak bir kopyası size verelim diyeceğim de önce elektrik 
filan çekmek lazım, iyisi mi sizin için biz geçirelim kağıda. Bir şey soracağım ayrıca tevrat incil ve kuran 
dediniz ama yahudi var demediniz yahudilere ne oldu? 
T: sorma yahu buraya göç ederken 2 yahudi vardı bir gün “biz avlanmaya çıkıyoruz” dediler  gidiş o 
gidiş bir daha da geri dönmediler. Aslanlar yedi büyük ihtimalle. İkisi de erkekti ve evlenmemişlerdi 
dediler biz illa yahudiyle evleniriz diye malum soy onlarda anneden devam ediyor ya. Uzun lafın kısası 
son yahudileri aslan avında kaybettik kardeşim. 
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İnsanlar dünyada gezmeye çıkıyor 
 
Uzay gemisi mürettebatı kalkma vakti geldiğinde ayrılmıştı dünyadan ama finolu insan bir pilotu 
dünyada gemideki her ihtimale karşı bulundurulan uçaklardan biriyle bırakmışlardı. Uçağa 1 gram 
uxirego yakıtı koyuldu ve bu yakıt iyi idare ederdi. Teza hem’in oğlu deru hem ile birlikte dünyayı 
gezmek için yola çıktılar. Bu 2 kişi hariç 2 de hizmetli aldılar uçak için. Asırlar sonra dünyalılar uçacaktı 
bu heyecan vericiydi. Uçak yükselmişti ve evet artık dünya haritası tüm çıplaklığıyla canlı canlı 
görünüyordu. Uçakta kadim dünya kentlerinin haritaları vardı elbette. İlk olarak istanbula gittiler daha 
doğrusu istanbulun olduğu araziye. Binlerce yıl önce bu arazide dünyanın en büyük kentlerinden birisi 
vardı neticede. Uygun bir alan bulup park ettiler uçağı ve eskiden eminönü denilen tarihi yarımadada 
dolaşmaya başladılar hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu medeniyetten. Sanki asırlar evvel kimsecikler 
buraya gelmemiş gibiydi. Sadece bazı büyük taş yığınları kaldıysa kalmıştı. Bunlar ya eski binaların 
yahut eski yolların kalıntılarıydı. İstanbul iklim olarak temiz bir havaya sahipti artık. İlk fırsatta buraya 
tekrar yerleşilmeliydi. O canım köprüler yoktu, kız kulesi yoktu elbette. 
 
Sonra uçakla tekrar havalandılar ve parise geldiler burada da bir şey kalmamıştı bataklığa dönmüştü 
buralar. Bir zamanlar avrupanın en büyük kentlerindendi. Ve yine atladılar uçağa istikamet new 
yorktu. Haritadan silinmişti. Zaten stelgor göçünden evvel bile bir kasaba görünümündeydi stelgor 
göçü öncesi dünyada tek büyük başkent vardı. Sonra istikamet kudüse çevrildi mescidi aksa ve 
süleyman mabedinin arazisi seçilebiliyordu bomboştu çünkü diğer kısımlar ormanlık olurken bile 
orasına takdiri ilahidir ki bir şey olmamıştı. 
 
Son olarak mekkeye uçtular mekke arazisi kumlarla kaplıydı ve yer yer mermer bloklar seziliyordu. 
Kabe arazisi üzerinde olabilirlerdi. Bir gün burası tekrar canlanacaktı. Sonra uçakla yeni kayseriye geri 
döndüler ve bol bol fotoğraf çektiler. 
 
Kedigiller savaşı 
 
Soir seferi ertelenmişti ve 7070 yılına kadar uzay teknolojisi eski haline dönmüştü ster sisteminde. Bu 
sebeple yeni bir sefer yapılacaktı ama tam sefer olacaktı ki alintliler buduk gezegenini ziyaret etmesin 
mi? Geldiler ziyarete ve anlattılar olanları. Soir sisteminde onellerin yaptığını da anlattılar ve 
görünüşe bakılırsa insanlar köleleştirip hayvanlaştırılmıştı. Alintliler insanların kara kaşına kara gözüne 
bu savaşı istemiyordu soir sisteminde pay almak için istiyordu ve kurawlar da kabul etti bunu. 
Savaşacaklardı. Ön saldırı uzay gemisiyle yapılacak ve elektronik sistemleri çalışmaz hale getirilecek, 
kara savaşı kurawlar ve insanlarca yapılacaktı. Alintliler bu savaş için yeteri miktarda gemiye sahipti. 
Oneller henüz yıldızlararası uzaya çıkacak kapasitede değillerdi sonuçta asırlar içerisinde uzaya 
çıkamadıklarından teknolojileri yerinde saymıştı. Her ırkın gelişim hızı aynı olmuyordu. İnsanlar bu 
savaşa kedigiller savaşı diyecekti çünkü oneller aslana kurawlar kediye benziyordu. 
 
7071 yılında savaş için soir sistemine girdi gemiler ve gezegeni kuşattılar uzay gemileriyle. Manyetik 
saldırı elektrik sistemlerini devre dışı bırakmıştı sonrasıysa insanların ve kurawların gezegene ayak 
basmasıyla başladı. 6 ay sürdü meydan muharebesi ve birçok insan kurtarıldı. Bu insanlar artık 
hayvanlaşmıştı desek yeriydi çünkü yetişkinlerde bile zeka seviyesi 7 yaşındaki çocuk kadardı. Hatta 
asırlar sonra kendileri gibi insanları gördüklerinde anlam veremediler bu duruma. 6 ay içerisinde onel 
nüfusunun 3’te 2’si gezegenden silinmişti ve nihayetinde oneller teslim olmuştu. Alint-insan-kuraw 
ırklarından oluşan gezegen konseyi gezegeni yönetecekti. Alınan kararlar şunlardı; 
 

- Soir-c gezegeninin idaresi ikinci bir emre kadar alintlilerce üstlenilecektir. 
- Alintliler, kurawlar ve insanlar soir madenlerinin %60 hissesine 100 soir yılı boyunca sahiptir 

ve bu madenleri istedikleri gibi gezegen dışına çıkartabileceklerdir. 
- Güvenlik kuvvetleri gezegen çapında insanlardan oluşacaktır, sadece en alt rütbedekiler 

onellerden oluşacaktır. 
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- Kurawlar ise yerel yönetimleri idare edecektir. 
- Onellerin yaşam ve çalışma hakları konseyin teminatı altındadır. Hiçbir onel’in hayatına 

müdahale edilmeyecektir herkes evinde yaşamaya devam edecektir. 
- Asırlar evvel hayvanlaştırılan insanlar özgürlüklerine kavuşturulup ıslah edilip dünyaya 

gönderilecektir. 
 
İşte bu şekilde oneller kendi gezegenlerinde 2. Sınıf konumuna düşmüştür. Gezegenin idaresinde en 
rütbeliler onellerden oluşmamıştır. Bir zamanlar evcil hayvan yaptıkları insanlar artık asayişten 
sorumlu olmuştur. Oneller ektiklerini biçmiştir zulüm zalimlerin yanına kalmamıştır. İnsanlar 
hayvanlaştırılan insanları zar zor ıslah etmiştir. Aralarında birini ıslah etme çalışması yapan 
uzmanlardan biri şöyle anlatmaktadır; 
 
“Bu insan 20’li yaşlardaydı ama bir çocuk kadar zekası vardı ve ona bizim gibi giysiler verdik bizim gibi 
yaşamasını öğrettik. Çatal kaşık kulllanmayı öğrettik buna. Dostumuz yavaş yavaş alışıyor gibiydi bizim 
gibi olmaya ve öğrenmeye de hevesliydi. Yazıları gördüğünde pek anlam veremiyordu yazıktı çünkü 
okuma yazma yetileri körelmişe yakındı. Aylar sürdü onu kendi kıvamımıza getirmek. Konuşma hızı 
bizim kadar olmasa da mevcuttu. Onlara anlattık dünya adlı gezegenden geldiklerini ve onellerin 
kendilerini köleleştirdiğini ve kendilerinin suçlu olmadığını. Aslında onellerden daha yüce bir ırk 
olduklarını anlattığımızda bize boş boş bakıyorlardı çünkü onelleri hep sahipleri zannetmişlerdi. 
Onlara hayvan oldukları ve onellere itaat öğretilmişti çünkü. Ama bu denek üzerinde çalıştıkça olumlu 
sonuçlar elde etmiştik. Birkaç ay içerisinde intikam duyguları beslemeye bile başladı onellere karşı. 
Çünkü haksız yere köleleştirildiklerini anlamıştı hem de asırlardır.” 
 
İnsanlar dünyaya göç etmeye başlıyor 
 
7076 yılında ıslah edilen insanlarla birlikte birsürü gemiyle birlikte muşra, buduk ve soir-c’den insanlar 
akın akın dünyaya gelmişlerdi. Nüfus artmıştı artık dünyada ve her geçen sene daha çok kişinin 
geleceği kesindi. Dünyada hayat ikinci baharını yaşıyordu. Acaba korkulan olacak mıydı? Tekrar 
dünyanın doğal dengesi insanlar tarafından bozulacak mıydı? Bu en büyük soruydu. Bununla da 
kalmadı teknolojik destek sağlandı diğer medeniyetlerden ve büyük bir yol hattı oluşturuldu, yeni 
şehirler kuruldu. Milyonları bulmuştu insanlar yine. 7100 yılına gelindiğinde dünyada 10 milyon insan 
yaşıyordu ve teza hem’in ölüm yılıydı bu yıl. Artık eskisi gibi dünya tekrar kurulduğu için yeni kayseri 
ismini değil kayseri ismini kullanmaya başlamışlardı. Kayseriden başka adana, konya ve sivas vardı. 
teza hem zamanında kudüs ve mekke yeniden inşa edilmiş, kabe ve mescidi aksa yeniden ayağa 
kaldırılmıştı. Teza hem’den sonra başa torunu Dir hem(6880-7111) geçti. Dir hem’in yaşı ilerlemişti 
lakin uxirego etkisi geçmesinden dolayı insan ömrü günden güne 100 yıl civarına düştüğü için şu an 
böyle bir vaziyet vardı. dir hem’in akranları 21. Yüzyıldaki insanların ömrü kadar ömre sahiptiler. Dir 
hem zamanında uzayda insan, fino, alintli, nemmik ırkları eskisi gibi uxirego kullanmaya başlamışlardı 
artık yine uzay vızır vızırdı fakat bir ortak idare hiç kurulmamıştı herkes kendi gezegeninin 
yönetiminde kendisi söz sahibi olacaktı. Dir hem’den sonra yerine en küçük oğlu mat hem(7025-
7133) geçti dünya yine asırlar sonra bir hanedanca yönetilmeye başlanmıştı dense yeriydi. Fino 
kökenli, buduk kökenli, soir kökenli insanlarla dünya insanları iyice kaynaşmışlardı asırların getirdiği 
genetik farklar evliliklerle yok olmaya başlamıştı bunda dünyanın fiziksel koşulları da etkiliydi tabii ki. 
Mat hem zamanında dünyadaki yerleşim olan bölgeler 4 farklı parçaya bölünmüştü bir çeşit eyalete 
dönüşmüştü. Neticede birçok farklı şehir kurulmuştu. Bu 4 farklı parçanın ilk parçası anadolunun ve 
kadim suriyenin büyük bölümünü oluşturan parçaydı burası dünyanın ilk idare bölgesiydi insanların 
liderinin kontrolündeydi diğer 3 kısımsa oğulları arasında paylaştırılmıştı. Yo hem’e eski yunanistanın 
kısımları, batı anadolu, trakya ve marmara denizi çevresi verildi yo hem(7040-7139) mat hem’in en 
büyük oğluydu bundan sonra buranın yöneticisi olacaktı. Mezopotamya havzasınaysa tau ceti kökenli 
insanlardan birisi olan mau der verildi mau der buranın yöneticisi olacaktı. Mısır, filistin ve hicaz 
yöresineyse buduk kökenli be dah atandı. Merkez idare bölgesindeyse yo hem batıya atandığı için 
veliaht yo’nun kardeşi ker hem(7051-7140) oldu. 
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Mat hem bu dünyada yeni şeyler başlatmış ve yeni ulusların babası olmuştu. Onun sayesinde yeni 
kültürler doğacaktı. Dünya eskisi gibi insanlarla şen olacaktı. Yeni kurulan bu idareler sayesinde 
insanlar alabildiğince gezegende yayılacaklardı. Mat hem’i ölümünden sonra bile insanlar saygıyla 
andılar. Mat hem zamanında kainattaki insan nüfusunun %60’ı dünyaya yerleşmişti. Mat’tan sonra 
oğlunun hükmü sadece 7 yıl sürmüştü ve fazla bir değişiklik olmamıştı. ker hem’den sonraysa yerine 
oğlu nuh hem(7075-7157) geçmişti. Nuh hem zamanında dünyaya son göçler yaşanmaya 
başladığından artık yönetim alanları büyümüştü hem dünyaya göçler hem de insan nüfusunun artışı 
münasebetiyle bu yeni idareler artık yavaş yavaş merkezden kopuyor gibiydi. Artık her yönetim birimi 
kendilerinin ilk yöneticisinin adını millet adı gibi kullanmaya başlamıştı. Batıdakiler kendilerini yohemi 
olarak adlandırdı. Doğudakilerse kendilerine moderi dedi. Kuzey afrika ve arabistan yöresindekiler de 
kendilerine bedahi demeye başladı. Artık yepyeni milletler doğuyordu 
 
Sondarlıların dünya ziyareti 
 
Sondar yıldızında susuz yaşayan akıllı canlılar vardı. bunlar suya ihtiyaç duymuyorlardı gezegenlerinde 
de pek su yoktu görseniz kurak bir gezegendi ama buna rağmen sondar sistemindeki sannut adlı 
yaşanabilir gezegenlerinde bitkiler ve hayvanlar mevcuttu. Suya ihtiyaç duymayan bu varlıklar taşları 
toz haline getirip yiyorlardı. Sıvı bir şey tükettiklerindeyse sarhoş oluyorlardı sıvı onlar için olmuş ya 
da olmamış mühim değildi. Çoğunlukla güneş ışığından faydalanıyorlardı. Oksijen değil helyum 
soluyorlardı oksijen onlara ağır geliyordu 5 dakika oksijene maruz kalsalar bayılabiliyorlardı. 7060 
yılında gelip dünyayı ziyaret ettiler. Sondarlılar 3 gözlü canlılardı kulakları da çok iyi duyuyordu. Çok 
etliye sütlüye karışmadan yaşayan ırklardan birisiydi. Dünyaya geldiklerinde diğer ırkların 
temsilcileriyle ve insanlarla görüştüklerinde çok farklı şeyler görmüşlerdi ve şaşırmışlardı bu suya 
muhtaç canlılara. İnsanların ve ilişki kurduklarının medeniyetlerinin yediklerini de yemiyorlardı bitki 
ve et yemeyi tercih etmiyorlardı, sıvı onlar için sarhoş edici bir şeydi. Onlar taş ve toprakları yemeye 
bayılıyorlardı tanışma yemeğinde masaların üstünde kayaları filan yemişlerdi. İnsanlardan ve diğer 
medeniyetlerden taş ticareti yapmayı istemişlerdi nihayetinde taş yiyorlardı bol bol taşa ihtiyaçları 
vardı. taş karşılığındaysa gezegenlerindeki altın meyvesi pekmezini vaat etmişlerdi. Gezegenlerinde 
yapısı altın olan meyveler vardı yumuşaklığı meyve yumuşaklığıydı ama altındı. Altın pekmezi 
karşılığında taş toprak alacaklardı çünkü gezegenlerini tüketiyordu bunlar. 
 
