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1.bölüm

EVDE
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Küçük uzayl›, s›k›nt›yla tarih kitab›n›n kapa¤›n› açt›.
S›n›fta kal›p kalmayaca¤› yar›nki s›nava ba¤l› olmasa,
flimdi o da arkadafllar›yla birlikte top peflinde kofltu-
racakt›.

Özlemle gözlerini pencereye çeviren Yazu, bir sü-
re d›flar›y› seyretti. Bakt›¤› yerden Kosmo’yla Tora’y›
göremiyordu, ama ta üçüncü kattaki odas›na ulaflan
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ç›¤l›k ve kahkahalardan, arkadafllar›n›n ne kadar e¤-
lendiklerini anlayabiliyordu. 

Bir an akl›ndan, o lanet olas› kitab› masada, kendi
haline b›rak›p, afla¤›ya, onlar›n yan›na koflmak geçti.
Ama sonra, bütün gün kafas›nda dönüp duran ö¤ret-
meninin sözlerini bir kez daha hat›rlad›: 

“Akl›n fikrin oyunda, Yazu. Okulu ciddiye alm›yor-
sun. Böyle devam edersen, tarih s›nav›n› geçemeye-
ceksin. E¤er arkadafllar›n tatil keyfi yaparken, okulda
kurs görmek istemiyorsan, bir an önce bir fleyler yap-
mal›s›n!”

Tatilde okula gitmek mi? Düflüncesi bile Yazu’yu
ürpertmeye yetiyordu. Bu yüzden h›zla kitab›n›n say-
falar›n› kar›flt›rmaya koyuldu. Kâ¤›tlar›n h›fl›rt›s›na
Yazu’nun m›r›lt›s› kar›flt›: “Tarih ö¤renece¤im de ne
olacak sanki. ‹lerde, babam›n yan›nda çal›flmaya bafl-
lad›¤›mda, kimse bana Negezeg’in tarihini sormaya-
cak, nas›lsa.” 

Yazu, sayfalar›n aras›ndan s›nav konusunu bulun-
caya kadar söylenmeye devam etti. ‹yi ki, Negezeg’in
Tarihi bafll›¤› kocaman k›rm›z› harflerle yaz›lm›flt›. Yok-
sa küçük uzayl›, daha uzun süre köpürmek zorunda
kalacakt›. 

Bafl›n› ellerinin aras›na alan Yazu, derin bir of çe-
kerek okumaya koyuldu. 

14 Suzan Geridönmez
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NEGEZEG’‹N TAR‹H‹

Negezeg’in geçmifli çok gerilere uzanmaktad›r. Son

araflt›rmalar›n da ortaya koydu¤u gibi gezegenimizde

yaflam, milyonlarca büyük nebula f›rt›nas› önce bafl-

lad›. O tarihlerde henüz nasniler yoktu. Uzun bir süre

boyunca Negezeg’te bitki ve hayvanlar kendi halinde

yaflad›. Bu döneme Yeflil Ça¤ diyoruz. 

Nasnilerin kökeni, Negezeg’ten üç samanyolu

uzakl›kta bulunan Dünya adl› gezegene ve orada ya-

flayan insan adl› yarat›klara dayanmaktad›r. Gri Ça¤,

7734 büyük nebula f›rt›nas› önce, Dünya’dan Mars’a

gitmekte olan bir uzay gemisinin rotadan sap›p yö-

rüngemize girmesiyle bafllad›. Gemiyi son anda Ne-

gezeg’e indirmeyi baflaran dört astronot, gezegeni-

mizin do¤al koflullar›na uyum sa¤lay›p ço¤ald›lar.

Bugün kemikleri Negezeg Tarih Müzesi’nde bulunan

Salvador, Pan, Astra ve Fatima adl› bu insanlar, bizim

ilk atalar›m›z say›lmaktad›r.

