
STORO – 3 EPDA HEDRUMILO 
 
Mahir çelik (n.2110) an nurjan çelik (n.2111) zalgoges nasjek ikvimtes. 2140’ez nasijeto defne çelik 
sastera 2 lotoreç önite. Di defne havite ja frato nomite Hakan(n.2142). vitol defnen kanbumada 
estalus gex önlereneḥa 3ra klasezteme meite. Sastere irites vihaveseç retnula defne van sastere evla 
kürese asitanumimte. Goçol asitano kontra ruteç mavna mualçola ilzörorite goumiten aşrulo 
alçolkolika zöroro turvikrullon kejek seihe ilen haheç volumteme mahira kürek rakabumimte. Çenzo 
hes ia srasatez di defne findateḥezada hevahastoso peratteme defne teten vitrek şelpimte. Evla kurro 
vahe haheç avleblirte ekvide rullo. 
 
Hes goçese eḥek şüde suritemes aloŋite. Asnilo venite van viho turvikek kulidite. Haheç evlila zöroro 
morimte mahir an sastere asneḥek gulitarimte. Sasteranno asitanon ervuneddese kafezumimte vese 
kefol di defne ərite. Muhelga kuraçoro ageiha rəlon mesite diçi. 
 
-nurjan femino, mahir soro, ha mia plev edo ari van hes lotoro heseḥek venteme belaias mi ple 
izüatito vese rəllon nino mes diçi. Di gogas mentile əra damajöimeumilek konektite van plagon 
çehirosus adsomna estanteso ari ese si vanirasus mentilen umalzake kofiumebliros. Hante züate 
morise vese hedre vitise go diçiras? 
 
Mahir go diçora kuraçora afono de maḍa eçgon audila ço audegire diçteme kuraçoro; 
 
“soro iseroro velas çegviho komite midaheḥon azetrias mentkreto vinie fina sertvido iua albede” 
diçite. 
 
Mahir an nurjan jisie libnizites şarikatimtes an nurjan mahirek iden diçite; “mahir ha gogos forse 
morise vese asesteç hedren vitisos livia vitina liego go probleme ari min?” diçimte. Simin mahir 
eklohaka goççese pehe kalide avdorte lesete ieharre umatada zakkofiuma lesete haimela ietluxavira 
hemhimaro plev ertimte vese ja umilek menkalata şero ker lesete 1 van nula zizemese laborirte ja 
sente anestirte. Hesomek sine estada ietluxavirres havî, enjevi aut respektumi şiane vasfessesus ple 
tesso pürügumite van hemsenettoide teva van amkermeşite şarfa çezzese arükimtes an ietluxavirol 
defne ple lerenitşerrese agdelumisus şarfa çezzese arükiste hahorenez. Hes ietluxaviro aporketiste 
vese hemhedroide ple amuggite sertada cite. Kerkefez hemmentilo iforzegite dehnaşero gomektare 
delue. 
 
An mahir labore peske ple por eklohez makaihezada meskitimamek kuestite hozo ço güze? Diçe. 
İmamo “lesete gogas morise ro’e ârtezise heseḥezuletus seide jumili” diçe adeptumimte min 
hesomek esna ublavaka pesneşşez ple vido cek ‘alarfite. Eni anublavullo 21ra asrez hes şerfkofiumon 
ublavva finoide vidorte vese egeine ublavvo hes meselek ja redçumimtes anublavullo ḟurenimtes. 
ḟurenistes nadarake min. Şomez elho ço ari edça ublavvo gehovek çegatita kefez ple meselek redço 
jalabe umalzako ço finişte ublavvon? Terdadite. Hemo je ro’ite mundezada korpite korpeç eska sprito 
ârtek irirte. Hederrus mundez resirte. Mahir kuraçorek kapo guvite hes lavoro açvite vese 
kapumimtes. El mentilol defne eni illo kroe mentilon deçetelumatite. Poste çehites plagol defne 
ḟunerṣalato umatite van komatite defne. 
 
Nunke koldo vel defne korpumek venimte. İetluxavira otez supareşo segvite kile taibeke moihoide 
şerro vela ietluxaka mentilo segvite. Poste 3 ommo vene adeptebliras gogon diçatite seke. 3 ommo 
besimte van mahir ela nurjan irites ietluxavira gogon por adepti. İetluxavira tibilek tibite saloro van 
“saluto madro, saluto padro” diçite çrepa gogo. Nurjana videç dummo süxatite sone artite “gogo 
goirte vitusita” diçite. Umalzakuleta gogo everimte “genfe imeze ço morito?” diçimte. Çrepa emoloro 
daton diçite; 
 



“ja çrepai femineno elune hederro rikatie. Ha rəlez morita van hemoidai. Mentila arla mentili elune 
menkalata hedrili” 
 
Diçteme gogmento eḥek venimte “ha korekti umiloi” diçimte. An saloro adumite; lotoro nuleç jallo 
lerene şerek şero kedeblire van aperumuo min ja lihmoide lerenspodo ekvide vitşeraka ja areso ikde 
fezli. Si avantez vanirasus ioteşema dinken ple guvebliros” diçimte. Nurjan ela mahirus por nunke 
nina kiça defneosela edrina diçite van çrepa defnen domek jelebites. Hakan zaleblə morek züatorte 
vese domek teho venteme mahir hakanek diçite min “hakan suno çegia de ruma surpriso ari”. Hakan 
venite venire avnire maḍe aperemite eblė kontrezite. “ese genfeblire ebleo ço amrite” diçite. Eblə 
moriten ca elune ja umiliten aperumites. 
 
