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Bölüm 1 
Üçüncü İmparatorluk veya başka bir deyişle Septim'in Mirası, üç 

çağı atlatmış, tarihin görüp geçirdiği en muazzam imparatorluktur. İkinci 

Çağ'ın son yıllarında kumandan Tiber Septim tarafından kurulmuş ve 

imparatorluğu yöneten Septim soyu, Üçüncü Çağ 433'te kendini feda 

eden Martin Septim'e kadar sürmüş, ardından hanedanlık Mede ailesine 

geçmiştir. Son 200 yılda Medeler tarafından yönetilen imparatorluk bu 

devirde eski günlerinden oldukça uzakta olmakla beraber, Aldmeri 

Dominion'ın neredeyse kontrolü altındadır. Fakat imparatorluk fiilen vâr 

olduğu için, Septim'in kurduğu bu devlet henüz tarih sahnesinden 

çekilmiş değildir. 

Üçüncü İmparatorluktan önce yazılı tarihte kurulan ilk devlet 

Nordların kurduğu Birinci Nord Krallığıdır. Ardından Alessia’nın 

kurduğu Birinci İmparatorluk, sonra Reman’ın kurduğu İkinci 

İmparatorluk ve son olarak Tiber Septim’in kurduğu Üçüncü 

İmparatorluk gelir. Nordların kurduğu devletin imparatorluk olarak 

görülmemesinin sebebi Ejderdoğanlık ile ilgilidir. Ysgramor Ejderdoğan 

değildir. İlk kurulan imparatorluğun sahibi Alessia bizzat Akatosh 

tarafından kutsanmış ve kendisine Ejderdoğanlık bahşedilmiştir. Alessia 

doğduğunda Ejderdoğan değildi fakat insanları kölelikten kurtarmak için 

gösterdiği çabalar sonucunda ölüm döşeğindeyken Akatosh kendisine 

Ejderdoğanlık mertebesini vermiş ve Kralların Kolyesini yaratmıştır. Bu 

kolye Akatosh’un kanını içermektedir ve sadece bu kandan gelen yani 

Ejderdoğan olan kişiler bu kolyeyi boynuna takabilir. Ejderdoğan 

olmayan kişilerin boynunda kolye durmamaktadır. Bu sebeple Akatosh 

bir nevi kendi kutsallığını Ejderdoğan imparatorlarına vermektedir. 

Alessia’dan sonra gelen Reman da Ejderdoğandır. Böylece onun kurduğu 

devlet İkinci İmparatorluk adlandırılır. Sonrasında ise Tiber Septim de 

Ejderdoğan olduğu için onun devletine de Üçüncü İmparatorluk 

denmektedir. Martin Septim’in ölmesiyle Ejderdoğan kanı sona ermiştir 

ve şuandaki imparatorluğu yöneten Mede Hanedanlığı Ejderdoğan kanı 

taşımamaktadır. 
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Birinci Nord Krallığı (Ysgramor Hanedanlığı) 
Tarihin henüz adam akıllı kaleme alınıp kaydedilmediği bir 

dönem olan Merethic Çağ'da Nord kökenli Ysgramor, Kar Elflerinin 

katliamından kaçıp 500 Yoldaş ile geri döndüğünde, Tamriel üzerindeki 

ilk büyük ve organize devletin temelleri atılmış oldu. Bu noktada bazı 

yerlerde Ysgramor'un kurduğu devlete Birinci İmparatorluk da 

denmektedir. Bu tabir Alessia'nın kurduğu Birinci İmparatorlukla 

Ysgramor'un kurduğu bu devlet karıştırılmamalıdır. 

 

Kar Elflerinden intikam alındıktan sonra 

Nordlar Skyrim bölgesine hakim olmaya 

başladılar. Ysgramor'un kurduğu ve Borgas'a 

kadar süren Birinci Nord Krallığına Bosmerler 

tarafından son verilmiştir. Birinci Nord 

Krallığının yöneticileri sırayla; Ysgramor, Harald, 

Vrage, Gellir ve Borgas'tır. Son varis Borgas 

atalarının aksine Nord kültürünün hükmü 

süresince zayıflamasına sebep olmuştur. 

Hükümdar olduğu dönemde Cyrodiil'de ortaya 

çıkan ve Tamriel'a yayılma eğilimi gösteren 

Alessia Doktrinlerinin sıkı bir destekçisi olmuştur. 

Borgas'ın aşırı fanatikliği, Alessia doktrinlerine 

ters düşen Bosmer hanedanlığı Camoranların tepkisini çekmiş ve 

Camoran, Alessia Krallığına savaş açmıştır. Alessia'nın gönülden 

savunucusu olan Borgas ise Alessia'ya yardım için ordusuyla savaşa 

girmiştir. Fakat Bosmerlerin Y'ffre'den gelen ırksal gücü olan Wild Hunt 

dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle Borgas'ın ordusu Bosmer yaratıkları 

tarafından parçalanmış ve Borgas da bu savaşta ölmüştür. Bosmerler aynı 

zamanda Skyrim'i de işgal etmişlerdir. 

Borgas'ın ölümüyle sıradaki kralın kim olacağını belirlemek için 

Skyrim'in Jarlları toplanmıştır. Lakin ortak bir karar alınamaması ve 

herkesin tahtta hak iddia etmesi nedeniyle Birinci Krallık tarih 
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sahnesinden çekilmiş ve Skyrim 50 yıl boyunca Jarlların hâkimiyet 

mücadelesine ev sahipliği yapmıştır. Krallığın dağılmasıyla Cyrodiil'in 

kuzey bölgeleri, High Rock ve Morrowind'deki hâkimiyetini kaybetmiş 

ve bir daha asla geri kazanamamıştır. 

 

 

Birinci İmparatorluk 

Alessia'nın kurduğu Birinci İmparatorluk, isyan sonucu 

kurulmuştur ve varlığı kısa sürmüştür. Ayleidler tarafından köle edilen 

insan ırkının bağımsızlığı için isyan eden Alessia; Morihaus ve Pelinal 

gibi doğaüstü savaşçıların da 

desteğiyle Ayleidleri 

Cyrodiil'den sürmüş ve 

katletmiştir. Birinci 

İmparatorluğun dolayısıyla 

Alessia'nın günümüze olan 

en büyük katkısı din alanında 

yaptığı reformlardır. Sekiz 

Kutsallar inanış biçimi 

Alessia tarafından 

üretilmiştir. Bu yeni inanç 

sistemi insan ve elflerin daha önceki inançlarının dengeli biçimde 

karılmasıyla oluşturulmuştur. Bu inanış tam bin yıl boyunca Tamriel'in 

gayrı resmi dini olmuştur.  

 

Birinci İmparatorluk tarihte var olduğu sürenin çoğunda 

Ayleidler ve elflerle olan mücadele ile geçmiştir. İnsan topraklarında 

ortaya çıkan son elf hanedanı Direnniler ile yaptıkları savaş onların sonu 

olmuştur. Skyrim'in desteğiyle güç bulan Birinci İmparatorluk, Borgas'ın 

ölümüyle varisi olmayan ve iç savaşa sürüklenen Skyrim yüzünden 

Direnni karşısında destek bulamamıştır. Ayrıca Skyrim'deki iç savaş 

yüzünden Nord Krallığı hakim olduğu High Rock topraklarını 
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kaybetmiştir ve bu topraklara Direnniler yerleşmiştir. Dirennilerin 

yeterince güç bulması üzerine yavaş yavaş Cyrodiil'i istila etmeye 

başlamışlardır ve nihayetinde 1. Çağ'ın 500 senesinde Birinci 

İmparatorluğu mağlup edip tarihten silmişlerdir. Elflere isyan sonucu 

kurulan Alessia İmparatorluğu veya Birinci İmparatorluk'un sonu, yine 

elfler tarafından gerçekleşmiştir. 

Birinci imparatorluğun hükümdarları sırasıyla Alessia, Belharza, 

Ami-el, Gorieus ve Hastra’dır. 

 

İkinci İmparatorluk (Reman Hanedanlığı) 
Reman'ın kurduğu İkinci İmparatorluk ise tıpkı Alessia gibi 

karışıklıklar sonucunda kurulmuştur. Tam 2200 yıl boyunca Tamriel'de 

etkin bir güç ortaya çıkmamıştır. 1. Çağ 2700 yılında Akavirilerin 

Tamriel'i istilasında karşılarında duracak bir güç bulunmuyordu. Reman, 

Cyrodiil halklarını ve Colovian beyliklerini tek bir çatı altında toplamayı 

başarmış ve Cyrodiil'deki Akaviri istilasına son vermiştir. Reman'ın, 4. 

Çağdaki Mede Hanedanlığına kadar süren imparatorluk tarihine en büyük 

katkısı şüphesiz Dragonguard veya sonraki adıyla Blades olmuştur. 

Cyrodiil'i işgal sırasında Tamriel'de kalan Akaviri ırkları Reman'ın 

egemenliğini kabul etmiş ve kendi savaş taktiklerini insanlara 

öğretmişlerdir. Ayrıca bu ırk I. Reman'ın bizzat özel muhafız korumaları 

olmuştur. Dragonguard veya Ejder Muhafızları, Tiber Septim'in kurduğu 

imparatorlukta Blades adını almıştır. 

Reman’ın kurduğu imparatorluk Tamriel tarihinde bir ilki 

gerçekleştirmiş ve tüm kıtaya hakim olmayı başarmıştır. Böylece kıta bir 

barış dönenime girmiş oluyordu, lakin bu durum 300 yıldan fazla 

sürmedi. Beş Reman nesli gören imparatorluğun Reman sülalesinden 

olan son varisi III. Reman, kendi devrinde Morrowind’deki Tribunallerin 

yönettiği Dunmer ordusuyla Morrowind-Cyrodiil sınırında savaş 

halindeydi. Reman, Kara Kapı hisarını yağmaladıktan sonra oğlu ve 

kendisi Morag Tong tarafından suikasta kurban gitmiştir. Geride bir varis 

bırakmayan III. Reman böylece Reman Hanedanlığının son varisi 

olmuştur. Kendisinden sonra tahta Akavirili olan Versidue-Shaie 
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geçmiştir. Versidue’nin kontrolü ele alır almaz yaptığı ilk şey 

sıkıyönetim ilan etmek olmuştur. Artık İkinci İmparatorluk da gerileme 

dönemine girmiştir. Kendisinden önceki III. Reman gibi Versidue-Shaie 

de Morag Tong tarafından öldürülmüştür. Yerine geçen oğlu Savirien 

Chorak da 100 yıl sonra son iki hükümdarın kaderini paylaşmış ve 

oğulları ile beraber öldürülmüştür. Geride hiçbir varis kalmadığı için 

İkinci İmparatorluk da böylece resmen sona eriyordu. 

 

Bölüm 2 
 

Septim Soy Ağacı 
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*Resmi olarak Tiber Septim’in kendi soyu, torunu Pelagius Septim’in 

ölmesiyle sona ermiştir. Yerine geçen Kintyra Septim, Pelagius’un 

kuzenidir. Bundan sonrasında Tiber’in kardeşi Agonirth’in soyu etkin 

olmuştur. 