Uzay tüneli kısa bir süreliğine hayata geçiyor 
 
Yıl 7160’tı dünyada nüfus artmış diğer gezegenlerde azalmıştı insan bakımından tüm insanlar akın 
akın ana gezegenlerine dönüyordu. dünyanın liderliğineyse nuh hem’in oğlu olan ser hem(7100-7182) 
geçmişti. Ser hem kadim bir proje olan uzay tüneli projesini tekrar başlatmıştı. Teknoloji çok eskiydi 
ve dünyada çizimleri yoktu bu pahalı aletin. Tünel çizimleri buduk gezegenindeki arşivlerde 
bulunmuştu. Budukluların yardımıyla tünel 7160 yılında son bir kez açılmıştı insanların dünyaya 
dönmesi için. Ve de çalıştırıldı başarıyla. 2 gün boyunca açık kaldı bu yüksek miktarda enerji kullanan 
alet. 2 gün içerisinde insanlar akın akın eşyalarıyla birlikte dünyaya geliyorlardı. Tünele bir uçak 
sığmıyordu lakin otomobiller ve kamyonlar sığıyordu ve uçmayacaklardı tünelden geçerken. Akın akın 
geçtiler tünelden dünyaya indiler. 10 milyon kişi gelmişti uzay tüneliyle ve budukta insan kalmamıştı 
artık tüm insanlar dünyaya göç etmişti. Büyük bir masraftı bu kadar kişiyi göç ettirmenin masrafı. Tüm 
insanlar tatlı dille yapılan propagandalar sayesinde dünyaya göç etmişlerdi artık. Dünya vaat edilmiş 
topraklardı çünkü insanlar için. Sonuçta bugün dünyaya gelip yeni yerler parsellenmezse yarın 
dünyadan arsa almak zorlaşacaktı. Bu göç sonrasında dünyada yeni yerleşim yerleri de kuruldu. 
Buduktaysa insansız yeni bir çağ başlıyordu. 
 
Daha sonrasında buduktaki tünel muşra’ya taşındı ve muşradaki insanları dünyaya taşıdı. 7161 yılında 
muşra gezegenindeki 10 milyon insan dünyaya dönmüştü. Artık dünya üzerinde 1 milyar insan 
yaşıyordu ve tüm insanlar dünyada yaşıyordu. 
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7100’lü yıllar olağan seyrinde ilerliyor insanlar kendi medeniyetlerinde hayatlarına devam ediyorlardı 
hakeza diğer ırklar da öyleydi yakın galakside barış ortamında yaşıyordu bütün ırklar herkes çok 
mutluydu uzay meselelerinde. Artık insanların kendi yuvalarında yaşamaları sebebiyle diğer ırklar da 
bir nevi rahat nefes almıştı. Kurawlar ise akın akın somen gezegenine gidiyorlardı yani kadim 
gezegenlerine. 
 
7200 yılının 10 ocak günüydü dünya tarihinde ve bu soğuk günün gecesini gökyüzündeki altın renkli 
ışık aydınlatmıştı. Bu o güne kadar hiç karşılaşılmamış bir medeniyetti bu şekilde bir uzay aracı hiçbir 
ırkta yoktu hiçkimsenin aracı parlamıyordu bu şekilde. Sanki insan gözünün göremeyeceği renkleri 
saçıyor gibiydi ve bu ırkın aracı dünyaya iniş yaptı ve ilginçtir ki bu araç ineceği yeri ineceği şekilde 
büküyor ve öyle iniş yapıyordu. İniş yapıldı yetkililer bu ırktan ziyaretçilerle ilgilendiler. Bu ırkın 
ziyaretçileri bir tuhaftı boyları 2 metre civarındaydı saçları sarı ile yeşil karışımıydı ciltleri de renkliydi 
ve parlıyordu. İnsanlar gibi 2 gözleri vardı var olmasına da gece görüşleri de vardı ayrıca ellerinde ve 
ayaklarında 7 adet parmak vardı. beyinlerinin idrak kapasitesi çok gelişmişti telepati kullanıyorlardı 
böyle bir ırk ne görülmüştü ne duyulmuştu samanyolunu bile aşkın bir medeniyetti. Ve ikinci bir şoku 
da yaşadı insanlar ki o da dünyaya indikleri uzay gemisinin ana gemi değil iniş gemisi olmasıydı. 
Bunlar ana gemi olarak bir gezegeni kullanıyorlardı gezegeni gemiye çevirmişlerdi ve dünyaya 5 
milyon kilometre mesafede park etmişlerdi. 
 
Kendilerini tanıttılar ve insanların ağzı açık kaldı bunlar kendi yıldızlarındaki gezegenlerinde bir yılın 
8000 dünya yılına eşit olduğunu söylüyorlardı. Bir gününse 100 dünya saatine eşit olduğunu 
söylüyorlardı. Kendi ortalama ömürleri sorulduğunda cevap dudak uçuklatıcıydı; ortalama 1 milyon 
yıl! Dile kolay 1 milyon! İnsanlık tarihinden bile eski bir süreç. Ve işin ilginci bu gemiyle 500000 yıl 
kadar önce de dünyaya uğradıklarını söylüyorlardı. Hatta anlattılar 500 bin yıl önce uğradıklarında 
insanların dünyada olmadıklarını ve başka bir medeniyetin dünyada olduğunu. 500 bin yıl önceki 
dünyaya yakın yıldızların sakinlerini de başka başka şekillerde anlatıyorlardı ne kuraw ne fino gibi 
ırkların emaresi yoktu onun yerine başka başka ırklardan bahsediyordu. Anlaşılan hiçbir ırk 
kalmamıştı o zamanlardan. Ve insanlara şunları dediler; bu uzayda bazı canlılar gelir bazı canlılar 
ansızın gider bir gün siz de ansızın ortadan kaybolursanız şaşırmayın efendiler. Bu ırk dünyaya daha 
evvel geldiklerindeki dünyanın sakinleriyle de bir süre vakit geçirmişti şimdi insanlarla birlikte bu vakti 
geçirecekti. İnsanlar hep şunu merak etti; 
 
Neden? Neden sadece dünya? Bir anlamı mı vardı dünyanın? Samanyolunun ücra bir köşesinden 
başkası değildi bu gezegen. Tabi bu suale andromedalıların cevabı basitti; 
 
“bakın galaksinizin yapısı bizim galaksimizin yapısına çok benziyor hatta ikizi gibi de diyebiliriz. Hakeza 
üzerinde yaşadığınız güneş sistemi bizim kendi güneş sistemimizle aynı konumda. 2 sistemin de 
haritasını yapsak güneş sistemlerimizin yerleri örtüşecek vaziyette. Bizim gezegenimiz daha büyük 
güneşimiz de daha büyük ama sizin sistem bizim sistemin minyatürü gibi. Kıtalarımızın konumları bile 
birbirine benziyor, hatta haritamızı gösterelim görün benzerliği(haritayı gösterirler) 
 
Haritayı insanlar gördüklerinde şaşkınlığını gizleyemez “yok canım atıyor bunlar” diyeceklerdir 
neredeyse çünkü dünya haritasına çok benzemektedir. Benzerlik %80 oranındadır. Ve devam ederler 
konuşmalarına; 
 
“o yüzden ara sıra dünyaya gelip ne olup bittiğini kontrol ederiz ve dünyanın çevresindeki 
medeniyetleri ortadan kaldırırız eğer kaldırmazsak bizim galaksimizde huzursuzluk dönemi başlamış 
olur ve gördüğümüz kadarıyla yine güneş sisteminin çevresinde başka ırklar meydana gelmiş ve 
ortalık vızır vızır olmuş. Bu sebeple diğer yıldızlardaki akıllı yaşamları yok etmemiz gerekiyor” 
dediklerinde insanların lideri mat hem(7136-7210) dehşete düşmüştü ve “buna izin veremeyiz” 
demişti. Halbuki andromedalılar izin istemiyordu ve “yapacağız” diyordu. İnsanların da engel olmasını 



 
 

274 
 

istemiyordu çünkü teknolojileri muhteşemdi. İnsanlar el mahkum kabul etmek zorunda kaldılar ve 
andromedalılar birkaç iniş gemisiyle dünyayı çevrelediler insanların direnmemesi için. Daha evvelden 
dünyaya geldiklerinde de bunu yapmışlardı. Ve harekete geçtiler gezegen biçimli ana uzay 
gemileriyle. Ana andromeda gemisi güneşten enerji çekerek ilk durağı olan alfa centauri’ye gitti ve 
gidiş o gidişti tüm gezegeni yaktı ateşle. Ateşten ırklar kaçamıyordu nihayetinde. Lakin diğer 
gezegenlerde daha müşfik olmayı seçtiler ve dondurma yöntemini seçtiler. Özel bir virüsle 
hedeflenen türden canlılar donduruluyordu bu ışını sadece hedefteki gezegenin atmosferine 
gönderdiklerinde havayı soluyan canlı donup buz kesiliyordu ve ölüyordu zaman içerisinde de çeşitli 
darbelerle yerle bir oluyordu. Ve bir süre içerisinde yakın uzayda insan harici hiçbir ırk kalmamıştı. 
Tüm ırkları yok eden andromedalılar güneş sistemine geldi ana gemileriyle ve telekonferans 
yöntemiyle görüştüler dünya lider mat hem ile; 
 
+dünyada bizden önce yaşayan ilk ırkı siz mi bitirdiniz? 
-hayır. Hatta şaşırdık sizden önce yaşayan o ırkın ortadan kayboluşuna. Gerçi pek kayıp sayılmazlar 
ama bu iş sizi aşan bir konu. Sonuçta tanrı ne isterse o olur. 
+tanrının görevlisi misiniz? 
-hayır asla bizim tanrıyla bir temasımız yok biz ölümlüyüz 
+dinozorların yok olmasıyla alakanız var mı? 
-bizim ırkımızın tarihi 1 milyar yıllık bir tarih ve evet dinozorların yok olmasında payımız var ama 
kazara oldu. Sen git pilot canım sıkıldı diye asteroitlerle oyna oraya buraya asteroit at ve yanlışlıkla git 
dünyaya da bir tane sallayıver. Sonuç? Dinozorlar yok oldu tabi. Ayrıca bir şey diyeyim o devirlerde 
dünyaya yerleşmeyi bile düşünmüştük. Lakin nasip olmadı. Fakat rabbimizin bir bildiği varmış 
demekki ve sizi yaratmış bir şekilde ve dünya olmuş sizlerin. 
+vay be! Acaba bir daha ne zaman görüşürüz? 
-Belli olmaz. Sonuçta takdiri ilahi. Rabbimiz belki bizi yok eder belki sizi yok eder belki evreni toptan 
yok eder. Biz sadece işin bahanesiyiz evrenin varlığının bahanesi. Hiçbir canlı bilmez sınırsız bilgiyi. 
Herkes aslında cahildir. 
 
Ve uxirego efsanesi burada sona ermişti insanlar artık yakın uzayda tek başlarınaydı ve uxirego’nun 
yegane kaynağı olan aras gezegenine ne mi oldu? Andromedalılar gezegeni ikinci uzay gemisi yaptı 
dönüş yolunda ve kendi galaksilerine geri döndüler. İnsanlarsa artık uxirego kullanmayı da artık 
bırakmıştı. Bir efsane de böylece kapanmış oldu. Andromedalılarıysa bir sürpriz bekliyordu o da 
şuydu; 
 
Galaksilerine döndüklerinde gezegenlerinin yerinde yeller esiyordu. Artık andromedalıların bir 
gezegeni yoktu onlar şimdi göçebe bir hayat sürmeye mecbur kalacaklardı ellerinde ve avuçlarındaki 
tükettikleri ırkların kök hücreleriyle. Bunları bir şekilde değerlendireceklerdi artık. Neticede bir filo 
kadar andromedalı kalmıştı artık uzayda.  
 
UXIREGO’DA DÜNYA ÜLKELERİ 
 
IRAK KRALLIĞI (2019-2033) 
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Başkent: bağdat 
Para birimi: ırak dinarı 
Yönetim biçimi: krallık 
Kral: 1. Hüseyin 
 
Irak krallığı 2019-2033 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan krallıktır yoğun siyasi kargaşa sebebiyle 
2019 yılında restore edilen ırak monarşisinin başına 1. Hüseyin geçmiştir. Monarşi ile kısa zamanda 
kendini toparlayan ırak devleti newoo’nun kışkırtmaları neticesinde çevre ülkelere rahatsızlık vermesi 
sebebiyle türkiye, ürdün ve kuveyt tarafından fethedilip 3 eşit parçaya bölünmüştür. 
 
NUSAYRİ DEVLETİ (2025-2037) 
 

 
 

 
 
Başkent: Lazkiye 
Devlet başkanı: Beşar el esed 
Yönetim biçimi: Cumhuriyet 
Dini: nusayrilik 
Para birimi: nusayri lirası 
 
Suriye iç savaşı yüzünden suriyenin uluslar arası olarak işgalinin bitmesinden sonra suriyenin batı 
kıyılarında esed ailesi tarafından kurulan devlettir. Şam cumhuriyetiyle nüfus mübadelesi yapmıştır. 
Doğu sınırını asi nehri belirler.Türkiyedeki 2035 darbe girişimi esnasında girişim başarılı olsa hatay ve 
adanayı alacak devlet olarak belirlenmiştir ama başarısız olmuştur. 2037 yılında lübnanla birleşerek 
levant cumhuriyetini oluşturmuştur. Bu birleşim olmasaydı nusayri devletine Türkiye bu ülkeye darbe 
girişimine iştirakten ötürü savaş açmayı planlıyordu. Nusayri devleti tarihteki ilk bağımsız nusayri 
devleti olma özelliğini taşıyordu. İran ve lübnan ile de ilişkileri iyiydi. 
 