Halbaiehara liberomez morimte defne con vahe amike aşrorte. lereneḥek lesete kontinumiste. An 
lereneḥek venire gönalmeza amiko ionol gökçek sedite. Gökçe vel zi “tuz ja filago ari” diçime van 
manen visahol defnek manimte. Goge gelte gaçkoidite van sohite. Defneus io por temti “ioşao ari 
gano” diçite elune. Defne asnemi vanorte vese ennepeştemmez amikke muleddo muldorte liberoma 
genfe besite uzîo diçe. Defneus “turvika asitanhavito morito” diçteme amikke mororte “ia nina defne 
ennedenime mentiro hanten azome mentore” diçortes. Defneus “keje çrephemo uditas hino mi gex” 
diçteme lotorro “ço çrephemo? Ni gex elune ioteşemullores” diçimte. Defneus mi ple meito 
siablavorasus iuk mia maḍintron iseruo diçteme jeleddo “oooov” diçimtes gogo şerita çrepizimte. 
Amikke “go imeze nunke ço tu amanjeblira?” diçteme defne “elune kariko van umiliazzenno ari 
umiliazon de maḍo adeptoro” diçimte. Amikke humorumises ia limentes “karikon geḥeç adeptora de 
sedilkara?” diçteme defne “stupenalo nadarake min de nüzilo adeptoro mentas idas abni” diçimte. 
Defne pehe nadarake min anennepeşumorte vese ja nüzile arite lesete hemvidato mesite esti 
amunzile anestirte madre van padre önönen ame morîmtes ker lesete. 
 
Postada lesono doçorek lotorro enanetites “doçoro defne morimi umilimi” diçimtes. Doçoro “lotorro 
şeroras min hes 80 ieharri arada ja estalo van mundez ker gomektare deisasez pehe iu avdeblire ple 
hesirve hemmo ari. Ese defneoidde serie rarmaxammeçi” diçimte. Jeleddus doçoro gomektare ares 
mundez? Diçe muldteme doçoro redçite; 
 
“lotorro hes hemoidhemmo mundez umume medlellez vahi vahesta emerikönez ari. Ari diçtemo hole 
io flokek vaheso %5-10 ehire himare holi elune” diçimte. 
 
Lereneḥa öna ome por nova defne hesirve besimte. Defne domek venteme manjo amanjeblite 
nadarake çön ahmite. Sedite van AV envaçite. Madreus “gogo dommisönnan ço umita” diçteme 
defne “go dommisöne madro çrepoi anumiro dommisöno” diçimte. Umek ple lipazo laite lesete 
defne legiten legegvasfeson aperita momentez keralon legegeblorte. Ommo ommon parizteme 
klasez defne laboremesta lerenorra ehirez sevrorte lesete ja çrepite van kuike lerenorte. Eni 
amikkeus ehirrez muarimtes; 
 
“hes defne laboro ço aloŋite amikko ja çrepek attumebliros min bone bona ja amikos ese hes abhire 
lio doçorosek diçe ja kurek nino mes ivdi” diçite julo jaliulus “goireusue vanire moritue zi amikose 
resek kontinumisei por mi.” Diçorte. Klasez kontre defne jalesso bejinimte ple. Ja munda realek 
lotorro iute depteşeblorte. Ese lesete adepteşistes defne vela idra temmiste lerenorre. Plege amikkek 
eido plev umiste itme. 3ra klasezteme di defne muzkesveme(lesete ja çrepite) goçese zin klas tekfezo 
vanirtesus ple defne con akpumite ha muzka ja gogite vese amikkon amoro diçorte. Ja çrepo genfe 
ameblirte? Elune hes hederrese poçebaleblirte. 
 
Defne umalzakitek temese vahege kevemek ple bejinimte artige vahegalon ispode anetorte. Kabara 
neçello axame oltenteme mekermeşa venirteme artige ifçile venorte vel defne. Ajeç ifezla iotato 
iserorte di amikke ludites luddek iunço vanorte vesev amikke “hes vahalo şerore ludzivkos abnore” 
diçorte. Ese çexa ludteme kerjisio defne vela ludi vanorte. İasliberoma temo lesete venimte vese 



defne akvek azneblirte maine entreblirte vese intrek akvo kegus çirkitta inkesra drado arite. Ḟür 
sastere defnen karikile istadorte. Şohrez naşa ja vidatorte plege eni vidullo kuestortes Ḟür kuristo van 
defne çrepiten diçorte. 
 
3ra klaso mefni van önlereneḥa finieharo venimte defne artige 4ra ğeşenite van hes ğeşenez plev 
amikko traleç iamatula ja lerenorite. Ğeşena kittesseggo umatteme defne nadaraka favoretite van 
ğeşena kittimte. Malumo ieharo 2151 pleus eniallo akanbirte şerfahoide. Eteza ja hemo klasez 
pedezullo van sabulla mişo umirteme absole ketorte vese por defne hes io terdite tezkuralek 
kaidenumorte van ajsio hes saihez ketiten neteblorte van doçorek guvatorte. Klase aktivesetta 
methavdrimte defne. 
 
İmajlesonno van dursona lesonnu por defne fabola lesonites. Defne realon asörçumiseha dekrez 
imajo çezeblorte van iotate ikike delorte. Dusonek venteme vanite kanton vanite sontaibekez 
diçeblorte. Axame sona mimige ibnite di defne. Empta temmez di amikke sonnese sabe teha muton 
umirte. Defne mia ple mimigon umia diçe muarirtes tetugez. 
 
Defne sorepa doçora fedon en kurskeo livore 
 
Klasez hasan ali munma ja lerenoro arite van doçoro hes lerenorek velimte. İepe tenedrumire kiçe 
şüdumirte tülai munma hes doçoro hasan alin. Jome ennepeşteme hasan ali munma lerenora eheros 
tülai doçora pelandiftrek ivdorte. Klasez tablationez klaseka difterro ple istadatorte lesete. An diftra 
setrilo çenzo hes ia amubandite van hasan ali gomektare getiheşus ple diftren abandumeblite van 
tilai hozo poste ennepeşo hasan alin diftra tetugez vidteme fomite nadarake min; 
 
“hasan ali! Artige iotire hes sine aktivestesek hemlo lai sarsevi ia mi tun ğeşenon tekanbumise nunke 
edrek einoro por zegâto. Hes go ia agtiheşebliro!” diçe diçatteme defne; 
 
“doçoro! Por ja diftro umitas ideçço akrekti an permitumia reorduo” diçite van umite. Diftra setrilon 
mankuikese reordumimte defne van ğeşeneç galmektarez lahmano estimte. Tülai hozo umitese 
razulimte lotorese jelde zalterzulimte. Jisie gönalfineme manra ja doçoro estalo tülai doçoo hes 
ridumadema fakese poste 1 hefto eldalon guve gönalfinemite. Defne ja doçoron Ḟüre pleus karçimte 
hasan alik sirapumula ja doçoron tefnimte. 
 
