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AltEvren’i takip edenlerin kuşkusuz hatırlayacağı üzere, birkaç hafta önce çizgi roman okumak 

isteyenler, fakat çok karışık olduğu için nereden başlayacaklarını bilemeyenler için “Comics Alemine 

Giriş Rehberi” isimli bir özel dosya hazırlamıştım.  

 

Bu dosya, anladığım kadarıyla oldukça faydalı bir dosya oldu, ama tabi ki, bana  ulaştırılan çeşitli 

eleştiriler -  daha doğrusu eleştiriler değil ama, bir takım ricalar ve elimizde olmayan bazı “acı 

gerçekler” de vardı. Bunlardan birincisi, Marvel’a başlamak için sunduğum kısa (!) okuma listesindeki 

eserlerin neredeyse hiçbirinin Türkçe olarak bulunamamasıydı. Bir başkası ise, listemizin her şeye 

rağmen çok fazla sayı içerdiği ve bunları okumanın maddi olarak pek de mümkün olmayabileceğiydi.  

 

Tabi ki, bunlar hakkında benim yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Oturup bu çizgi romanları 

çevirmem imkansız. Çizgi romanları—bunu tahmin edebileceğinizden çok daha fazla istesem de– 

daha ucuz yapmak da ne yazık ki benim elimde değil.   

 

Fakat, en azından Marvel Dünyası’na giriş yapmak isteyenler için, bu süreci kolaylaştıracak bir 

Marvel Tarihi yazmaya karar verdim. Şu anda okumakta olduğunuz bu “Marvel Tarihi” projesinin 

sadece birinci aşaması.  

 

İleride bu olayların gerisine gidip, daha önceki dönemleri de kısaca özetlemek gibi bir fikir de 

kafamda var. Yani, eğer vakit bulabilir ve AltEvren’i o günlere kadar yaşatabilirsem, bu projeyi çok 

daha uzun süre devam ettirmek istiyorum. Tekrar edeyim, şu anda okumakta olduğunuz bölüm, 

Marvel Tarihi kapsamında hazırlanan ilk özel dosya; ama ileride birinci bölüm olarak kalacak diye bir 

kaide yok.  

 

Hem bu yazı, hem de gelecek yazılar için, 

 

İyi Okumalar! 

Berk Uralcan 

MARVEL TARİHİ - GİRİŞ  



Civil War’dan sonra, Marvel “her yıla bir event” mantığı ile World War Hulk—Secret Invasion—

Siege—Fear Itself gibi olaylar zincirini başlattı ve hala devam eden “Olay—Dönem Döngüsü”nü [Bir 

olay (Secret Invasion) - Bir Dönem (Dark Reign) - Bir olay (Siege) - Bir dönem (Heroic Age) gibi…] 

oturttu. 

 

O yüzden, günümüz Marvel dünyasının kökleri Avengers Dissassembled hikayesine kadar gidiyor 

olsa da, asıl dönüm noktasının Civil War olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bunun yanı sıra, Civil War’un, 

Türkçe olarak Hoz Comics tarafından basılmış olması, Türkiye’deki çizgi roman sevenlerin, seriye 

aşina olmasalar bile en azından ulaşımları olması nedeniyle Civil War’u dışarıda bırakan bir Marvel 

Tarihinin iyi bir başlangıç noktası olacağını düşündüm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk bölümü, fazla uzun olmaması için, World War Hulk,  Secret Invasion ve Dark Reign’i de 

kapsayarak, Siege’i dışarıda bırakacak şekilde on beş sayfada bitirmeye karar verdim. Ama 

meraklanmayın, devamı kısa süre içinde eklenecek!  

