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Zübeyir Tokgöz

Zübeyir Tokgöz, 1971 yılında Kırşehir’de doğdu. İlköğrenimini 

Kırşehir’de, orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 

1990 yılında mezun oldu. Yazarın çocuk edebiyatı alanında Robot 
Muncuk, Hidrojen Aşısı, Satürn Gezegeninde Kayak Pisti isimli 

kitapları yayımlandı. Çeşitli dergilerde makaleleri de yer alan 

yazar, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı alanındaki çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Yazarın diğer kitapları:

• Jüpiter’den Kaçış

• Mars’ta Sel

• Elmas Yağmuru

• Ahi Evran Efsanesi - Kayıp Zaman

• Ahi Evran Efsanesi - Ejderhanın Dönüşü

• Göktürk Prensi - İstemi Kağan’ın Buyruğu



Soğuk ve yıldızlı bir Ankara gecesiydi. 
Ahlatlıbel’in yapay ormanından esen sert rüzgâr 
Ece’nin uzun saçlarını bir o yana bir bu yana sa-
vuruyordu. Ece beresini giymeden dışarı çıktığına 
pişman olmuştu. Önemli bir uzay gözlemi yap-
mayacak olsa sıcacık odadan dışarı hiç çıkmazdı. 
Yanaklarına çarpan bozkır ayazı bir kırbaç acısı 
gibi canını yakıyordu. Doğrusu soğuğun kendisi-
ni bu kadar çok üşüteceğini hiç düşünmemişti. 
Geriye dönüp gözlem zamanlarında konakladığı 
konukevinden beresini almayı düşündü. Fakat 
zaman kaybetmemek için bu düşüncesinden vaz-
geçti. Çünkü gözlemevi yerleşkesindeki büyük 
teleskopun bulunduğu binaya çok yaklaşmıştı. 

MERKÜR’DE KARŞILAŞMA
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Geriye dönerse kaybedeceği zamanın, Merkür 

gezegenine yapacağı gözlem saatinden gideceği-

ni biliyordu. Ece zaman kaybetmeyi istemiyor-

du. Çünkü Merkür’ü dünyadan gözlemlemek her 

zaman mümkün olmuyordu. Gezegenin Güneş’e 

çok yakın olması Merkür’ün gözlemlenmesinin 

önündeki önemli bir engeldi. Güneş’e 46 milyon 

km. kadar yaklaşan bir gök cismini, Güneş’in par-

lak ışıkları arasından seçmek elbette kolay değildi. 

Aslında Merkür, bir gök cisminden daha parlaktı 

fakat Güneş’in güçlü ışığı bu parlaklığı bastırıyor-

du. Dünya’dan Merkür gözlemi yapmanın diğer 

bir zorluğu da gezegenin Dünya’ya yaklaştığı kavu-

şum dönemlerinde karanlık yüzeyinin Dünya’ya 

dönük olmasıydı. Merkür’ün 116 Dünya günü sü-

ren kavuşum dönemlerinde gezegen yılda üç kez 

gözlem açısına giriyordu. Bu gözlem zamanlarında 

ise süre birkaç günle sınırlıydı. Bu yüzden Ece çok 

değerli olan bu zamanı iyi kullanmak istiyordu. 

Ece, ellerini nefesiyle ısıttıktan sonra yanaklarına 

götürdü. Yanakları ısınmasa bile soğuk rüzgârın 

etkisinden korunduğunu hissedince elleri yanak-

larında koşmaya başladı.
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Ece, teleskopu Merkür gezegenine ayarlamaya 
çalışırken kalbinin küt küt attığını hissediyordu. 
Onun bu heyecanı hem gök bilimi ödevini gözlem 
yaparak hazırlamasından hem de hakkında fazla 
bilgi olmayan Merkür’ün bir gizemini çözerek bi-
lim tarihine geçme umudundan kaynaklanıyordu. 

Ece, kendini gözletmekte oldukça cimri olan 
Merkür’ün fotoğraflarını da çekecekti. Yaptığı 
gözlemi fotoğraflarla belgeleyecek olması onun 
Merkür’le ilgili keşif yapma isteğini pekiştiriyordu. 
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Teleskopuyla Merkür’ün yüzey şekillerini 

tespit etmeye çalışan Ece, gözlerine inanamadı! 