Madre padre con audteme “gogo tuz go goherro arimi” diçorte. Defne maine asne kalme ja hemoida 
gogite pehe asbemite vese iaba hörsa ieto hardorte. 
 
Hasan ali 4ra klasa finommek zalvictoron ple ketimte van el defne vedeḥo iahirimte. Klasez hes 
zalvictora laboro türkima lesonez selgite iehbatite. Defneus laboron iavanta sissek deşe doçore legita 
intoreseḥḥon jansumo umite çön eni hederron ege kaidenumimte hedralek. Doçoro legorte van 
defne si kaidenumimus jansumo umatore van falga ketesseç sevçorte hes zalvictoro. Arüke defne 
eldumite vel hasan ali “hes vespere hes ketittan mane vaniro ielgi” diçite. Hasan ali kapume guvite 
diftren. Defne gex vespere entegra sektaddon legege radaştake teşlumite hasan alik. 
 
An lereneḥa finommek hasan alia hes laboro goçese lotorro “hedra diftro ketina” diçe mentites an 
kerjisio önönek hedren ketite. Vasfese hasan ali hantek ḟür noresisere defnek mudanka ja hedro 
ketimte. Di defne hedra ketus lekantoidite ja pagek askumorte lekanto ketorte ofşale. Defne ja 
zalvictoro aktimte çön amugnite ja umilo amrirte anestus asitano. 
 
Defne 4ra klasek ja şerrŏzumite umumeskula əreshava ja şerrŏzşte hes an ğeşeno hom mutorte lom 
lerenorte 
 
Midahlorinieharrol defne 



 
5ra klaso imeze midahlorino 1ra klasez inva ja tönalo bejinimte. Jisie jalorino vela midahlorina arekko 
mefneşarerkkites an klasaro ple pehe akanbe nova lorinek kaidenumimte. Midahlorino artige io ja 
hoza ifezla hoza klasite van lesonne itelaemek bejinita ğeşenite. Nova sastakşerra hoza ple ja 
lesonmentale arite gex kabara neçellon tekketite. Kabara neçelo vaçias an ketias iuk intoresa evna 
dividdon diçirte. Oltena AV mentale laite ianiallo enterveba mutbonite artige van kabarro vanatteme 
vaçateblorte. 
 
Defne midahlorina ieharrez klaskitte avnimte peske alia amikko umie hes misönon diçimte. Ese hes 
ieharo nova klaskittese klasaxamorula lerenoro aniseşorte kontre önönek akrana sirapek bejinimtes 
kefcomin uegamikites saxe jalorino 3 an midahlorinez önesezites. Klaskitta nome kemal aslan 
axamora nome bahadêr aktaşite. Peske dafe ohumites plege. Önome korpa ediça lesonez sonçito hes 
ia dės ğeşenezites an bahadêr kemalek por diçremo datton diçite; 
 
-kemoş suno tu hes kittesa gönalon anumeblora lan tua vel go? Mi tua eḥekuo de tehjilo eḥbodamek 
entriro 
+baho ivdia viria dadiso puzan moracisa goirve sabora kemoş memoş ço homgensakos suno? 
-memoş hu? 
+malolallah 
-imeze tu? 
+iotire be tua mi ari ia(ipdire puzek setfire) 
 
Defneus tesson vide iahirire bahadêr an ni kemal datton diçire “ia iu ço goloso keni iegamikitas hes 
ieharo agacoras ese ha! Anumias con” diçimte. Bahadêrus; ia mi iotfahito ia ansumeblore diçorte 
kemalus; “ioto afhite köle desdite di putoro” diçorte. Bahadêr; putoro ha ja klaskittise diçe 
diçremorte albede. 
 
Hes ehirez di defne kabarneçela koheme pesneşa progvaçek sogrimte önome pesneşa progo 
nuşirorte meselo emperioreso van hemedrite. îêldêzôlua dinasta muhlukese kuestumatorte. Progez 3 
vihavo arite murat sâêr, şahin kavi van tunjai dėmez pesneşortes. 
 
tunjai dėmez; nunke afono koreketton avde avnina jeraihez ja rexedo gomektare jezuki min lai lesete 
jiraho fine hemedre venisehe realese kontreşos oltenoide hemedra ieharrek tönek serta videse 
ivdoro. 
Şahin kavi; go töneşe frato ja yêldêzôlu kaş ço resite orhan? Ço lai alia iêldêzôlu lesete data 
momenula emperioro mukria rexeda dronneç. Amukriula rexedda sojo ço ahlukore? 
Murat sâêr; umore albede vese ja stakkoldo ari an mes ainkesri. Lesete kerjisio aivaveblire. Jisie alia 
osmanôllu ple io silatan mufdo artige. Mundo io oltenoide silatano hole façile avnatore. 
Şahin kavi; ia io gex ple 21ra asrez silatanno genfe laite ple sadenle setoşoide ço ahle? Hes lavorez ja 
laboro ço lai por iu? Türkio, êrakio, evitio şianeḥḥez dinasetto inşatite egeine. Vesta evrüpo diçusa 
cirve hole kaş jallite hes mundez. Sekra gügga ja digite esteblire. 
tunjai dėmez; iave umpiltörihhek abjinina murat soro. Lesete hevdena apçebalallo. Diçatto iepire 
vese hevdeno lai. Gexek ivdirasus çemihaka gönallivdoresez mireklaka ja arereno gönalumatore 
diçores ese hevdeno ari? Lai. Gehovasrez hes sine umpilek lipazo lai 22ra asrez vitoros lesete. 
Murat sâêr; he ço ḟür çemihaka laborra ivdoreso konia gehovusaihek sedşite van kelga ivdoresite. De 
eleno 51 amufalgirve guridore hes usaiho van ivdoresek muknekti. Gexeḥez eneddumatiton genfe 
sekrumises min? 
Şahin kavi; endumate vapeno delumatore jisie cez sofo lai hom gexeḥeç venitos hes gehovusaiha 
meselek nunke? 
Murat sâêr; venitos çön iêldêzôlu sojeç önulo ivdorite iepe. İêldêzôlu finireus ivdoreso midaheḥez 
anestire. Hemedra estantesek ple sekreso mes maini ese por mi gex estanteso anestise. 
Tunjai dėmez; goç? Midahez ivavrexedo lai min. 