‹nsans›gillerden nasnilere kadar uzanan evrim için bkz. resim 1-4.
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Yazu sayfay› çevirmeden önce Salvador, Pan, Astra ve
Fatima’n›n adlar›n› e¤ri bü¤rü el yaz›s›yla çal›flma def-
terine geçirdi. Ö¤retmeni Bayan Mira, yar›nki yaz›l›da
nasnilerin atalar› konusunun ç›kaca¤›n› söylemiflti. Ka-
lemi elinden b›rakan küçük uzayl›, burnunu tekrar ki-
taba gömdü. 

‹NSANLAR VE NASN‹LER 
ARASINDAK‹ TEMEL FARKLAR

• Nasnilerin kafataslar› insanlardan ortalama 3,5 san-
timetre daha büyüktür.

• ‹nsanlardan farkl› olarak nasnilerin kulaklar› karan-
l›kta ›fl›k saçmaktad›r.

• Nasnilerin kuyruksokumu kemi¤i, flarj fifli biçiminde
evrimleflmifltir. Kablo ifllevi gören uzun k›vr›ml› kuy-
ru¤un tafl›nmas›, eskiden sorun teflkil ediyordu. An-
cak son iki nasni neslinde, yeni do¤anlar üzerinde
denenen ameliyatlar›n baflar›l› olmas› sonucunda,
kuyruk art›k otomatik olarak sar›labilmektedir.

• Nasniler flarj fifliyle olumlu enerji yüklenmektedir-
ler. Olumsuz duygu ve düflüncelerin etkisini azal-
tan bu enerjinin de yard›m›yla atalar›ndan daha sa-
kin, bar›flc›l ve ak›lc› bir yaflam sürmektedirler. 

• Nasnilerin ten rengi turuncudur. Ama hâlâ y›lda or-
talama 20 nasni yavrusu insan geniyle do¤du¤u
için, beyaz ya da kara tenli nasnilere de rastlanabil-
mektedir.

Uzayda IC 9BSK.qxt  2/22/14  5:34 PM  Page 16

Yazu son cümleyi tam tam›na üç kez okudu. Ö¤retme-
ni geçen gün Negezeg’in tarihi konusunu iflledi¤inde ya
bundan hiç söz etmemiflti, ya da Yazu’nun, son zaman-
larda s›k s›k bafl›na geldi¤i gibi, ders s›ras›nda yine flar-
j› azalm›flt›. 

fiimdiyse kafas› karmakar›fl›kt›. “Demek bende in-
san geni var!” diye m›r›ldand› flaflk›nl›kla. Bugüne kadar
anne babas›na defalarca renginin neden di¤er nasni-
lerden farkl› oldu¤unu sormufl; ama, “Sen bizim kay-
makl› dondurmam›zs›n, seni böyle seviyoruz!”dan daha
ciddi bir yan›t alamam›flt›. 

Bir keresindeyse, gece su içmek için mutfa¤a gi-
derken, salonda annesiyle dertleflen babas›n›n sözleri-
ne kulak misafiri olmufltu: “Yazu için endifleleniyorum.
Art›k onu günde tam üç defa flarj etmek zorunda ka-
l›yorum, ama hâlâ okulda nasni gibi davranmas›n› be-
ceremiyor. Sanki büyüdükçe daha çok insanlafl›yor...”

Yazu bunu duyunca çok üzülmüfltü. Tamam, baba-
s›n›n okuldan gelen flikâyet mektubunu sevinçle kar-
fl›lamas›n› beklememiflti. Ancak bu kadar abartaca¤›n›
da hiç akl›na getirmemiflti. Ne de olsa, o güne dek ba-
bas›n›n yaln›zca bir defa, aniden önlerine ç›kan bir ha-
vasiklet sürücüsüne, “‹nsan n’olacak!” diye ba¤›rd›¤›na
tan›k olmufltu. Üstelik, babas› bu sözü a¤z›ndan ka-
ç›rd›¤› için epey utanm›flt›. “Kusura bakma o¤lum, ama
bu trafikte ç›ld›rmamak elde de¤il,” diye hemen aç›k-
lamaya giriflmiflti. 
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