CIVIL WAR’UN SONU 



Öncelikle Civil War sonrasında neler olduğunu biraz hatırlayalım. Savaşın sonunda Captain America 

ve ekibi Iron Man ve ekibini yenmeye çok yaklaşsa da, Captain America'nın yaptıklarının anlamsız 

olduğunu görmesi ve teslim olmasıyla, "Superhuman Registration Act" yasa haline gelmişti. Bütün 

süper kahramanlar devlet tarafından denetlenmeye başlamış, her eyalete kendi süperkahraman 

ekibini atayan "50 State Initiative" programı da yürürlüğe girmişti. Bunun yanı sıra Registration 

yanlısı kahramanların lideri Iron Man, yani Tony Stark da barış koruma gücü S.H.I.E.L.D'ın başına 

getirilmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marvel Evreni'nin en meşhur kahraman grubu Avengers, bu savaştan belki de en fazla etkilenen 

takım olmuştu. New Avengers olarak bilinen ekip, Luke Cage'in önderliğinde yasaya karşı savaşmaya 

devam etme kararı almış, savaşı kazanan Tony Stark ise Mighty Avengers adı altında kendi ekibini 

kurmuştu. Dr. Strange, Hawkeye ve Iron Fist gibi kahramanlar New Avengers'a katılırken, Ms. 

Marvel, Wonder Man ve Wasp gibi üyeler, Iron Man'in takımına katılmıştı.  Avengers ekibinin lideri 

ve sembolü olan Captain America ise , yakalandıktan sonra mahkeme salonuna götürülürken 

vurulmuş ve öldürülmüştü: 

 

 

CİVİL WAR’UN SONU  



Savaştan sonra hayata geri dönen Thor ise, 

Asgard'ı yeniden kurmakla ve dünyanın çeşitli 

köşelerine dağılmış tanrıları yeniden Asgard'a 

getirmekle uğraştığından, iki takıma da 

katılmamış, fakat kendi klonunun habersiz ve 

izinsiz kullanılmasından dolayı Iron Man ve 

yandaşlarının karşısında olduğunu açıkça belli 

etmişti.  

 

Bunun yanı sıra, bir başka süper kahraman 

takımı olan Thunderbolts da, Norman Osborn 

önderliğinde devlet kontrolüne girmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil War'dan belki de en çok etkilenen karakerlerin başında gelen Spider-Man, Mary Jane ile 

evliliğini, gizli kimliğini açıklaması nedeniyle vurulan halasının hayatını kurtarması karşılığında 

Mephisto'ya feda etmişti.  

 

 

CIVIL WAR’UN SONU 



SHIELD'ın yeni direktörü Tony Stark'ı gerçek anlamda ilk test eden 

olay, kendisi ve Illuminati grubu tarafından verdiği zararlar 

nedeniye uzaya gönderilen Hulk'un, intikam amacıyla Dünya'ya 

dönmesi oldu.  

 

Illuminati takımı, Hulk’un dünyaya verdiği zararlardan sonra onu 

durdurmanın ve daha fazla zarar vermesini engellemenin en doğru 

yolunun, onu uzaya göndermek olduğuna karar vermişti. Hulk’u 

taşıyan uzay gemisi, uzun bir yolculuktan sonra Skaar gezegenine 

düşmüş; Hulk da buranın yerli uygarlığı tarafından esir alınarak bir 

gladyatör olarak arenalarda savaşmak zorunda bırakılmıştı.  

 

 

Fakat, Hulk’un gladyatörlük günleri uzun sürmemiş, kısa süre içinde diğer gladyatörler ile birlikte bir 

ayaklanma başlatan Hulk, Skaar gezegeninin imparatoru olmayı başarmıştı. Bu sırada, Caiera adlı bir 

Skaar’lı ile evlenen ve ondan bir çocuk bekleyen Hulk, tam anlamıyla barış ve huzur dolu bir hayata 

kavuşmuştu.  

 

Ne var ki, Illuminati’nin planının Hulk’u yalnızca uzaya göndermek olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. 

Yeşil Dev’i Skaar’a getiren uzay gemisi, aynı zamanda devasa bir bombaydı da. Bu bombanın 

patlamasıyla, Hulk’un hamile karısı Caiera da dahil olmak üzere, milyonlarca Skaar’lı hayatını 

kaybetti.  

 

Karısını, doğmamış çocuğunu ve halkını kaybeden Hulk’un aklında ise tek şey vardı: İntikam. 

