Jeims areis anetumore;
Mi jeims areis nasjito ven 2610; dronol seplen rema zərotek ştudmisönule 2881’ez irimto ceç entegre
19 ieharre antite keje porketiro. Ştudmisönez atlanianno pleiste omaketton zərotumistos. Fina dinka
navos autan steleç autan-1 munma demeleç desdiste por co ante autana zizemek iristos. Çegitos
vihek mundeç atlaniannese fine hes ebaut omaketto vahesta şeron şerulo tehites rema-1’ek omakto
rasillites lesete. Tusanne ieharo ante dehnaşere eglumada di addos avşa aktaganimes hes aktaganno
van navez vahteme gehovek lasormes aut irita demellek. Omaketto rema-1’ez vitek kipateblimtes
nadarake. Gous 24ra gehova maritianeç 28ra maritianek trevitos autan zizemek zenitos.
gehovkefeḥon viditos autan 1 demela. Einitos nadarake mi trallek ivdorte virro dure umimtes keralon
mentimtes. Çreporummo, ṙağeşşese fabola ja usaiho arite autan-1 şomez. Autan-1 vista orketto
çehito van navon viditos nadarake min. Findinka vuzoida ja navo. Galo van maşthavo.
Mi nadarake min denatula ja hemoi lesete dronos seplen finnomeç aperi areis. Navosek rakabitos hes
navespa kinvo nore 6000 ieharrante rema-1 trevez funidita atlaniana ja gehovvira sojeç venorte.
Navon hevahumitos, tverzizemon tegnalitos an krŏtitos vihek. Tverzizemo hele jali min hema sadenle
sente lozore esteḥez resore kerjisio van tvero laborteme ḟür iepe audumumatire sedias diçe.
Sipdezasus pantatiras. Atlanianno poste loŋa temo zərotumistes hes virro naşite tuk inra faresezada
ja intek goç trevek lazora min? İnolte 6000 ieharre. Hes uxirego bone tetumimte forsite.
Venteme vel rema lefemegitos 7 ommo besimte vihez. Zizemek zenitos rema-1’ek avantumitos an
hevahsferek zenimtos. Eteza jeḥo gedenditos an eteza jovo gede eininitos gexeḥek. Exine nina eino
deisnan omaketto tefimte ple. Ekvide vidato 20ra asra tetezada hemmoide vitortes. Naveç einitos an
entegra omaketto aruvisere ninek flekites diçe mentitos ese ḟurenitos ninek abedormes. Omaketta
ublavez hemmo elhizumimte jome egeine teha demelek tönisosek belavortes.
Vasfese nina kiespon iu mesite vidi ileç einteme ja haigalo jelebites dommek muto van kamdoros
daton diçite; “hes mia galadi”. Virek elhe abedores imeze van mi tahole navvirro irdoros nina kinvek
çehatada agek. Omaketta 6000 ieharrantada imon şerortos luşek iritos ese 6000 ieharez immes
kanbimte. Umalzakek reslitos hes kefon an 24 horrez novimes sulivite hole enkoneveşitos. Lai imeze
digek çegusna avandeblisos rakabitos navek, omaketto airores. Hes 24 horron hole tebsitos imeze eni
arero digezite maŋites aktagannon. Ekvidena stile aktaganites lesete.
Poste 24 horro kinvos an anetumite kefon;
Vidia ei demelhemaro iu ninon elhas şerortas ese nino ailahi nina plev elhos ari nino iuoide mugnos.
Ante tusanne ieharo addas ninese vitorte mundez an egeine ante loŋa temo nina arükteme mundeç
addaseç peske təna areson gehovnavosek fahitos. iu petositas ese nino iua goy umeblon por eneti
rema 1’ek livitos an hesome kefas midahezi. Mundez koniattas ari belavias cek.
Omaketto hole iempte ivdortes min “go diçore hes” diçoide iu mesite vidi. Peliso şradumoras lesete
io noklahi hes. Kinvos omaketta tusanieharre ara deben srasite eḥese jite. Omaketto amusfites çön
abedites idola visahlineoy kinvezite. İmeze diçeza elehha dronite. Diçito “kinvo hes laboro abhire, di
addas orketo arus iserias” diçteme kinvo “ço anestire hes kefon etosek venisehon falgumimto ja ipde
vel eḥo beşe orketton jelebuo” diçe çegite eḥek. Oltenesta orketton jege iserite. Hes orkettezula viro
omaketta abedites idolite! Kejönes adnolumeblites. Devola gönalo adçeblortes çön ublavves hesirvez
anublavite. Omakettez mûblavo plev arite amûblavo plev arite vese iepes tete alvolite anelhudana
omakettese elhudana omaketto klamumimte vese klamo elehhes anelhite seide idolites rutezite
kerjisio goumison şeşimte kravdeç önado kavene seihites munda orketon an gexeḥezada omaketton
vidi vanimte. Vidites kontrez şogites mundezada koniatto arebbo van aktaganneḥḥez vitorte. Hes
genfe kavenite cirve? Omakettublavez kaveno rema-1 şiane omaketta liberiteḥoide munitorte vese
rəlo aliegite. Libera omaketto io domez vitirte arbarez vitirte arüke kerteme aktaganites an aktagane