Tiber Septim 
 

Tiber Septim’in Gençliği 
 

 Tarihin en büyük ve en muazzam imparatorluğunu kuran Tiber 

Septim’in, Cuhlecain’in generali olana kadar hayatına dair bazı şüpheler 

bulunmaktadır.  Bunun sebebi Tiber Septim’in o zamana kadar 

tanınmıyor oluşudur. Kimilerine göre Talos adıyla Atmora’da doğmuştur. 

Talos’un eski Ehlnofey’deki anlamı Fırtınataç demektir. Atmora’da 

doğduktan sonra Skyrim’e gelmiştir. Burada 20li yaşlarında Falkreath’ın 

kralı olan Cuhlecain’in generalidir. Sancre Tor civarında Cuhlecain’e 

düşman olan High Rock ve Skyrim orduları ile karşılaşır. Savaş sırasında 

Talos’un thu’um gücünü kullandığını fark eden Nordlar, Talos’un ejder 

kanı taşıdığını ve insanlığın hakiki lideri olduğunu anlar ve savaş 

sırasında taraf değiştirip Talos’un yanında savaşırlar. Thu’um gücüyle 

fırtınalar estiren ki buradaki fırtına gerçek anlamında kullanılmıştır, 

kendisi thu’um gücüyle gerçekten fırtınalar yaratmaktaydı, Cuhlecain’in 

komutası altında bir yıldan kısa bir sürede Cyrodiil’in batı topraklarını 

ele geçirir. Cuhlecain artık Colovian Kralı olmuştur.  

 Bir diğer inanışa göre High Rock’da bulunan Alcaire 

derebeyliğinde Hjalti adıyla doğmuştur. Nordlar ve Bretonlar yüzyıllardır 

Falkreath’ın kuzey sınırlarında savaşmaktaydı. Nord birlikleriyle beraber 

Reachmen ile savaşan Hjalti, bu sırada kuzey sınırını korumaya gelen 

Cuhlecain ile tanışır ve müttefik olurlar. Orduların komutanlığını yapan 

Hjalti taktik zekâsıyla düşman ordularını mağlup eder ve Cuhlecain’in 

generali olur. Düşmanı Eski Hroldan hisarına süren Hjalti için surları 

aşmak imkânsızdır zira Falkreath’tan destek asker de gelmeyecektir. 

Surların dışında kamp kuran Hjalti’nin ordusunu bir gece bir fırtına 

ziyaret eder. Bu fırtınada Nordların ölen eski efsanevi kralı Wulfharth 
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vardır ve Hjalti’ye thu’um gücünü öğretir. Ertesi gün bir fırtına yaratan 

Hjalti hisarın surlarını yıkar ve Nord birlikleri Eski Hroldan’ı işgal eder. 

Bu olaydan sonra Nordlar Hjalti’ye Eski Ehlnofey dilinde Talos adını 

koyar, anlamı da Fırtınataç’dır. 

 İki hikâyede temelde farklılıklar, doğruluklar ve yanlışlar vardır. 

Gerçek olan şu ki hangisi doğru bilmiyoruz. Birinci hikâyeyi ele alırsak, 

Tiber’in doğduğu devirde Atmora’da yaşam olmadığı tahmin 

edilmektedir. Atmora’dan son göç 1. Çağ 68 senesinde yapılmıştır yani 

donmuş kıtada artık yaşayan kalmamıştır. Eğer öyleyse Tiber nasıl 

Atmora’da doğmuştur? İkinci hikâyede ise Tiber’e thu’um gücünü 

Wulfharth’ın öğrettiği anlatılmaktadır. Eğer thu’um gücü Wulfharth 

tarafından öğretildiyse nasıl Ejderdoğan olmuştur? Neticede sadece 

Ejderdoğan olanlar Kralların Kolyesini takabilmekteydi ve Tiber kolyeyi 

takmıştır. Yoksa Tiber doğuştan ejder kanı taşıyordu fakat Wulfharth 

gelene kadar bunu bilmiyor muydu? Her iki hikâyeyi karşılaştırdığımızda 

birinci hikâye daha gerçekçi, ikincisi ise daha efsanevi yazılmasına 

rağmen ikinci hikâyenin gerçeklik payı daha yüksektir. 
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 Tiber’in generalliğe kadar olan hayatı netlik kazanamamıştır. 

Fakat bilinen şu vardır ki Kırsakallar tarafından Ulu Hrothgar’a 

çağırılmıştır. Burada kendisine thu’um gücünü nasıl yöneteceği 

öğretilmiş ve en önemlisi gelecekte canlıların hükümdarı olacağı 

kehaneti bildirilmiştir. Öğrendikleriyle beraber Hrothgar’ı terk eden 

Tiber, Cuhlecain’e tekrar katılmıştır. Cyrodiil’in kalbindeki Ak Altın 

Kule’nin ele geçirilmesiyle beraber Cuhlecain’in artık kendini imparator 

ilan etme vakti gelmiştir. Hazırlıklar yapılmış ve büyük bir tören 

düzenlenmiştir. Lakin işler yolunda gitmez ve İmparatorluk Sarayında 

yangın çıkar. Yangının sebebi Cuhlecain’e olan suikast girişiminde 

ortalığı yaygaraya vermek ve asıl failin kendini saklamasıdır. Cuhlecain 

High Rock doğumlu bir katil tarafından öldürülmüştür. Katili buna 

azmettiren kişi ise Tiber’den başkası değildir. Ulu Hrothgar’dan 

döndüğünden beri kafasını kurcalayan canlıların efendisi kehaneti Tiber’i 

derinden etkilemiştir. Cuhlecain’in imparator olmasına fırsat vermemek 

için onu öldürtmüş ve sarayı da yakmıştır. Kendisi dikkat çekmemek için 

boğazını kesmiştir. Böylece Tiber, thu’um gücünü kaybetmiş oluyordu. 

Cuhlecain öldürülmeden önce tüm Cyrodiil’i ele geçirmişti fakat onun 

ölümüyle bu topraklar başsız kalıyordu. Bir kargaşanın çıkmasını ve 

krallığın dağılmasını önlemek için krallığın ikinci adamı Zurin Arctus, 

Tiber’e taç giydirir ve onu kral ilan eder. Tiber kral olduktan sonra yerel 

dilde adlandırılır ve Hjalti veya Talos olarak isimlendirilirken halkı 

tarafından Tiber Septim ismini alır. 
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Fetihler Başlıyor 
 

 Tiber, taç giydiğinde Cyrodiil ve Skyrim bölgelerini elinde 

tutuyordu. Tahta geçmesinin arifesinde İmparatorluk Şehrinde çıkan Ata 

Güve isyanı ile başkentinden kısa süreliğine mahrum kalmıştır. Yeni 

yetme çaylaklardan ve çiftçilerden oluşan 3. Lejyon başkente girip isyanı 

bastırmıştır. İmparatorluğun payitahtında güvenlik ve otorite 

sağlandıktan yaklaşık yarım asır sonrasında Tiber Septim ilk fetih 

hareketini kuzeybatıya, yani Wayrest şehrine gerçekleştirir. O dönemde 

ve neredeyse tarihin tüm dönemlerinde feodal olarak yönetilen High 

Rock’ta siyasi birlik bulunmuyordu. Bölgede krallıklar zaman zaman 

birbirlerine karşı ittifak kurar, birbirlerinin kuyularını kazarlardı. Siyasi 

birliğin olmaması Tiber Septim’in bu bölgedeki fethini kolaylaştırmıştır. 

Wayrest donanmasına sürpriz bir şafak baskını yapan Tiber’in amirali 

Amiel Richton, Bjoulsae Savaşında tüm Wayrest donanmasını yakıp kül 

eder ve şehre asker çıkartır. Çıkarmanın gerisi çorap söküğü gibi gelir ve 

tüm High Rock bölgesi imparatorluğun sınırlarına dâhil olur. 

 Tiber’in ikinci hedefinde Elsweyr vardır. O dönemde 

fethedilmesi kolay ve siyasi örgütlenmenin olmadığı bir diğer yer 

burasıdır. Fazla bir mukavemetle karşılaşmayan İmparatorluk ordularının 

son durağı Senchal şehri olmuştur. Şehir Tiber’in orduları tarafından 

kuşatılmıştır lakin Khajiitler teslim olma konusunda inatçı çıkmış ve 

teklifleri reddetmiştir. Bunun üzerine General Pottreid ordusunu şehre 

salmış ve tam anlamıyla bir kıyım yaşanmıştır. Çoluk çocuk, yaşlı genç 

çok sayıda Khajiit kılıçtan geçirilmiştir ve şehir halkı katledilerek şehir 

alınmıştır. Bu olay Senchal Katliamı olarak tarih sayfalarında yer edinir 

ve Üçüncü İmparatorluğun tarihinde kara bir leke olarak yazılmıştır. 

 Tiber’in devrinde kendisi hariç iki önemli politik oluşum 

bulunmaktaydı. Bunlardan biri Morrowind’deki Tribunal yönetimi, diğeri 

ise Alinor ve Valenwood’a hakim olan Aldmeri Dominion’dur. Bu iki 

devlet Tiber Septim gibi fetih hareketlerine girişmemişlerdir. Hatta 

Aldmeri Dominion (İkinci Aldmeri Dominion diye de geçer), Tamriel 

tarihinin en durağan krallığıdır çünkü tarihi boyunca tek bir savaş 

yapmıştır. Bu savaş Tiber Septim ile yaptığı savaştır ve bu da onların 
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sonu olmuştur. Tribunal yönetimi altındaki Morrowind ise teokrasi ile 

yönetilmiştir ve fetih ile işleri olmamıştır. Dunmer halkının refahı ve 

iyiliği için kurulan bu oluşumun dış dünya ile irtibatları neredeyse 

yoktur. 

Hammerfell’in Fethi 
 

 Tiber’in planlarından biri de ilk önce insan topluluklarını tek çatı 

altında toplamaktı. Skyrim ve Cyrodiil imparatorluk kurulduğunda zaten 

kontrolü altındaydı, ikinci hamle olarak High Rock sınırlara dahil edildi. 

Geriye sadece Redguardların vatanı Hammerfell kalıyordu. 