 

WORLD WAR HULK  - GİRİŞ 



Reed Richards, Dr. Strange, Charles Xavier, Black Bolt, Namor ve Tony Stark'tan oluşan bu ekibi 

cezalandırmaya kararlı olan Hulk, Ay'daki Inhumans şehrinde Black Bolt'u yendikten sonra, New 

York şehrini bir savaş arenasına dönüştürerek, Illuminati üyelerine meydan okudu. 

 

Şehirdeki insanlara zarar vermek istemediği için Hulk, onlara şehri boşaltmak için belli bir süre 

verdikten sonra, bu süreyi X-Mansion'da Xavier'ı cezalandırmak için kullandı. Fakat, Xavier’ın 

Illuminati'nin kendisini uzaya göndermeye karar verdiği toplantıda olmadığını ve M-Day sonrasında 

mutantların büyük bölümünün yok olduğunu öğrenince, onun yeteri kadar acı çektmiş olduğuna 

karar  karar verip, hayatını bağışladı.  

 

New York'un merkezine döndükten sonra Tony Stark'ı da etkisiz hale getiren ve Stark Towers'ı yerle 

bir eden Hulk, Ghost Rider ile de savaştı. Ghost Rider Hulk'u durdurmaya yaklaşsa da, Illuminati 

üyelerinin yaptığının yanlış olduğunu ve onların intikam alınmaya değer olmadığını görünce 

savaşmayı bıraktı. 

 

New Avengers, Mighty Avengers, Fantastic Four ve Amerikan ordusunun tamamını da yanında 

getirdiği Skaar’lı askerleri sayesinde yenmeyi başaran Hulk, daha sonra Dr. Strange'in ellerini kırdı, 

arenaya dönüştürdüğü New York'un ortasında kimseyi öldürmeyeceğini, çünkü ölüm değil adalet 

aradığını, bütün New York şehrini yok edip, bunun sorumluluğu Illuminati'ye yükleyeceğini duyurdu.  

WORLD WAR HULK—HULK DÜNYA’YA DÖNÜYOR  



Hulk’ın planını gerçekleştirmesini engelleyen kişi ise, bütün “World War Hulk” boyunca kendi 

kontrolünü de kaybetme korkusuyla savaştan uzak kalmış olan Sentry oldu. Sentry, artık tamamen 

yenilmez ve durdurulamaz bir hale gelmiş olan Hulk'u, kendisi de tüm gücünü kullanmasına rağmen, 

durdurmayı başardı.  

 

Hulk, Sentry ile savaşından sonra tüm gücü tükendiği için kısa süreliğine Bruce Banner haline geri 

dönse de, Skaar’da karısını ve doğmamış çocuğunu öldüren patlamanın Illuminati tarafından değil, 

Miek adlı bir Skaar’lı yardımcısı tarafından ayarlandığını öğrenince, yeniden Hulk’a dönüştü. Fakat, 

artık gerçeği bildiği için savaşmaya devam etmedi ve Iron Man ile diğer süper kahramanların 

kendisini durdurmasına izin verdi.  

 

SHIELD tarafından tutuklanan Banner, yerin üç mil kadar altındaki bir karargâhta hapsedilirken, 

kendisiyle birlikte getirdiği adamlar da ordu tarafından tutuklandı. Dünyada bütün bunlar olurken, 

Sakaar gezegeninde ise Hulk'un ölü sanılan oğlu Skaar, ayağa kalkıyordu.   

WORLD WAR HULK—SON  



World War Hulk’tan zor da olsa başarıyla galip çıkan kahramanların rahat günleri uzun sürmedi. Bu 

seferki problem, dünyayı ele geçirmeye çalışan Skrull ırkıydı. Skrulllar daha önce de Dünya’yı ele 

geçirmeye çalışmış, fakat Fantastic Four ve Avengers ekipleri bu istila denemelerini boşa çıkarmıştı. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bu başarısız denemeler sonucunda akıllanan Skrull İmparatorluğu, şekil değiştirme güçlerini 

kullanarak, onları pek çok kez durduran kahramanları içten fethetmeye karar vermişti. Skrull’ların 

başında ise, İmparatorluğun ana gezeninin yok olacağı kehaneti nedeniyle hapse atılan, fakat ana 

gezegen gerçekten de Galactus tarafından yok edilince kraliçeliğe yükselen Veranke bulunuyordu. 

