
STORO 2: STEREŞO DI KURAÛ-HEMO 
 
Saxe 2463 handraieharre kuraûa uraneso van hema uraneso paxez vitorte. En saihe hemmo kuraûoy 
frase güzus midahasreç ja momentez gehovasrek kafezimtes gala ja sermite hes an segvalleç ple loŋa 
teme mupragmimtes. Entegra hes segvalla ionez kato iŋrati diçiroide kitir samrenava teten çehite 
eniaddo hemma somen demelen difijilese kaşevumiten an kuraûoin plev aho 28 orieharra farezada 
ster stelek aklikes vidatez kapoşumiteseç diçaperorte. Hes iŋrata kattek kontre ja ple alia aro arite 
tesso “ha hemmo maina demelosek inhaihites ese hes inhaihes saihez galpragemmumitos, 2 falga 
stelek nine kolnumitos an gexeḥḥa soreççon tohe seme istadoros hes ço aitite? Hom seke hema 
uranesez vlannos vitore virro ninek munden aperites an mundez musdore eniaddos vahe goue iŋrata 
katto videzites. 
 
Rəle holite somen demelez hemo van kuraûoy eşe vitortes inoltre hes ja ehirez vitforek mundon ple 
tetholimtes. Ese poste 400 ieharro hes katoida mugenna iŋratese enestimte. Morîto domek 
zehenano zehenek diçe mentortes ese kontrezullo hemuranesite ja momentez seske armateblirte. 
Kitir ple ca falgezite vese lesete jallo mes kanbi diçe mentorte. 
 
Nisan 2883 kuraûa hemedra ivdorra dano 
 
Enterkuraûoy artige barakek askumada hes lanço avkat çegimte enterkuraûoy hemmo someneç mes 
çegi vidon omo besteme müno vinorte 3 falga inetto vanhes stella demellek nuşirita kuraûoia 
finieharrez meseles hemmese paxez vitek kontresite. ḟür kuraûa hemedra antoro kitir samrenav van 
iurimmo ja ivdorra dano umite van goumitlen mezek taiumite. Muarez alia kolenna goerro arite. 
Samrenav aperite ai muaren; 
 
Kitir samrenav: ha danon aperoro şüna ivdora amikko nafa ja meselon pesneşisos hemmeç sekeso. 
Moşevaresfina lipazon nino mes pesneşi. 
Ardizuma ivdoro: şüna kitto mi hes meselez daton diçiro ha çegon mentoros ese ja dadateşumisehe 
aperi. Hemmo avnisei seko de nino. Somen an hatak demeleç hes virra çegise lai mugges de nino. 
Ninon teşmires. 
Gehova gardivdoro: illos kontre mundo ainavi armerake ja kejos. Ha handraieharrek ivdirosus 
esatable muggos ese ainavi. Dehnaşernan tetosek tebseblires. 
Kuntivdoro: vahe mumtas lesete mundez kuraôy vitore. Homsojannos mundon tehlire. 
Koneveşa ivdoro: gex laboro afçili kuraûoieç ple hemmek an enterstella hemedrek gala sovarto ari. 
Eteza ofero nino mes umi. Kontre Kuraûoia mundeç çehatemek hemma someneç çehatemo. Genfe 
ido? 
Kivdegoro: exi. Hatak goise. 
Kitir samrenav: ni hatak plev emptumoros. Lesete haimnan ço arevnoros? Vanoros. Ni hatak hemmek 
abandiros nino vitire somenez. Hatak soe sohi ninek anetezi pehe. Lesete midahez ja kaşevo ari van 
mes esti şavazo. Do diçireus diçies hes estise teha iegesek. 
 
Poste muaro komenupo datite; 
 
“Handraieharro moihe kuraû van hemo eşe vitoros ese hes nina maina demelosa kaşevumatiton 
rəlen akanbumisei. Hes goçese hemmek morîto domek vulaçano vulaçek ofero umatisi. Hemmo 
someneç çehatie nino de mundo” 
 
Vide kapumatimte. 
 
An komito gehovnavvese envihimtes ple. Satimoto mundite van 31 orieharre farezite. Heftez 1 
oriehare envihites. Poste 217 ommo mundek raçimtes. An einon rəlumite kuraûa komito aloŋa temez 
reseḥḥek eḥires an radaşome munda komitese videşiste. Radaşome kitir samrenav van iurimmese 



mundantoro şahin gökkurt an iurimmo videşiste. Enmuarimte saluto diçteme kefo sŏ kuesto diçteme 
kitir samrenav enmeselite. 
 