Murat sâêr; galestantesese 2ra orhan aneşten ivave elonumisi an statez muhlukeso umatisei. 
 
Hes sabeşşo sranol defne çehimte ja dinasto ço inhaihorte? Hino hes müna ja kuestite. Defne 
osmania van türkia historon vahe teveç ştudvanite hes goçese van enştuddite vekrakemev aje. Ese 
defne 3 ieharre umilirvez por laborite moihloŋo laite. Homajje artige hanteç loŋe resorte van defne 
madre padrek moihloŋuma vaniten diçite. Madre van padre bone gogo teme venimte diçe kapumite 
hes vanon. Çrepotek kütatite defne van vanitomettez nova ja korpo umatite. Oltena korpo otek 
guvatiste hes saihez kareçço asiziste. Gönalo venimte di defne umilaka mentilen nova umilek nakalek. 
Defnen kludites an nova umilek mentilen nakalites. Poste laborfino nova umilez defnen telborites an 
defne mezez taia eskorpen vidteme naşe sentumite moren vidoide  ja ensentatimte vese jisie morite 
seide ja umilite van lereneblitoide arite. Senette pehe okoidite. 
 
Novkorpese lorinek irteme defnek “durizima” diçites an iepe hesirve resia por mi ple diçites defneus 
resebliro vaut io ple lesete umilo diçe redçite. 
 
Oltenesta amiko vese nova mikko kemal ela bahadêr meselek venteme dekdeitez gex meselo sulivite 
sohgerro finite. Cek goçus datite di bahadêr padra mataçe alia urek liçgite bahadêrro deşatiste. 
Bahadêr amikkese feriveşite van “neisresias” diçite. Kemal viktoron elonumimte van daton diçimte; 
“zalehbula lüço ivdia goite iotan ple lozita iamikesan ple lozita” diçimte. 
 
Stranima meselez defne lorinez amurkivite mentaremenne bonege venorte. Eniteme aŋla hozo 
defnek anetumorte lesonon an defnen aŋla lesone müna ja şradkefek jelebimte. Başak munma ja 
lerenorus hes kefek kontre önome ennepeşez amikkese sabirteme daton diçite; “ia aŋla hoziseha viro 
hes defnek ço iamuli goi ia lesonon defne lesonek törnore ninon avdeç venore” diçimte. An 
radaşheftezada aŋla lesonez sabitamikkeç şeŋül ni başak espihumite van datton diçite lesoneç 
endiçe; 
 
“hozo ebsa hefto nino başak an amikkese sabirteme başak iua defnek ni iamitas klamumite” diçteme 
başak hanten agarde van “zin diçi avnito” dev adçeble başaka saggeç çehe teiek 2 şkavvo remimte. 
Başak jrie itemmen muare klaseç çegteme nedenita aŋla hozo seke başaka retrek kikon ietite van 
“margumia iria lan!” diçe idçite. Ja doçorek amşiseha aggon umorte van datton diçite “go diçi be vel 
jisio zivanecnoto ha!” en vito hesirve smaro avdito, amudçinesi, amueklohesi” uzîo diçe paie 
diççehite van poste diço kalame defnek “defne gogo iria kigia ni başak” diçimte vese başak vaheç 
domek irimte jrie van defne tönteme “doçoro başak irime” diçimte. Doçoro inteç intrek “eivah go 
kaleto manjiso nunke ofekese desditos apragmese sedisos” diçimte. Başak domek jrie vene estalon 
anetumite visto midahezite. Padre laborezite van laboreç kigites. Padre başaka kefen videteme 
ennedenite van “ mi kanaihe maḍen visahen Çarşamba şanokek terrenek iroro” diçe domeç çegite. 
İrite lorinek zenite doçorra rumek an “aŋla doçorula Murtaza amuşrovo kanas!” diçe idçite. Murtaza 
kegende hanten blirumimte doçorra rumez puniaro vitatite van başaka padre murtazan entovite. 
Şirdol Murtaza juritite pobratto nedrummo hevahez voleşite. Bitakoro kigites arükemes umites. 
Posteus rulvideḥek. İnolte entegre rulvideḥeç aşiseros fahteme kontreşo vitatite də tralo zegâteşimte 
nuiuten videḥez besumites. Başaka padro van angla doçoro enarnite. Başaka padro manaiharnese 
falahe Murtaza doçoro deprofalite. Ofekese desdullo paie zesorese sedimtes. 22ra asrez ediçez tergo 
io mentvinite kerkefez. 
 
Poste hes estalo lorinez defnek ja anamantimte van defne lorineç ieharfine mesite iahiri. Midahlorina 
2ra klason alia ja lorinez legiste artige. Eni amikke defnek “airia” diçus ple defne “avnoreson 
avnateḥez kefi amuaneti” diçimte elune. Muhqite jivdek çön genfus ja doçora deprofalek avne pleus 
goçetimte. Seke defne istanbula konkera 700ra iehar jijammek ple iunçimte van hes eihara jijamek 
2ra orhan ple iunçimte van 2ra orhana sabeç ja şrado datite; 
 



“ante 700 ieharro ado konkerora sultana Mehmet kagano hes dura uron linno fahite. Di addos manne 
tançada hes uro hesome ple munda qardoidi an nino ple ca muhqe guroren vitoros. Hesome io 700 
ieharanta osmaniez aliega ja mundo ari. Konkerora temez farsonilo laite, evla kurro laite, 
gehovkolenno laite vese go arite minaco arite. Go arite? Vinta gügo arite. Tesso jesezite an nino 
hesome türkia emperiorese hes ersa muhqa deivon tevtoros. Konkeroro hes uron konkerume di roma 
resadoriton elonumimte ha nino roma resadoros nova roma emperioro 2ra rikardo goserek aivdie 
Bizans resadorite di roma van resade entegre osmaniek, osmanieç hemedrek, hemedreç 2ra 
emperioresek besimi” 
 
Diçimte 2ra rikardous ni 2ra orhan imagmundez vitula ja türke degumorte “he hu roman konkerumi 
hu?” diçorte. 2ra rikardo arüke britania rexo 5ra ûiliêm ela koniatite. 5ra ûiliêm 2ra rikardoa ahate 
sofia vela morîte van hes goçese hanten roma emperioresa resadoresek vahege nore vidorte. 
Pelannes ehirez grekiez rexeson rejlebume fraten enderuni plev arite. 
 