 

Aktif olarak savaşmak yerine, Skrull’lar dünyanın pek çok kahramanını kaçırmaya ve bu 

kahramanların yerlerini almaya başladılar. Kraliçe Veranke de bizzat Spider-Woman’ın yerini alarak 

savaşı içerden yönetmeye başladı.    

 

Skrull’ların ilk ortaya çıkışı, New Avengers ekibinin Japonya’ya, Hand ekibinin lideri Elektra’yla 

savaşmasıyla oldu. Bu savaş sırasında öldürülen Elektra’nın cesedinin bir Skrull cesedi olduğu 

görülünce, tüm kahramanlar arasında bir şüphe başladı. Aynı zamanda son ana kadar Elektra’nın 

Skrull olduğunun anlaşılmaması, Wolverine, Spider-Man ve Dr.Strange gibi üstün hisleri veya olayları 

önceden görebilme yeteneği olan kahramanların bile Skrull’ları tanıyamadığını gösterdi.  

 

SECRET INVASION  

Skrull’lar 



Elektra’nın ortaya çıkmasından sonra işgali başlatan Skrullar, önce Savage Land’de Vibranium 

toplarken New Avengers ile savaştı. Daha sonra SHIELD Hellicarrier’ını ele geçiren, Fantastic Four’un 

meşhur evi Baxter Building’i Negative Zone’a gönderen ve Thunderbolts Mountain’da 

Thunderbolts’a saldıran Skrullar, Kraliçe Veranke önderliğinde, New York’ta son bir büyük savaş için 

toplandılar.  

 

Bu büyük Skrull ordusunu durdurmak için tüm Avengers ekipleri, Thunderbolts, Nick Fury ve 

etrafındaki genç süper kahramanların yanı sıra, Daredevil, Thor ve Ka-zar ve dünyanın düşman eline 

geçmesinin işleri için iyi olmayacağını söyleyen suç lideri Hood da savaşa katıldı. Savaş sırasında 

Avengers’ın kurucu üyelerinden Wasp ölse de, Hawkeye’ın yaraladığı Veranke’yi öldüren 

Thunderbolts lideri Norman Osborn savaşın kazanılmasını sağladı.   

 

Skrull’ların en büyük işgal denemesi durdurulmuş, dünya bir kez daha kurtarılmıştı! 

Fakat, Skrull’ların başarısız istila denemesinin sonuçları yine de oldukça büyük oldu.  

 

Kalan Skrull gemileri sırayla yok edildikten ve kayıp kahramanlar bulunduktan sonra, ABD başkanının 

emriyle işlevini kaybettiğine inanılan S.H.I.E.L.D kapatıldı. Yerine yeni kurulan H.A.M.M.E.R’ın başına, 

Kraliçe Veranke’yi öldürüşü tüm kanallarda canlı yayınlanan ve Norman Osborn getirildi.  

 

Civil War sonrasında Amerika’nın süper kahramanlar konusunda bir numaralı otoritesi olan Tony 

Stark ise, hem işini Norman Osborn’a kaybetti, hem de Secret Invasion’un tüm sorumluluğu 

kendisine yüklenerek tamamen halkın gözünden düşürüldü.  

SECRET INVASION—OSBORN’UN GÜNÜ! 



Önceki olayların aksine, Dark Reign kronolojik bir şekilde ilerleyen tek bir olaydan çok, bir buçuk 

seneye yayılan çeşitli olayların içinde geçtiği atmosfere verilen bir isim olduğu için, bu olayları 

madde madde olarak sunmam, okuyucular için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.  