Hammerfell’in istilası önceki savaşlara göre daha zorlu olmuştur. Bölge 

her ne kadar kendi içinde politik olarak ikiye ayrılmış olsa da askeri 

örgütlenmeleri ve Redguardların kılıç ustalığı Lejyona zorluklar 

çıkarmıştır. Hammerfell kralı II. Thassad’ın ölümünden sonra bölgede iç 

karışıklık çıkmıştır. Forebears ve Crowns adı verilen birbirine hasım iki 

Redguard kavmi bölgenin kontrolü için savaşmaktadır. Prens A’tor 

önderliğindeki Crowns, Forebears’ı savaşlarda mağlup etmeyi başarır ve 

bunun sonucunda Forebears intikam duygusuyla Tiber Septim’in 

ordularını adeta Hammerfell’e davet eder. Haliyle Tiber Septim bu fırsatı 

kaçırmaz ve imparatorluğunun sınırlarına Hammerfell’i katmak için 

harekete geçer. Tam donanımlı ve eğitimli imparatorluk ordusu 

karşısında Prens A’tor’un ordusu üst üste mağlubiyet alır ve çareyi 

payitahtı Stros M’Kai’ye kaçmakta bulur. 
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Prens A’tor’un denizlerdeki üstünlüğü ve hâkimiyeti sayesinde 

Forebears’ı deniz savaşlarında çokça mağlup etmeyi başarmıştı. Bunu 

bilen Tiber Septim bölgeye en tecrübeli kaptanı ve komutanlarından 

Amiral Richton’ı atar. Kaderin cilvesi bu ya, 2. Çağ 864 senesinde iki 

büyük kaptan denizde karşı karşıya gelir. Prens, Amiral’in Ejder gemisini 

görür ve alevli oklarla Amiralin gemisine saldırılması emrini verir. Lakin 

Amiralin korumalarından birinin zehirli bir okuyla yaralanır. Prensin 

etrafı sarılmıştır. Büyücüler ve şifacılar Prensi iyileştirmek için çaba 

gösterirken Tiber Septim’e paralı asker vazifesiyle hizmet eden ejderha 

Nafaalilargus tek bir alev üfürüğüyle Prensin gemisini alevler içinde 

bırakır ve gemi Prens A’tor ile Hammerfell denizinin serin sularına 

gömülür. Bu aynı zamanda Tiber Septim’in ordularının mutlak zaferi ve 

Hammerfell’de kontrolü ele geçirdiğinin de işaretidir. 

Hammerfell ele geçirilmiştir lakin zapt edilmesi kolay 

olmamıştır. Cyrus adında bir Redguard, kızkardeşi Iszara ile isyan çıkarır 

ve öldürülen prens A’tor’un ruhuyla efsunlanmış kılıcını kullanarak 

Tiber’in bir numaralı generali Amiel Richton’ı ve Prens A’tor’u öldüren 

katil Dram’ı öldürür. Bu olay sonucunda Stros M’Kai imparatorluğun 

kontrolünden çıkmış oluyordu. Stros M’Kai’deki Crowns isyanının 

Hammerfell geneline yayılması sonucunda Forebears örgütünün lideri 

Baron Volag da Sentinel’de isyan çıkarır. Bu gelişmelerin sonucunda 
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Birinci Stros M’Kai Antlaşması imzalanır. Bu antlaşmayla beraber 

birbirine düşman olan iki isyancı örgüt Crowns ve Forebears barıştırılmış 

oluyor ve Hammerfell üzerinde imparatorluğun tam otoritesi sağlanmış 

oluyordu. Hammerfell bölge olarak konumunu sürdürecekti fakat siyasi 

konumu bir vasal değil de imparatorluğun parçası olarak kabul görecekti. 

Black Marsh ve Elsweyr 
 

 Argonianların memleketi Black Marsh Tiber Septim için 

fethedilmesi güç ve itici bir mekan olmuştur. Bölgenin sulak ve bataklık 

olması Tiber’i çoğu kez sefer fikrinden döndürmüştür. Tiber’in 

Hammerfell seferleri sırasında orada bulunan Argonian Dreekius 

notlarına “Tiber’in hükümdarlığı, elf ve insan topraklarının yönetimiyle 

doymayacak. Bizim topraklarımıza elbet bir gün gelecekler.” diye 

yazmıştır. Herşeye karşın tek devlet tek lider fikrini benimseyen Tiber 

Septim Argonya’ya sefer başlatır. Bölgenin, iç kısımlara nispeten 

yaşamaya (insanlar için) daha elverişli sınır boyları kolaylıkla ele 

geçirilmiştir. Fakat Black Marsh’ın iç kesimlerine girmemiştir. 

İmparatorluğun güneyinde Elsweyr’de, bölgenin imparatorluk sınırında 

bulunan Rimmen şehri ilhak edilmiş ve imparatorluğa bağlanmıştır. 

Burada çok büyük bir savaş yaşanmamıştır. İleride Dunmerlere tanınacak 

olan inanç serbestisi burada da geçerli olmuş ve zamanla Elsweyr 

imparatorluğun doğal olarak bir parçası haline gelmiştir.  

Elf Seferleri 
 

 Hammerfell’in de ele geçirilmesinden sonra tüm insan toprakları 

imparatorluğa bağlanmış oluyordu. Geriye Altmerlerin ve Dunmerlerin 

yaşadığı Alinor ile Morrowind kalmıştı. Tiber Septim’e savaşlarında 

yardımlar sağlayan Ysmir, Morrowind fethi konusunda sürekli olarak 

Tiber Septim’in aklını çelmeye çalışmıştır. Tabi bunun arkasında 

Ysmir’in şahsi arzularının olduğu da bir gerçektir. Etten kandan yaşadığı 

dönemde bölgede yaşayan Chimerler, Ysmir’e mağlubiyeti tattırmıştı. Bu 

savaşta Ysmir veya o zamanki ismiyle Wulfharth bir gözünü kaybetmişti. 

Ysmir sürekli olarak Tiber’e elf diyarlarını fethetmesi yönünde 
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telkinlerde bulunuyor ve bunun onun yazgısı olduğunu söylüyordu. Lakin 

Tiber Septim Morrowind seferi konusunda hiçbir zaman emin 

olamamıştır. İmparatorun saray büyücüsü Zurin Arctus ise Ysmir karşıtı 

bir politika izlemekteydi. Morrowind’in işgaline karşı çıkıyordu. Fakat 

Tiber Septim, ordusunu güçlendirmek için Morrowind’de bulunan 

abanoz madenlerini ele geçirmesi gerektiğinin de farkındaydı. Ysmir, 

eğer Tiber Septim bu savaşta galip gelirse Tribunal’i öldürüp Lorkhan’ın 

Kalbini çalabileceğini ve bu gücü Tiber’in kullanabileceğini söylemiştir.  

Geriye kalan bir diğer elf toprağı ise Altmerlerin bulunduğu 

Alinor’dur. Fakat Alinor’un imparatorluğa en uzak bölge ve de ada 

olması sebebiyle Tiber Septim burayı fethetmeyi hiçbir zaman aklının 

ucundan bile geçirmemiştir. Nitekim Alinor ve Morrowind ikileminde 

abanoz madenleri sonucu belirleyen sebep olmuştur. Bu madenin 

işlendiğinde çok güçlü zırh ve silahlar yapılması Tiber Septim’i 

istemeden de olsa Morrowind seferine çıkmaya zorlamıştır.  

Morrowind Ateşkesi 
 

 Tiber Septim ordularıyla Morrowind’e saldırıya geçmiştir. Savaş 

sonucunda imparatorluk galip gelmiş, Dunmerler mağlup olmuştur. 

Yapılan ateşkes antlaşması, savaşın kendisinden daha önemli sonuçlar 

doğurmuştur. Bir kere Ysmir, Dunmerlerin ve Tribunal’in tamamen 

ezilmesini istiyordu. Hâlbuki yapılan antlaşmada Dunmer halkına inanç 

serbestisi tanınıyor ve Tribunal’in güçlerine dokunulmuyordu. Bu madde 

Ysmir’i çileden çıkarmıştır, bu savaşı körüklemesinin tek amacını 

başaramamış oluyordu. Nitekim Ysmir, Ateşkesten sonra Tiber Septim’i 

terk etmiştir. 

 Ateşkesin diğer maddelerinde Morrowind imparatorluğa 

bağlanıyor, fakat iç işlerine karışılmıyordu. Yüce Haneler, başkentlerinde 

bir tane imparatorluk elçiliği bulundurma koşuluyla siyasi konumlarına 

dokunulmayacaktı. Bir diğer ve belki de en önemli madde ise 

Numidium’un Tiber Septim’e verilmesidir. Numidium, Dwemerlerin 

tarafından inşa edilen pirinçten devasa bir golemdir. Dunmerler açısından 

ateşkesin en önemli maddesi ise köleliğin devamının sağlanmasıdır. O 
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dönemde Morrowind haneleri güneylerindeki Argonianları köle olarak 

pazarlıyor ve bundan önemli bir gelir elde etmekteydiler. Muhtemelen 

Tiber Septim, hanelerin bu önemli gelir kaynağını yok edip bölgede iç 

huzursuzluğun artmamasını istemiştir. 

Kölelik ile ilgili maddeden dolayı Dres 

Hanesi antlaşmanın imzalanmasını hararetle 

desteklemiştir. Aynı sebepten dolayı Hlaalu 

Hanesi de destek vermiştir. Bu ikisine oranla 

daha çok Dunmer fanatiği olan Redoran 

Hanesi ise karşı çıkmıştır. Telvanni ise 

tarafsız kalmayı yeğlemiştir. Indoril Hanesi 

ise Tribunal ne karar verirse onu 

destekleyeceğini açıklamıştır. Fakat Indoril Hanesinin soylu kişileri, 

imparatorluk işgali altında yaşamaktansa ölmeyi tercih edip intihar 

etmişlerdir. Kağıt üzerinde Tribunal’i destekleyip, gerçekte 

imparatorluğa büyük bir düşmanlık beslemişlerdir.  

 

 Ateşkesin ardından Ysmir’in imparatorluğu terketmesiyle Tiber 

Septim’in Tamriel hükümdarlığı hayalleri suya düşmüştür. Yeni yerler 

fethetmek yerine elinde olan insan topraklarını güçlendirerek elindekiyle 

yetinmeye çalışmıştır. İmparatorlukta bu siyasi durgunluk havası devam 

ederken Tiber’in yakın arkadaşı ve Dunmer generali aynı zamanda eski 

Morrowind kralı olan Symmachus, İmparatorluk şehrine Barenziah ile 

gelmiştir. Şehirde misafir olarak bir süre kalmıştır. Sonrasında 

Barenziah’ın Tiber Septim’den hamile olduğu ortaya çıkar. Bu durum 

elbette ki Tiber Septim’in planlarını alt üst olmasını sağlayacak bir 

gelişmeydi, doğacak olan çocuk, Tiber öldükten sonra haklı olarak tahtı 

devralacaktı. İşte bu noktada imparatorluğun sahip olduğu tüm topraklar 

Dunmerlerin eline geçmiş olacaktı. Tiber Septim bunu önlemek için 

şifacılarına çocuğun doğmadan öldürülmesini emretmiştir. 

 Ateşkeste elde edilen Numidium, gün geçtikçe Tiber Septim’in 

ilgisini çekmeye başlar. Dolaylı olarak Dwemerlere de merak salan 

imparator, büyücüsü Zurin’e, Dwemerler ve özellikle Numidium 

konusunda araştırma yapması için görevlendirir. Zurin Arctus, bu 
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golemin ve Ysmir’in Kızıl Dağ Savaşında oynadığı rolü keşfeder. 