2153-2154 ediço van doçieharo düre bejinimte por dfne nova lorinez ese heseḥez ja kivelese 
kontreşiste ja lotoro vel zi iamuliste çirapen işre. Nova lorinez doçorro hes çrepek xeihtemez 
adepteşituses plev erkan munma ja lerenoro zin seriformez deserumorte plegev amikkeç metinek 
amiro defnen diçteme metin “bone zi çrepi çrepe gohen geḥen amisa? Çrepeç altirire min” diçimte 
vesev erkan plançathavite estie egeine amoro. Diçimte van defnek ire çegoferumite amenorohan 
diçimte vese defne hes oferom eniorumimte çön hante çrepite. Esev erkan hes beskorte Retro de di 
defne rükorte peske dafe defnen domek irteme falovumimte ommeç jomo egeine erkan 
falovumteme hes espe retrege töne erkana ionek irite van datton diçite; “tu diçeç netora netorusa 
reöfahuo; çrepoi egon am-ia” diçteme erkan “çrepusai çrepai kiziso hino go umuho idrai” diçteme 
labihhek pastite çrepe van defne intrezada umiliazon erkana maḍek emptumite. Erkana maide senlite 
nadarake min sukite. Defne “hes tuk lesonie” diçe domek irite. 
 
Erkan artige defneç esperiten afindeblorte ia tarjato kanbumimte klaseç alia goggek ketemek 
oferumek bejinimte. Erkan defneoide klasek nova jalibbeçite van ḟür erkana kontinema antek mavna 
gogon amurlasumek bejineç gogges sasterres ni erkan lorinedrek zegâtumimte. Cadek gurorek 
afdeblula erkan 16 jito 2154 ome lorineç iahirvanon diçite. Klasa guida doçoron kigites an hes kefek 
kapo guvite. Erkan artige alia lorinek irimte. Erkana melpemme klasez öna temo vahe sesbite plege 
defnen amurlasuma meselen defnese teho sabo vanus defne amusnemon toreçumorte. Klasa 
zakesto por ja umilo estema elpazo cite. Ese di defne zeniteḥḥo ple sadenle mexorte min di defne cez 
eroida suge laite kerjisio sugon hantez mesite sörçi. 
 
Defne aneluni çrepe 
 
Defne hes ieharo 2 nova amikkese vahe deneşimte klasez tesso umalzakizita hemmites aske 
defneoide tesso ple morita lotorites. Önule maskulo önule gogite. Maskululo Ahmet demirji gogulus 
nazlê fêndêkite defne artige vahege tehese muhelgore van tehese amikesinşorte. Ahmet manjita 
setoşez mûşate morimte. Nazlêus marez vŏtimte. Artige 3 çreppo önönnese areşumimtes manjites 
ekites aske irore diçusna jelenirte çön manje anekeblortes. Ese hemoida kahveḥḥek irortes. Hes 
hemoida kahveḥḥez təho kahvo, manjalo ansatorte. Umiliazo van kariko nusite. Hes çrep kahveḥḥez 
jigaro liberite çön çreppe libero laite vese şamon sentumeblortes ker kefez. Haiummes entadeç alie 
mutite. Düdünno çreppa intrez zihto livorte alia apragme laite. Defne 2155’ez midahlorinek 
permitumimte koldez luho arite luhzena mentaremennek zeniste. Madre van padre “ia por mi aznia 
defne lesete apereç ple legeblira jisie muzka ja goga” diçus ple defne “bone ja çrepo vese hemmese 
tema beson amoro” diçorte. 
 
2155 iehara alia müna delus türkia emperioresez dinaska kennebite tibalek datirve jansite; 
 



“iêldêzôlu dinasto gökkurttek livore. Mavta rexedo amarsa iêldêzôlu dinasto sultana 2ra orhana 
aneştese tehlikisi. Sultana 2ra orhan aneşte göĥanez pehe astreni. Adma’uleta Neriman iêldêzôlu 6ra 
murada fratetite. 1ra göĥan çrase enderunisi” 
 
Ha dinasto maŋuvimte van defne ple helgese falovumimte hes kabarron an tarjatte trio nedrek pento 
oberek blirimte. Çemihese muhelgorte zi artige van tarjatez çemihaka gönallivdoresa areri arite. Hes 
goçese luhon saienza luhez legek sertvidumimte. Luhieharrez ekvide iantada ieharrek iasa pelisese 
ivdatorte. Kuaite muora van muzgala ja doçoremen kontinumite defne. Di luhe ja iehara finez digelek 
ple çegite. Ma’ahate siveçeriez vitorte van siveçerion zərotumites sastere. Longa temimte hes gogon 
io vidteme ifna morkabaron fahimtes ese umile iglimte cirve frate hakan ple holite. Siveçerio hes 
ieharrez ple amutralesen helukumorte seide 2 homeje reimte. İmeze nova roma emperioreso van 
germenio. İasliberomez paris an roman zəroton anemptumimtes. Lesete də urro plev artige rüka 
state imeze nova roma emperioresa limittezite. 
 
Nova tarjato di NMOI tegli roman 
 
2155’ez türkiezada dinasta kanbadek NMOI linvuppo muarimte. NMOI igtiheşorte por inşi nova 
ordon ese heini jeḥez midahek çegore van di NMOI imellen kesreç retre arsorte. NMOI dimitri 
masonov kittesez muarimte. 
 