 

NORMAN OSBORN  

 

Kendi başlattığı ve bir numaralı aktörü olduğu bu bir buçuk senelik Dark Reign döneminde, Norman 

Osborn Amerika Birleşik Devleti’nin bir numaralı “süper polis”i haline gelmişti. Kendisinden önce 

Nick Fury, Maria Hill ve Tony Stark’ın üstlenip başarısız olduğu bu görevde, aynı kadere sahip 

olmamak için aynı anda pek çok insanla uğraşan ve tüm bu olaylarla beraber kendi akli dengesini de 

korumaya çalışan Osborn, yeni kurulan Avengers ve Thunderbolts ekiplerinin yanı sıra eski 

S.H.I.E.L.D. yeni H.A.M.M.E.R örgütünün de kontrolünü eline geçirmişti. Zaman zaman, Illuminati’nin 

karanlık bir versiyonu olan ve Dr. Doom, Namor, Emma Frost, Loki ve Hood’dan oluşan Cabal ile fikir 

alışverişi yapan Osborn, bunun dışında Iron Man ve Captain America’nın bir birleşimi olan Iron 

Patriot zırhıyla Avengers’ın da liderliğini üstleniyordu.  

 

Bu dönemde, halk Norman’ın pislik bir adam olduğunu, geçmişte Green Goblin olduğunu biliyor, 

fakat Stark ve Fury’nin aksine kendilerini güvende tuttuğu sürece ona saygı duyuyorlardı.Bu 

nedenle, onun nasıl bir adam olduğunu ve neler planladığını gerçekten bilen kahramanlar hariç 

kimse Norman’ı durdurmak için bir şey yapmıyordu.   

 

 

DARK REIGN  - OSBORN’UN YÖNETİMİ BAŞLIYOR  



Tony Stark 

 

Secret Invasion sonrasında gözden düşen Tony Stark, görevi Norman Osborn'a devretmeden 

SHIELD'ın tüm database'ini sildi ve böylece Osborn'un Registration Act sırasında kaydolmuş 

kahramanların kimliğini öğrenmesini engelledi. Bu bilginin tek kopyası beyninde olan Stark, bu bilgiyi 

de yavaş yavaş silmeye başladı. 

 

Fakat, planını gerçekleştiremeden Norman tarafından bulunan ve ondan güzel bir dayak yiyen Stark, 

komaya, hatta bitkisel hayata girdi. Bilincini tamamen kaybetmeden önce Pepper Potts'a kendisini 

hayata döndürmenin bir yolunu açıklayan bir mesaj veren Tony, bundan sonra Dark Reign’in büyük 

bölümünü bu bitkisel hayat kıvamında geçirdi.  

 

Pepper kendisini hayata döndürmek için uğraşsa da, kendisine söylenen yöntemler işe yaramadı ve 

Pepper, son çare olarak Dr. Strange'den yardım istedi. Strange geldiğinde, Tony'yi hayata geri 

getirmeyi başardı, fakat Tony’nin beyninde ciddi bir eksiklik vardı - buna önümüzdeki yazıda 

değineceğiz. 

 

Dark Avengers 

 

Norman Osborn’un kurduğu Avengers takımı. Eski suçluları kahraman kılığına sokarak, Avengers 

takımını oluşturan Norman Osborn, Iron Patriot kostümüyle bu takımın liderliğini üstlendi. Takımın 

diğer üyeleri ise şöyleydi:  

 

(Üstlendiği Rol - Gerçek Kimlik)  

 

Iron Patriot - Norman Osborn 

Wolverine - Daken 

Hawkeye - Bullseye 

Ms. Marvel - Moonstone 

Spider-Man - Venom 

Sentry - Sentry (Neden Sentry’nin bu takıma katıldığı ile ilgili detaylar ileride) 

Ares - Ares 

Captain Marvel - Noh-varr [Daha sonra takımı bırakıyor]  

DARK REIGN  - I  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avengers 

 

Iron Man ve Ms. Marvel tarafından kurulan Mighty Avengers ekibi, bu dönemde Hank Pym 

önderliğinde çalışan bir uluslar arası takım haline geldi. Takımın önemli üyeleri Hercules, US Agent, 

Vision ve Quicksilver’dı.  