Numidium gibi kudretli bir golemi çalıştırmak için Lorkhan’ın Kalbine 

ihtiyaç vardır, fakat kalp Tribunal’in elindedir. Tiber Septim 

Numidium’un gücünü tam manasıyla anladığında Ysmir’in ve 

Kırsakalların neden kendisine tüm kıtayı yönetmekle yükümlendirildiğini 

anlar. Ve bu yolda kullanacağı şey de tam karşısında durmaktadır. Eğer 

kıta ele geçirilecekse, önce Numidium çalıştırılmalıdır. Yukarıda bahsini 

ettiğimiz üzere Lorkhan’ın Kalbinin eksikliği tek engeldir. Fakat Zurin 

Arctus, Ysmir’in gerçekte kim olduğunu anladığında kalbin alternatifi 

olarak Ysmir’i kullanabileceklerini açıklar. Tiber Septim, Ysmir’e onun 

haklı olduğunu ve Morrowind’i tamamen ezmesi gerektiğiyle ilgili bir 

mektup yazar. Anlaşılacağı üzere Ysmir’i tuzağa çekmektedir. Eğer 

Ysmir yardım ederse şimdi Tribunal’i ve kalbi esir alan Dagoth Ur’u 

öldürebileceklerini söyler (o dönemde kalp Dagoth Ur’un eline 

geçmiştir). Keyfe gelen Ysmir büyük bir iştahla geri döner. Fakat planın 

bir gereği olarak askerlerce pusuya düşürülüp yakalanır. Zurin Arctus, 

ruh cevheri bir elinde diğer elinde hançerle Ysmir’i öldürür. Ysmir son 

nefesini verirken Zurin’in göğsüne öyle bir böğürür ki çevredeki tüm 

askerler ve Zurin dahil herkes ölür, Ysmir küle döner. Ysmir’in böyle bir 

şey yapmasının sebebi hortlak olması denebilir. Tiber Septim döneminde 

normal bir insan değildir çünkü. Herşeye rağmen plan başarılı olur, 

Ysmir’in ruhu cevhere hapsedilir. Tiber Septim olaydan sonra bölgeye 

gelen Kadim Konsey’e darbe girişimi olduğunu söyler ve Zurin Arctus’u 

suçlu gösterir. Cyrodiil’in büyük bir tehlike içinde olduğunu fakat çıkış 

yolunu bildiğini söyler: Mantella. Mantella Tiber’in az önce aldığı ruh 

cevherinin adıdır. Diğer ruh cevherlerinden farkı ise Numidium gibi bir 

golemi çalıştıracak kadar güçlü olmasıdır. Bu ruh cevherinde hem 

Ysmir’in hem de Zurin Arctus’un ruhu yer almaktadır. Numidium ve 

Mantella meselesi burada bitmemektedir. Fakat konumuzun sıhhati 

açısından burada yer vermeyeceğiz. Bu konu hakkında Arcturian 

Sapıklığı kitabını öneriyoruz. 
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Aldmeri Dominion’ın Mağlubiyeti 
 

 Bu dönemde Valenwood ve Alinor, Aldmeri Dominion’ın 

kontrolündeydi. İmparatorluğunun ilk yıllarında bu iki yer ile hiç 

ilgilenmemiştir. Çünkü Valenwood, Black Marsh kadar az bilinen bir 

yerdi. Black Marsh’ta bataklık bölgeyi işgal edilmesi zor hale getirdiği 

gibi Valenwood’un devasa ve sık ormanları aynı işlevi görmekteydi. 

Ufak çaplı sınır çatışmaları haricinde Numidium gelene kadar olay 

olmamıştır. 

 Tiber Septim canlandırdığı Numidium’u kullanarak Alinor’u 

imparatorluğuna katmıştır. Alinor’un alınması Numidium’un da etkisiyle 

diğer fetihlere nazaran en kolay sefer olmuştur. Morrowind’e uygulandığı 

gibi sadece belli vergiler konmuş, iç işlerine müdahale edilmemiştir. 

Fakat Altmerlerde özellikle genç kesimde bu olay huzursuzluk sebebi 

olmuştur. Elf ırkları içerisinde en saf kan Altmer ırkıdır dolayısıyla her 

zaman kendilerini tüm elflerin en üstünü ve yöneticileri olarak 

görmüşlerdir. Fakat şimdi bir insan imparatorluğuna bağlı yaşıyorlardı. 

Bu durum Altmerlerde ideolojik olarak bir ikileme sebep olmuştur. 

Alinor’un teslim olması sonucunda ortada Aldmeri Dominion diye bir 

şey kalmadığı için Valenwood’da imparatorluğun bir parçası haline 

gelmiştir. 

Numidium’ın ve Fetihlerin Sona Ermesi 
 

 Morrowind fetihlerinin son kısmında ele aldığımız Zurin 

Arctus’un ölmesi meselesi bu noktada önem kazanmaktadır. Yine az 

önce bahsettiğimiz gibi Arcturian Sapıklığı isimli kitap, konunun tam 

anlaşılması için mutlak bir şekilde okunmalıdır. Zira burada olayın 

detaylarına değinmeyeceğiz. Ysmir kükrediğinde Zurin aslında tam 

olarak ölmemiş, geri çekilmiştir. Ruhu havada gezinmektedir. Tiber 
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Septim tüm bölgeleri teker teker ele geçirip Numidium’ı artık bir baskı 

unsuru olarak kullanmaya başladığında Zurin Arctus dirilerek Underking 

ismiyle geri döner. Tiber Septim bir fetih adamı, bir askerden çok 

diktatöre dönüşmekteydi. Underking, yani Zurin Arctus ve Ysmir’in 

birleşmiş hali intikam için geri gelir. Zurin kendisine ihanete uğramış 

olarak görüyordu, nitekim haksız da sayılmaz. Zurin Arctus ölmediği için 

Tiber Septim’in yaptıklarını, Zurin’i darbeyle suçlamasını görmüştür. 

Underking ile Numidium arasında çok uzun ve dehşet dolu bir savaş 

yaşanmıştır. Savaşın sonunda Numidium parçalanıp parçaları Aetherius’a 

saçılmıştır. Golemi canlı tutmaya yaran Mantella isimli ruh cevheri de 

havaya fırlayıp denize düşmüştür. Nerede olduğu bilinmiyor. Aynı 

şekilde Underking de ölmüştür. Daha doğrusu tam ölmek denemez, 

çünkü iki ruhun birleşiminden oluşan bir yaşam formuydu bu. Zurin’in 

ve Wulfharth’ın (veya Ysmir) tek bedendeki ruhları ayrılıp tekrar havaya 

karışmıştır. Ruhları mantella’nın içinde olduğundan ayrı ayrı olarak 

tekrar dirilememektedirler. Olayı şöyle açıklayabiliriz, tekrar dirilmek 

için 0,5 ruh miktarı gerekli diyelim. Zurin öldüğünde Mantella’ya 0,5 ve 

Underking’e 0,5 ruh miktarı bölünmüştü. Mantella ve Underking, 

dolayısıyla Numidium ve Underking savaştığında bu eşitlik sebebiyle 

ikisi de birbirini öldürmüştür. Şimdi yok olan Numidium’daki 0,5 yok 

oluyor, iki kişinin birleşimi olan Underking ise olması gerektiği gibi iki 

ruha ayrılıyor ve her ruh 0,25 ruh yüzdesi alıyor. Mantella’nın içindeki 

0,5 miktarındaki ruh, hem Ysmir hem de Zurin’in ihtiyacı olan 0,25’i 

barındırıyor fakat ruh cevheri ortada olmadığı için Ysmir ve Zurin geri 

gelememektedir. 

 Konuya geri dönecek olursak, Numidium’un elden gitmesiyle 

Tiber Septim çok büyük bir güç kaybına uğramıştır. Zaten tüm kıtanın 

fethedilmiş olması da ortada bir hedefsizlik, amaçsızlık doğurmuştur. 

Tüm kıtanın tek bayrak altında toplanması sonucunda Tiber Septim 2. 

Çağ 896 senesinde İkinci Çağ’ın bittiğini ve Üçüncü Çağ’ın başladığını 

ilan eder. 38 sene sonra yani 3. Çağ 38’de de ölecektir. Yerine torunu I. 

Pelagius Septim geçmiştir. 
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I. Pelagius Septim 
 

Tiber Septim’in vefatından sonra yerine torunu Pelagius Septim 

geçmiştir. Tamriel’i sadece 3 yıl yönetebilmiştir, kısa hükümdarlık 

döneminde tahtı devraldığı dedesi Tiber Septim kadar iyi 

yönetememiştir. Bu yüzden kıtanın çeşitli yerlerinde isyanlar çıkmış, 

karışıklık baş göstermiştir. 3. Çağ 41 tarihinde Pelagius Septim, büyük bir 

ihtimalle tahtta gözü olan soylu kişilerce suikasta kurban gitmiştir. 

Öldürülen ilk imparatordur. Pelagius günlerden bir gün İmparatorluk 

Şehri’ndeki Temple of the One’da ibadet ederken Dark Brotherhood 

örgütünün üyeleri tarafından öldürülmüştür. Bu olay aynı zamanda asli 

olarak Septim kanının sonudur. Pelagius’tan sonra gelenler her ne kadar 

Septim unvanını taşısa da Tiber Septim ile doğrudan kan bağları yoktur. 

Pelagius’un yerine Kintyra Septim tahta geçmiştir. Kintyra, Pelagius’un 

kuzenidir. Tiber Septim’in kardeşi olan Agnorith Septim’in kızıdır. 

 

I. Kintyra Septim 
 

Kintyra Septim İmparatorluğunun 3. yöneticisi ve imparatoriçesidir. 

Pelagius öldüğünde yerine veliaht bırakmamıştı, böylece Tiber Septim’in 

kardeşi Agnorith’in kızı Kintyra tahta geçmiş oldu. Pelagius’un ölümüyle 

Silvenar’ın yöneticiliğini yapan Kintyra valilikten feragat etti ve tahta 

çıkmıştır. 

 

Onun saltanatı döneminde ülke refah ve bolluk içinde yaşamıştır. Sanatla 

iç içe yaşamış, müzik, resim ve dans alanında kendisini yetiştirmiştir. 

Tiber Septim soyu bittiği için Kintyra ve sonrasında gelenler Tamriel 

İmparatoru ve İmparatoriçesi unvanını almıştır. Ayrıca imparatorluğun 

alimleri tarafından Kintyra imparatorluğun anası kabul edilir. 
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Hayatın doğal bir gerçeği olan ölüm Kintyra’yı bulur. Vakti saatini 

dolduran Kintyra hayata gözlerini yumar. Ardında isyanlardan arınmış, 

rahat bir imparatorluk ve oğlu I. Uriel’e tahtını bırakmıştır. 