LEVANT CUMHURİYETİ (2037-2150) 
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Başkent: beyrut 
Öncülü: Lübnan cumhuriyeti, nusayri devleti 
Ardılı: Türkiye imparatorluğu halep eyaleti, Türkiye imparatorluğu şam eyaleti 
Yönetim biçimi: federal cumhuriyet 
 
Lübnan ile nusayri devletinin 2037 yılında birleşiminden itibaren vücut bulmuş devlettir. Bu 
birleşmeye türkiyedeki darbe girişimi esnasında nusayri devletinin aldığı rol sebep olmuştur. 
Türkiyenin monarşi restorasyonu sonrasında savaşın kapıda olduğunu anlayan nusayri devleti apar 
topar lübnana katılma kararı almıştır. Hakeza ırakın başına gelenleri gören iran nusayri devleti için 
kendi ordusunu ateşe atmak istememiştir bile. Rusya da hakeza bu duruma sessiz kalmıştır 
lazkiyedeki üslerine dokunulmaması kaydıyla fakat nusayriler ellerini çabuk tutunca nusayri devleti 
ilhakı gerçekleşmemiştir ve levant cumhuriyeti kurulmuştur. 
 
Levant cumhuriyeti ortadoğunun en renkli ülkesidir. Ülkede birçok dini görüş bir arada yıllarca 
yaşamıştır huzur içinde yaşanılabileceğini göstermiştir. Bu örneği sergilemekteki motivasyonu da 
doğu ve kuzey komşusu türkiyedir elbette. 
 
2100’lü yıllardaysa geçmişin buzları erimiştir levant cumhuriyetiyle türkiye arasında samimi ilişkiler 
gelişmiştir. Akdenizdeki süper güçlerin arasından Türkiyeyi kendine çok yakın gören levant 
cumhuriyeti Türkiye ile barışçıl yollardan birleşmiştir. Ve de Türkiye imparatorluğunun halep ve şam 
eyaletleri arasında paylaşılmıştır idari olarak. Levant cumhuriyeti dünyada hoşgörü bakanlığını ihdas 
eden yegane devletti. Hoşgörü bakanlığı ülkedeki farklı grupların bir arada yaşayabilmesini 
sağlamaktaydı. 
 
BREZİLYA (1889-2235) 
 
Öncülü: brezilya imparatorluğu 
Ardılı: güney amerika birleşik devletleri 
Resmi dil: portekizce 
Din: hristiyanlık, futbolizm 
 
Brezilya güney amerikanın yıllar boyu süper gücü olmuştur lakin bu gücü ekonomik değil coğrafi güç 
olarak kalmıştır ekonomide yer yer sıkıntılar görmüş olan brezilya bu sebeple emperyalist politikalar 
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izlemekten uzak durmuştur. 20. Yüzyılla birlikte futbol konusunda tüm dünyada başarılı olduğunu 
keşfeden brezilya 2025 yılında dünyada ilk kez futbol bakanlığını kurmuştur ve brezilyada kurulan bu 
futbol bakanlığının amacı hep şu olmuştur; 
 
Tüm brezilya vatandaşlarını futbol konusunda yetiştirip her brezilyalıyı doğuştan futbolcu yapmak. 
Hatta durum öylesine ileri gitmiştir ki başka ülkelerde zorunlu askerlik hizmeti varken brezilyada 
zorunlu futbolculuk hizmeti bile çıkmıştır. Futbol bakanlığı ciddi ciddi her sene 22 yaşındaki gençleri 
ülkedeki çeşitli futbol takımlarında futbol oynasınlar diye zorunlu hizmete tabi tutuyordu ve bu 
sebeple her kulübün futbol bakanlığı hizmet şubesi bulunuyordu. Brezilya profesyonel futbol ihraç 
edip satıyordu tüm dünyaya. Futbol bakanıysa brezilya milli takımının jübilesini yapmış 
oyuncularından seçilirdi. Üstelik bir de leblebi gibi gol atıyorsa oyuncu bu ne demekti? Bu bir dahaki 
sene bakan koltuğu hazır demekti. 
 
Brezilya kökenli bir din olarak futbolizm 
 
Brezilyadaki bu futbol ortamı futbol holiganlığına yeni boyutlar kattı ve futbolizm dinini oluşturdu 
2100’lü yıllarda. Normalde bir parodi din olarak başlayan futbolizm holiganlıkla birleşerek ve “neden 
olmasın?” düşüncesinin etkisinde kalarak futbol tanrısı globus’un gönderdiği ilahi bir din olarak ele 
alındı. Bu dinde rekabet kutsaldı ve her takım taraftarı kendi takımıyla övünmeliydi. Bu dinde tüm 
takımlar bu dinin parçası olsa bile takım değiştirmek küfür olarak algılanıyordu. Brezilya nüfusunun 
%10 kadarı bu dine inanıyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerine de bu futbolizm akımı yayılmıştı hakeza. 
2200’lü yıllardan itibaren eski popülaritesini yitiren bu inanç daha sonra tamamen terk edilmiştir. 
 
Brezilyanın güney amerika birleşik devletlerine katılması 
 
Değişen dünya şartları sebebiyle artık dünyada ülke sayısının azalması sebebiyle brezilya güney 
amerika birleşik devletlerine katılmayı uygun görmüştü. Bu aslında güçleri birleştirmekten başka bir 
şey değildi. Brezilyanın toplam nüfusu güney amerika birleşik devletlerinden fazlaydı ve katılımdan 
sonra bu brezilyanın lehine olmuştu GABD’de brezilya etkisi artmıştı bu entegrasyondan sonra 
GABD’de portekizce dil olarak daha yaygın hale gelmişti. İspanyolca konuşanlar asimile olmaktan 
korkar olmuştu. Lakin bu dillerin ikisi de nihayetinde latin diliydi. 
 
GÜNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (2046-2379) 
 
Tarih boyunca kullandıkları bayraklar; 
 
2046-2101 arası; 
 

 
 
2101-2235 arası; 
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2235-2330 arası; 
 

 
 
2330-2379 arası; 
 

 
 
En geniş sınırlarıyla güney amerika birleşik devletleri; 
 

 
 
Başkent; bogota(2046-2250), Rio de janeiro(2250-2379) 
Resmi diller; ispanyolca, portekizce 
Para birimi; americal 
Öncülü; venezuela, kolombiya, ekvador 
Ardılı; latin amerika birleşik devletleri 
 
Güney amerika birleşik devletleri 2046 yılında ekvador, kolombiya ve venezuela’nın iştirakiyle 
kurulmuş olan bir devlettir. Başarılı bir girişim olan bu devlete 2101 yılında peru katılım göstermiştir. 
2235 yılında surinam, guyana ve brezilyayı da bünyesine katan GABD brezilyanın nüfusu sebebiyle 
brezilyalı etkisi altına girmiştir bu birleşmeden brezilya çok karlı çıkmıştır kağıt üzerinde GABD’ye 
katılan ve hukuki varlığını sona erdiren olmasına rağmen. Brezilyanın GABD bünyesine girmesi 
başkentinin de değişmesine sebep olmuş 2250 yılında başkent bogota’dan rio de janeiro’ya 
taşınmıştır. 2330 yılındaysa bu devlete şiljantivay’ın da katılmasıyla ispanyolca konuşan sayısı tekrar 
ezici çoğunluğa ulaşmıştır. . dünya savaşındaysa meksika ile savaşan gabd meksikayı ilhak etmiş ve 
savaş sonunda Latin amerika birleşik devletlerinin kuruluşunu ilan etmiştir. 
 
LATİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (2379-2463) 
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Başkent: caracas 
Para birimi: americal 
Resmi diller: ispanyolca, portekizce 
Azınlık dilleri: surinamca, ingilizce, fransızca 
Öncülü: gabd 
Ardılı: yeni dünya devleti 
 
orta amerika ülkeleri ve tüm güney amerikayı kapsamaktaydı. Avrupa birliğinin güney bölgelerinde 
gözü olduğu su götürmez bir gerçekti. Bu devlet 2463 yılında değişen dünya ve uzay dengeleri 
sonucunda yeni dünya devletiyle birleşmişti. Bu devletin başkentiyse caracas olarak seçilmişti. 
 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1776-2227) 
 

 
 

 
 
Başkent: washington 
Para birimi: amerikan doları 
Resmi dil: ingilizce 
Dini: protestan(%40), deizm(%25), katolik(%14), mormon(%10), müslüman(%9), diğer(%1) 
Öncülü: ingiltere krallığı 
Ardılı: kuzey atlantik birliği 
 
1776 yılında kurulmuştur dünyanın 1.süper gücüdür 2020’li yıllardan itibaren daha içe dönük politika 
izlemiştir.  2026 tarihinde kanadayı diplomatik yollardan ilhak etmiştir. 2032 yılındaysa izlanda abd’ye 
katılmıştır. 
 
4.dünya savaşı sonrasında grönlandı topraklarına katmıştır, 2227 yılında iskoçya ve irlandayı 
topraklarına katmıştır ve bu vesileyle ismini Kuzey atlantik birliği olarak değiştirmiştir. 
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2155 yılına kadar başkanlar listesi şunlardır; 
 

Başkan Doğum-ölüm Görev yılları 

Donald Trump 1946-2033 2016-2024 

Franklin coined 1961-2030 2024-2030 

Richard dwarf 1959-2036 2030-2032 

Leonardo blue 1971-2056 2032-2036 

james smith 1977-2051 2036-2040 

robert hard 1990-2070 2040-2048 

maria tangerine* 1987-2069 2048-2056 

alexander coined 1978-2057 2056-2057 

Gerard boat 1986-2062 2057-2060 

daniel moth 1993-2077 2060-2064 

nicolas coined 2012-2080 2064-2072 

Cydane soury 2031-2090 2072-2076 

Samuel carrier 2050-2110 2076-2084 

Slovan Jack Luton 2045-2101 2084-2092 

judah crusty** 2042-2113 2092-2095 

Sheldon Roodney moore 2053-2120 2095-2096 

Julio Cesar Truegun 2060-2132 2096-2100 

Frank crooping 2061-2143 2100-2108 

Elliot Sheldon joy 2062-2130 2108-2112 

Rose calculus 2060-2146 2112-2120 

David undaunted 2059-2132 2120-2128 

Sean rock 2069-2140 2128-2136 

Andrew Tree 2076-2160 2136-2144 

george lincoln 2081-2159 2144-2152 

Thomas bush 2080-2161 2152-2160 

Herbert obama 2091-2170 2160-2168 

John clinton 2099-2175 2168-2172 

Helena brush 2110-2183 2172-2180 

David trump 2120-2194 2180-2188 

Carl stoneson 2140-2200 2188-2196 

Henry rocker 2153-2222 2196-2200 

Nicolas coined*** 2200-2210 2200-2210 

Ralph coneter 2179-2256 2210-2212 

Heat huxley 2185-2250 2212-2222 

Adrian quasar**** 2161-2244 2222-2227 

 
*maria tangerine ilk kadın ABD başkanıdır. 
** Yahudilik dinine inanan ilk ABD başkanı. 
***yapay zeka olarak başkanlık yapmıştır. 3 dönem seçilmiştir ama savaş bitiminde kapatılmıştır. 
Aslen ölü bir başkandır. Ondan sonra abd’de başkanın bir dönemi 5 yıl olarak yeniden dizayn 
edilmiştir. 
****son abd başkanıdır. 2227 yılında abd isim değiştirerek KAB olmuştur. 
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KUZEY ATLANTİK BİRLİĞİ (2227-2462) 
 

 
 

 
 
Resmi dil: ingilizce 
Hakim din: protestan hristiyan 
Başkent: atlantic city 
Para birimi: atlan 
Milli marş: my country tis of thee 
Öncülü: amerika birleşik devletleri 
Ardılı: yeni dünya devleti 
 
2227 yılında abd’nin isim değiştirmesiyle oluşan büyük bir devlettir adından da anlaşılacağı üzere 
kuzey atlantiğin tartışmasız söz sahibiir dünyanın 4’te birini idare etmektedir. 2240 yılında karayipleri 
bünyesine katan KAB aynı yıl belize’yi meksikaya kaptırmıştır. 2261 tarihindeyse ingiltere 
cumhuriyetini de bünyesine katarak kaderin cilvesini oluşturmuştur boynuz kulağı bayağı bir 
geçmiştir. İngiltere asırlar evvel kendi kurduğu devlete katılmıştır. Silah endüstrisi ve uzay 
teknolojileri konusundaki birinciliğini kaybetmeyen KAB güneş sistemi kolonilerinde de vatandaşlara 
sahiptir ve gezegenler arası şirketleri mevcuttur. Newoo düzeninin besleyiciliğini yapan KAB 5.dünya 
savaşına katılmamıştır ama savaşın çıkmasına sebep olanlardan birisidir çünkü israile gaz vererek 
armageddon’u gerçekleştirmiştir. savaş sonrasında toprak kaybetmeyen KAB, heyni düzeninin newoo 
üyelerine suikastleri sebebiyle newoo’yu artık kullanamamıştır onun yerine uxirego’yu kullanmaya 
başlamıştır. Dünyada akdeniz imparatorluğuyla beraber uxirego kullanabilen 2 devletten birisidir. 
 
Kuzey atlantik birliği 1.güneş sistemi savaşından sonra dünya devletler kongresi tarafından öne 
sürülen tek dünya devleti fikrinin sadece 3 devlet tarafından kabul edilmesine kadar yaşayan 
devlettir. 1.güneş sistemi savaşında ağır kayıp vermiştir. 50 milyonluk new york kenti atom 
bombasına maruz kalmış ve yerle bir olmuştur büyük bir trajedi olmuştur. Yüzlerce yıllık kent ortadan 
kalkmıştır. 2462’de ab ve latin amerika birleşik devletlerinin de katılımıyla varlığı yeni dünya devleti 
haline gelerek sona ermiştir. 2388-2462 arası başkanları şunlardır; 
 

Başkan Görev süresi 

Adrian quasar 2227-2237 

Rani mutton 2237-2247 

William howercraft 2247-2257 

Yuix meadow 2257-2267 
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Hary coneter* 2267-2277 

Abraham johnson 2277-2287 

Richard fillsome 2287-2297 

Henry freegun 2297-2307 

Daniel syrup 2307-2317 

Friedrich rabal 2317-2327 

Richard johnson** 2327-2337 

Rix andot 2337-2347 

Friedrich rabal*** 2347-2357 

Mosser noose 2357-2367 

More tessy matter 2367-2377 

Samuel noon**** 2377-2387 

Giallo moore 2388-2398 

Dweller johnson 2398-2408 

Bernard crook 2408-2418 

Kenneth uranus 2418-2428 

Gothard seal 2428-2438 

Solomon handling 2438-2448 

Julius meaninged 2448-2458 

Donald clinton 2458-2462 

 
*Ralph coneter’ın oğlu 
**Abraham johnson’ın oğlu 
***2.kez iktidarı 
****samuel noon sonrasında 1 sene başkanlık yetkisi geçici olarak kongreye verildi. 
 