- Şüna şahin gökkurt an enterstella hemedra iurimmo; nino kuraûa êrquho van kuraûa 
hemedre hes sine loŋa vihon seide tûristaka ja por zəroto avnitos. Ceḥek adeptitos ja 
sertvidon iuk por kabaro guvi venitos gex dati min; hemmese êrquhos handraieharre eşe 
vitites an iua ven saihez gehovek çegebla ja uranesitos bonas neisas ese haimos an 
demelosada somenon live ninek teşlon vanoros. Kontresez iuk nino zalzizemeç ja demelo 
guvisos. Go diçoras? Artige moşevaresa fintemo ço avnite? 

 
Hes diççadek muaro hatakvimte. Enterstella hemedra arma kamdoro maur areis desdite van kuraûa 
hemedrantoro van iurimmek digitese vörnume 
 

- Hes go imni? İu idlita pulçuhho! İu huoras min enterstella hemedrek ploçatlegoras? 
Sifravusas hejemasoide eḥo afravumebliras. Mundek plev elune 217 omez veneblisehoide 
dehnaşeras arteme iu go hoqese nineç somen demelon livon vanoras? Finnomo areis addo 
hemêrquhek asro tekfezite aitite iu midahasrez evta katmimiggek uraneso guvite, demelo 
guvite. 

 
midaheḥo mezetratite min şahin gökkurt “inave maur! Hes muarez sertviddon mi guvire 
moşevarrosek ijendalia!” diçteme midaheḥo aşvakalite. An şahin gökkurt muarek ja teme ehirguvon 
an somen umumgoeron audegon eteze öite. Con genfe umitas diçe muldatteme “umitos por 
mentkreto nino io mes ampalagi ekrakeme keralo van zizemezada kuraûoiek” diçimte. 
 
Kitir samrenavus muareç çegteme iurimmek daton diçite; “çehatek mubteko ventores ese amunne 
anumeblores. Somen goeron kigorirmes. Venie ivdina goero go diçorme lerenina.” 
 
Poste 5 ommo somen goero venite van 2 gehovhemedra komitese konsuletto bejinite. Somen 
umumgoero kuraûite van kuraûa hemedra antoro vela videşite plege. An somen demelo soe besitez 
ja temo aklikiten iposte enterstella hemedrek iunçiten an kuraûa hemedra hes iunçek kontradde 
esteşumiteç diçaperite. Soe somen kuraûoy viteç poçebalite çön valvarezites. Kitirus seide intreç 
“ka’ina iŋrata katto goise” diçese iotatite. Gex êez somengoera visahek klevven tebbeson mentiteus 
ple igla kistatek hes amşite inoltre alia ja hemedra goerek hes anumateblirte gomektare sine ahmus 
ple orjane kuraûus ple. 
 
Kuraû komito poste hes konsulto jase mentite çön ja pablikvotumatus somen demela rilate iretra 
mudehnaşera kuraû hemedrek aknektise sertite cirve ja rifrantomo kuraû edra zalhemederrez fine 
meirte razek irteme trigeç esteblirtes. Ese hemmo egeine oferumite kuraôiek; 
 

- Sivnirasus sirius intezada abandumitos siristan demelon an homeje drada demelek eḥebliras. 
 
Kuraû komito con ja teme mentite maine eteza ja oferitek upguvite. An kapumites artige sirius 
zizemo kuraûa êrquha estiste. Keje okeç bonite mane empte atnimtes kuraûoy. Hemmo naklahaka 
vapennese okumata hahalek mevna ja demelon guve kuraûoin gegumiton mentorte arüke sirius 
solek farite hes goçese hemmo muvna ja muaheditos diçe mentortes ese rəlo acirviste albede çön 
sirius anemptintite. Kitir samrenav hes leseteç poste con diçite; 
 
“introhez ja sento ari diçore min hemmo ninon gegumiton mentore vese antosezada igla purzenno 
ari. İgla zizemon ninek guvores sorro. Soe ihhek likfezo jase retra spodilo jerdi. İmugge atakiros con 
hoqumites” 
 



Kitir samrenav hes lesetese domvihen kipimte. Somen goero ha io diçteme kitira umatebla jalo laite. 
Siriusek ehatiste artige. 
 