Merkür’ün hemen yanında çok büyük bir ışık par-

laması vardı. Silindir şeklindeki bu parlamanın 

orada olmaması gerekiyordu. Gök bilimi tarihinde 

bu tür bir kayıt yoktu. Heyecanla tanımlayama-

dığı cismin fotoğrafını çekti. ‘’Bir keşif mi bu?’’ 

diye kendi kendine haykırdı. Aklına göz yanılgısı 

olabileceği geldi. Çünkü zaman zaman insanın 

başına bu tür olaylar gelebiliyordu. Güneş ışığının 

çarparak parlattığı o şey 4879,4 km. çapındaki 

Merkür’ün neredeyse dörtte biri boyutundaydı. 

Ece’nin ne olduğunu anlayamadığı o şeyin doğal 

olması pek mümkün görünmüyordu. Ece, teles-

koptan gözünü hiç ayırmadan sürekli fotoğraf 

çekti. Çünkü hiçbir anı kaçırmak istemiyordu. 

Ece heyecanla gözlemini sürdürürken aklına gök 

bilimcilerin yanılgısı geldi. Bazı gök bilimciler 

Merkür ve Güneş arasında bir gezegen daha ol-

ması gerektiğini düşünmüşlerdi. Gök bilimcileri 

yanıltan Merkür’ün yörüngesinde tespit edilen 

titreşimdi. Onlar, gezegenin yörüngesindeki tit-

reşimin oralarda olması gereken bir gezegenden 

kaynaklandığını sanmışlardı. Hatta yanılan bu 
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gök bilimciler, var olduğunu sandıkları bu ge-
zegene ‘’Vulkan’’ ismini dahi vermişlerdi. Fakat 
bahsettikleri bu gezegen hiçbir zaman keşfedile-
medi. Çünkü Merkür ile Güneş arasında böyle bir 
gezegen yoktu. O dönemde gelişmemiş teleskop 
kullanan gök bilimciler yanılmıştı. 

Merkür Gezegeni’nin hemen yanında parla-
yan bu şeyin Vulkan Gezegeni olmadığını zaten 
herkes biliyordu. Çünkü uzay araçlarıyla o bölge-
ye defalarca gidilmişti. Ece yeteri kadar fotoğraf 
çektiğini düşünerek son fotoğrafını da çekti ve 
aceleyle gözlemevinden çıktı. 
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Dağhan, Elmadağ’ın zirvesindeki Gökkule 
adını verdiği evinde dinlenmeye çalışıyor, cam 
duvardan Ankara’nın gece manzarasını seyredi-
yordu. Şehrin ışıkları gökyüzündeki yıldızların 
ışıltılarına karışıyordu. Dağhan’ın gözleri sehpa-
nın üstündeki kitaba ilişti. Kitap, gen kalıntıla-
rından kopyalanmış mamutlarla ilgiliydi. Kitabı 
Denizhan doğum gününde hediye etmiş fakat 
Dağhan henüz okumaya zaman bulamamıştı. Soyu 
tükenmiş olan mamutların, gen kalıntılarıyla ye-
niden oluşturulması uzun süre önce gerçekleşti-
rilmiş fakat zavallı kopya mamutlar çevreye uyum 
sağlayamamıştı. Dağhan kitabın sayfalarına göz 
atmaya başlamıştı ki melodik bir ses işitildi. Bu ses, 

MERKÜR GEZEGENİNDE 
BİR ŞEYLER OLUYOR
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yapay zekâya sahip olan evin uyarısıydı. Oturduğu 
koltuğun hemen yanında Ece’nin görüntüsü belir-
di. Ece çok heyecanlıydı ve hızlı hızlı konuşuyordu. 
“Dağhan! Merkür’de bir şeyler oluyor.”

“Biraz sakin ol Ece. Neden bu kadar telaşlısın?”

“Çektiğim Merkür fotoğraflarını görünce sen 
de şaşıracaksın!”

“Fotoğrafta ne var? Çok merak ettim.”

“Merkür gezegeninin yanında büyük bir ışık 
parlaması var.”

Dağhan bu duruma pek şaşırmadı.

“Merkür, Güneş’e çok yakın olduğu için göz-
lem sırasında Güneş parlamaları gözlemcileri ya-
nıltır.” 

Ece itiraz etti.

“Merkür’ün dörtte biri büyüklüğünde bir par-
lama normal mi sence?”