 

Norman Osborn’a karşı aktif olarak savaşan en önemli ve en etkili takım ise, New Avengers’dı.. Luke 

Cage, gerçek Hawkeye, Jessica Jones, Spider-Man, Captain America (Bucky), Ms. Marvel, Wolverine, 

Mockingbird ve Spider-Woman’dan oluşan New Avengers, Bucky’nin evini gizli karargah olarak 

kullandı ve sık sık Osborn’un planlarını gerçekleştirmemesi için görevler üstlendi.  

 

Thunderbolts 

 

Norman Osborn, Dark Reign öncesinde de liderliğini yaptığı Thunderbolts takımında da, gücü 

tamamen ele geçirdikten sonra, köklü değişiklikler yaptı. Songbird, Radioactive Man ve Pennance 

gibi sevmediği üyeleri takımdan gönderen Osborn, Black Widow (Yelena), Ghost, Paladin, 

Headsman, Ant-Man ve Scourge gibi üyelerle yepyeni bir Thunderbolts takımı yarattı. 

 

Bu Thunderbolts ekibi, HAMMER organizasyonunun katilleri olarak Osborn'un Avengers ile 

yapamayacağı pis işlerle uğraşarak, Osborn’un “strike team”i olma görevini üstlendi . 

DARK REIGN II  

Dark Avengers ( Noh-Varr, Sentry, Moonstone, Iron Patriot, Ares, Daken, Bullseye, Venom ) 



Deadpool 

 

Thunderbolts'u en çok uğraştıran kişilerden biri de Deadpool oldu. 

Aslında Norman Osborn'un gücü ele geçirmesinde çok önemli bir 

payı olan Deadpool, bu payın ücretini ödemesi nedeniyle Osborn'a 

şantaj yapmaya kalkınca, Thunderbolts Deadpool'u öldürmekle 

görevlendirildi.  

 

Deadpool'un Norman'ın gücü ele geçirmesindeki payı ise şuydu; 

Secret Invasion sırasında Nick Fury, Skrull kraliçeyi öldürmenin bir 

yolunu bulması ve kendisine bu yolu iletmesini söyleyerek 

Deadpool'u göreve göndermişti. Deadpool bir yol bulmasına bulmuş, 

fakat bu bilgileri yanlışlıkla Nick Fury yerine Osborn'a ulaştırmıştı. 

Osborn da, Deadpool’un kendisine gönderdiği bu bilgiler sayesinde 

gücü eline geçirip ülkenin bir numaralı adamı konumuna 

yükselmişti.   

 

Bu olayların sonrasında Deadpool ile uğraşan Thunderbolts,  tüm 

çabalarına rağmen Deadpool’u öldürmekte başarılı olamadı. Zaten 

Wade de bir noktadan sonra sıkılıp kendi kiralık katillik işine geri dönmeye karar verdi.  

 

The Hood 

 

New Avengers’ın Dark Reign boyunca uğraştığı en belalı düşman The 

Hood oldu. The Hood, yalnızca şehirde kendi suç organizasyonunu 

yöneterek terör estirmekle kalmadı, aynı zamanda Dormammu ile 

yaptığı bir anlaşma sonucu ele geçirdiği güçleriyle Dr. Strange gibi 

mistik karakterlerle de mücadele etti.  

 

Loki 

 

Norman'ın yardımıyla Thor'u Asgard'dan sürdürmeyi başaran Loki, bu dönemde Asgard'ın tahtına 

çıkmayı başardı. Daha sonra Cabal dağıldıktan sonra bile Norman'ın yanında yer alıp, onu manipüle 

etmeyi sürdüren Loki, Siege hikayesinin başlamasında da büyük rol oynadı.    

DARK REIGN III  



Victoria Hand 

 

Dark Reign'in bize kazandırdığı karakterlerden en önemlisi Norman 

Osborn'un sağ kolu Victoria Hand oldu. Eski bir SHIELD ajanı olan Hand, 

HAMMER'ın da liderliğini yaptı. Osborn'dan sonra en güçlü ikinci isim  

haline gelen Victoria Hand'in, Dark Avengers takımı üstünde bile      

otoritesi bulunuyordu.  