Siriusez kuraû kolno inşatore 
 
2886’ez siriusez por kolninşi mulpaza pretessumatimte. Hes into van 2 demello hemeshistora ja 
tehjilpagite 300 iehareç loŋa temi hemmo ceḥek avnimte ple. Ante abandumatita siristan kolnek 
irites ceḥez anta laborrek bejinites. Postus drada demelek çrepo einumites poste noklahaka gerro 
midaheḥa reorde areorditen por vidi van çrepo tarumite hevahsfero noklahaka liseç galometez 
flavimte an deiso ple hes kefek etezumimte. Pehbone mugenno? Ha hes demelo mugnite! Dradâna 
vulaçço arite imeze demelo maine keje morite. Kuraûoy con öteme ikvites artige hemmo kuraûoiek 
io, kuraûoy hemmek gegremeblistes çön dradânno demelez vitorte. 300 ieharez gala ja himarerto 
vitimtes çön ja dradâna himaltemo 4 mundittoidite. Dradânno handra ieharro moihe neva, buena van 
kamua stellez exilezites an drada demela stile dradânhaviteç kabarres laite anükirvez dradânna alia 
stellezada dradâna vitirevveç kabarres laite. Kuraûoie loŋa temhava pelanes forsite; dradânne oltena 
güggek konjume alia 3 dradâna stellek ple hes saihez dehnaşero besumemume hemma tetek 
tedravoli an hes saihez enterstella hemedra aserrantezoide kiçizumeblite haiummes. 
 
Kefol dradânno 
 
Loŋa teme de 300 ieharro drada demelez uraneso nuleç inşatorte. Dradâna vulaçço, dradânurro 
inşatorte. Sesnulle dradânno arite egeine hes demelez an oltena omme venisek belavves entegrite 
çön addeç audegites storro tehez revnega vanegeşumimte. Dradânno “egeine nevire!” diçortes artige 
aşlavistes. An poste hanra ieharro kuraûoia gehovilen öteme eniaddo datirve metite “kuristumoro ço 
revnites?” 
 
Kuraû-dradâna imno 
 
1 ieharo moihe poste kolna gönallo 2887’ez kuraû kolna komito drada demelek gehovillese einite  
van dradânna teturek einumite illen. Dradânno memte kegortes. Dradânna armerrus gukko van 
klatihhen geve prete veitorte kerkane ja atakireus fina dradânno hanetten gardiste van navigo 
aperatite kuraû komito öatite van tesso ahmite. Dradânno teva ja oh çehimte. Kuraûoy 300 ieharro 
antada dradâna mon şerorte van hes irvez teslutitesen. Dradânno şeşite hes êrquho genfe hes imon 
şereblirte? Tesso dradânek aşianorte. Gous dradânna antorek irites an sabo bejinite. Kuraûa komito 
diçek entrite; 
 

- Vel tetas ejlebbeç kabaros ari, hemma vel iu goumiteç kabaros ari. Nina ple demelon 
enmanites an alia inettez elnan reinşa difijilez resitos an hemmese barjenno lesete hes inta 
zizemez kolninşupo adeptitos. 

- Go imeze hemma diçoras? Hemmo nina vititnan ço şerore? 
- Albede io hemmo vititken aşrore van nino io teha diçoro falga ja hemedros. 
- İua demelken aistadatebla kefek jelebe iun aşrumites? 
- İo nino vitite tehese handraieharre van ninon io aşrumeblires demelosek sedites an 

hemederrek adites. Nina maina demelos somen ja temale aklikite ese intre elune kuraû 
dominesez por anestite egeine enterstella hemedrek iunçite ninus ster an 2 homejinetta 
demellez elnan inşitos. Arükeken io aşrumites hes naşri. 

- Genfe imeze? Navvek terkabate ço teho io aşrumatites ante handraieharro ni addos? 
- Navvek terkabatites ha vese 3 falga intek rusilites gexeḥḥez vitores sesnulla koniatas vitez. Si 

ninese eşirasus iuk dehnaşero guviros an koniattasese rėntegrebliras poste hemmo ninek 
meties iu ja traleç nino alia traleç dadeşumiros enterstella hemedron. 

- Sagezas ieteze vidatore kapumoros ese drada por dradânno con şerias. 
- Holise. Drada por dradânnise. Kevitos por aneteşos. 