YENİ DÜNYA DEVLETİ (2462-2500) 
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Başkent: atlantic city 
Resmi diller: ingilizce ağırlıkta lakin resmi bir dil yok 
Para birimi: newban 
 
Yeni dünya devleti LABD, AB ve KAB’nin birleşiminden oluşmuş devasa bir devlettir. Dünyanın batı 
yarımküresinin hakimidir, akdeniz imparatorluğunun müttefikidir. Öncüllerinin aksine bir miktar 
otoriter bir devlettir. 2462 yılında kara kıta savaşını kazanan yeni dünya devleti afrikada ilk 
topraklarına da sahip olmuştur. 2480 yılında maint faint’in yolsuzluklarının ortaya çıkması ve ydd 
halkının kongreye olan güveninin bu sebeple azalması sebebiyle yapılan erken seçimde seplen areis 
ydd başkanlık koltuğuna oturmuştur. Faint’in pisliklerinin ortaya çıkmasında areis’lerin parmağı 
olduğu da söylenmektedir. Seplen areis’in iktidarıyla akdeniz imparatorluğuyla olan ittifak 
resmileşmiştir ve uxirego konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kısa zamanda antarktikadaki uxirego 
rezervini de bölüşen müttefikler diğer devletlerin gözünü korkutunca okyanusya, asya ve afrika 
birleşip doğu cumhuriyetler birliğini kurmuştur. Dcb ve müttefikler arasında fırtına öncesi sessizlik 
başlamıştır ve kutuplaşma uzaya sıçramıştır 2.güneş sistemi savaşının da fitili ateşlenmiştir. Ve bu 
savaştan müttefiği ile muzaffer bir biçimde çıkan ydd batı afrikada büyük kazanımlar elde ederek 
gücüne güç katmıştır. 2500 yılına kadar varlığını sürdüren ydd 2500’de tüm dünyanın tek devlet 
olmasıyla sona ermiştir. 2500’e kadarki başkanları şunlardır; 
 

Başkan Görev yılları 

Brian noinant 2462-2472 

Maint faint 2472-2480 

Seplen areis 2480-2500 

 
Tek dünya devletiyle birlikte yeni dünya devletinin idaresinin büyük bölümü yeni dünya kıtasına 
kalmıştır. Yeni dünya kıtasına kalan eski ydd toprakları; 
 
Yeni dünya kuzey ülkesi(YDKK) 
Yeni dünya orta ülkesi(YDKO) 
Yeni dünya güney ülkesidir.(YDKG) 
 
Ydd avrupa topraklarıysa avrupa kıtası batı avrupa ülkesi ismini almıştır. Afrika topraklarıysa afrika 
kıtasI batı afrika ülkesi(AFKBA) ismini almıştır. 
 
AFTACİSTAN (2083-2230) 
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Afganistan ile tacikistanın 2083 yılında birleşmesiyle oluşmuştur 2230 yılında iraftapkistan kurulana 
kadar varlığını devam ettirmiştir. 
 
FRANSA KRALLIĞI (2026-2061) 
 

 
 

 
 
Resmi dil: fransızca, korsikaca, oksitanca 
Başkent: Lyon 
Milli marş: grand dieu sauve le roi 
Para birimi: fransız kraliyet frankı 
 
3.dünya savaşı bitimine yakın güney fransadaki monarşistler tarafından özgür ve kukla olmamak 
adına kurulmuştur. Kurucusu robert bonaparte’tır. Bu krallığa 2027 yılında monako prensliği ve 
andorra da katılmıştır. İtalya ve iberya krallığıyla sonrasındaysa yeni roma imparatorluğuyla iyi ilişkiler 
geliştirmiştir. Güneybatı akdenizin hatrı sayılır ülkelerinden olmuştur kuzey ile sürtüşmeler yaşasa da 
asla sıcak çatışmaya kuzey yanaşamamıştır çünkü böyle bir durumda yeni roma imparatorluğu da 
devreye girecektir kaçınılmaz olarak. Robert bonaparte 2061 yılında ardında hiçbir varis bırakamadan 
vefat edince ispanyol hanedanından olan eşi sebebiyle ve halkın da yeni roma imparatorluğuyla 
birleşmeye meyilli olması sebebiyle yeni roma imparatorluğuna katılma kararı almıştır. 
 
İBERYA KRALLIĞI (2026-2048) 
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İspanyanın portekizi ilhakının ardından oluşturulmuş bir krallıktır tüm iber yarımadasının söz 
sahibidir. 2048’de isim değiştirerek yeni roma imparatorluğu adını almıştır. 
 
YENİ ROMA İMPARATORLUĞU (2048-2223) 
 

 
 

 
 
Newoo’nun moşe şalom liderliğinde Türkiye imparatorluğuna karşı denge kurma çalışmaları planı 
dairesinde iberya ve italyada büyük miktarda paralar harcayarak ve medya gücünü kullanarak 
kurduğu imparatorluktur. İki ulusun halkı medya yoluyla kaynaştırılmış ve roma imparatorluğu 
konusunda teşvik edilmiştir. Bu teşviklere papa da dahil olmuştur bu sayede iberya kralı juan 1.juan 
adıyla yeni roma imparatoru olmuştur. 2062 yılınday kral ricardo zamanında yeni roma imparatorluğu 
fransa cumhuriyeti savaşı gerçekleşmiştir ve fransanın geri kalanı da yeni roma tarafından 
fethedilmiştir. İmparatorluğun başkenti romadır. 4.dünya savaşında bir nebze doğuya doğu toprak 
genişleten yeni roma 2221-2223 yılları arasında Türkiye ile tutuştuğu savaş neticesinde tarih 
sahnesinden silinmiştir. İmparatorları şunlardır; 
 

İmparator Yaşam süresi Hüküm yılları 

Juan 1984-2056 2048-2056 

Ricardo* 2007-2086 2056-2086 

II.Juan 2031-2111 2086-2111 

Andrea** 2036-2113 2111-2113 

Mario 2060-2129 2113-2129 
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Luigi 2067-2143 2129-2143 

II.Ricardo 2091-2172 2143-2172 

Miguel 2155-2190 2172-2190 

III.Ricardo 2123-2210 2190-2210 

Alberto 2150-2223 2210-2223 

 
*En uzun süre tahtta kalan hükümdar 
**En kısa süre tahtta kalan hükümdar 
 
Yeni roma eyaletleri; 
 
Aquitania: güneybatı fransadaki eyalet. Fransız çoğunluklu 
Narbonia: güney fransa yahut eski adıyla oksitanya bölgesini kapsayan kısımdır 
Galia: orta fransa bölgesini kapsamaktadır paris bu bölgenin başkentidir. 
Hispania: bayağı ispanyanın %80 kadar aynısıdır sadece galiçya ve endülüs bölgelerini kapsamaz. 
Nüfusunun çoğu ispanyolca konuşur. 
Baetica: eski endülüs bölgesinde bulunur 
Lusitania: galiçya ve portekizi kapsayan eyalettir. 
Velopila: kuzey italyayı kapsayan eyaletin başkenti venediktir. 
Sicilia: sicilya adasında bulunan eyalettir. Mafya eyaleti olarakta bilinir oligarşinin hüküm sürdüğü bir 
eyalettir. Yeni roma imparatorluğunun en otantik bölgelerinden birisidir bu eyalette herkesin belli bir 
ailesi vardır herkesin arkası sağlamdır. 
Mediterranea: balear adaları, sardinya ve korsikayı kapsayan eyalettir batı akdeniz üzerindeki 
ticaretin kalbi bu eyaletten atar. 
Grecia: 4. Dünya savaşının ardından imparatorluğa dahil olmuştur. Korfu, iyon adaları ve girit adasını 
kapsar. Nüfusun çoğunluğu ortodoks yunanlılardan oluşur. 
 
FRANSA CUMHURİYETİ (2208-2223) 
 

 
 
Başkent: paris 
 
4.dünya savaşı sonrası manş denizinin güney kıyılarında kurulmuştur. Yeni Roma imparatorluğundaki 
fransızca konuşan kişilere de cesaret vermiştir ve yeni roma imparatorluğunda fransızların fikir 
ayrılığına sebep olmuştur. 2221 yılında yeni roma-Türkiye savaşında almanya ile beraber türkiyenin 
yanında savaşa girer ve kazanan taraf olur. tüm fransayı ve iber yarımadasını bünyesine katarak batı 
avrupa federasyonunu kurar. 
 
fransa cumhurbaşkanları; 
 

İsim Görev süresi 

Emile gereuffent 2208-2213 

Ludovic mureile 2213-2223 

 
BATI AVRUPA FEDERASYONU (2223-2379) 
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Başkent: paris 
Resmi diller: fransızca, ispanyolca, portekizce 
Din: katolik, vernesizm, müslüman 
Para birimi: avrupa frankı 
 
Fransa 2221 yılında yeni roma-Türkiye savaşında almanya ile beraber türkiyenin yanında savaşa girer 
ve kazanan taraf olur. tüm fransayı ve iber yarımadasını bünyesine katarak batı avrupa 
federasyonunu kurar. Batı avrupa federasyonuyla birlikte fransızlar ve ispanyollar zaman içerisinde 
kültürel olarak daha hızlı kaynaşır hatta franpanya bile denir batı avrupaya. 5.dünya savaşı sonunda 
varlğı sona ermiştir. 
 
Batı avrupa cumhurbaşkanları(2379 yılına kadar); 
 

İsim Görev süresi 

Laurent cilleu 2223-2233 

Jacques beaufront 2233-2238 

Roberto jamona 2238-2241 

Manuel grime 2241-2243 

Jean paul chiffin 2243-2253 

Huites bijou 2253-2263 

Paul pierre 2263-2278 

Adriano borrado 2278-2283 

Leufne shimon 2283-2288 

Unne chioneul 2288-2298 

Chiorié jecheux 2298-2303 

Salano cannabo 2303-2308 
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Nielles de Elegant 2308-2318 

Olaf quetimes 2318-2323 

Amaro zeccaro 2323-2328 

Ernoca bovaca 2328-2330 

Miguel raton 2330-2333 

Napoleon milte 2333-2343 

Leonard bonaparte 2343-2358 

Ricardo diaz 2358-2363 

Pablo martinez 2363-2368 

Michel mentus 2368-2373 

Laurent michel 2373-2379 

 
Batı avrupa federasyonunun bir ilginç kilisesi olarak vernesist kilise 
 
Batı avrupa federasyonu roma mirasçısı oluğundan en çok inananının olduğu din katolik mezhebiydi. 
Bir de müslümanlar vardı lakin bir ilginç kilise daha vardı ki vernesist kiliseydi. Yapı itibariyle 
üniteryenlere benzeyen vernesist kilisenin akdeniz imparatorluğu menşeli olduğu çok söz edilmiştir. 
Batı avrupa federasyonunda dini serbesti olduğundan dolayı vernesist kiliseye dokunulmamıştır. Bu 
kiliseyi kuran kişi frederic vernes’tir(2240-2320) ve öylesine kör göze parmak bir biçimde 
savunmuştur ki düşüncelerini “bu resmen islamiyet” diyenler bile çıkmıştır. Frederic vernes ilahi 
vahiyler aldığını ilan ederek incili yeniden yazmış ve güncellenmiş incil diyerek insanların karşısına 
çıkmıştır. Teslis inancını reddeden bu incil çalışmasının üslup açısından kurana benzetilmeye 
çalışılması da gözlerden kaçmamıştır lakin batı avrupa federasyonunda çok taraftar toplamıştır. 
Katolik kilisesinden sonraki en yaygın inanç olmuştur. Kendilerini islamiyete tüm benzerliklerine 
rağmen hristiyan olarak nitelendirmişlerdir. İslamiyeti hak din olarak kabul etmemişlerdir. Frederic 
vernes’in “2333 yılında kesin olarak kıyamet kopacak” kehaneti boş çıkınca kilise büyük oranda kan 
kaybetmiş ve alay konusu olmuştur kilisenin mensuplarının bir kısmı dinsiziğe kaymış, bir kısmı katolik 
mezhebine geçmiş bir kısmı da müslüman olmuştur. 
 
İRAFTAPKİSTAN (2230-2255) 
 

 
 

 
2230 yılında iraftapkistan toprakları 
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2250 yılında iraftapkistan toprakları 
 
Öncülü: iran, aftacistan, pakistan 
Ardılı: batı asya devleti 
Resmi diller: urduca, farsça, ingilizce 
Din: şia, sünni(devletin doğu kısımlarında ağırlıklı) 
 
İran, aftacistan ve pakistan 2230 yılında aralarındaki farklılıkları hoşgörü potasında eriterek 
iraftapkistan adlı çok kültürlü, çok mezhepli ve çok dinli bir ülkeyi kurmuştu. İraftapkistan modern bir 
ahameniş imparatorluğu gibiydi ama bir cumhuriyetti. İraftapkistanın kuruluşunda Türkiye’nin 
büyümesi büyük rol almıştı çünkü Türkiyenin bu aşırı büyümesi çevre ülkeleri tedirgin ediyordu. Ya 
büyüyüp güçleneceklerdi ya da Türkiyenin çekim alanına kapılacaklardı. Türkiye olmazsa çin veya 
hindistanın çekim alanına kapılıp unufak olmaları garantiydi bu yüzden güçlerini birleştirdiler. Bu 
devletin başkentiyse kirman kentiydi. 
 
2250 yılına kadar bu şekliyle devam eden iraftapkistan cumhuriyeti 2250 yılında umman ve yemeni 
yutan türkiye gözünü iraftapkistana çevirmiştir çünkü iraftapkistan Türkiyenin doğu bölgelerinde 
karışıklık çıkartmayı sevmektedir. Çok mezhepli bir yapıya sahip olmasına karşın ülkesindeki şii 
nüfusunu arttırmayı içten içe hedefleyen iraftapkistan Türkiyenin Irak topraklarında karışıklıklar 
çıkartmak için yer aramaktadır. Birçok ajan tespit edilmiştir kah mikro robot kah insan olarak. 
İraftapkistan ittifak arayışlarına da girişmiştir slav imparatorluğu bu durumu onaylamıştır. Olası bir 
toprak gaspı durumunda Türkiyeye savaş ilan edilecektir ki Türkiyenin yugoslavyaya da göz diktiği su 
götürmez bir gerçektir. Ama uluslar arası pohpohlama yetmemiştir iraftapkistan 4 ay içerisinde teslim 
olmuştur. Afganistan, pakistan, horasan ve belucistan bölgeleri haricindeki topraklarını kaybetmiştir. 
Devlette iran etkisi bu sebeple oldukça azalmıştır ve ekonomik olarak yıkıma uğramıştır. 
 