 

I. Uriel Septim 
 

I. Uriel Septim Tamriel İmparatorluğunun 4. imparatorudur. Tahtı 

annesinden almıştır. Kendisinden sonra gelecek olan yedi adet Uriel 

Septim’lerden ilkidir. Uriel’in hükümdarlığı boyunca yasalar geçerli 

olmuş, devlet iyi yönetilmiş ve her daim çıtasını yükseltmiştir. Ayrıca 

Fighters Guild ve Mages Guild’de yine onun zamanında güçlenmiş ve 

zenginleşmiştir. 3. Çağ 64 tarihi geldiğinde Uriel serisinin ilki I. Uriel 

Septim hayata gözlerini yummuş yerine oğlu II. Uriel geçmiştir. 

 

II. Uriel Septim 
 

II. Uriel Septim Tamriel İmparatorluğunun beşinci yöneticisidir. Babası I. 

Uriel yerine geçen II. Uriel’in dönemi kendisinden öncekiler kadar parlak 

değildir. Sağlık açısından ağır hastalıklar geçirmiş ve bu hastalık onu 

tarumar etmiştir. Kendisinin durumu iyi olmadığı için haliyle devleti de 

iyi yönetememiş, adalet sisteminde bozukluklar çıkmıştır. Kötüdür ki 

sadece adalet sisteminin terazisi bozulmamış, devletin ekonomi 

terazisinde de denge bozulmaya yüz tutmuş, borcu borçla kapatmaya 

çalışmıştır II. Uriel. Borca battıkça işlerde batmaya başladı, zaten sağlık 

durumu iyi olmayan Uriel akli dengesini yitirmiştir. Devlet gemisini idare 

edemeyecek hale geldiği için yerine oğlu II. Pelagius geçmiştir. Tiber 

Septim’in kurup Kintyra ile ihtişama kavuşan devlet artık eski günleri 

mumla aratır vaziyete gelmiştir… II. Uriel Septim geride batık bir hazine, 
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terazisi bozuk bir yargı sistemi ve aklını kaçırmış halde 3. Çağın 82. 

yılında bu sıkıntılı hayata veda etmiştir. Belki kendisinin sıkıntıları son 

bulmuştu ama devletin sıkıntıları devam etmekte, bu ağır yük oğlu 

Pelagius’un omuzlarına kalmaktaydı… 

 

II. Pelagius Septim 
 

II. Pelagius Septim Tamriel İmparatorluğunun altıncı imparatorudur. 

Tahtı ölen babası II. Uriel’den devralmıştır. Taht ile beraber boş bir 

hazine, dolu bir borç defteri, darmadağın olmuş ekonomik sistemi de 

almıştır. Bozulan ekonomiyi düzeltmek için Elder Council üyelerinin 

tamamını kovmuş, borcun ödenmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu 

hareketini Tamriel’in diğer kral ve yöneticilerine de önermiştir. 

 

II. Pelagius’un bir erkek ve bir kız kardeşi olduğuna inanılıyor. Wolf 

Queen isimli kitapta bu kanıya dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Kitapta 

yazdığına göre erkek kardeşi Amiel Septim, 3. Çağ 80 tarihinde Mages 

Guild’in Arch-Mage ile Firsthold’da bir görüşme yapmıştır. Bu bilgi 

doğruysa Pelagius’un bir erkek kardeşi var ve kendisi de büyücüdür. Aynı 

zamanda kitapta kız kardeşiyle ilgili bir bölümde, kız kardeşi Galana 

Septim’in Narsis Dükü ile evlendiği belirtilmektedir. 

 

II. Pelagius’un ağır vergiler koyması, Elder Council üyelerinin 

malvarlıklarını alması gibi hoş karşılanmayan ve eleştirilen yönleri olsa 

da, bu gelişmeler borç batağındaki imparatorluğu bir nebze olsun 

rahatlatmıştır. II. Pelagius Septim’in Potema adında bir kızı; Cephorus, 

Magnus, ve Antiochus adında üç oğlu vardır. Potema, Cephorus ve 

Magnus 3. Çağın 121 yılında çıkan War of the Red Diamond‘a katılmıştır. 

Dört kardeşin en büyüğü olan Antiochus babaları Pelagius öldüğünde 

tahta geçmiştir. 
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Antiochus Septim 
 

Antiochus imparatorluğun yedinci yöneticisidir. Küçüklüğünde 

ebeveynleri tarafından ilgi görmediği için aklı bir karış havada, kadın 

düşkünü mizacı vardır. Bu durum 16 yaşına kadar sürdü. Sonrasında ölen 

babasının yerine tahta geçtiğinde işler biraz daha çığırından çıktı. 

Genelde kibar ve sade giyinen Septim sülalesinin en gösterişli, süs 

düşkünü varisi olmuştur. Dış görünüşe çok önem vermiştir, hareminde 

çok sayıda metresi vardır. Küçüklüğündeki huyları devam etmektedir 

özetle. Giydiği aşırı süslü, şatafatlı giysileri ve mizahi yönüyle 

hatırlanmaktadır. 

 

Antiochus’un iktidarı döneminde imparatorluğun elinde bulunan 

Summerset Isle az daha elden çıkıyordu. Adaya saldıran Pyandonea kralı 

aynı zamanda Maormer olan Kral Orgnum’un ordusuna Summerset Isle 

kralının ve imparatorluğun ordusu karşı koymaya çalışıyordu. Adanın 

etrafında çıkan fırtınada Orgnum’um ordusu hasar almış ve geri çekilmek 

zorunda kalmıştır. Fırtınanın sebebi konusunda spekülasyonlar vardır. 

Kimilerine göre fırtınayı Summerset Isle yakınındaki Artaeum adasında 

bulunan Psijic Order üyeleri fırtınayı büyüsel bir bariyer olarak 

kullanmıştır. Lüks ve şatafat içinde geçen Antiochus Septim iktidarındaki 

kayda değer en önemli olay bu savaştır. 3. Çağ 119 yılında Antiochus 

hayata gözlerini yummuş ve tahtını kızına devretmiştir. 
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II. Kintyra Septim 
 

II. Kintyra Septim imparatorluğun sekizinci yöneticisidir. Bu şahsin 

biyografisi modern tarihin en trajik yaşam öyküsüdür. Antiochus’un 

imparatorluğunun onuncu yılında, ikinci karısı Gysilla’dan bir kız çocuğu 

oldu. İsmine büyük büyük halasının şerefine Kintyra verildi. Kintyra genç 

yaşta başarılı bir büyücü ve imparatorluğun ikinci kadın yöneticisi 

olacaktır. 

Babası Antiochus’un ölümüyle II. Kintyra olarak 15 yaşında tahta geçti. 

Taç giyme törenine amcaları Cephorus ve Magnus katıldı fakat teyzesi 

Potema tören sırasında Elder Council üyelerinin önünde Kintyra’nın gayri 

meşru bir evlat olduğunu öne sürdü. Bu herkes için bir şok olmuştu. 

Taht Savaşı 
Kintyra’nın teyzesi Potema tahtı kendisi ve oğlu için ele geçirmek 

istiyordu bunun için önce Kintyra alt edilmeliydi. Bunun için çeşitli 

entrikalar çıkardı, taç giyme töreni sırasında genç imparatoriçeyi 

herkesin önünde rezil etmeye çalıştı. Potema taç giyme törenine engel 

olamayınca sahtekâr sıfatıyla şehirden sürüldü. Oğlu Uriel ile beraber 

destek toplamaya başladılar, annesinin politik gücü ve pek de istekli 

olmayan Skyrim, High Rock ve Morrowind krallarının desteğini sağladılar. 

Uriel üç kralın ordusuyla koordineli ve stratejik olarak hesaplanmış üç 

saldırı düzenledi, bu savaşa War of the Red Diamond adı verilmiştir. 

Sürpriz saldırılarla Skyrim ve High Rock imparatorluğun elinden çıkmıştır. 

Glenpoint kralının yardımıyla Kintyra isyancı güçler tarafından kaçırıldı. 

Onun acıları fazla sürmedi ve götürüldüğü Glenpoint’te idam edildi. 

İmparatoriçenin idamı bölge halkını huzursuz etti ve bir halk hareketi 

sonucu Kintyra’nın idamından sorumlu olanları bulmak için kelle avı 

başlatıldı. 23rd of Frost Fall tarihinde burada, Glenpoint’te, II. Kintyra’nın 

idamı anılır. Anma törenine Broken Diamonds adı verilmiştir… 
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III. Uriel Septim 
 

30 yaşında, genç sayılabilecek bir yaşta ölen III. Uriel, doğrudan tahtın 

varisi olmamakla beraber, annesi Potema’nın 

yardımlarıyla imparatorluk içinde isyan 

başlatmış ve Kintyra’nın idamıyla tahta 

geçmiştir. İmparatorluğun dokuzuncu 

yöneticisidir. 

Uriel tahtı ele geçirmek için önce Kintyra’nın, 

Antiochus’un gayri meşru çocuğu olduğu 

iftirasında bulundu. Fakat bu iftira Elder 

Council üyelerine tesir etmeyince bu sefer High 

Rock, Skyrim ve Morrowind krallarının 

desteğini alarak üçlü kıskaç halinde 

imparatorluğa saldırdı. Saldırılar sonuç verdi ve 

Kintyra asiler tarafından kaçırılıp Glenpoint’te 

idam edildi. Çıkan bu iş savaşa War of the Red 

Diamond denmiştir. Bu ismi almasının sebebi 

Septim sülalesinin rozetindeki kırmızı elmastır. 

Yani Amulet of Kings. Bu kolyeyi takan 

imparatorluk iddiasında bulunabilmekteydi. Savaşın bir tarafında Uriel, 

annesi Potema, Skyrim-Morrowind-High Rock Krallıkları varken; karşı 

tarafta Pelagius’un hayatta kalan çocukları ve Tamriel’in saydığımız üç 

krallık harici tüm krallıkları yer almaktaydı. Savaşta Imperial City iki hafta 

içinde düştü, lakin diğer bölgeleri almak bu kadar kolay değildi. 

Kintyra’da ele geçirilmesine rağmen Uriel henüz taç giymeye cesaret 

edememişti. Babasının adını taşıyan ve gerçek adı Uriel Mantiarco 

olmasına karşın III. Uriel ismini kullanmıştır. Sonunda tahta geçtiğinde 

Uriel hala tam bir imparator değildi, güçlü derebeylikler onu 

desteklemiyordu. Kanla başa gelen III. Uriel yine kanla devrilecektir. 
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3. Çağın 127. yılında Hammerfell’deki Ichidag Savaşı sırasında Uriel 

yakalanır. İmparatorluğa karşı işlediği suçlardan dolayı mahkeme 

karşısına çıkarılmak üzere bir atlı mahkum aracına bindirilip Imperial 

City’ye gönderilir. İmparatoriçe Kintyra’ya herkesin gözü önünde iftira 

atan, yetmeyip isyan çıkaran, sonunda da onu idam eden III. Uriel sonu 

ibretliktir. Uriel’in mahkum aracıyla şehre geldiğini öğrenen yerli halk, 

taze olan acı anılarının etkisiyle kontrolünü kaybeder. Halk elinde 

meşaleler, sopalarla konvoyu durdurur; III. Uriel’in içinde bulunduğu 

vagonu ateşe verirler. Uriel diri diri yanmış kül olmuştur. Daha 

mahkemeye çıkamadan cezasını halk kesmiştir ona… Uriel’in ölümüyle 

imparatorluk içindeki ihtilaflarda sona ermiştir. Tahta Kintyra’nın erkek 

kardeşi Cephorus geçer. 