Dimitri masonov; ha fratto nova ja NMOI muarese rejos an meselos aperi. İêldêzôlla sojen extinitos 
ese dinasto aneşteç helukumisi gomektare jezuke min. Mundezus kane staton kane statese gerrume 
jaho jizume uegvino umebliros, gehovpolitekos mes genfe hesome tessek redço sörçisos. 
 
İosi levi; mi antese bitakol iaudion umese bejinina diçoro temrege vristiano alvitos geḥezus. 
Ekadelumitos gegeritos vahen. Evitiek aut türkiek kegites esev aitire. Lesete alosez ja türka drado ari 
an arabbese türekkon agerrume pehe çenzo okoidi. Ḟür mi önita araba rexeso-türkia gerron eteze 
vidoro. Önita araba rexesezada şîoin gardi haiumhave iranio türkiek gerro elonumus tadeç 
amanjatire. Olihhon gardi haiumhava rusio bakün akupumus hes laboro boni. Türekkon tekfitiros. 
 
Edûêrd kroûniŋ; poste iranio tetek deravole olihmerkaton manire anestire gex laboro. Ker gomektare 
omosez oliho münen ekvide olteno lozumus egeine müna ja hereno. Ḟür russo jiorjio van armanion 
antosezada ieharrez hantek mes kedi diçe mentoro. Ese egeine aitire çiŋek moŋolio mes segvi an çiŋo 
mes teglati. 
 
Taiçi harita; 
 
Nasjada sola emperioreso mes gali maina sordösta asiek lesete çiŋon ekilibrumiseha ja unesero 
mulpazi. 
 
Gavrilo zakomiç; 
 
Gala iugoslavio mes itegli mik resireus an maine buiutudon live dinasta moriesumuses iugoslava 
dinastanno rexesa moriessese evrüpo ja gügeblire. 
 
Sahr el mahir; 
 
Ja gügus goise germenio ajrahi 
 
Fridrih habsburg; 
 



Ante musetra muimaka sastakudo postus jiraho venise. Ese mik resireus jiraho ligermenno amulpazi 
ja habsburge diçoro con. 
 
Leonidas paleologos; 
 
Grekia jirahon inşe nova roma emperioresese moriesumo jerdi. Nino paleologosso cek vanulos ni 
bizans egeine revtumisos albede van hes ugla tarjatos. Data momente greka armez tetez ja koniatos 
ari an tefra gönalon umi aloŋire. Jisie loŋa temi grekkez muimakuda ja veino ari türekka vedizon ivde 
kesfite hes veino heseḥeç pedebliros. Poste dinasta moriesso. 
 
Dimitri masonov; 
 
Ade poste 20-30 ieharo poste rusa jirahon reinşebliros ja morieso gexeḥheç sipdumitos boni entegra 
edrorro ja sastereçires. Geteme grekiez hes fraveron neoros por nunke. Por germenio jiraho iute 
amulpazi. Gehovmeselek venteme gex meselese iṿe ÖSE muhelgise. Mundeç manen skurden 
meçhoide umek kontinumie van gehovtrada dolarese kontinumon umie. ÖSE egeine umuggise 
mundo önönon manaje. Mörsa kolnus vidatoide galore cirve alia kolenno holi. Minieroreso gala 
zegallo kaidenumore hes irvez nino mes helukumi. Umalzaĥava çreppo van nukilada şerrek venteme 
entegra spodese mes kontinumi. 
 
Grekia rexeso inşatore 
 
Leonidas paleologosa fratula zanrelo dimitri paleologos di NMOI van greka muimakudanna sovartese 
dekito 2156’ez ebjina ven atina estada ja urdetiseron ereç çege goçese armese edrek mankroupon 
fahimte an xeiha temez edrek mankrŏtimte. Greka muimakudanna əresezita urdetiserro tafirrek 
heloçoide venimte van grekiez jiraho elonumatimte. Alia evrüpana statto hes kefek ja rəkto aiserimte 
çön NMOI sovarto arite verda retrez. Dimitri paleolohos 1ra dimitrie greka reximte. rəketta retrek 
entegra evrüpeç etevvo pluvorte. ÖSE ple etevvon reslimte. Türkia emperioresus hes kefek iute 
çehulemimte van di grekio intra laborrek por nunke jalo adçorte. 1ra göĥan ja ekilibra politeko 
vaçiste. Heini ordo 1ra göĥanek hesirve agon diçimte van “norez dinasta moriesise” diçe teşrimte. 
 
An hes rəlizimte dimitria sunulo ivava iorgo 2157 ieharez nova roma emperioro 2ra rikardo’a 
gogdrone van aska temez aŋlia rexo 5ra Ûiliêma goge jeina goguleta adriana vela morîmte hes saihez 
3 jiraho jizimte öntipe. Nadarake sunol 2ra rikardo vela aŋlia rexa gogo josenites ba’ahata-ma’frata 
jeledda moriesite teha morieso. 
 
Nina çrepa defnek venteme luhek finumteme hantek poste hes vitmoihe istadiseha ioteşema 
korponumumite. Artige çrepiza hemmo ideṙmimte van labore muhelge hemmese kamara jereddites 
çön hemites ese eniullo tessa heme avdateblisen ple mentorte. Lesete çrepa somnek vanege, manjek 
manege laite. Defneoide ihmoidita şero arite vese gex alîte ker lesete. Gexez intoresa ja gohro arite 
gex tarjatton ihhek krôrte. Zi şeronversezteme tarjaten blirumimte hes tarjato çemihaka laborra 
ivdoresite. Aifçiliste hes ivdoresek entri. Hes vidoreso hemon esviteçumirte, heseḥez labori diçi 
statsekron deşi diçite. Hes ivdoreseç teto segvire vese sekro agvatirte. Umumez dinastanno laborirte 
hes ivdoresez. deṙma hemmentro pehe abçebalite. 
 