2255 yılındaysa batı asya devletinin kurucu üyelerinden olmuştur. 
 
İraftapkistan cumhurbaşkanları; 
 

Cumhurbaşkanı Görev yılları 

Cüneyd şirazi 2230-2235 

Hüseyin kirmani 2235-2240 

Lütfi beluci 2240-2245 

Hüsrev kandahari 2245-2250 

Bülend horasani 2250-2255 

 
BATI ASYA DEVLETİ (2255-2379) 
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Öncülü: hindistan, iraftapkistan, özbekistan, kırgızistan, türkmenistan 
Ardılı: asya birliği 
Para birimi: asya dinarı 
Dinler: islam, hinduizm 
Diller: batı asyaca(resmi dil), yerel diller 
 
Batı asya devletini hindistan, iraftapkistan, özbekistan, kırgızistan ve türkmenistan birleşerek 
kurmuştur. Akdeniz imparatorluğu olarak isim değiştiren Türkiye ile çin arasındaki süper güçtür batı 
asya devleti. İraftapkistandan daha kozmopolit bir devlet durumundadır. Tüm kültürleri tek bir 
potada eritebilmek adına kurulmuştur. Akdeniz imparatorluğundan sonra islam dünyasının en güçlü 
2. Devletidir. Varlığını 5. Dünya savaşı sonuna kadar sürdürmüştür. Normalde akdenize karşı denge 
unsuru olarak kurulmuş olmasına rağmen daha sonrasında müttefik olmuşlar ve akdenizin doğuda 
rahat nefes almasını sağlamışlardır. 
 
Batı asyaca 
 
Batı asyaca aslında bir yapay dildir ve batı asya birliğinin kuruluşundan itibaren geliştirilmiş ve ülkenin 
resmi dili olmuştur tüm batı asyayı tek bir millet yapma projesinin bir ürünü olan batı asyaca farsça, 
türkmen, özbek dilleri hintçe ve diğer hint dillerinin karması bir yapay dildir. 
 
DOĞAN GÜNEŞ İMPARATORLUĞU (2026-2379) 
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En geniş sınırlarıyla doğan güneş imparatorluğu 
 
2026 yılında japonya, güney kore ve tayvanın birleşiminden kurulmuştur. İmparatoru japon 
imparatoruydu. İlk doğan güneş imparatoru mishiyoku’dur. 2048 yılında kuzey koreyi ilhak etmiştir. 
2100 yılındaysa filipinler doğan güneş imparatorluğuna katılmıştır. Uzakdoğunun ultra teknolojik bir 
devletidir bütçesinin büyük kısmını uzay çalışmalarına harcar. 2379 yılına kadar ayakta kalmıştır ve 
5.dünya savaşı sonucunda okyanusya ve asya birliği tarafından bu devlete son verilmiştir. 
Vatandaşlarının ömrünün uzunluğuyla nam salmıştır. 2379 yılına kadarki imparatorlar şunlardır; 
 

İmparator Yaşam süresi Hüküm yılları 

Mishiyoku 1998-2079 2026-2079 

Gashira 2033-2117 2079-2117 

Yoshiro 2055-2132 2117-2132 

Mataichi 2088-2164 2032-2164 

Karakura 2120-2215 2164-2215 

Moturu 2145-2230 2215-2230 

Tamato 2273-2356 2230-2356 

Ahona* 2300-2379 2356-2379 

 
*Son japon imparatorudur. 5.dünya savaşı sonrasında ülkesinin ilhakı sebebiyle harakiri yapmıştır. 
 
ÇİN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (2180-2379) 
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2230 yılında çin demokratik cumhuriyeti 
 
Resmi dil: mandarin 
Din: dinsizlik çoğunlukta, budizm 
Öncülü: çin halk cumhuriyeti 
Ardılı: asya birliği 
 
Çin demokratik cumhuriyeti 2180 yılında çin halk cumhuriyetinin komünist ideolojiyi artık tamamen 
terk ettiğini resmi olarak ilan etmesiyle kurulmuştur. Değişen dünya şartları gereği çok partili hayatı 
ve demokrasiyi benimseyen çin moğolistanı bünyesine katmıştır. 2230 yılında tayland ve myanmar’ı 
da demokratik yollarla kendisine katan çin tarihindeki en büyük sınırlarına ulaşmıştır. Lakin bu güzellik 
böyle devam etmemiştir ve katılımından 102 sene sonra tayland referandum ile enmabrusinya 
devletine katılmayı uygun görmüştür. Taylanddan cesaret alan myanmar da 2336 yılında 
enmabrusinyaya referandumla katılma kararı almıştır. Bu kararlarında enmabrusinyanın bu 2 
bölgedeki milliyetçi refleksi kaşıması etkiliydi. Milliyetçiler “çin yüksek nüfusuyla bizi asimile ediyor” 
propagandası sayesinde başarıya ulaşmışlardı. 5. Dünya savaşında müttefikleriyle birlikte savaşı 
kazanan çin topraklarını büyütüp asya birliğini kurmuştur. 
 
ASYA BİRLİĞİ (2379-2485) 
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Resmi diller: çince, japonca, batı asyaca 
Para birimi: asio 
 
5.dünya savaşının ardından çinin etkisi altında kurulmuştur. 5.dünya savaşını kazanıp batı asya 
devletinin tamamını ve doğan güneş imparatorluğunun büyük bölümünü ilhak eden çin bu adı 
almıştır ve çok uluslu bir devlet haline gelmiştir. Azerbaycandan tokyoya, seylandan moğolistana 
büyük bir devlettir. 2485 yılında afrika ve okyanusla devletini de bünyesine katarak doğu 
cumhuriyetler birliği adını almıştır. Asya birliği dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesidir. 
 
DOĞU CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (2485-2500) 
 

 
 

 
Kuruluşunda doğu cumhuriyetler birliği 
 

 
 
2. güneş sistemi savaşı sonrası doğu cumhuriyetler birliği 
 
Dünya tarihindeki en geniş yüzölçümlü devlettir. Asya birliği, afrika cumhuriyeti ve okyanusyanın 
birleşiminden oluşmuştur. Akdeniz imparatorluğu ve yeni dünya devletinin dünyadaki tüm uxirego 
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kaynaklarını bölüşmesine bir tepki olarak referandum yoluyla kurulmuştur. Bir savaş maksatlı 
birleşme dense yeridir bu devlete çünkü kurulduktan sonra dünyada ortam gerilmiş ve savaş için 
ittifaklar aramaya başlamışlardır. Başlangıçta slav imparatorluğuyla anlaşıp tüm avrupayı slavlara 
vermeyi ve akdeniz imparatorluğunu bölüşmeyi teklif etmişlerse de kabul görmemiştir. Dcb’nin en 
büyük hayali afrika topraklarıyla asyadaki topraklarını birleştirebilmekti savaşı daha çok bunun için 
istiyordu. Ve 2486 yılında 2. Güneş sistemi savaşı için tetiği çekmişti. Savaş dünya da dahil uzayı da 
kapsamıştı birçok gezegen de savaşa iştirak etmişti. Ganymede ve titandı bu koloni gezegenleri ve 
onlar da savaşın mağlup tarafıydılar. 
 
TRANSİLVANYA (2210-2252) 
 

 
 

 
 
Batı romanyada kurulmuştur avrupa birliği devletinin bir çeşit kuklasıdır. 2252 yılında avrupa birliğine 
katılımı slav imparatorluğunu öfkelendirince(ki daha evvelden yugoslavyayı da türkiye yutmuştu) ab 
ve akdenize slavya savaş açmıştır. 
 
YUGOSLAVYA İMPARATORLUĞU (2042-2250) 
 

 
 

 
 
Resmi dil: yugoslavca 
 
2042 yılında bulgaristan, karadağ ve sırbistan ortaklığıyla yeniden kurulmuştur bu yugoslavya 
sosyalist olmayan yugoslavyadır daha çok ortodoks ağırlıklıdır ve imparatorluktur ve başında 
karacorceviç hanedanı vardır. Makedonya, hırvatistan ve bosna 90’lı yılların önyargılarından ötürü 
birliğe katılımı ilk anda istememiştir. 2061 yılındaysa makedonya yugoslavyaya katılma kararı almıştır. 
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Ama katolik hırvatların ve müslüman boşnakların katılımı 2123 yılına değin sürmüştür çünkü önyargı 
devam etmiştir yıllar boyunca. Hırvatlar ve boşnaklar özerk yapı olarak 2123 yılında ancak birliğe 
katılmışlardır. Türkiye imparatoru IV.Abdülhamid yugoslavyayı özel olarak uyarmıştı “eğer bir kere 
daha boşnak soykırımı sözkonusu olursa inisiyatif almaktan çekinmeyiz” demişti. Yugoslavya ise 
“ortamı germeye gerek yok biz medeni bir devletiz” demişti. 
 
İlk yugoslavyaya nazaran daha uzun süre hayatta kalmıştır. İlk toprak kayıplarını 4.dünya savaşında 
yaşayan yugoslavya devleti 2250 yılında Türkiye’nin fetih arzularının kurbanı olmuştur. Boşnakların 
dinsel haklarını gerekçe gösterek Türkler yugoslavyayı ilhak etmiştir ve bu slav imparatorluğunun da 
Türkiyeye karşı harekete geçmesine sebep olmuştur. Yugoslavyanın 4.dünya savaşına katılma sebebi 
slovenya ve trakyayı bünyesine katabilmekti lakin evdeki hesap çarşıya uymamıştır. 
 
Yugoslav imparatorları 
 
Yugoslav imparatorları kendilerini 20. Yüzyıldaki yugoslavya imparatorluğunun devamı olarak 
gördükleri için Peter karacorceviç tahta çıktığında 3. Peter adını almıştı. 
 

İmparator hayatı 

III.Peter 2000-2069 

Lazar 2027-2073 

II.Paul 2051-2113 

II.Alexander 2085-2166 

Josip 2090-2180 

III.Paul 2113-2189 

II.Lazar 2146-2222 

Radovan 2169-2238 

Miroslav 2192-2143 

IV.Peter 2219-2279 

 
KAMBONJERYA (2097-2254) 
 

 
 

 
Kuruluşunda kambonjerya 
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En geniş sınırlarıyla kambonjerya 
 
Afrikanın ortasında kamerun girişimleriyle kurulmuş bir devlettir. Kamerun, gabon, kongo, nijerya ve 
orta afrika cumhuriyetinin ortaklığıyla 2097’de kurulan devlete demokratik kongo cumhuriyeti ve 
güney sudan 2225 yılında katılım sağlamıştır. 2254 tarihindeyse komşusu olan doğu afrika 
cumhuriyetiyle birleşip afrika devletini oluşturmuştur. 
 
Kambonjerya etliye sütlüye karışmadan yaşayıp büyüyen bir devlet olmuştur. Afrika birliğinin temel 
taşını oluşturmuştur. 
 
Ginberya leossau (2110-2324) 
 

 
 

 
 
Gine, liberya, sierra leone ve gine bissau’nun 2110 yılında birleşerek kurdukları bir batı afrika 
devletidir. 2324 yılında afrika devletine katılmıştır. 
 
KUZEY AFRİKA BİRLİĞİ (2026-2274) 
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en geniş sınırlarıyla kuzey afrika birliği 
 
3.dünya savaşı sonrasında cezayir, libya ve tunusun birleşimiyle kurulan kuzey afrika birliğine 2031 
yılında fas ve batı sahra katılmıştır, 2033’te çad, 2036 yılında mali ve nijer, 2042 yılında moritanya, 
2232 yılında ise burkina faso, gana, fildişi sahilleri, togo ve benin katılmıştır. Kuzey afrikadaki süper 
güçtür. Akdeniz-afrika devleti ittifakına karşı kaybettiği savaş neticesinde tarihe karışmış bir devlettir. 
Güneyini afrika cumhuriyeti kuzeyini akdeniz imparatorluğu ilhak etmiştir. Sahra çölünün de katkısıyla 
dünyanın en büyük cam üreticisi kuzey afrika birliği olmuştur. 
 
DOĞU AFRİKA CUMHURİYETİ (2073-2254) 
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Kuruluşunda doğu afrika cumhuriyeti 
 

 
 
En geniş sınırlarıyla doğu afrika cumhuriyeti 
 
Kenya, tanzanya ve ugandanın 2073 yılında birleşimiyle kurulmuştur. 2200 yılında bu cumhuriyete 
burundi ve ruanda katılmıştır. 2226 tarihindeyse somali katılmıştır. Orta afrikanın en güçlü 2 
devletinden birisidir. 2254 yılında komşusu kambonjerya ile birleşip afrika devletini oluşturmuştur. 
 
 
AFRİKA DEVLETİ (2254-2485) – (2486-2500) 
 

 
 

 
 
2254 yılında kuruluşunda afrika devleti 
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En geniş sınırlarıyla afrika devleti 
 

 
 
2. kez kuruluşunda afrika devleti 
 
Öncülü: kambonjerya, doğu afrika cumhuriyeti 
Ardılı: doğu cumhuriyetler birliği 
 
Afrika devleti tüm dünya kendi derdine düşmüşken kendi kendine gelişen bir süper güç olmuştur 
sessiz ve derinden büyümüştür. 2255 yılında bu devlete etyopya cibuti ve eritre katılır ve bu üçlü 
katılımda doğru karar vermiştir aksi halde çevrelerindeki büyük güçler tarafından her halükarda 
ezileceklerdi. Afrika kendi teknolojisini de kendi geliştiren bir ülkedir 2270 yılında akdeniz ile kurduğu 
ittifakla kuzey afrika devleti ve mısır krallığını akdeniz ile bölüşerek gücüne güç katar. Afrika 2324 
yılında üçüncü genişlemesini bünyesine senegambiya ve ginberya leossau’yu katarak yapar. 4. 
Genişleme ise 2334 yılında güney afrika cumhuriyetinin katılımıyla gerçekleşir. Artık afrikanın en 
büyük yüzölçümlü ülkesidir. 5. Genişlemeyiyse 5. Dünya savaşında yapar akdenize karşı savaşan afrika 
kuvvetleri büyük kazanımlar elde ederek akdeniz kıyılarının 100 kilometre gerisine kadar olan tüm 
akdeniz imparatorluğu afrikası topraklarını alır. 
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1.güneş sistemi savaşında marsın yanında yer alma kararını dünya devletler kongresinden atılmakla 
ödeyen afrika devleti bir süre dünya devletlerinin baskısına direnmiştir. Mars darbesiyle marsın da 
desteğini kaybeden afrika devleti kara kıta savaşıyla tarihinde ilk kez toprak kaybetmiştir. 2485 yılına 
kadar bağımsızlığını sürdüren afrika devleti 2485 yılında doğu cumhuriyetler birliğiyle birleşmiştir. 
2486 yılında DCB’nin savaşı kaybetmesiyle afrika devleti yeniden kurulmuştur ve 2500 yılına kadar 
yaşamıştır. 2500 yılında afrika devleti afrika kıtası güney afrika ülkesine(AFKGA) bağlanmıştır. Afrika 
kıta yönetimine AFKBA(yeni dünya devletinden) ve AFKKA(akdenizden) da bağlanınca afrika devleti 
tek dünya devleti idaresinden en kazançlı çıkan ülkelerden olmuştur. 
 