resites keje mumentites. Hes por teha bonesite lesete van ja teme cirve besite rema-1’ez. Poste ja
teme omaketto lehetites zalurrek nadarake min. Omaketta sasto kuestuma temalek zenimte önvahe
abedeḥḥo jege kludorte artige. Ommeç jomo vel audilo 2 omaketta data sabbes kabare venimte;
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Nunke hes hemmo venite van teton alvolumites liego hes omakta histora tönnogedi. Tusanne
ieharre şeritnan menitos aliegalimi.
Keje kuestia. İeharre umitos kazşeraka, herşeraka, vitşeraka laborro iepe jeḥez pönçegatorte.
Hes demelezada kejja mugnek aşianoros intoresi min. An esaserrek videgteme hemma iante
venitlen vidoros an tesson elhumimos. Mentohez arite jisie ja elho goç tusanne ieharre ninon
live irie van ninese amuhelgie min? Elho diçita kerteme kreoia goumiten mes şeri. Hemmo
anelheblire hes rəlese visaheşi lipazi. Hes hemmo venteme immon ple neteblites visahhes
şeşemeso arite eşşa ja areseç ço estire elho?
Ha muhqai hes hemmeç elho anestire çön ninon io vidteme goumitnan aşreblores. Nino
omaketta geḥeç venite meselez şero aredçumeblires pönçegatore vese eni muleddo ple
redço afindeblorte. Eni storro arite vese nablavo diçatorte.
Gôide storro?
Hino audileç audilek vandire omaketta maine şomeç alia jeḥeç venite hemmese. Evla ja
rakabek rakabime jomakettese hemmo van hes demelez vidaperimes diçe anetumatire kefire
vese keje hevdeno arite. Hemma nortemezada zərotese hes nablavek paralola ja storo ço
uditos?
Ha muhqai auditos plege orketto viditos fotto ugla hevdeni.

Sastaka hedralles eḥeçiten anetimto cirvesese omaketta. Ese hes acirvirte omakettek ja şukvo jerdite.
1 vaut 2 omaketton likti lipazite mundek imeze teha kavenek. Omakettantoron an atşon upumitos
por küti. Ninese mundek venistes. Kontresol co hemmo rema-1’ez vithoqek havistes omaketto
novşerreç mupragmiste cirvesese. Rema-1’eç sekestemo venimte artige lesete 1 ite hes demelezitos
an dasadite omaktantoro van atşon ilosek terkabitos por teho garada gevos laite vese navos
mubtekite mundez tibaleç por mufkebles mundek zenteme tevkitos gex sine. Navos enhevahite
entegra omaketto mano alasteme. Ukerres amuestus ple rəlada omaketta antorrese munda vihezitos
artige. An solzizemek iritos, mundo vidatite omaketta maina haimite hes. Zenitos hevahsferek “ço
muapeihas?” diçe mi kuestteme “ha” diçortes. Mundek einitos eşe van ninon enterstella ferala kitto
şahin gökkurt kontrumite. Rema-1’ezteme nina imon asege doçimtos omakettek. Tessek mundon
imeze teha kavenon trevumitos aktaganneḥḥek nino kütteme şeşemeç kiçimillen glistes geḥezus.
Lesete munda omaketto sabon aşrorte vese tesso saborte. İo nono omaketton şorumitos teho holite
iepe.
Omakettek enterstella fetralek iunçofero kütitos plege vese akpumites con. Ninese vite dehnaşernan
fahek ha diçortes ese fetralek io diçortes. Tesso elehha amerron mastorte diçusna anestirte çön nino
akreorite kejitos. Nina kreoreç diçaperitos hes eremmek an ganaudilese audegitosnan. Rəla
munitadeç aliegiten lerenimtes. Maine hes ḟür umites mentosek muorega jido venimte gex plev
akaviannese omaketton aiançumite. Nina demelo mukloregite. Kuraû, akaviano, omakto gereto
remorte. Akavianna enėso ja pülite. Akavi enə eḥrumek iritos eşe van deneşumitos hes 2 êrquhhon.
Demella noreseç diçumitos an aianço istadebliras diçitos. Omaketto ganroze çegites akaviannek
rema-1 marrez vithoqon alumites. Akavianno loŋa temi nineç dehnaşeraka edio fahore vese teho ple
fetralek ainçimte jisie iunçemes jalo netumirte atraka ja demelon pehe ajsio çarirte. Omakettek hes
poste guai’oseç tehon rema-1’ek rereslitos.
İntrez ja-də ieharro omakta uraneso ifalgimte kekeç kanbimte belavvas gimia teteçimte. Abedeho
arsimte rema-1’ez. Hemma hes loŋa munpeşa omaktendo cirvesese finimte.
Ebaut kuraû kraso kamentol jim areis

Omakettese rontegeç poste 2 ieharro kuraû krasite nina katoida aresso vitita demellez uzirres
mekgise min ni somen revnorte vihoreslen umites an venites ese ninaddo nadarake akpumite. Goç
umistes min? Teho huorte? Vahe here kejites hesome moşites. Gous min mutdek konektatite sirius
upese tetoseç hes problemon harjitos.

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.
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 rema1’de. Bir süre sonra şempanzeler dağıldılar kendi kentlerine tabii ki. Şempanze toplumu sorgulama
sürecine girmişti birçok tapınak teker teker kapanıyordu artık. Günlerden bir gün kulağıma 2
şempanzenin şu konuşmalarının istihbaratı gelmişti;
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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.
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.