 
Artige por dradânno epertasro finimte. Dehnaşerras revniste van drada uraneso egeine desdebliste. 
Hemmo entegre anetese zalkazitluzek şüdimtes. Antesese kuraûoy dradânnek demellon hemmeç 
abnestumeç antada dehnaşerra entegren guvite artige esdradaurro esseplennese desdebliste. Kuraû 
an drada êrquhho loŋa teme moihe önönese amike vitites 2900’hava ieharra 2ra halbeç nadeus 
artige zalgehovflokko arite dradânna. Nunke mes kuestati kuesto datite; dradânno ço adeptiste laus 
egeine reinşites uranessese tettetek vittek ço kontinumistes? 
 

 
HİKAYE 2: KURAW-İNSAN İHTİLAFI 
 
2463 yılından beri yüzyıllardır kuraw medeniyeti ve insan medeniyeti barış içerisinde yaşıyordu. 
İnsanlar sayesinde kurawlar tabiri caizse ortaçağdan bir anda uzay çağına atlamışlardı büyük bir 
atılımdı bu ve nimetlerinden de uzun süre faydalanmışlardı. Bütün bu nimetlerin yanında kedi 
nankördür dercesine kitir samrenavın başını çektiği bazıları da insanların somen gezegenini zorla gasp 
ettiğini ve kurawları da ta 28 ışık yılı uzaktaki ster yıldızına bağımsızlık görünümünde 
hapsettiklerinden bahsetmekteydi. Bu nankör kedilere karşılık bir de diğer bir grup vardı bunlar da 
“evet insanlar ana gezegenimize çöktüler ama bu çökmelerinin sayesinde büyük faydalar sağladık, 2 
farklı yıldıza biz kurawlar olarak koloni kurduk ve oraların kaynaklarını döke saça kullanıyoruz bu 
yetmez mi? Hem ayrıca insan uygarlığında da vatandaşlarımız yaşıyor adamlar bize dünyalarını açtılar 
ve dünyada ikamet ediyor bazılarımız daha ne olsun nankör kediler” görüşündeydi. 
 
Gerçekten de öyleydi somen gezegeninde insan ve kurawlar bir arada yaşıyordu üstelik bu bir arada 
yaşama furyasına dünyayı da dahil etmişlerdi. Ama 400 yıl sonra bu kedi benzeri canlıların nankörlüğü 
tutmaya başlamıştı. Evli evine köylü köyüne diye düşünüyorlardı ama karşılarındaki de insan 
medeniyetiydi bir anda sökülüp atılamazdı. Kitir de bunun farkındaydı ama nihayetinde bir şeyler 
değişmeli diye düşünüyordu. 
 
Nisan 2883 kuraw cumhuriyeti bakanlar kurulu 
 
Kurawlar arasındaki artık çuvala sığmayan bu mızrak ayyuka çıkmıştı kurawlar arasında insanlar 
somenden çıkmalı görüşü gün geçtikçe de önem kazanmaktaydı 3 farklı yıldız ve bu yıldızların 
gezegenlerine yayılmış kurawların son yıllardaki meselesi insanlarla barış içinde yaşamaya 
muhalefetti. Bu yüzden kuraw cumhuriyeti lideri kitir samrenav ve kurmayları bir bakanlar kurulu 
organize etti ve ne yapacaklarını masaya yatırdı. Toplantıda diğer kolonilerin valileri de 
bulunmaktaydı. Samrenav toplantıyı açtı; 
 
Kitir samrenav: evet kurulu açıyorum sayın bakan arkadaşlar kritik bir mevcuyu tartışacağız. 
İnsanlardan ayrılık. Misafirliğin bitmesi gerektiğini tartışmalıyız. 
Terraforming bakanı: sayın başkan ben bu konuda şunu derim evet çıkmayı düşünüyoruz ama bir 
sıkıntı oluşturacağı aşikar. İnsanlar bizden ayrılmak istemeyecektir. Somen ve hatak gezegeninden bu 
adamların çıkacağı yok bizden güçlüler. Bizi duman ederler. 
Uzay savunma bakanı: araçlarımız dünyaya karşı çok yeterli değil askeri açıdan bir hiçiz. Evet yüzyıllar 
evveline bakarsak olabildiğince güçlüyüz ama yeterli miktarda değil. Teknolojimizi başımıza 
geçirebilirler. 
Avlanma bakanı: amma da korkaksınız sonuçta dünyada da kurawlar yaşıyor. Soydaşlarımız dünyayı 
cehenneme çevirir 
İletişim bakanı: o iş öyle kolay değil kurawlardan da insanlara ve yıldızlararası cumhuriyete büyük 
destek var. 
İletişim bakanı: cazip bir teklif oluşturmalıyız. Kurawların dünyadan çekilmesine karşılık insanların 
somenden çekilmesi. Nasıl fikir? 
Başbakan: eksik. Hatak ne olacak? 