Dağhan önce duraksadı, biraz düşündükten 
sonra sordu “Emin misin?” diye sordu.

“Elbette eminim! Elimde fotoğraflar var.”

“Çok ilginç bir durum! O fotoğrafları görmek 
isterim.”
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“Hemen getiriyorum.”

Dağhan, Ece’yle konuştuktan sonra Denizhan’ı 

aradı ve onu yanlarına çağırdı.

Denizhan, Dağhan’ın bu davetinden aksi bir 

gelişme olduğunu anlamıştı. 

“Önemli bir durum mu var?”

“Evet! Sanırım Merkür’de olağandışı bir durum 

varmış.”

“Nasıl bir durum?” diye sordu Denizhan he-

yecanla.

“Ece gezegenin yanında çok büyük bir ışıma 

tespit etmiş.”

“Güneş parlamalarından biridir. Bu günlerde 

Güneş’te hareketlilikler var.”

Dağhan “Ben de öyle düşünmüştüm fakat Ece 

alışagelmiş bir durum olmadığından çok emin.” 

diye açıkladı. “Ece şimdi Gökkule’ye geliyor çek-

tiği fotoğrafları gösterecek. Sen de gel birlikte in-

celeyelim. İstersen Robot Muncuk’a da haber ver 

o da gelsin. Robot Muncuk’un yapay zekâsından 

yararlanmış oluruz.” 
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“Robot Muncuk, Binit’i tamir ediyor fakat fa-

kat ben hemen geliyorum.”

Dağhan, Binit’in bozulduğunu bilmiyordu. 

Denizhan’a Binit’in arızasını sordu. Denizhan’ın 

cevabı ise çok kısa oldu. Çünkü o da Merkür’de 

olup bitenleri merak etmişti.

“Önemli bir arıza yok, gelince anlatırım.”

***

Ece Gökkule’nin önüne geldiğinde kalbi küt 

küt atıyordu. Bir an önce çektiği fotoğrafları on-

lara göstermek istiyordu. Dağhan ve Denizhan, 

uzay gezginiydi. Her ikisi de uzun zamandan beri 

uzay yolculukları ve araştırmaları yapıyordu. Hatta 

Kaptan Dağhan bir uzay araştırmasına kendisini de 

götürebileceklerini söylemişti fakat bir fırsat olma-

dığı için hiç onlara takılıp uzay yolculuğuna çıkma-

mıştı. Ece’nin gök bilimcici olmasında da kuzenleri 

Dağhan ve Denizhan’ın payları olmuştu. Onların 

yaptıkları araştırmalardan, keşfettikleri yeni geze-

genlerden, yaptıkları icatlardan çok etkilenmişti. 

Ece, Dağhan’ın evine çıkabilmek için asan-

söre bindi. Gökkule 2000 metre yüksekliğindeki 

bir kulenin zirvesine inşa edilmişti. Bu kule, bir 
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elmas türü olan siyah renkli, karbon molekülleri-
ne örümcek ağındaki bir maddenin eklenmesiyle 
bulunmuş bir alaşımdan inşa edilmişti. Bu alaşım 
hem çok sert hem de çok esnek olduğu için yük-
sek yapıların inşa edilmesinde kullanılabiliyordu. 

Ece, asansörün tüm hızına rağmen Gökkule’ye 
çıkışının uzun sürmesinden sıkılmıştı. Yüzünü ek-
şiterek “Of!” diye söylendi. Yaşadığı gerilimden sağ 
elinin parmaklarını asansörün saydam duvarına de-
falarca vurduğunun farkında bile değildi. Bu kadar 
yüksek yere ev yapmanın nedenini anlamıyorum 
doğrusu, diye düşündü. Ece’nin telaşı, yüzyıllardır 
Merkür‘le ilgili yeni bir keşif yapıp yapmadığını 
öğrenmek istemesinden kaynaklanıyordu. 

Dağhan, Ece’yi kapıda karşıladı ve Ece’nin 
uzattığı fotoğrafları hemen orada incelemeye 
başladı. Merkür Gezegeni’nin yanında görülen 
silindir biçimindeki ışık Dağhan’ı da şaşırtmıştı. 
“Bu çok ilginç bir fotoğraf! Merkür’ün yanı ba-
şında bu kadar büyük bir parlamanın olması hiç 
normal değil.” dedi.