 

I. Cephorus Septim 
 

I. Cephorus Septim, imparatorluğun onuncu yöneticisidir, yarı Imperial 

yarı Bretondur. Kendisinden önceki Üçüncü Uriel’in ölümüyle oylama 

sonucu tahta geçmiştir. Nazik ve akıllı bir hükümdardır. Cephorus, II. 

Pelagius’un oğludur, bu onu Potema’nın ve Magnus’un üvey kardeşi 

yapmaktaydı. Cephorus tahta geçene kadar bir Redguard prensesi olan 

Bianki ile Gilane’de yaşamıştır. Bu karı kocanın çok sayıda çocuğu 

olmasına rağmen bunlar War of the Red Diamond‘da hayatını 

kaybetmiştir. 

Cephorus’un döneminde de Potema ile olan ihtilaf sürmüştür. 

Kintyra’nın idamından sorumlu tutulan Üçüncü Uriel halk tarafından diri 

diri yakılmasına rağmen annesi Potema hayattaydı ve sorun çıkarmaya 

devam ediyordu. Potema ile olan savaş 10 yıl sürmüştü, (Potema’ya 

Wolf Queen of Solitude da denir), sonunda kuşatma sırasında Potema 

öldü. Bu sevindirici haberin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Cephorus, at 

sürdüğü bir sırada attan düşerek hayatını kaybetti. Öldüğünde 63 
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yaşındaydı. Çocukları War of the Red Diamond‘da öldüğü için varis 

bırakmamıştır. Tahta kardeşi Magnus geçer. 

 

Magnus Septim 
 

Magnus Septim İmparatorluğun on birinci hükümdarıdır. İkinci 

Pelagius’un en küçük oğludur. Antiochus, Potema ve Cephorus ile üvey 

kardeştir. Magnus’un kardeşi Cephorus öldüğünde tahta geçmiştir. 

Tahta çıktığında 61 yaşındaydı, War of the Red Diamond savaşı 

sonrasında yaşanan tutuklamalar, sorgulamalar onun sağlığını 

tüketmiştir. İmparator olmadan önce Almalexia şehrindeki yönetim 

meclisinde görevliydi. Magnus, Altmer (High Elf) olan Direnni 

sülalesinden Utheilla ile evlenmiştir. Jolethe adında bir kızı ve Pelagius 

adında bir oğlu olmuştur. 

Magnus tahta geçtikten beş yıl sonra 65 yaşındayken vefat etmiştir. 

Ölümü hakkında şüpheler vardır, kişilik bozukluğu yaşayan oğlu Pelagius 

tahtı ele geçirmek için babasını öldürdüğü söyleniyor. Pelagius genç 

yaştayken Solitude şehrinin kralı olmuştu. Burada bulunan Potema’nın 

genç oğlanın aklını çeldiği söyleniyor. Zaten Pelagius babasının 

ölümünden sonra imparator olmasına rağmen başşehre çok az uğramış, 

zamanının çoğunu Solitude’da geçirmiştir. Söylentiye göre Potema krala 

bir kolye hediye etmiştir. Kolye büyülüydü ve Pelagius bu sayede kafayı 

sıyırmıştı. Sonucunda da babasını öldürmüştür. Tabi bunlar netlik 

kazanamamıştır… 
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III. Pelagius Septim 
 

Pelagius Septim, yada diğer adıyla Deli Pelagius, Üçüncü Çağ 145 yılına 

kadar Solitude Jarl’ı olmuş, babası Magnus’un ölümünden sonra tahta 

geçmiştir. Babasının ölümünde parmağı olduğu söylenir. Kimilerine göre 

babasını öldürüp tahta geçmiştir. Fakat bu iddia neredeyse 

çürütülmüştür çünkü Pelagius çok çok nadir Imperial City’yi ziyaret 

ederdi. Babası öldüğünde de yine Solitude’da bulunmaktaydı. Pelagius 

yarı altmer yarı imperialdir. 

Pelagius’un dengesiz hareketleri vardı. Oğullarına çok sert davranır, 

saçma sapan şeyler mırıldanır ve hatta bir keresinde kendini asmaya 

kalkışmıştır. Böyle davranmasına sebep olan şeyin bir zamanlar Solitude 

Kalesinde yaşayan Potema’nın laneti olduğu söylenir. Potema 

öldürüldüğünde şehre lanet yapmış ve Solitude şehrini yönetenlerin 

başına kötü olaylar gelmiştir. Pelagius delirmiştir, sonraları başa geçen 

Torygg, Ulfric Stormcloak tarafından öldürülmüştür. 

Pelagius’un deliliği onu tahtından etmiştir. Katariah, Pelagius’un babası 

Magnus tarafından oğluna gelin olarak seçilmiş ve imparatoriçe 

olmuştur. Katariah bir siyasi dehaydı, Pelagius’un akıl bozukluğunu 

gizliyordu. 34 yaşında ölene kadar tımarhane ve şifacılara gösterildiyse 

de aklına kavuşamamıştır. White Gold Tower’a gelenlere saçma sapan 

şeyler söylüyor milleti ısırıyordu. Hatta bir keresinde onu ziyarete gelen 

bir Argonian elçi ile tıslayıp hırlayarak konuşmaya çalışmıştır. Bu 

konuşma şeklini Argonian dili sanıyordu. Sonunda deliliği kabul görmüş 

ve Betony adasına tımarhaneye gönderilmiştir. Sıcak bir günün 

akşamında Kynareth Tapınağında hayatını kaybetmiştir. Pelagius’un 

ölümünden sonra bu tapınak yıkılmıştır. Apostles adı verilen Havariler 

diye çevirebileceğimiz bir grup tapınağın taşlarını toplayıp tapınağı eskisi 

gibi inşa etmiştir. Shivering Isles’da inşa edilen bu tapınakta Howling 

Halls adı verilen yerin duvarlarında Pelagius’un çığlıklarının hala 

duyulduğu söylenir. Shivering Isles deli Daedrik Prens Sheogorath’ın 

diyarıdır. Deli deliyi bulmuş diyebiliriz. 
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Katariah 
 

Katariah imparatorluğun on üçüncü yöneticisidir. Katariah tahta çıkması 

sürpriz olmuştur. III. Pelagius ile evlenmiştir (bu dönemde Pelagius 

imparatordur). Fakat Pelagius’un akli dengesini yitirmesi nedeniyle 

tahttan feragat etmiş yerine Katariah geçmiştir. Katariah’ın imparatoriçe 

olmasından birkaç yıl sonra da Pelagius ölmüştür. Katariah, 

imparatorluğun kurucusu Tiber Septim ile kan bağı olmadan tahta geçen 

ilk yöneticidir. Bazı tarihçiler Katariah’ın tahta geçmesiyle Tiber Septim 

kan bağının da sona erdiğini savunmaktadır. Bunun aksine bazıları, da ki 

bunlar Katariah’ı destekleyen güruhtur, Katariah’ın Pelagius’tan bir 

çocuğu olduğunu dolayısıyla kan bağının bitmediğini öne sürer. Katariah 

bir Dunmer olması sebebiyle ırkçı sözler işitmiştir. Tahta geçen üçüncü 

kadın yönetici olan Katariah, Dunmer olması dolayısıyla eleştirilmesine 

rağmen onun tahtta bulunduğu 46 sene boyunca imparatorluk en 

ihtişamlı yıllarını geçirmiştir. 

Katariah İmparatorluğun baş şehri Imperial City’de kalmaktan rahatsız 

olmuştur. Devletin kontrolündeki yerleri geziye çıkmıştır. Bu 

seyahatlerinin bir diğer odak noktası da kocası Pelagius’un sıyırmaya 

başladığı dönemde bozulan diplomatik ilişkileri de düzenlemiştir. 

Katariah döneminde imparatorluk Tiber Septim’den bu yana en fazla 

nüfusu ve ırkı içinde bulundurmuş bu sayede imparatorluk kozmopolit 

bir yapıya kavuşmuştur.  Katariah yaptığı seyahatlerle halkın gönlünü 

kazanmış öyle ki onun soyluluğundan ziyade insaniyetini takdir ettiklerini 

ve bu sayede halk içinde çok büyük değer gördüğü belirtilir. 

Katariah gezilerinin birinde 3. Çağ 199 tarihinde Black Marsh bölgesinde 

bir çatışmada öldürülmüştür. Her olayın altında komplo ve gizem arayan 

tarihçiler için vazgeçilmez bir olaydır. Katariah yerini oğlu Cassynder’e 

bırakmıştır. 
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Cassynder Septim 
 

Cassynder Septim, Empire’ın on dördüncü imparatorudur. 3Ç 147‘de 

doğan Cassynder, 3Ç 202’de vefat etmiştir. 

III. Pelagius Septim’in ve İmparator Katariah Septim’in tek oğlu olan 

Cassynder tahta geçtiğinde çoktan orta yaşlı olmuştu ve sağlığı da 

zayıflamıştı. Bu nedenle High Rock’un yönetimini yarı kardeşi olan Uriel 

Lariat’a bıraktı. Pelagius III’ün kanını taşıyan tek kişiydi ve bu yüzden 

tahtta kalması için baskı altındaydı. Ancak çok dayanamadı ve iki yıl 

süren saltanatı sonucunda öldü,ve yerini Uriel Lariat’a bıraktı, yani yeni 

İmparator IV. Uriel’e. 

Cassynder Septim, dunmer-altmer-imperialdir. 

 

IV. Uriel Septim 
 

IV. Uriel Septim, imparatorluğun 15. varisidir. Aynı zamanda Uriel Lariat 

adıyla bilinir. Katariah ve Gallivere Lariat’ın çocuğudur. IV. Uriel 

Septim’in Tiber Septim ile doğrudan kan bağı bulunmamaktadır. 

Cassynder’in ölümünden sonra High Rock kralı olmuştur. 

Tahta geçtiğinde gerçekten soylu ve asil bir aileden geliyordu. Babası 

Gallivere çok saygı gören bir şahsiyetti. Fakat IV. Uriel bir piç çocuğuydu 

dolayısıyla Elder Council tarafından hak ettiği itibarı görememiştir. Hatta 

onun Tiber Septim kanından gelmediğini açıkça beyan etmişlerdir. 