 

X-Men ve Dark X-Men 

 

San Fransisco'da çıkan mutant eylemleri üzerine, halkın mutantlara karşı nefretinden de faydalanan 

Norman Osborn, mutantları kendi kurduğu Dark X-Men takımıyla bastırmaya çalıştı.  

Emma Frost, Cloak, Dagger, Namor gibi üyelerden oluşan Dark X-Men ekibi başlarda başarılı olsa da, 

Emma Frost ve Namor'un Norman'a ihanet etmesiyle kısa sürede dağıldı.  

 

Anti mutant duygulardan ve Norman'ın başını çektiği ırkçılıktan artık tamamen sıkılan X-Men lideri 

Cyclops, Asteroid M'i denizin yüzeyine çıkararak orada yeni bir ada yarattı ve dünyadaki tüm 

mutantları Utopia adı verdiği bu adada yaşamaya davet etti.  

 

Böylece, House of M’den sonra iyice azalan dünya mutant nüfusu, tek bir ülke olarak yaşamya 

başladı. X-Men’in önceliği de, bu yeni “ütopyalarının” daha önceki Mutant ülkesi denemesi Genosha 

gibi bitmemesini sağlamak oldu. Böylece, Xavier’ın yerini Cyclops’un aldığı X-Men’in rolü de, 

“Xavier’ın Rüyası’nı hayata geçirmeye çalışmak”tan ,” ne pahasına olursa olsun mutant ırkını 

korumak”a doğru bir değişim geçirdi.  

 

X-Men için önemli bir gelişme de, eski ve en azılı düşmanları Magneto'nun bu adaya yerleşmesi ve 

Dark Reign'in ilerleyen dönemlerinde artık değiştiğini kanıtlayarak X-Men'in önemli bir müttefiki 

haline gelmesi oldu.  

DARK REIGN IV 



Sentry 

 

Dark Reign'deki en ilginç olaylardan biri Sentry karakterinin Norman Osborn'a katılması oldu. New 

Avengers serisinden beri iyilerin tarafında yer alan Sentry, bu sefer Norman'în ve onu takip eden 

suçluların tarafında savaşmayı tercih etti.   

 

Peki Norman, Sentry’yi kendisine katılmaya nasıl ikna etti?  

 

Bütün gücüne rağmen, bugüne kadar Sentry’yi yenilebilir kılan tek özelliği, deliliğini kullanarak. 

Osborn, kendisinin de geçmişte Green Goblin kişiliği ile yaşadığı sorunları anlatarak Sentry’yi 

anladığını gösterdi. Fakat, Sentry’yi Osborn’a bağımlı yapan sadece bu değildi. Dark Reign sırasında 

anlatılan yeni orijin hikayesinde, Robert Reynolds’un güçlerini kazandığı olayda herkese anlattığı gibi 

bir profesörün asistanı değil; uyuşturucu bulmak için bu profesörün laboratuarını soyan bir hırsız 

olduğu ortaya çıktı. Serum, Reynolds’u süper güçlü bir kahraman yapmakla kalmıyor, aynı zamanda 

onu kendisine bağımlı hale getiriyordu.  

 

Bu serumu Dark Reign sırasında Sentry’ye verebilecek tek kişi ise Norman Osborn’du. Üstelik, 

Osborn sadece Sentry ile değil, Void ile de anlaşma yaptı ve onu ancak çok gerektiğinde kullanılacak 

gizli bir silah olarak da sakladı.  

DARK REIGN V 



Dr.Strange ve Brother Voodoo 

 

İlk kez World War Hulk'ta Hulk'u durdurmak için karanlık büyüden yardım alan Dr. Strange, daha 

sonra aynı şeyi birkaç kez daha yapınca bunun bir bağımlılık haline geldiğini gördü ve bütün bu 

büyük olayları engelleyemediği için kendisinin Sorcerer Supreme’lik ünvanı da elinden alındı. .  