Ece ve Dağhan’ın yanına Denizhan’da gel-
mişti. Dağhan’ın elindeki fotoğrafa bakışından 
onunda çok şaşırdığı belli oluyordu.
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“Bu kesinlikle Güneş parlaması değil! Belli ki 
Güneş ışıkları bir nesneyi aydınlatıyor.” dedi.

Ece ve Dağhan göz göze geldiler. Dağhan, 
Denizhan’ın bu kadar kesin konuşmasını yadır-
gamıştı. “Denizhan, o şeyin bir nesne olduğuna 
emin misin?” diye sordu.

“Elbette emin olamam fakat emin olduğum bir 
şey var ki o da bu kadar büyük bir parlamanın 
Güneş rüzgârlarıyla olmadığıdır.”
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Denizhan’ın sözü biter bitmez Ece bir sevinç 

çığlığı attı. “Biliyordum! Biliyordum ben! Bir keşif 

yapacağımı biliyordum ben!”

Ece hem çığlık atıyor, hem de zıplıyordu. Dağ-

han, Ece’yi sakinleştirmek istedi. “Ece biraz sakin 

ol! Henüz hiçbir şey belli değil.”

Denizhan gülümseyerek Ece’ye şaka yaptı.

“Ece, seni görende Merkür’ü sen keşfettin sa-

nacak! Gezegen M.Ö. 3000 yılından beri bilini-

yor.” 

Ece, Merkür’ü Sümerlerin keşfettiğini bi-

liyordu. “Evet gezegeni ben keşfetmedim ama 

Merkür’ün yanı başındaki ışımayı ben keşfettim. 

Ayrıca fotoğrafını bile çektim. Kaptan Denizhan, 

sanırım elimdeki belgeleri yok sayamazsınız.” 

Ece’nin sözlerinden biraz alınganlık yaptığı 

belli oluyordu. Denizhan, Ece’nin gönlünü almak 

istedi. 

“Merkür, Dünya’dan sürekli gözlenebilen bir 

gök cismi olmadığı için çektiğin fotoğraftakinin 

ne olduğunu bilemeyiz. O yüzden kesin sonuca 

varmada acele etmemeliyiz.”
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Denizhan ile Ece’nin konuşmasını Dağhan 

böldü. “Hiç zaman kaybetmeden Merkür’ü ya-

kından gözlemleyelim.” 

Ece “Tekrar Ahlatlıbel’e mi gideceğiz?” diye 

sordu.

“Buna gerek yok. Gökkule’nin terasında kuru-

lu teleskopumla da Merkür’ü inceleyebiliriz.” diye 

cevapladı Denizhan.

Üç gök bilimci Gökkule’nin terasına çıktılar. 

Denizhan, teleskopu Merkür’e çevirip ayarladık-

tan sonra ilk olarak Ece gözlem yapmaya başladı.

“Gözlerime inanamıyorum! O parlayan şey 

yok. Sanırım yanlış yere bakıyoruz.” dedi heye-

canla.

Denizhan kontrol etti. Bu defa Merkür’e ken-

disi baktı. “Merkür Gezegeni çok normal gözü-

küyor.”

Dağhan, Denizhan’a seslendi. “Ben de baka-

bilir miyim?”

Dağhan bir şey görememişti. Ece ise kendini 

kötü hissetti ve elindeki fotoğrafı Dağhan’a uzatıp 

“Ben yaptığım gözlemden çok eminim. Yanılmış 
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olsam bile bu fotoğrafların gerçeği gösterdiğinden 

şüphe edemeyiz, değil mi.” 

Doğrusu Dağhan ve Denizhan Ece’nin gös-

terdiği alınganlığa şaşırmışlardı. Dağhan Ece’ye 

moral vermek için yumuşak bir ses tonuyla ko-

nuşmaya başladı. 

“Ece yaptığın gözlemden şüpheye düştüğümüzü 

sakın düşünme. Biz sana inanıyoruz. Hem fotoğ-

raflarda bunu gösteriyor. Merkür’ün yanı başında 

yaklaşık bir saat önce tespit etmiş olduğun görün-

tünün şu anda gözlemlenemiyor olması durumu 

daha da ilginçleştiriyor.” 

Dağhan elindeki fotoğrafları tekrar inceleyerek 

yeniden konuşmaya başladı.