ŞİLJANTA (2049-2150) 
 

 
 

 
 
Şili ve arjantinin 2049 yılında birleşerek kurduğu devlettir. Şiljantanın kuruluşuyla güney amerikanın 
güneyindeki sömürgecilik sınırları tarih olmuştur. 2061 yılında uruguay şiljantaya katılmıştır lakin 
uruguayın katılımında ülkenin ismi değişmemiştir.. Şiljanta 2 okynusa da kıyısı olan bir devlet olarak 
2150 yılına kadar varlığını 101 sene devam ettirmiştir. 2150 yılında bu devlete bolivya ve paraguayın 
da katılmasıyla şiljantivaj devleti kurulmuştur. 
 
ŞİLJANTİVAY (2150-2330) 
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Şiljantanın devamı olan devlettir. 2330 yılında güney amerika birleşik devletlerine katılmıştır. Etliye 
sütlüye karışmadan hayatına devam etmiş devletlerden bir tanesidir. 
 
ŞAM CUMHURİYETİ (2025-2037) 
 

 
 

 
 
Resmi dil: arapça 
Din: islam 
Para birimi: yeni suriye lirası 
Öncülü: suriye arap cumhuriyeti 
Ardılı: Türkiye imparatorluğu şam eyaleti 
 
Suriye iç savaşı neticesinde doğu suriyede kurulan devlettir Türkiye etkisi altında bir devlet olmuştur 
ve neticede 2037 yılında Türkiyeye katılmıştır. Şamın türkiyeye katılmasıyla Türkiye ve israil komşu 
olmuştur. 
 
Şam cumhurbaşkanları; 
 

Abdulcelal el bayat 2025-2030 

Cemal eh sahravi 2030-2035 

Ahmed eş şakra 2035-2037 

 
BİRLEŞİK ARAP KRALLIĞI (2034-2209) 
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Ürdün’ün türkiye ve kuveyt ile ırakı bölüşmesi neticesinde kurulmuştur ve daha sonra bünyesine 
kuveyti de katmıştır suudi arabistanın üzerinde bir şapka gibi haritada yerini almıştır. 4. Dünya 
savaşında Türkiyeden toprak koparabilmek amaçlı türkiyeyle savaşmıştır lakin yenilince bu krallık 
tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır. Newoo örgütü daha sonraki yıllarda bu devleti bir vesileyle 
canlandırmak istese de muvaffak olamamıştır. 
 
BÜYÜK BRİTANYA (1701-2210) 
 

 
 
Dünyanın en güçlü ülkelerinden ve 3.dünya savaşı sonrası kıta avrupasında büyük topraklar kazandı. 
3.dünya savaşının çıkma sebebi krallarına olan suikastti. Almanya ile ittifak kurarak fransa, hollanda 
ve belçikayı bölüşmüşlerdir. Dünya politikalarını perde arkasından yürüten büyük britanya ingiltere 
adıyla da bilinmektedir. 
 

Hükümdar Yaşam süresi Hüküm süresi 

III.Charles 1948-2025 2020-2025 

IX.Edward 1964-2041 2025-2041 

VII.George 1985-2058 2041-2058 

IV.William 1990-2079 2058-2079 

II.Victoria 2015-2100 2079-2100 

IV.Charles 2037-2110 2100-2110 

IX.Henry 2055-2123 2110-2123 

III.James 2080-2140 2123-2140 

V.William 2085-2156 2140-2156 

X.Henry 2107-2088 2156-2088 

VI.William 2133-2218 2088-2210 

 
İNGİLTERE CUMHURİYETİ (2210-2261) 
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4.dünya savaşında britanya imparatorluğunun savaşı kaybetmesi neticesinde 6.william sürgüne 
gönderilmiş, irlanda ve iskoçya bağımsız olmuş ingilterede ise parlamento cumhuriyeti ilan etmişti. 
İskoçya ve irlanda kuzey atlantiğe katılınca ingiltere de fazla bağımsız kalmamış ve 2261 yılında kuzey 
atlantik birliğine katılmıştır. Yani boynuz kulağı geçmiştir. Bir zamanlar ingilterenin kurduğu koloni 
gün gelmiş ingiltereyi yutmuştur her ne kadar ingilterenin isteğiyle olsa da. Cumhurbaşkanları 
şunlardır; 
 

Cumhurbaşkanı Görev süresi 

Lemon Return 2210-2217 

Smith moon 2217-2224 

Lean major 2224-2231 

Meaned Christen 2231-2238 

Weedy noise 2238-2245 

Bernard Cornbrough 2245-2252 

Guilt neptune 2255-2261 

 
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 
 
2155 yılına kadar yunan cumhurbaşkanları; 
 

İsim Görev süresi 

Prokopis pavlopulos 2015-2020 

Dimitris kalasias 2020-2026 

Andreas Lerekis 2026-2035 

Salamis Kumukopulos 2035-2045 

Demetrios gaviris 2045-2050 

Theselion samsis 2050-2055 

Katerina pasis 2055-2060 

Lemis pontikopulos 2060-2061 

Amisos amasis 2065-2068 

Mozoles thamirsis 2068(3 hafta görevdeydi) 

Afrea kossekias 2068-2071 

Anagos kalais 2071-2072 

Hera kaihelenas 2072-2076 

Samuel kirenikas 2076-2081 

Anaro salkis 2081-2084 

Mavrafas pakris 2084-2089 
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Vasili Peronis 2089-2095 

Natalia permis 2095-2105 

Gaboris konos 2105-2115 

Savnias sarkaios 2115-2125 

Samaltis kaias 2125-2135 

Akmis ukes 2135-2145 

Martis ornos 2145-2155 

Barkus kittopulos 2155-2156 

 
YUNANİSTAN KRALLIĞI (2156-2223) 
 
Martis ornos’un 2155 yılında görevi yeni cumhurbaşkanı barkus kittopulos’a devretmesinin üzerinden 
1 yıl kadar geçmişti ama halk hükümetten memnun değildi ki bunda newoo’nun kışkırtmalarının 
parmağı vardı. Bu sebeple bunu fırsat bilen Dimitri paleologos milliyetçi protestocuların rüzgarını 
ardına alarak darbe yaptı ve krallığını bu vesileyle ilan etti. Yunan kralları avrupa monarşileriyle 
akrabalık bağları kurmayı da kesinlikle ihmal etmedi. 4.dünya savaşındaysa Türkiyeye saldırdı ama 
savaş bitiminde kaybedince Türkiye ve Roma’ya toprak vermek zorunda kaldı. Milli mücadeleden 
sonra Türkiyeye karşı 2.toprak kaybını yaşıyordu yunanistan. 2223 yılındaysa yeni roma 
imparatorluğu ilişkileri düzeltmek ve yunanistanın toprak kayıplarını telafi maksadıyla Türkiyeye 
saldırmayı teklif eder ve bu teklif yunanların sonunu  getirir. Yunanistan kısa zamanda ilhak edilerek 
tarih sahnesinden çekilir. Paleologos hanedanı da slav imparatorluğuna iltica eder ki nihayetinde 
akrabalık bağları vardır. 
 
Yunan kralları listesi; 
 

Kral Hayatı Hükümdarlık 

Dimitri 2095-2164 2156-2164 

Yorgo* 2127-2190 2164-2190 

Stavro** 2158-2220 2190-2220 

II.Yorgo 2184-2269 2222-2221 

 
*Yeni roma prensesi adriana ile evli 
**Slav imparatoru V.Vladimirin kayınpederi 
 
KALMAR BİRLİĞİ (2026-2310) 
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Öncülü: isveç, norveç, danimarka 
Ardılı: baltika, avrupa birliği 
Para birimi: kalmar kronu 
Dili: kalmarca 
 
2026 yılında isveç, norveç ve danimarka tarafından kurulmuş bir kuzey avrupa devletidir teknolojiye 
en çok yatırım yapıp robot üretimi yapan bir ülkedir. Bir cumhuriyettir kraliyet değildir. 2059 yılında 
finlandiya ve estonya bu birliğe katılmıştır. 2170 yılında letonya 2175 yılındaysa litvanya bu birliğe 
katılmıştır. İskandinav tipi demokrasisiyle dünyaya örnek olan bir devlettir. 
 
4. dünya savaşının ardından baltık topraklarını, danimarka ve grönlandı kaybetmiştir. 2310 yılına 
kadar bu şekilde varlığını sürdüren kalmar birliği 2310 tarihinde avrupa birliğine katılmıştır. 
 
Kalmarca 
 
İsveççe, norveççe ve dancanın karışımıyla oluşturulmuş bir yapay dildir kısa zamanda ülke geneline 
yayılan bu dil kalmar birliğinin resmi dili olmuştur. Daha sonra birliğe katılan ülkelerde de yayılmıştır. 
 
BALTİKA (2210-2253) 
 

 
 

 
Öncülü: kalmar birliği 
Ardılı: avrupa birliği 
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4. dünya savaşının ardından kurulmuştur galip devletlerce ve ömrü 43 yıl kadar sürmüştür. Akdeniz ve 
ab’nin genişleme politikasına tepki amacıyla slavya ile birlikte hareket eden baltika savaşın sonunda 
haritadan tamamen silinmiştir. 
 
ENMABRUSİNYA FEDERASYONU (2196-2320) 
 

 
 
Endonezya, malezya, brunei, singapur devletlerinin birleşimiyle 2196 yılında kuruldu. Bu federasyona 
2314 yılında avustralya, 2319 yılında yeni zelanda 2320 yılında da papua yeni gine katıldı ve devletin 
adı okyanusya olarak değiştirildi 
 
OKYANUSYA (2320-2500) 
 

 
 

 
 
En geniş sınırlarıyla okyanusya 
 
Enmabrusinyanın büyüyüp isim değiştirmiş halidir ve referandum ile tayland ve burmayı da kendine 
katmışlığı vardır. 5. Dünya savaşındaysa çin ile birlikte doğan güneş imparatorluğuna son veren ülke 
okyanusyadır. Doğan güneşin güneydeki topraklarını ele geçirmiştir. 
 
SLAV İMPARATORLUĞU (2191-2500) 
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2453 yılında slavya sınırları 
 
Resmi dili: rusça 
Din: ortodoks hristiyan 
Para birimi: slav rublesi 
Başkent: moskova 
 
Rusya’nın 2191 yılında rejim değiştirip monarşiye geçmesiyle bu ismi almıştır. 4.dünya savaşında ve 
5.süleymanın fütuhatlarında batıda toprak kayıpları yaşadıysa da(almanya akdenize müttefik olup 
moskovaya bile girmiştir) 5.dünya savaşında kayıplarını fazlasıyla telafi etmiştir adriyatik denizinden 
büyük okyanusa büyük bir devlet olmuştur ve slavları neredeyse tamamen birleştirmiştir. 
 
5.dünya savaşının ardından hiç savaşa katılmamış bir devlettir. 1.güneş sistemi savaşında bile hemen 
hemen tarafsız bir politika izleyen slav imparatorluğu 2.güneş sistemi savaşında savaşa katılmış ve 
doğu cumhuriyetler birliğinden topraklar almıştır ve rus tarihindeki en geniş sınırlara ulaşmıştır. 2500 
yılında tüm dünyanın tek bir devlet olmasıyla toprakları 2 kıta yönetimince paylaşılmıştır. Avrupadaki 
toprakları avrupa kıtası doğu avrupa ülkesine(AVKDA) asya topraklarıysa asya kıtası kuzey asya 
ülkesine(ASKKA) bağlanmıştır. Böylelikle asırlardır var olan rus imparatorluğu tarih sahnesinden 
çekilmiştir.  
 

İmparator Hayatı Hüküm yılları 

III.Nikolai 2140-2210 2191-2210 

II.Vladimir 2165-2238 2210-2238 

IV.Alexandr 2199-2272 2238-2272 

IV.Peter 2213-2288 2272-2288 

VII.ivan 2238-2312 2288-2312 

III.Vladimir 2260-2335 2312-2335 

IV.Feodor 2283-2365 2335-2355 

IV.Nikolai 2290-2369 2355-2369 

V.Peter 2315-2390 2369-2390 

VIII. ivan 2350-2422 2390-2422 

IV.vladimir 2371-2444 2422-2444 

V.Nikolai* 2395-2449 2444-2449 

V.Vladimir 2418-2482 2449-2482 
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II.boris 2441-2513 2482-2500 

 
*suikast sonucu öldürülmüştür. 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (1923-2035) 
 

 
 

 
 
En geniş sınırlarıyla Türkiye cumhuriyeti 
 
Başkent: Ankara 
Resmi dil: Türkçe 
Para birimi: Türk lirası 
 
Newoo’nun ısrarlı çabaları sonucunda birinci dünya savaşının ardından yıkılan osmanlı devletinin 
rejimi heyni düzeninin gayretleriyle cumhuriyete çevrilmiş ve 1923 tarihinde Türkiye cumhuriyeti 
kurulmuştur. Osmanlının yasal mirasçısıdır. 1946’ya kadar tek parti döneminin sürdüğü Türkiye 1950 
yılında ilk kez tam anlamıyla demokrasiye geçebilmiştir. Soğuk savaşın başlamasıyla nato’ya katılan ve 
ab ile temaslara başlayan Türkiye cumhuriyeti 1970’ler sonrasında çeşitli zamanlarda kargaşalara 
sahne olmuş, darbeler yaşamıştır. Sovyetlerin dağılması sonrasında değişen dünya dengeleri 
sebebiyle istikrarı bozulan Türkiye cumhuriyeti 2000’li yıllarda toparlanma dönemine girmiştir. 2013 
yılına kadar istikrarını koruyan Türkiye suriye iç savaşının da etkisiyle yavaş yavaş istikrar kaybetmiş, 
2016 yılında darbe girişimi yaşamıştır. Darbe girişimi sonrasında avrupa birliği ve nato ile ilişkilerini 
ciddi biçimde sorgulayan Türkiye heyninin özel olarak yetiştirdiği mehmet yıldızoğlu ve partisi iktidara 
gelince ilk olarak avrupa birliği üyelik sürecini tamamen iptal etmiştir. nato ve rusyanın ortaklaşa 
yıllardır istikrar içerisinde olamayan suriyeyi bölüşmesi neticesinde kuzey suriyeyi kontrol eden taraf 
olmuştur. 
 