 

Daimon Hellstorm, The Hood, Dr. Doom gibi adaylar arasından, Eye of Agammoto Haiti'li Brother 

Voodoo'yu yeni Sorcerer Supreme olarak seçti, ve böylece Dünya’yı mistik tehlikelere karşı 

korumakta en önemli kişi de Brother Voodoo haline geldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARK REIGN VI 



Dark Reign'in en ilginç hikayelerinden birisi "The List" hikayesi. Norman Osborn'un dünyayı ele 

geçirdikten sonra yapmak istediklerine dair ufak bir listesi vardı ve, "Spider-Man'den kurtul", 

"Avengers'ı yok et", "Punisher'ı gebert" şeklinde kısa, “post-it” kağıtlara yazacağınız türden 

maddelerden oluşuyordu. Norman da bunları gerçekleştirmek için şöyle yollar denedi: 

 
 

Avengers; Hawkeye gizlice Osborn'un yaşadığı Avengers Tower'a girdi ve onu öldürmeye çalıştı. 
Fakat, Ares tarafından yenildikten sonra Osborn tarafından tutuklandı. 

 

X-Men; Norman kendisine ihanet eden Emma Frost ve Namor'u cezalandırmak için Atlantis’lileri 
öldürmeye çalıştı, fakat pek başarılı olamadı.  

 

Punisher; Norman'a düzenlediği suikast girişimi başarısız olan Punisher, Wolverine'in oğlu Daken 
tarafından yakalandı, öldürüldü ve paramparça edildi. Daha sonra, yer altında yaşayan bir takım 
canavarlar onu hayata döndürdü - fakat bu başka bir yazının konusu 

 

Spider-Man; Spider-Man Norman'ın gerçekten nasıl bir manyak olduğunu göstermek için onun 
labaratuarına girerek insanları denek olarak kullandığı bir videoyu çaldı, ve daha sonra bu videoyu 
internete yükledi. 

 

Daredevil; Osborn Bullseye'ı Daredevil'i öldürmeye gönderdi. Bullseye bunu başaramadı, fakat bir 
bina dolusu insanı katletti.  

 

Secret Warriors; Nick Fury, yasadışı gruplara para akıtan bir eski SHIELD ajanı hakkında bilgi almak 
için Osborn'un peşine düştü. Gecenin bir saatinde Osborn’u odasında tek başına, savunmasız bir 
şekilde yakalayan Fury, fazla ileriye gitmese de, suratının ortasına attığı bir yumrukla Osborn’a ciddi 
bir uyarı göndermiş oldu. 
 

Hulk; Victoria Hand ve Moonstone Banner ve oğlu Skaar'ı öldürmek için görevlendirildi, fakat 
başarısız oldular. Yine de, Banner'ı gamma radyasyonuna maruz bırakmayı başardılar, Banner da 
yeniden Hulk'a dönüşebilme riskiyle yaşmaya başladı. 

 

Wolverine; Wolverine ve eski Dark Avenger Noh-Varr Weapon Plus programını sabote etmeye 
çalışan Osborn'u durdurdu. 

DARK REIGN—THE LIST 



Gün geçtikçe güçlenen ve süper kahramanların kendisini güçten indirme çabalarına karşı başarıyla 

direnen Osborn, mutlak hakimiyet için önünde tek bir engel kaldığını düşünmeye başladı. 

 

Thor Asgard’ın yok olduğu Ragnarök hikayesinden sonra; yeni bir Asgard inşa etmek için 

Oklahoma’da küçük bir kasabadan toprak satın almış, ve tanrılar bu kasabanın tepesinde havada 

duran bu yeni Asgard’da yaşamaya başlamıştı.  

 

Norman Osborn’un planına göre, kendisini mutlak güçten alıkoyan tek şey, Asgard’ın Oklahoma 

üzerindeki bu varlığıydı. Loki’nin de manipülasyonlarıyla bu planına iyice inanan Osborn, ABD 

başkanından Asgard’a operasyon düzenlemek için izin aldı. Başkanın bu izin talebini reddetmesinden 

sonra ise, sınırsız güç hedefinin önündeki engeli kaldırmak için, daha da şeytani bir plan hazırlamaya 

başladı.  

SIEGE’E DOĞRU... 