Ese ja çenzol defne arite gex dinastana ja rexedetela deneşorte. Hes rexedo ivavveç abdülhamida 
bifratete neslihanite. Şeronverso fitneme(2163) por ivdoresula arera mentaremennek zenite. Çrepus 
ple hes mentaremennek mesite entri. An Neslihan sultana alvurite defnek. Findeşşon, 
mentaremennon ker ṭauren dekrese besite van deṙma hemmek ple elgata diçeşek segnumite. Diçeşo 
datton diçorte samerihese; 
 



“türkia emperioresa çemihaka gönalla ivdoresez laboriseha ja arero vitmoiha heseḥez reson 
promisire. İvdoreseç go jereddezue arüki, laborkanbi apçebali. İvdoresezado ivdoresez resire van 
digek şero ażumatire. İvdoresa arero viten ivdoresa viddiamentez vitek, ivdoresek hanten iakresek 
façili. Arera digelek çego si io  dinastano pöni. Adnastana arera digelek çegek kapon emperioro 
guvire; urdigeg privata permitese çegeblire. Arera privata ieḥe lai entegra adşatebelles por ivdoreso. 
Arero ivdoresa manja progeç falga jirves amanjeblire” 
 
Şiane itemmo arite. Defne con kapumimte artige siveçeriek zalvanese ma’ahatek iron eterne 
porketiste. Por iro ja permito de emperiorite min gex permito aktinemite. 
 
Defne poste enlaboro proge uzîo umatite, eni şradde ivdo umatite, eni dividdo kanbite van 
muggumatite. Nunke defne ialia ja çrepimte ha şere stile eḥezite vese por ivdoreso elbora kefek 
venimte. 
 
An kontrite vela uxirego! Hes arero iante vidite itemmek keje şianorte untoresalite van herşerakite. 
Uxirega kahono oltenegite. Uxiregotez menta afhada eneddumatorte mavdo mentirte magizo. 
Mutpa mekessumatore van rəketto ometatorte. Uxirego munijeblorte albede vese her arerenon 
manjese digelek şersizumi rükdekrez ka’inese öatorte. İkça mektarrez istadatorte hes arereno. 
Çreppek energihe hes sekroirte van loŋa teme çreppon edrorte. Defnek plev energige uxirego segvite 
1 asra teme türkiez 100 tg sine uxirego istadatimte. Data momento türkiez 900 tg arite. Ufma uxirega 
mekesso nersranjo, tarahono van saldese umatorte. Uxirego hes sunellese önteme hes sunellon 
hantek törnorte. Nadarake min tonne sunlez apluçeihumorte uxirego. Retra kefez uxirego vahteme 
vahire van entegra mundek nuşirirte. Türkiez teṿizatada türkiez iple sekra gehovusaihez mesite resi. 
 
Neslihan sultana vela defne iamikite plege artige vahege Neslihan sultana domez resorte. Alfatorte 
domlaborra vahen umorte. Energihus uxirego saihez ifezlite. Neslihan sultana maine ja videk igla 
dedviton kuristumiteç defnen iṿe domez vihavumorte. Ja tarjate arite gex 4ra ahmeta ietluxaka 
mentilen defnek nakale sabeblite. Ese hes ço korektirte? Lesete defne feminirvezada ja çrepite. Ese ja 
dafe endez pragmo ari diçites. Neslihan jeraiha togemonteḥek zene 4ra ahmeda ietluxaka mentilon 
gegerite van defnek diçite min; ha teme venite defne tun jase kludisos. 
 
Defne kludatimte van 4ra Ahmet krŏtimte. Tibilek setbite van 4ra Ahmet desomnite. Poste desomno 
neslihanek “huai?” diçite. Neslihan “sultano mi iua droni. İun umalzake desomnitos moras seide 
şeras” diçite van 4ra Ahmet hedrite. Ese intoreseso arite hes femina korpite. “amuhira drono 
maskulo mik ço nedrumora feminkorpo kroima!” diçteme Neslihan “ado data momente amikoha 
hemoide arite vel zi kroitos edrumia. Lesete umilo arli.” Diçteme 4ra Ahmet gous diçite. Ese 
kuristumite huite hes drono goite? Lereni vanite ḟuturezaddon. Neslihan anetumite; 
 
-ado morita ven 2083. Posteha exine 2155 iêldêzôluy edrite ai elon. 2100’ez ja bernizuma azazenek 
opferite entegra dinasto fina iêldêzôlu tua drondronula 2ra orhanite. 2ra orhan poste de moro 2 
ieharro nasjimte. Hə padrus 4ra abdülhamidite. 
+ço aşriro ni hamid pötiha ja lotorite diçi he fineç jantulite. İêldêzôlu finiteus mi genfe tua ado? 
-finnomo gökkurt. Venoro de sojol ba’ahata. Seke 4ra abdülhamida gogo najîe iêldêzôlu adula Göĥan 
gökkurt ela morîte. 2ra orhan hen ivave iserite van enderunite. Stile derunez ado sedore. Data 
momente ieharo 2163. 
+vai ahhoy diçi Birana azazeno ha! Hu umime? 
-2035 tefrek mexulla drone umimi. 1 sesnula etevvez muare muvlenihimes. Seide padrama’o najîe 
felhimi. 
+elez keffo genfe pehbone? Go kanbite poste de mi? 
-levant hemedro, norda van sorda azarbaijanio nina meite. Hes tua temezada hes ninada munda 
hartos. Fahia(harten iserire) 



+diçi cime. Pehe jalo akanbime vese ruiso vela nova roma emperioresek sranumias mundek terdo 
apereblires. İa tu mia şeron genfe laborumita min hes ehirez? 
-iamita manjon kuristumito adeno. 
+goira amulpaze alborias data umillon spreço gogo spreço. 
-boni ado nuve klude togemonteḥek krôrohan. Hadi Allah miseriho guvie 
+an tu edeto 
 
Poste tibilek tibe kludire aden an şerol defnen eḥume relborire defnen. Entegrallon kaidenumimi van 
vaçires defne vela. Poste 4ra ahmeta mentilon egeine kroires togemonteḥek. 
 
Defne zərotumire gentren 
 
İeharo 2166i loŋa ieharro besimi defne gentren mesite zəroto. İstanbulek irire van zərotumire. 
Libtekeso loŋa temi avdeşeblimes an ijvires gentre defnen vidteme. Hakanekus paie galima morieso 
geteme? Ple diçite plege. Lesete kiça hakan artige 24 ajez ja ledite. Domek çrepo ple eşterimte 
sastere vese defnek “eḥan akpore nadarake min lesete nina öntemmo saŋa mugna gogosita” diçorte. 
An vidol defnen vide mörsa vela muhelgallek irite van kuestite; mörsek ço eḥisas? Diçite. Sastereus; 
lai gogo go eḥe mundo vel go aitore diçite seide. 
 