“Biliyorsunuz ki Merkür, Güneş Sistemi’ndeki 

gök cisimleri arasında Dünya’dan sonra en yoğun 

gezegendir. Bunun sebebi oldukça büyük demir 

çekirdeğe sahip olmasıdır.”

Denizhan, Dağhan’ın verdiği bilginin ayrın-

tılarını vurgulama ihtiyacını hissetti. O yüzden 

Dağhan’ın sözünü kesti. 

“Affedersin Kaptan Dağhan! Merkür’ün çekir-

değinin 3800 km. çapıyla Güneş Sistemi’nin en 
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büyük gezegen çekirdeği olduğunu belirtmeliyim. 

Ayrıca Merkür çekirdeği demir oranı bakımından 

en yüksek değere sahiptir.”

Dağhan, Denizhan’ın cümlesi bittikten sonra 

konuşmasına devam etti.

“Ben de tam bu konu üzerinden bir varsayım 

geliştirecektim. Acaba Ece’nin tespit etmiş oldu-

ğu görüntü Merkür’ün kutup ışıkları hatta kutup 

ışıklarıyla birlikte Merkür şimşeklerinin bir karışı-

mı olabilir mi? Biliyorsun ki Merkür çekirdeğinin 

küçük bir kısmı hâlâ sıvı demirden oluşuyor. Bu 

durum az da olsa Merkür’ün de bir manyetik alana 

sahip olmasını sağlıyor.” 

Denizhan hemen Dağhan’ın fikrine karşı çıktı.

“Hayır! Ece’nin fotoğrafını çektiği ışımanın ku-

tup ışıklarıyla hiçbir ilgisi olduğunu sanmıyorum.”

Denizhan fotoğrafı eliyle işaret ederek konuş-

masını sürdürdü.

“Çünkü fotoğrafta da açıkça görüldüğü gibi par-

layan şey Merkür’ün atmosferinin oldukça dışında. 

Hâlbuki kutup ışıkları Merkür atmosferinin içinde 

görülür. Hem Merkür atmosferinin çok ince oldu-
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ğunu biliyorum. Ayrıca yoğun güneş rüzgârları yü-

zünden gazların yapıları da bozulmuş durumdadır.” 

Dağhan, Denizhan’ı haklı bularak oluşturduğu 

varsayımdan vazgeçti. “Bu durumda kısa gözlem 

süresinde Merkür’ü gözlemlemeye hep birlikte 

devam edeceğiz. Eğer yine olağandışı bir görüntü 

yakalarsak ona göre incelememizi sürdürürüz.” 

Dağhan’ın son cümlesi Ece’yi hoşnut etmişti. 

“Tamam Kaptan Dağhan, anlaştık. Umarım yeni 

görüntüler tespit edebiliriz.”

Kaptan Dağhan, Kaptan Denizhan ve Ece, 

Gökkubbe’nin çatısında aralıksız Merkür’ü göz-

lemlemeye başladılar. Yorulan ve uykusu gelen 

biraz dinleniyordu fakat gözlemci değişse de göz-

lem yapmaya aralıksız devam ediyorlardı. 

Umutsuzca bekledikleri haber Dağhan’dan 

geldi. “Sanırım aradığımızı bulduk! Merkür’ün 

hemen yanında bir parlaklık oluşmaya başladı.”

Kaptan Dağhan, Denizhan’ın gösterdiği par-

laklığa bir göz attı. Zaman geçtikçe büyüyen par-

laklıkla Ece’nin çektiği fotoğrafları karşılaştırdı. 

Dağhan uykusundan uyanarak yanlarına gelen 

Ece’ye seslendi.
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“Gel Ece! Galiba tespit etmiş olduğun parlak-

lık yeniden ortaya çıktı.”

Ece yeniden heyecanlanmıştı. “Hemen fotoğ-

rafını çekelim. Belki yine kaybolur.”

“Sanıyorum ki bu parlaklık Merkür’ün etra-

fında dönüyor. Ortaya çıkıp kaybolmasının tek 

açıklaması bu olabilir.”

Denizhan yine itiraz edecek gibi oldu. “Bu 

parıltı bu kadar kısa sürede Merkür’ün etrafını 

dönüyorsa çok büyük bir hızla hareket ediyor de-

mektir. Bu hız mümkün değil.”