Katariah’ın döneminden beri yönetimde sözünü hissedilir derecede 

arttıran Elder Council’in gücü bu dönemde de devam etmiştir. İmparator 

ile Elder Council arasında meydana gelen sürtüşmeler çoğunlukla 

konseyin istedikleriyle sonuçlanıyordu. Bu yüzden IV. Uriel Elder 

Council’e olan inancını ve güvenini kaybetmiştir. Aynı şekilde tam bir 

Septim soyundan gelmeyen IV. Uriel’de Elder Council’in gözünde 
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değersizdi. Nitekim IV. Uriel’in ölümüyle beraber taht kavgası çıkmıştır. 

Saltanat gereği başa IV. Uriel’in oğlu Andorak Septim geçmesi 

gerekirken, konsey Andorak’ın babası gibi safkan Septim olmadığı için 

tahta geçmesini engellemiş ve mirastan yoksun kalmasını sağlamıştır. 

Elder Council Andorak yerine II. Cephorus Septim’i imparator ilan 

etmiştir. 

Andorak ise bu kararı tanımamış ve kendisini destekleyenlerle 

imparatorluğa savaş açmıştır. Her iki tarafın kesin üstünlüğü ile 

sonuçlanamayan bu savaşta imparatorluk Andorak belasından kurtulmak 

için ona High Rock’ta bulunan Shornhelm’in yönetimini vermiştir. Bu 

şehrin yöneticileri günümüzde de Andorak’ın torunlarıdır. 

IV. Uriel yarı Breton yarı Dunmerdir. 

 

II. Cephorus Septim 
 

İmparatorluğun on altıncı imparatoru olan II. Cephorus, tahtı Elder 

Council oylarıyla kazanmıştır. İmparatorun yöneticilik hayatı iki önemli 

olaya şahit olmuştur. 

Andorak Septim’in II. Cephorus’un hükümranlığına isyanı önemli bir 

olaydır. Tahta kendisinin geçmesi gerektiğini savunan Andorak kendisini 

destekleyen imparatorluk askerleri ile sürekli Cephorus’u destekleyen 

birliklere saldırılarda bulunmuştur. Bu dönemde imparatorluk daha çok 

kendi iç meseleleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonunda Cephorus, 

High Rock’ın Shornhelm şehrinin valiliğinin Andorak’a ait olduğunu kabul 

etmiş olayda burada çözülmüştür. 

Bir diğer kayda değer önemli olay ise Camoran Usurper adındaki 

karabüyücünün bir daedric ve undead ordusu toplayıp imparatorluğa 

saldırmasıdır. Topladığı bu devasa orduyla Valenwood’dan başlarayarak 

Tamriel’i yer yer işgal etme girişiminde bulunmuştur. Camoran’ın ordusu 

yenilmez görülen imparatorluk güçlerini darma duman etmişti. 
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Hammerfell’de barış görüşmesi için ayarlamalar yapılmıştır. 

İmparatorluk adına buraya giden askerler ise Camoran tarafından 

kısmen öldürülmüş, gerisi de yaratığa çevrilmiştir. Sonrasında Camoran, 

Dwynnen şehrini hayalet, zombi ve vampirlerden oluşan ordusuyla işgal 

etmiştir. Bunca gücüne, azametli ordusuna rağmen Camoran yenilecek 

gibiydi. Iliac Bay’deki donanma kuvvetleriyle çarpıştığı sırada kesin 

mağlubiyet almıştır. Bunda en önemli etkenin hava koşulları, kimi 

rahiplere göreyse ilahi güçlerin (bir ihtimal Aedra yardımı olabilir) 

İmparatorluğun zaferi elde etmesinde etkin olduğu söylenir. 

 

V. Uriel Septim 
 

İmparatorluğun on yedinci varisi V. Uriel, adını tarihe altın harflerle 

yazdıracak çalışmalarda bulunmuştur. Onun zamanında öncekilere 

nazaran gerileyen ve eski heyecanını kaybeden imparatorluk adeta 

küllerinden doğmuştur. Öyle ki çoğu tarihçiye göre Tiber Septim’den 

sonra imparatorluğun, en azimli ve istikrarlı hükümdarı kabul edilir. 

Başa geçtiği günden itibaren uzak diyarları ele geçirme planları yaptı. Bu 

amaç doğrultusunda ordusunu ve özellikle donanmayı güçlendirmiştir. 

İmparator donanmasına çok ehemmiyet vermekteydi hatta 

imparatorluğun donanması onun zamanında en parlak yıllarını 

yaşamıştır. V. Uriel’in çalışmaları Elder Council tarafından da 

desteklenmiştir. Üstün bir siyasi, politik dehaya sahip olan imparator 

Elder Council’i etkilemeyi çok iyi bilmekteydi. Gücünün yeterli seviyeye 

geldiğine inandığında Tamriel’dan uzak diyarları ele geçirmeyi kafasına 

koymuştu. Yıllarca süren planlamalardan sonra Akavir kıtasına ilk istilayı 

başlatmıştır. 3. Çağ’ın 271. yılında Rosacrea’yı ele geçirmek için dört yıl 

savaştı ve başarılı oldu. 5 yıl sonra Cathnoquey’i, 279’da Yneslea ve 284 

yılında da Esroniet’i ele geçirmiştir. Başarılarla dolu fetihlere rağmen 288 

yılında ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. 290 yılında da ele geçirdiği 

Ionith şehrinin yakılması sırasında ölmüştür. Akavir’e ayak basan 
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İmparatorluk ordusu ilk yıllarda burada çok iyi tutunmuştur. Fakat kıta  

ikliminin çok sert olması özellikle üst üste iki kışın (ilkbahar mevsimi de 

kış olarak yaşanıyordu) yaşanması bölgeye gelen kolonilerin burada 

tutunmasını zorlaştırmıştır. Bölge tarımsal faaliyet yapamamış, ve 

Tamriel’den bölgeye gemilerin gelmemesiyle açlık baş göstermiş, 

sonucunda da iyice zayıflayan Ionith halkı Akavirlilerin katliamıyla yok 

olmuştur. V. Uriel Septim’de buna dahildir. Uriel’in hazin sonu onun 

adını lekelememiştir. İmparatorluk halkı V. Uriel’i Tiber Septim’den 

sonra ikinci büyük lider olarak görmüştür. İmparatorun ölümünden 

sonra Akavir’deki imparatorluk güçleri geri çekilmiş, bölgede kalan halk 

ise hayatta kalmaya çalışmıştır. Bu tarihten sonra Akavir’e hiçbir ziyaretçi 

gitmemiştir dolayısıyla kıtada kalanların akıbeti bilinmemektedir. 

V. Uriel Akavir’e ayak bastığı yıllarda bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Ayrıca ikiz kızı da bulunmaktadır. Oğlu kendisi gibi Uriel ismini almıştır. 

İmparatorun ölüm haberi Cyrodiil’e ulaştığında henüz beş yaşında olan 

oğlu tahta geçmiştir. 

V. Uriel’in Akavir seferiyle ilgili daha çok bilgiye erişmek isteyenler Ionith 

Felaketi isimli kitaba göz atmalılar. 

 

VI. Uriel Septim 
 

İmparatorluğun on sekizinci lideri olan VI. Uriel, tahtı babası V. Uriel’den 

almıştır. Babasının Akavir’i istila ettiği olayda Ionith’te savaş meydanında 

ölmesi haberinin Cyrodiil’e ulaşması üzerine henüz beş yaşındayken 

imparatorluk tacını giymiştir. Yaşının çok küçük olması dolayısıyla annesi 

Thonica oğlunun yerine tahtın vekaletini almıştır. Thonica hükümdarlık 

gücünü kendi çıkarları için kullanmıştır. Burada kendi çıkarı derken kötü 

manada değil iyi manada olduğunu belirtmek isteriz. Bu dönemde 

yönetim işleri çoğunlukla Elder Council tarafından yürütülüyordu ve 

imparatora fazla söz hakkı verilmiyordu. Thonica bu durumu tersine 

çevirmek için çalışmalar yapmıştır. Oğlu VI. Uriel 22 yaşına geldiğinde 
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gerçek anlamda artık tahtın sahibi ve imparatorluğun yöneticisi 

olmuştur. Fakat delikanlının geçmesiyle annesi yönetimden 

uzaklaştırılmış ve Elder Council elinden kaçırdığı gücü tekrar elde etmeye 

başlamıştır. Sonucunda imparatora sadece alınan kararları ret hakkı 

tanınmıştır ki bu da sembolik amaçlıdır. Anlaşılacağı üzere tüm hak Elder 

Council üzerindeydi. 

Bu veto hakkını VI. Uriel çok sık kullanmıştır. Maksadı elbette Elder 

Council’in önünü kesmek ve yönetimde tek başına söz sahibi olmadığını 

göstermektir. Ayrıca imparator onun zamanında zayıflayan muhafız 

birliği ile casus ağını güçlendirmiştir. Bu iki kolluk kuvvetini kendisine 

karşı olan Elder Council üyelerini tehditle yola getirmek amacıyla 

kullanmıştır. Ve başarılı olmuştur da. VI. Uriel’in kız kardeşi Morihatha, 

Winterhold Baron’u Ulfe Gersen ile evlenmesi Uriel’in elini 

güçlendirmiştir. Kız kardeşi en başından beri abisini desteklemişti ve 

şimdi de bu evlilik ile önemli bir güç elde edilmiş oluyordu. Sonucunda 

Elder Council’in doymak bilmeyen liderlik hevesi baskı yoluyla 

kesilmiştir. 

Ünlü tarihçilerden Ugaridge derki; “V. Uriel Esroniet’i fethetti; VI. Uriel 

ise Elder Council’i fethetti.” 

VI. Uriel 3. Çağ 317 tarihinde attan düşerek hayatını kaybetmiştir. Yerine 

kız kardeşi Morihatha geçmiştir. 

 

Morihatha Septim 
 

İmparatorluğun on dokuzuncu yöneticisi olan Morihatha kaderin 

cilvesidir ki on dokuz yıl tahtta kalmıştır. Tahtı abisi VI. Uriel’den almıştır. 

Tıpkı abisinin yaptığı gibi Morihatha’da baskı ve şantaj yoluyla Elder 

Council’in kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. 
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Tiber Septim’den bu yana Imperial City’de bulunmayan Arch-Mage’i 

getirmiştir. Skyrim’de bulunan Arch-Mage Welloc’u alıp imparatorluğun 

baş şehrine getirmiştir. Büyük dedesi II. Cephorus döneminden beri 

ilgilenilmeyen vasalların kontrolünü ele geçirmiş, imparatorluktan 

ayrılmaya yüz tutan yerleri tekrar merkeze bağlamıştır. İlmik ilmik 

hesaplanan strateji ile imparatorluğun gücünü arttırmıştır. 

 

Bu isyanları önleme ve imparatorluğun gücünü arttırmasında en önemli 

etken ordunun gücünü arttırması olmuştur. Askerlerin nizam ve 

eğitimine çok önem vermiştir. Fakat bu gelişme onun sonunu getirmiştir. 