Daha sonraları ırak ile pkk sebebiyle arası bir kere daha açılan Türkiye ürdün ve kuveyt ile ittifak 
kurup kuzey ve orta ırakı ilhak etmiştir. Lakin karanlık güçler durmak bilmemiş ve 2035 yılında yeni bir 
darbe girişimine kalkışmıştır fakat darbe püskürtülmüştür. Nato’nun da açık açık darbede parmağının 
olduğu ortaya çıkarılmasıyla Türkiye geri dönülmez bir yola girmiştir ve monarşi restorasyonu 
referandumuyla monarşiye geçiş kararı almıştır. Cumhuriyet dönemi topu topu 112 yıl sürmüştür. 
 
TÜRKİYE İMPARATORLUĞU (2035-2223) VE AKDENİZ İMPARATORLUĞU (2223-2500) 
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Akdeniz imparatorluğu ilan edilene kadar Türkiye imparatorluğu Türkiye cumhuriyetinin bayrağını 
kullanmaya devam etmiştir. 
 

 
 
2035 yılında Türkiye imparatorluğu 
 

 
 
2050 yılında Türkiye imparatorluğu 
 

 
 
2155 yılında Türkiye imparatorluğu 
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4. dünya savaşı sonrasında Türkiye imparatorluğu 
 

 
 
2274 yılında akdeniz imparatorluğu 
 

 
 
5. dünya savaşı sonrasında Akdeniz imparatorluğu 
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2486 yılında Akdeniz imparatorluğu 
 
Türkiye imparatorluğu genel bilgiler; 
 
Başkent: ankara 
Para birimi: imparatorluk lirası 
Öncülü: Türkiye cumhuriyeti 
Ardılı: akdeniz imparatorluğu 
 
Akdeniz imparatorluğu genel bilgiler: 
 
Başkent: istanbul 
Öncülü: türkiye imparatorluğu 
Ardılı: tek dünya devleti kuzey afrikası, güney avrupası, batı asyası 
 
2035 yılında darbe girişimi sonrasında kurulmuştur ve zamanla büyümüştür şam cumhuriyetini, 
levant cumhuriyetini ve ırakın büyük kısmını ve azerbaycanı topraklarına katmıştır. Parlamenter 
monarşidir ve uxirego’yu kullanan yegane ülkedir. Uxirego’yu da sır gibi saklamaktadır ve bu sır 
saklamada başarılı olmaktadır. Bir kimyasal elementten bahsedilir ama ispat edilemez. Yıldızoğlu 
hanedanından sonra gökkurt hanedanı yönetmeye başlamıştır kaldı ki onlar da Yıldızoğlu soyuyla 
akrabalık yoluyla bağlıdır. Türkiye imparatorluğunun başkenti Ankara olarak kalmaya devam ettiyse 
de imparatorlar genellikle istanbulda kalmayı tercih etmiştir. Varlığıyla newoo’nun planlarına çomak 
sokmaktadır. 
 
4.dünya savaşında topraklarını büyüten Türkiye imparatorluğu yeni roma-türkiye savaşında yunan 
krallığını ve roma imparatorluğunun bir kısmını(roma dahil) ele geçirince 2223 yılında ismini akdeniz 
imparatorluğu olarak değiştirmiştir. 4.süleyman zamanında fütühata başlayan akdeniz yugoslavya, 
romanya, doğu ukrayna, güneybatı rusya ve iranın büyük kısmıyla kuzey afrika devletinin kuzey 
bölgelerini topraklarına katmıştır ki bunda uxirego’nun kullanımının büyük etkisi vardır. Kimyevi işler 
bakanlığının yıllar süren çalışmaları sonuç vermiştir nihayetinde ve bunun meyveleri 4.süleymanın 
fütühatı olmuştur. 4.süleyman zamanında osmanlı imparatorluğundan daha geniş sınırlara sahip bir 
devlet mevcuttu. 
 
6.abdülhamid zamanında 5.dünya savaşında kudüsü ele geçirmiş ama büyük miktarda topraklar 
kaybetmiştir misal italya yarımadasından tamamen çekilmiş, ukraynadan çekilmiş, irandan ve 
balkanların kuzeyinden çekilmiş, kuzey afrikada deniz kıyısından 100 km içerisine kadarki bölgedeki 
topraklar elinde kalmıştır. Ama bu kolun kanadın kırılması akdeniz tehlikesini sona erdiren etmen 
olmayacaktır. 
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Akdeniz imparatorluğu 5.dünya savaşı sonrasında büyük topraklar kaybetse de yine 
azımsanamayacak oranda toprağı olan bir devletti. Kara kıta savaşıyla kaybettiği afrika topraklarına 
80 küsur yıl sonra daha fazlasıyla sahip olmuştu. Bu onur 3.gökhana aitti. Ydd ile uxirego hususunda 
anlaştıktan sonra resmi bir biçimde ydd-akdeniz itttifakını oluşturdu ve antarktikayı bölüştüler. Bunun 
üzerine dcb akdeniz ve ydd’ye savaş ilan edince 2.güneş sistemi savaşı başlamış oldu. Akdeniz bu 
savaşta doğu cephesinde büyük kayıplar verirken afrika içlerinde vaziyeti iyiydi. Marsın ve slavyanın 
da dahil olmasıyla savaşı lehine çevirdi ve asyadan iran, türkmenistan, afganistan ve pakistanı alırken 
afrikadansa çad, nijer, doğu mali, nijerya, güney sudan ve ugandayı ilhak ederek 5.dünya savaşının 
rövanşını aldı tarihindeki en geniş topraklara sahip oldu. 
 

Padişah Yaşadığı 
yıllar 

Hüküm yılları Babası 

VII.Mehmet 1986-2057 2035-2057 Ahmet yıldız* 

VI.Murat 1991-2066 2057-2066 Ahmet yıldız 

IV.Ahmet 2010-2083 2066-2083 VII.Mehmet 

III.Süleyman 2015-2096 2083-2096 VII.Mehmet 

III.Abdülhamid 2017-2099 2096-2099 VI.Murat 

VIII.Mehmet** 2025-2100 2099-2100 VI.Murat 

Mete*** 2033-2105 2100-2105 IV.Ahmet 

III.Bayezid 2042-2111 2105-2111 III.Abdülhamid 

VII.Murat 2053-2120 2111-2120 VIII.Mehmet 

IV.Abdülhamid 2061-2142 2120-2142 Mete 

II.Orhan**** 2085-2155 2142-2155 IV.Abdülhamid 

Gökhan 2091-2176 2155-2176 Şevki gökkurt 

Hüseyin 2112-2180 2176-2180 Gökhan 

V.Ahmet 2136-2207 2180-2207 Hüseyin 

V.Abdülhamid 2140-2209 2207-2209 Hüseyin 

IX.Mehmet***** 2163-2244 2209-2244 V.Ahmet 

IV.Selim 2171-2245 2244-2245 V.Abdülhamid 

IV.Süleyman 2200-2274 2245-2274 IV.Selim 

II.ibrahim 2227-2291 2274-2291 IV.Süleyman 

II.Abdülaziz 2250-2318 2291-2318 II.ibrahim 

III.Mahmut 2287-2356 2318-2356 II.Abdülaziz 

IV.Bayezid 2311-2367 2356-2367 III.Mahmut 

VI.Abdülhamid 2319-2391 2367-2391 III.Mahmut 

VIII.Murat 2350-2434 2391-2434 VI.Abdülhamid 

II.Gökhan 2356-2440 2434-2440 VI.Abdülhamid 

III.Abdülaziz 2379-2451 2440-2451 II.Gökhan 

III.Gökhan****** 2420-2530 2451-2500 III.Abdülaziz 

 
*Ahmet yıldız saklı şehzadenin torunu olduğundan 80’li yıllarda soyadını Yıldızoğlu olarak değiştirdi. 
**Müzmin şehzade olarakta bilinir. 74 yaşına kadar şehzade olmuştur ancak 1 yıl tahtta kalabilmiş 
sonra vefat etmiştir. 
***Cumhuriyet zamanında yaşamış son padişah 
****2.Orhandan sonra hanedan gökkurt ailesine geçti. 
*****döneminde imparatorluk isim değiştirdi akdeniz imparatorluğu oldu. 
******3.gökhan 49 sene ile osmanlı, cumhuriyet, imparatorluk tarihindeki en uzun süreli görevde 
kalma rekoruna ve en uzun yaşam rekoruna sahiptir. Eğer akdeniz tek dünya devleti birleşimi 
olmasaydı 3.gökhan 79 sene tahtta kalacaktı. 
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Türkiye ve akdeniz eyaletleri; 
 
Trakya: edirne, kırklareli, tekirdağ ve geliboludan oluşan eyalettir. 4. Dünya savaşının ardından yerini 
rumeli eyaletine bırakmıştır. 
 
Rumeli eyaleti: 4. Dünya savaşıyla birlikte türkiyenin avrupada kazandığı topraklarda kurulmuştur. 
Başkenti edirnedir ve kuzey yunanistan ve makedonyayı kapsardı başlangıçta. 5. Dünya savaşının 
ardından akdenizin bulgaristan topraklarının kuzey kısmını kaybetmesinin ardından güney bulgaristan 
rumeli eyaletiyle birleştirilmiştir. Nüfus karışıktır türk, yunan ve bulgarlar vardır. 
 
Ege eyaleti: 2035-2071 arasında var olan bir eyaletti ege bölgesini kapsıyordu. 2071 yılında 
lağvedilerek yerini cezayiri bahri sefide bıraktı iç egeyse anadolu topraklarına katıldı. Başkenti 
izmirdir. 
 
Akdeniz eyaleti: 2035-2071 arasında faal olan türkiye eyaleti. Başkenti antalyaydı. 2071 yılında 
antalya hariç diğer kısımlarını iç anadolu eyaletine bıraktı antalya cezayiri bahri sefide katıldı. 
 
Cezayiri bahri sefid: başlangıçta batı anadolu kıyılarından ibaret olan eyalet zamanla kıbrıs, tüm ege 
adaları ve girit adasını da kapsamıştır. Başkenti izmirdir türk ve yunan karışık bir eyalettir. Turizm ve 
balıkçılık eyaletin en büyük gelir kalemidir. Ülkenin en zengin eyaletlerindendir. 
 
Karadeniz: 2035-2071 arası var olan karadeniz eyaletinin başkenti samsundu anadolu eyaletine 
katıldı. 
 
İç anadolu: 2035-2071 arası var olan eyaletin başkenti konyaydı daha sonra varlığını anadolu eyaleti 
olarak daha büyük biçimde sürdürdü. 
 
Doğu anadolu: başkenti erzurum olan eyalet 2071 yılında lağvedilerek kuzey mezopotamya ve 
anadolu eyaletleri arasında bölüşüldü. Türk ve kürt nüfus çoğunluktadır. 
 
Anadolu eyaleti: 2071 yılında kurulmuştur. Başkenti konyadır. Türklerden müteşekkil bir eyalettir 
imparatorluğun çekirdeğidir. 
 
İstanbul eyaleti: şehir eyalettir ülkenin ekonomik kalbidir, en zengin, en bol nüfuslu eyalettir, 
imparatorluğun can damarıdır, gayrıresmi başkenttir, padişahlar burada otururlar. 
 
Ankara B.B.: ankara başkent bölgesi ülkenin başkentidir akdeniz imparatorluğunun kuruluşuyla 
birlikte başkentlik statüsü değişse de şehir eyalet vasfı devam etmiştir. 
 
Halep eyaleti: kuzey suriye ve maraş, malatya, antep, adıyaman, urfa ve kilisi kapsar. Daha sonraları 
taksimatta maraş ve malatya iç anadoluya verilmiştir halep eyaletine daha sonra doğu suriyeden 
bölgeler de verilmiştir. Nüfusunun çoğunluğu türk ve araptır. 
 
Şam eyaleti: başlangıçta şam cumhuriyetinin türkiyeye katılımıyla kurulmuş olan eyalettir aslında bir 
devletin topyekun eyalet olmuş halidir. Daha sonraki yıllarda eyalet mıntıkasına lübnan, ürdün, filistin 
bölgeleri de dahil olmuştur. Başkenti şamdır. 
 
Kuzey mezopotamya eyaleti: nüfusun çoğunluğu kürtlerden oluşan eyalettir. Halk arasında kürdistan 
eyaleti olarakta ismi geçmektedir. Kürdistan lafzı türkiye imparatorluğu devrinde bölücü bir sıfat 
olmaktan çıkmıştır. Başkenti musuldur 
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Güney mezopotamya: başlangıçta orta ıraktan ibaret olan bu eyalet 2071 yılında kuzey 
mezopotamyayla birleştirilmiştir. Nüfusu araplardan oluşur. 
 
Mezopotamya: fırat ve dicle nehirleri arasında var olan bu eyaletin sınırları zaman içerisinde pek az 
değişmiştir. Başkenti bağdattır. Nüfusunun çoğunluğu türkmen, arap, kürtten oluşur. 
 
Irak: fıratın batısındaki ırak topraklarını kapsayan eyalettir. 
 
Cebel şammar: kuzeybatı arabistanda var olan bir eyaletti hicaz eyaletiyle birleştirildi. 
 
Necd: orta arabistandaydı 
 
Batı basra: arap yarımadasının doğu kıyılarındaki bu eyaletin başkenti katardı. 
 
Hicaz: başkenti medineydi bu eyalet hilafet merkeziydi. Vali bizzat halifenin kendisiydi. 
 
Yemen: yemeni kapsardı 
 
Umman: ummanı kapsardı. 
 
Heleniye: yunanistanı kapsardı nüfusun çoğunluğu yunandı. 
 
Karnarsova: karadağ, kosova ve arnavutluğu kapsayan eyalettir. 
 
Sırbistan: 4. Dünya savaşından 5. Dünya savaşı sonuna kadar akdenize bağlı bir eyalet 
 
Bosna: 4. Dünya savaşından sonra akdeniz imparatorluğuna katılmıştır. 
 
Bulgaristan: 4. Dünya savaşı sonrası yugoslavyanın bulgaristan eyaleti türkiyeye geçmiştir. 5. Dünya 
savaşınına ardından eyaletin kuzey toprakları slavya egemenliğine girince güneydeki toprakları 
rumeliyle birleştirilerek eyalet lağvedildi. 
 