“Haklısın Denizhan fakat bu verilerle başka 

türlü bir açıklama yapamıyorum.”

“Bu durumda Merkür’e gitmemiz gerekecek.”

Dağhan böyle bir istek beklemiyordu. Biraz 

duraksadıktan sonra Denizhan’a cevap verdi.

“Merkür’ün etrafında görünen bu büyük ve 

tuhaf parıltının nedenini mutlaka öğrenmemiz 

gerekir.”

Ece heyecanla “Merkür’e ben de geliyorum.” 

diye söze girdi. “Kaptan Dağhan, bana bir uzay 

yolculuğuna katılmam için söz vermiştin. Bence 
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bu yolculuğun tam sırası. Hem bu parıltıyı benim 
keşfettiğimi unutma!”

“Peki Ece, sen de bizimle Merkür’e geliyorsun.”

Kaptan Dağhan, konuşulanları merakla dinle-
yen Denizhan’a döndü. “Robot Muncuk’a haber 
verelim, Binit’i hemen tamir etsin. En kısa za-
manda Merkür’de olmamız gerekiyor.”

***

Kaptan Dağhan odasına çekilmişti. Merkür 
yolculuğuna çıkmadan önce biraz dinlenmek 
istiyordu. Robot Muncuk’un Gezgin Perde’yi 
Merkür yolculuğuna kısa zamanda hazırlayacağını 
tahmin ediyordu. Yatağına uzandı. Tam uykuya 
dalacaktı ki iletişim cihazının hologramında bir 
insan görüntüsü belirdi. Dağhan yatağından doğ-
ruldu ve cihazı açtı. Arayan Türk Uzay Kurumu 
Başkanı’ydı. Yüz ifadesinden biraz endişeli olduğu 
belli oluyordu.

“Merhaba Kaptan Dağhan! Sizi sabaha karşı 
uyandırdığım için üzgünüm.”

“Merhaba. Sizi dinliyorum.”

Başkan önce yutkundu ve sonra konuşmaya 
başladı.
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“Kaptan Dağhan, Merkür Gezegeni’nde bir 

şeyler oluyor.”

“Biliyorum. Biz de Merkür’ü gözlemliyoruz.”

“Merkür’e göndermiş olduğumuz her iki keşif 

aracıyla da iletişimimiz koptu.”

Dağhan “Buna Merkür’ün yörüngesinde ki tu-

haf parlama neden olmuş olabilir.” diye açıkladı.

“Parlama mı? Ne parlaması?”

“Merkür’ün yörüngesinde çok büyük bir par-

lama var.”

“Neden kaynaklanıyor?”

“Yaptığımız tüm gözlemlere rağmen nedenini 

çözemedik.”

Türk Uzay Kurumu Başkanı’nın endişesi daha 

da artmıştı. “Kaptan Dağhan, sizi aramamın se-

bebi, Merkür’e gitmenizi rica etmekti. Merkür’ün 

yörüngesinde bulunan keşif araçlarımızın en 

önemli görevi Güneş patlamalarını incelemekti. 

Önümüzdeki günlerde Güneş’te büyük bir patla-

ma olacak.”

“Bunu bilmiyordum!” dedi Dağhan heyecanla.
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Türk Uzay Kurumu Başkanı, “İnsanların endi-
şeye kapılmaması için henüz açıklama yapmadık. 
Bu patlamanın şiddetini ve zamanını öğrenmek 
için Merkür’ün etrafındaki keşif araçlarına ulaşıl-
ması gerekiyor.” diye devam etti.

“Biz zaten Merkür gezegenine gitmeye karar 
verdik. Oraya gitmişken keşif araçlarını da tamir 
ederiz.”

“Çok teşekkür ederim Kaptan Dağhan!”

“Gezgin Perde’nin hazırlıkları biter bitmez ha-
rekete geçeceğimizden emin olabilirsiniz.”

Kaptan Dağhan, iletişim cihazını kapattıktan 
sonra tekrar yatağına yattı fakat uyuyamıyordu. 
Onun kafasını tuhaf parlamadan çok, Güneş’te 
gerçekleşmesi beklenen patlama meşgul ediyordu. 
Çünkü Güneş’ten saçılacak zararlı parçacıklar, 
Dünya’daki uygarlığı bile tehdit edebilirdi.
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