Defne lesete io planeteç amupermite ureç ple açgeblirte van permittemo fitneme koniek retnimte. 
Emperioresa inşateç poste ple ankara teture kontinumorte vese seide çemihaka gönalla ivdoreso 
koniezite. 
 
Yıl 2188 ve avitada ja farsonilo; 
 
Defne artgie 48 ajez ja çrepi loŋa ieharro uxiregez ezerinzirita konia gehovusaihez vito besumimte. 
Gentrese farsonilez seide blira ja teme videşeblorte. Farsonilo venite jome asneḥeç farsonilumites; 
 
 
-soreto defne vela videşoro? 
+ha mi 
-mi de İstanbul flora asneḥo kuraçoro Nurgül. Padras vel asneḥo taite van emiliadise iun vidi vanore. 
Hes emiliado roşka ja emiliado. 
+bone nuve venoro. 
 
Privata enpermitire por çego urdigek an usaiheç desdada ja volilek rakabe istanbulez nepeşumire. 
Padrese videşire van padre diçire min; 
 
-dura gogo livia ommon horro musihi. Qardeç emiliadek fahises ese mentoro min vituo fine tun 
munda videse vidi vanoro 
+gex genfe diço padro? Allah ladeç guvue. Sivniraus umalzakia 
-io gogo açrepiro vaut madra. Ninek adsa gex laborro. Jisie çrepe goumiso? Jisie sastez umalzakita 
hemmek ja kontreso arteme. 
 
Diçire van enemiliadiresen esev afelheblires ni mahir çelik. Ese muçenzes min ârtez reönes goga 
orjanakese. Sasteranne züato tefire didige defne. Çön defne çrepi züatiote oki. Kandalanzek venullire. 
Siveçerieç ple venullo ari plege. 
 
Ma’ol defneus amhira munda züatese poste 6 itto morimi. Radaşieharo egeine ja farsonilo venire 
defnek. Hes dafe farsonilumulo frate hakani ese mörsek deşatadteme feriveşa vaniten diçori. 
İstanbulek envihire defne egeine van frate hakan ela sasteren videk irire sabeşumires; 
 



+diçi irora hakan. Eblən elune livora ha? 
-ha ebleo iroro jereddohon cek paşite. Padro van madro morteme tade salde arsite di heseḥḥo. Hom 
longa temmoihe mentosezadite Fatma vela mia. Seke lotorro fedumorte. Kuraçora remennos boni 
çrase desdore makoko. 
+pehbone. En vitas kevesso eldoro. Zoçerehon zəroton edvakumiro. 
-umimsos ebleo diçe ço meire? Poçebalteme venendisos. 
 
Radaşome hakan ela sasteren vihorumire defne. Nunke mundez ieluni uxirego vela van şeronverseç 
amike Neslihan sultana vela. Fina dafe gravven zərotumire. Hanten, madre van padren gravvorketten 
çehe koniek retnire. 
 
Kontreso musvartore vel kontre umilizita şero 
 
2190’hava ieharro umilizita elanna limiteç fezle multitieharrite van etezhemmo iabege hes kefeç 
amurlasortes. Himare %5oide epda hedrumilite artige. Hemma entegre umilada çreppek diçisehe 
laite vesev epda hedrumillek gex videse avdegirtes. jeḥez labore ereç çegemeç metatorte. Vitez 
amuzgale ço estita? Kaide çrepia, amitula tuk pedo agvite? Hop iria çrepia, enakregesita? Çrepia estia 
vesev exine geḥo? ḟür stato 2197’ez nova upek segnumite min hes datite; çrepvanulo ukça preçepita 
100 kedon amudvide, amuçrede hotise. 
 
Hes saihez çrepizula hemoreno esteblateme asimte. Bonommo di defneite hesommo lesete. 2200’ez 
eldiamentez nova umilizita şerzosi pönire poste hes ajsio şeren umilek aresleblire. Jisie mundez ple 
rəketto ertori hes epda hedrumillek. An defnen anükieharez kludires laumade mentilen fravuhek 
kütires nəte laumatisi ese Neslihan sultana ehirek irire van “nəte lipazireus hes umilamikon neiro” 
diçire van fravuhek irire. Manezada empta ietluxaka mentilon fravuhek remire de mentilo di defneus 
hadeggon uzîo sökire van ionek manire. Hes mentilo jirvez mörsek mes raçati ese genfi? Nadarake 
min hakanek muilreme. Neslihan sultana hakanek muilremire van kefen anetumire datirve; 
 
“Türkia emperioro 5ra abdülhamida fratete Neslihan sultaneç hakan çelikek; 
 
Çrepa gogfratetas elosa novpolitekko lipaze laumatteme zin ḟür noramikete fehlito. Mentilol defnen 
fehito van iuk por teşlumoro mundek venas lipazore. 
 
Diçimi. Hakan 1 heftez tikato eşterire van mundek envihire. Ja tikato ja ukça preçepita 5 kedoide 
muprazi ese lesete çrepo pleus frateto frateti. Galmektare manaiho hote eşterire tikator venire 
istanbulek. Neslihan sultao ja nuiuto sekre venire teha resiteḥek an mentilon teşlumire. Radaşome 
hakan egeine mörsek volire. Mörsa vihoreso fitneme(mörsa vihoreso 1 hefti) deṙma ja femina 
vidathava çrepo fakumate mentilol defne gexek negolire. Tibilek setbire van çirkittol defne por ja 
momente everire. Kontrez frateten vidimi; 
 
“hakan go umora?” diçimi. Hakanus “ebleo mörsezos. Tun laumistes amika Neslihan sultanahan 
felhite” diçimi. Artige mörso haime estisi eterne di defne. 
 

 
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; 
 
“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. 
 
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 
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? 
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 
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 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
+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? 
-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. 
 