Eflak: güney romanyayı kapsıyordu slavya tarafından ilhak edildi 
 
Boğdan: moldova ve doğu romanyayı kapsıyordu slavya tarafından ilhak edildi 
 
Kırım: başlangıçta sadece kırım yarımadasından ibaret olan eyalet 4. Dünya savaşıyla akdenize 
geçmişti daha sonraki dönemlerde güney ukraynayı kapsamıştı. 5. Dünya savaşı sonrası elden çıktı 
slavyaya kaptırıldı. Nüfusunun çoğu türk ve ruslardan oluşmaktaydı. 
 
Altın ordu: kafkasya eyaletininin kuzeyindeki eyaletti 
 
Kafkasya: tüm kafkas bölgesini ve ermenistanı kapsıyordu. 
 
Azerbaycan: güney azerbaycan, ığdır ve kuzey azerbaycanı kapsıyordu. 
 
İran: sınırları en çok değişen eyaletti. İlk kurulduğunda orta iranı kapsayan eyalet 5. Dünya savaşının 
ardından türkiyenin iran topraklarının çoğunu kaybetmesi sebebiyle eyaletin kalan toprakları 
güneydoğu mezopotamya eyaletinden bir miktar toprak alarak ve topraklarının çoğunu kaybeden 
doğu basra eyaleti lağvedilerek güneybatı iranda kurulmuş bir eyaletti. 2. Güneş sistemi savaşının 
ardından eskisinden daha geniş sınırlara kavuşmuştur. 
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Doğu basra: basra körfezinin iran kıyılarında kurulan eyalet 5. Dünya savaşı sonrası lağvedilmiş 2. 
Güneş sistemi savaşı sonrası tekrar kurulmuştur. 
 
Batı horasan: horasanın batısında kurulan eyalet 5. Dünya savaşında akdenizin elinden çıkmıştır. 
 
Horasan: 2. Güneş sistemi savaşında akdenizin horasan bölgesinin bu sefer tamamını fethetmesiyle 
oluşturulmuştur. 
 
Mısır, mağrib, tunus, fas, cezayir eyaletleri; kuzey afrikadaki akdeniz eyaletleridir. 5. Dünya savaşı 
sonrasında büyük kısımları afrika devleti tarafından ilhak edilen bu eyaletler kaybettiği toprakları kara 
kıta savaşı sonrası geri kazanmıştır. 
 
İtalya: sicilya ve güney italyayı kapsayan eyaletin başkenti napoliydi. 5. Dünya savaşında avrupa birliği 
tarafından ilhak edilmiştir. 
 
Roma eyaleti: istanbul eyaletinin kardeş eyaleti ilan edilen roma eyaletine imparatorluğunun birçok 
bölgesinden göçler olmuştur. 5. Dünya savaşından sonra kaybedilmiştir. 
 
Maniça: kuzey mali, nijer ve çad’dan oluşan eyalet imparatorluğun en geniş eyaletiydi. 
 
Sudan: kızıldeniz kıyısı hariç sudan eyaletiydi. 
 
Kızıldeniz: doğu afrikanın kızıldeniz kıyılarından müteşekkil bir eyaletti. 
 
Habeşistan: batı etyopyayı kapsıyordu. 
 
Doğu afrika: somali ve doğu etyopyayı kapsıyordu 
 
Sudaganda: güney sudan ve ugandayı kapsıyordu. 
 
Türkmenistan: 2. Güneş sistemi savaşı sonrası kurulan eyalet 
 
Afganistan: 2. Güneş sistemi savaşı sonrasında kurulan afganistan bölgesini kapsayan eyalet 
 
Pakistan: 2. Güneş sistemi savaşı sonrası kurulan eyalet 
 
Belucistan: 2. Güneş sistemi savaşı sonrası kurulan eyalet 
 
ALMANYA (1949-2210) 
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3. dünya savaşı sonrası almanya 
 
Resmi dil: almanca 
Para birimi: alman markı 
Yönetim biçimi: federal cumhuriyet 
 
3.dünya savaşına katılım kararı alarak büyümüştür.çekya,  Slovakya, lihtenştayn, lüksemburg ve 
avusturyanın tamamını, slovakya, polonya, hollanda, belçika, fransa ve italyanın bir kısmını bu savaşta 
elde edip kendisine bağlamıştır. 2059 yılında Macaristan Almanyaya katılmıştır. Almanya 22.yüzyılın 
dev güçlerinden olmayı sürdürmüştü ve eskisine nazaran daha totaliter bir devlet halini almıştı. 
Bayrağını bile alman imparatorluk bayrağı olan siyah beyaz kırmızı bayrağa çevirmişti ve monarşizm 
de halk arasında popülerleşmekteydi. Hakeza eyalet valileri eski monarşi ailelerinden çıkmaktaydı. 
Bünyesine kattığı toplulukları asimile etti. Hollandalı, belçikalı gibi milletleri almanlık potasında eritti. 
Çekler, slovaklar macarlar, slovenler ve polonyalılar da hakeza asimile olmuştu. En çok asimilasyona 
polonyalılar ve macarlar direnç gösterebilmişti. Yeni nesil hep almanca konuşuyordu, azınlık dilleri 
artık antik bir adet halini almıştı almanlar bu asimilasyonu çok iyi uygulamaktaydı. 4.dünya savaşında 
slavya ve yugoslavyadan topraklar kopartarak doğuya doğru genişledi. İngiltereden de batı hollanda 
ve batı belçika topraklarını aldı. 2210 yılında ismini avrupa birliği olarak değiştirmiştir. 2210 yılına 
kadarki cumhurbaşkanları şunlardır; 
 

İsim Görev yılları 

Frank-walter steinmeier 2017-2022 

Helmut Firken 2022-2032 

Theodor Fleisch 2032-2037 

Hans Tschirke 2037-2040 

Heinrich minger 2040-2050 

Günter Teschen 2050-2055 

Hermann Marge 2055-2065 

Horst Bragen 2065-2070 

Karl Rosenberg 2070-2080 

Rudolf zachten 2080-2082 

Paul Heinhaut 2082-2087 

Franz dekoder 2087-2097 

Wilhelm Kitschtoffer 2097-2102 

Rudolf von smericken 2102-2112 

Etscher giren 2112-2117 

Angela kleinbereschen 2117-2122 

Kurt köppeken 2122-2132 

Gerhard Keiten 2132-2142 

Ludwig Klimenberg 2142-2145 
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Franz Winterschweinschaft 2145-2155 

Winschen grunt 2155-2160 

Heinrich pinmecker 2160-2165 

Horten kranz 2165-2175 

Jiortan ghorot 2175-2180 

Krascht wolfheld 2180-2190 

Joseph modelle 2190-2200 

Rudolf böhring 2200-2210 

 
AVRUPA BİRLİĞİ (2210-2462) 
 

 
 

 
 
2210 yılında avrupa birliği 
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2274 yılında avrupa birliği 
 

 
 
2314 yılında avrupa birliği 
 



 
 

319 
 

 
 
2379 yılında avrupa birliği 
 
Almanya’nın 4.dünya savaşını kazanmasının ardından ismini değiştirmesi sonucu oluşan devlettir. 
5.dünya savaşında batı avrupanın tamamını ilhak etse de doğuda Akdeniz imparatorluğu ve slavyanın 
işbirliğiyle doğu avrupa topraklarının büyük bölümünü yitirmiştir. Savaşın hem kazanıp hem 
kaybedeni olmuştur. 
 
2462 yılında ydd bünyesine katılana kadar var olmuş bir devlettir bir çeşit 4.reich’tır. alman 
etkisindedir, 25.yüzyıla özgü nasyonal sosyalist bir yönetim anlayışı mevcuttur hatta devlet 
başkanlarına führer denir. bu yönüyle habsburgların yüzyıllardır olan hayalini gerçekleştirmiş bir 
ülkedir. Bayrağı nazi bayrağını andırır. Gamalı haç yerine avrupa birliği yıldızları mevcuttur. Birlik nazi 
mirasının modernize edilmiş halidir desek yanlış olmaz. 
 
Avrupa birliği yaşadığı müddetçe içerisindeki eyaletler sürekli sınır değişimine sahne olmuştur, bazı 
eyaletler bazı eyaletlerle bile birleşmiştir. Avrupa birliğinde tarih boyu var olmuş eyaletler şunlardır; 
 
Pommern, schleswig holstein, mitteldeutschland, westfalen, südetenland, baden würtenberg, elsaas 
lothringen, tscechien, balkanien, ungarn, schlesien, niederlande, danemark, franken, österreich, 
slowakei, ruthenien, ostland, preussen, polen, ukranien, baltichen, ladoga, venezien, italien, 
korsaren, westdeutschland, finland, sweden, norwegen, transilvanien, portugal, galeon, kastilien, 
aragon, südfranken, westfranken, bretonien, normandien, ostdeutschland, süddeutschland, berlin 
 

İsim Görev aralığı 

Rudolf böhring 2210-2215 

Grinthe pasten 2215-2220 

Feint wolfheld 2220-2230 
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Parsche Korst 2230-2235 

Heinz truen 2235-2240 

Günter gescheten 2240-2250 

Lümen Wolfheld 2250-2255 

Zrow kaner 2255-2259 

Venus umer 2259-2260 

Wilhelm habsburg 2260-2270 

Rimme intro 2270-2280 

Friedrich wolfheld 2280-2286 

Fische nette 2286-2290 

Norden sachsenburg 2290-2300 

Pflig trunk 2300-2310 

Lunt vurenat 2310-2320 

Anther wolfheld* 2320-2340 

Karl jöff 2340-2360 

Mathias gattas 2360-2379 

Joachim hindenburg 2379-2400 

Franz von termen 2400-2416 

Vona köpke 2416-2423 

Paul habsburg 2423-2439 

Göbel hohenzollern** 2439-2450 

Rudolf kittler 2450-2462 

 
*ömür boyu devlet başkanlığı sistemini oluşturan, kendine führer diyen kişidir. wolfheld ve 
sonrasındaki devlet başkanları ölüm veya istifa haricinde görevde kalıyorlardı. wolfheld ile ab bir 
diktatörlük mantığına bürünmüştür. hann sonrasında ab liderleri führer olarak anıldı. Onun 
döneminde asker selamı bile nazi selamına döndü. 
** göbel hohenzollern asırlar sonra devlet başına geçmiş hohenzollern soyundan ilk kişidir. 
 
1.güneş sistemi savaşı dengeleri olabildiğince değiştirince avrupa birliği ydd’ye katılma kararı almıştır. 
Neticede görüntüde nazi dönemini andıran ve diktatörlük olan devlet içerik olarak gayet dönemin 
şartlarına göre makul bir devlet halindeydi 
 
HİNDİSTAN 
 
3. dünya savaşında aktif olan ülkelerdendi karışıklıktan faydalanarak 2026 yılında nepal, bhutan ve 
seylanı fethedip kendi bünyesine katmıştır. 2235 yılında da bangladeş kendi isteğiyle hindistana 
katılmıştır. Bu katılımda hindistandaki müslüman nüfusun iyice artması ve hinduizmin günden güne 
erimesinin etkisi büyük olmuştur. 2255 yılındaysa hindistan batı asya devletinin kurucu üyelerinden 
olmuştur. 
 
KARAYİPLER 
 
Haiti, dominik cumhuriyeti ve bahamaların 2077 yılında birleşmesiyle oluşmuş bir devlettir. 2240 
yılına kadar varlığını sürdüren bu devlet kuzey atlantik birliğine katılmıştır. 
 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
 
Savaşlara filan girmeden yıllarca yaşamış ve büyümüş bir devlettir. Namibya, zambiya, botsvana, 
malavi, mozambik ve madagaskar, angola, zimbabve gibi ülkeler bu devletin bünyesine katılmıştır. 
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2334 yılına kadar varlığını devam ettiren güney afrika cumhuriyeti bu tarihte afrika cumhuriyetine 
katılmıştır. 
 
DOĞU GUYANA 
 
3. dünya savaşı sonrası fransadan bağımsızlığını ilan eden fransız guyanası 5. Dünya savaşı sonrası 
latin amerika birleşik devletlerine katılmıştır. 
 
TEK DÜNYA DEVLETİ 
 

 
 
2500 yılında nihayet ilan edilmiştir. İlanına sebep olan gelişmeler artık dünyada insanların savaşlardan 
yorulması, eski millet ve devlet biçimlerinin önemlerini yitirmesi, etkisi artmış anlayış ve hoşgörü 
paradigması ve uzaylı ırklarla temasın artması neticesinde insanlığın artık insan türcülüğüne geçmesi 
sebebiyle gerçekleşmiştir. Gerçekleşmesine sesler çok cılız çıkmıştır. Bu devletin ilk yöneticisi mehmet 
kinvo’dur. Tek dünya devletinde 5 adet kıta yönetimi vardır bu kıta yönetimlerine ait toplamda 15 
tane ülke vardır. Ülkeler ulus olmayıp alt kıta yönetimleridir. 2500 yılındaki kuruluştaki tüm kıta 
yöneticileri ve alt kıta(ülke) yöneticileri şunlardır. 
 

Kıta Kıta yöneticisi Ülke Ülke yöneticisi 

Avrupa Kraft habsburg Doğu avrupa Boris romanov 

  Batı avrupa Joseph habsburg 

  Güney avrupa Yasin gökkurt 

asya Yamato takatuka Doğu asya He nan ming 

  Orta asya Mehmet gökkurt 

  Batı asya Gökhan gökkurt 

  Güney asya Rajok manama 

  Kuzey asya Yuri romanov 

  Güneydoğu asya Hasan matara 

Afrika Adrian Lulaka Kuzey afrika Abdurrahman mağribi 

  Güney afrika Robert gananava 

  Batı afrika Alamo areis 

Yeni dünya Seplen areis Kuzey Rua coneter 

  Orta Mimi areis 

  güney Desa mundos 

Okyanusya Hema coneter Avustralya Kenneth yunna 

  Yeni zelanda Point moa 
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- Boris romanov slavyanın son imparatoruydu. Yuri romanov ise borisin oğludur. 
- Joseph habsburg kraft habsburg’un kardeşidir. 
- Yasin ve mehmet gökkurt gökhan gökkurtun oğullarıdır. Gökhan gökkurt ise akdenizin son 

imparatorudur. 
- Alamo areis seplen areis’in babasıdır. Mimi areis mars planetoru setna areis’in kızıdır 

Alt kıta yönetimleri yıldızlararası cumhuriyetin kurulmasıyla tarihe karışmıştır ve dünyanın devlet vasfı 
da sona ermiştir diğer gezegenler gibi gezegen valiliği halini almıştır. 
 
diğer bazı dünya devletleri 
 
Senegambiya: 2035-2324 
Romanya: 2250 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 
Mısır krallığı: sudanı bünyesine katan mısır krallığı 2274 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 
Kazakistan: 2316 yılına kadar varlığını sürdürmüştür 
 
 
 