Elder Council eski gücünü kaybettiği için rahatsızdı. Konseyin Argonian 

üyesi Thoricles Romus, Black Marsh’ta çıkan isyanı bastırması için 

imparatorluk askerlerinin gönderilmesini talep etmesi, Morihatha 

tarafından reddedilince imparatoriçeyi öldürtmüştür. Thoricles’ın bu 

eylemi suçlu bulunmuş ve kendisi idam edilmiştir. 

Winterhold Baron’u Ulfe Gersen ile evli olan Morihatha’nın hiç çocuğu 

olmamıştır. Kız Kardeşi Eloisa Septim’de Morihatha’nın ölümünden dört 

sene önce yüksek ateşten hayatını kaybetmişti. Tahta geçecek kişi ise 

Eloisa’nın 25 yaşındaki oğlu IV. Pelagius olmuştur. 

 

IV. Pelagius Septim 
 

IV. Pelagius Septim, imparatorluğun yirminci 

varisi ve imparatorudur. Tahtı suikast sonucu 

öldürülen teyzesi Morihatha’dan 

devralmıştır. 

Morihatha’nın Tamriel’i yenileştirme ve 

bütünleştirme çalışmalarına o da devam etti. 

Fazla sabırlı olmasından dolayı bu süreç biraz 

ağır işlemiştir. Uzun süre kendi başına 
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buyruk yönetilen krallıkları merkeze bağlamak kolay olmuyordu. 

Özellikle kıtanın doğusunda yer alan Morrowind’deki halkın adetleri ve 

yönetim biçimi imparatorlukla hiç uyuşmuyordu, bölgenin yerel 

yöneticileri de imparatorluğu hoş karşılamamaktaydı. Fakat merkeze 

yani Cyrodiil’e yakınlaştıkça krallıklar merkeze daha sadıktılar, öyle ki 

Tiber Septim’den sonra başa geçen I. Pelagius Septim devrindeki 

birlikteliği yakalamıştı. 

Üçüncü Çağ’ın 368 yılında IV. Pelagius Septim hayatını kaybetti. Tahtı 

oğlu Uriel’e bırakmıştır. Oğlu da babası gibi imparatorluğun yeniden 

inşası ve diriltilmesi çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 

 

VII. Uriel Septim 
 

(3Ç 346 – 433) 7. Uriel Septim, 3Ç 368 

– 433 yılları arasında tahtta hüküm 

süren imparatordu.  4. Pelagius’un 

oğlu ve Septim hanedanlığının ilk 20. 

İmparatoruydu. Hükmü sırasında 

karısı İmparatoriçe Caula Voria’dan 3 

oğlu meşru oldu; Veliaht Prens 

Geldall, Prens Enman ve Prens Ebel. 

4. Pelagius 3Ç 368’de vefat ettiğinde 

muazzam bir 20 yılın ardından, 

Tamriel tıpkı 1. Uriel dönemindeki 

kadar birlik olmaya yakındı. 4. 

Pelagius’un oğlu 7. Uriel Septim, 

bunu başarmış ve tahtın varisi 

olmuştu. Morihatha isimli halasının çalışkanlığını, büyük amcası 6. 

Uriel’in politik zekasını ve savaş hünerlerini de büyük büyükbabası 5. 

Uriel’den almıştı. Hüküm sürdüğü Tamriel’i 65 yıl boyunca adalet ve 

düzenle yönetti. 
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Jagar Tharn 
7. Uriel Septim, Jagar Tharn isimli bir Battlemage tarafından ihanete 

uğradı ve onun yarattığı boyutta 3Ç 389 yılında Tharn tarafından 

hapsedildi. Tharn illüzyon büyüsü kullanarak İmparator’un ona karşı 

bakış açısını değiştirmek istedi. Sonraki 10 yılda Tharn kendi ırkının 

ayrıcalıklarını kullandı ama 7. Uriel’in fetih planına devam etmedi. 

Tharn’ın efendisine 10 yıllık taklidinin nedenleri ve amaçları hala tam 

olarak bilinememektedir. 7. Uriel’in hapsi sırasında Tharn zamanı büyü 

gücüyle yavaşlatarak Uriel’in yaşlanarak ölmesini engellemiştir. Bunun 

sebebi Uriel öldüğünde üzerinde bulunan Amulet of Kings’in, Elder 

Council’e haber vermesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca bu hapsedilme 7. 

Uriel Septim’in neden tahtta bu kadar uzun süre kaldığının da bir 

yanıtıdır. Ayrıca imparator Oblivion’da kaldığı sürece bazı mistik 

önseziler elde etmiştir. Hükümdarlığının son dönemlerinde çıkacak olan 

Oblivion Krizini ve Tribunal’in çökmekte olduğunu sezmiştir.  

 

Oblivion Krizi 
Nihayetinde Tharn 3Ç 399 yılında,Uriel gibi başka bir boyutsal hücrede 

hapsedilen isimsiz biri tarafından mağlup edilmiştir. Kurtuluşunun 

ardından 7. Uriel, Tamriel’i birleştirme davasını yenileme adına çok 

özenli bir biçimde çalışmıştır. Tharn’ın bu müdahalesi İmparatorluğun 

hareket gücünü kırmıştı ama ilerleyen yıllar tıpkı bir  Tiber Septim’in altın 

çağının tekrar yaşanabileceğini göstermişti. Ağustosun 27’sinde 3Ç 433 

yılında, 7. Uriel Septim’in 3 varisi bir deadra örgütü olan Mythic Dawn 

tarafından suikaste uğradı. Kısa bir süre sonra Mythic Dawn, 7. Uriel’i de 

öldürdü. Durum göz önünde bulundurulduğunda tahta geçebilecek tek 

kişi 7. Uriel’in gayrimeşru oğlu Martin Septim’di. 

7. Uriel Septim, Martin Septim’den başka Calaxes Septim adında bir 

gayrimeşru oğlu daha vardı. Kendisi İlklerin Tapınağı’nda Başpiskopos 

mertebesindeydi. Ancak teokratik bir yönetim kurma girişimlerinden 

ötürü öldürüldü. 
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Martin Septim 
 

VII. Uriel Septim’in kimliği net 

belirlenememiş olan Gemile isimli bir 

hatundan doğan şahsiyettir. Martin gençlik 

dönemlerinde Daedra olan Sanguine’e 

tapmıştır. Fakat daha sonrasında imana 

gelmiş ve doğru yolu bularak Kvatch’taki 

Akatosh’un şapelinde din görevlisi olarak 

yaşamına devam etmiştir. İmparator olana 

kadar ortalıkta pek gözükmemiştir hatta 

varlığı bile bilinmiyordu ta ki başa geçene 

kadar. İmparator VII. Uriel Septim ölümün 

eşiğindeyken Martin adında bir oğlunun 

bulunduğunu ve onun bulunup imparator 

yapılmasını vasiyet etmiştir. Martin hiç 

beklenmedik bir anda imparator olmuştur. 

Cyrodiil’de artan Mythic Dawn faaliyetleri akabinde açılan Oblivion 

kapıları ile Tamriel’a çok sayıda daedric yaratık doluşmuştur. Mythic 

Dawn VII. Uriel Septim’e suikast düzenlediğinde tam bu sırada Martin’i 

vasiyet etmiştir. Ve hayata gözlerini kapamıştır. Martin Septim, Septim 

soyunun son varisi aynı zamanda son erkek üyesidir. Martin Septim’in 

vefatıyla Septim soyu artık sona ermiş, tahtın başına Mede soyu gelmeye 

başlamıştır. Martin’in düşüşü aynı zamanda İmparatorluğun da yavaş 

yavaş tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanmasına sebebiyet vermiştir 

desek yalan olmaz. 

 

Martin Septim başa geçtiğinde Mythic Dawn’ın kurucusu olan Mankar 

Camoran’ın yazdığı Mysterium Xarxes isimli kitabın dört cildini bulması 

için Kvatch kahramanını görevlendirmiştir. Dört kitap elde edildiğinde 

daha önceden daedralar ile ilgili bilgiye sahip olan Martin, bu kitapları 

tercüme etmiştir. Onun görüşüne göre dört tane artifakt ile ve bu kitabın 
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gücü kullanılarak Mankar Camoran’ın yapay diyarına bir portal 

açılabilirdi. Çünkü Martin’in tam anlamıyla imparator olması için giymesi 

gereken Amulet of Kings, Mankar’ın elindeydi. 

Mankar Camoran, asırlar önce imparatorluğu istila eden Camoran 

Usurper’in oğludur. Mankar’ın dört ciltlik kitabını okumak isteyenler 

Mysterium Xarxes Üzerine Tefsirler isimli kitabı okuyabilir. 

Portalı açmak için gerekli olan dört şeyden üçü Tiber Septim’in kanı 

bulunan zırh, Sigil taşı ve Büyük Velkynd Taşıdır. Tiber Septim yarı tanrı 

olduğu için kanı kutsal sayılmaktadır. Geriye kalan son şey ise bizzat 

Mythic Dawn’ın açacağı bir portaldır. Bu portalın Cloud Ruler Temple’ın 

hemen altındaki şehir olan Bruma’da açılmasına karar verilir. Fakat 

portal şehri yok edebilme potansiyeline sahiptir. Tiber’in zırhını giyen 

Martin eline kılıcı almış ve atası gibi şehrin müdafaasına katılmıştır. 

Portal açıldıktan sonra Kvatch kahramanı portaldan geçip Amulet of 

Kings’i Mankar’ın elinden geri almıştır.  

 

Kolyeyi alan Martin böylece hakkı olan tahtı almak için elçilerini 

İmparatorluk şehrine, Ocato’ya göndermiştir. Fakat elçiler geç kalmıştır. 

Kadim Konseyin lideri Ocato, Ejderateşini yakmaya giderken Mehrunes 

Dagon fiziken Tamriel’e gelmiştir. Eğer Ejderateşi yakılsaydı Oblivion ile 

Mundus arasında bariyer sağlanacak ve daedra istilası sona erecektir. 

Olayın duyulmasıyla Martin Septim İmparatorluk Şehrine gelmiş ve Tiber 

Birinci Çağ’da Alessia’ya bahşedilen kolyeyi kırarak içindeki kutsal kanı 

kullanmıştır. Martin, Akatosh’un avatarına dönüşmüştür. Akatosh’un 

avatarı Mehrunes Dagon’ı mağlup etmiş ve Oblivion’a geri göndermiştir. 

Görevini tamamlayan Akatosh’un avatarı, Temple of One’da havaya 

doğru kükremiş ve taşa dönüşmüştür. O dönemin zorlu günlerini 

üzerinde taşıyan bu ejderha heykeli hala daha imparatorluk şehrinde 

durmakta ve adeta onu gören Tamriel vatandaşlarına Martin Septim’in 

fedakarlıklarını hatırlatmaktadır. 
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Martin Septim’in çocuğu yoktu dolayısıyla veliaht bırakmamıştır. Amulet 

of Kings’in de kırılmasıyla manevi olarak Üçüncü İmparatorluk sona 

ermiş oluyordu. Ardından tahta Mede Hanedanlığı geçmiştir. 

Tamriel’deki birlik de bozulmuştur. 