Kitir samrenav: hatakı da boşaltırız. Sonuçta biz yuvamızı geri istemiyor muyuz? İstiyoruz. Hatakı 
insanlara terk ederiz biz somende yaşarız. Hatak zaten soğuk bize pek cazip gelmiyor. Nihayetinde 
ortada bir gasp var ve telafi edilmeli. Muhalefet ne derse desin bu onların da iyiliğine olacaktır. 
 
Toplantı sonrası ortak kararsa şuydu; 
 
“yüzyıllardır kuraw ve insan birlikte yaşamaktayız ama bu bizim ana gezegenimizin gasp edildiği 
gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu sebeple insanlara evli evine köylü köyüne teklifi yapılacaktır. İnsanlar 
somen’den çekilsin biz de dünyadan çekilelim” 
 
Görüşü kabul edilmişti. 
 
Ve heyet uzay gemileriyle yola koyulmuştu bile. istikamet dünyaydı ve 31 ışık yılı uzaklıktaydı. Haftada 
1 ışık yılı hızla yola çıktılar. 217 gün sonra dünyaya ulaşmışlardı. Ve inişi gerçekleştirdi kuraw heyeti 
kısa zaman içinde otellerine yerleşti ve ertesi gün için dünya heyetiyle görüşme olacaktı. Ertesi gün 
kitir samrenav ve kurmaylarıyla dünya lideri Şahin gökkurt ve kurmayları görüşecekti. Toplantı 
başlamıştı selam kelam derken hal hatır sorma filan derken kitir samrenav konuya girdi; 
 

- Sayın şahin gökkurt ve yıldızlararası cumhuriyetin kurmayları; biz kuraw ırkı ve kuraw 
cumhuriyeti olarak bu kadar uzun yolu sadece turistlik bir ziyaret için gelmedik. Buraya 
aldığımız bir kararı size haber vermek için gelmiş bulunuyoruz o da şudur ki; insanlar ile 
ırkımız yüzyıllardır birlikte yaşadılar ve sizin sayenizde uzaya çıkabilen bir medeniyet olduk 
iyisiniz hoşsunuz ama artık yuvamız ve gezegenimiz olan somen gezegenini boşaltıp bize 
teslim etmenizi istiyoruz. Karşılığında size biz de kendi sistemimiz içerisinden bir gezegen 
vereceğiz. Ne diyorsunuz? Artık misafirliğin bitiş zamanı gelmedi mi? 

 
Bu sözler üzerine toplantı buz kesmişti. Yıldızlararası cumhuriyet ordu komutanı maur areis ayağa 
kalktı ve kuraw cumhuriyeti lideri ve kurmaylarına parmağıyla işaret ederek; 
 

- Bu ne münasebet! Sizi fazla gelişmiş pire torbaları! Siz kim oluyorsunuz da yıldızlararası 
cumhuriyete meydan okuyorsunuz? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Dünyaya 
bile ancak 217 günde gelebilecek kadar teknolojiniz varken siz ne hakla bizden somen 
gezegenini terk etmemizi istiyorsunuz? Benim soyadım areis benim atalrım insan ırkına çağ 
atlattı yetmedi siz ortaçağda yaşayan kedi imitasyonlarına da medeniyet verdi, gezegen tahsis 
etti. 

 
Ortam gerilmişti ki şahin gökkurt “yeter maur! Bu toplantıda kararları ben veririm misafirlerimize 
karşı daha nazik ol!” deyince ortam yumuşadı. Ve şahin gökkurt toplantıya bir süre ara vermeyi ve 
somen genel valisini dinlemeyi uygun gördü. Bunu neden yaptınız diye sorduklarındaysa “aklı selimin 
galip gelmesi için yaptık fevri davranamayız herşeye rağmen ve sistemdeki kurawlara rağmen” 
demişti. 
 
Kitir samrenav ise toplantıdan çıkarken kurmaylarına şunu dedi; “çekindiklerine eminim esip 
gürlüyorlar ama bizsiz de yapamıyorlar. Somen valisini çağırıyorlarmış. Gelsin bakalım vali bey ne 
diyormuş öğrenelim.” 
 
 5 gün sonra somen valisi geldi ve 2 uzay cumhuriyetinin heyeti ile istişareler başladı. Somen genel 
valisi kuraw ırkındandı ve kuraw cumhuriyeti lideri ile de görüştü hatta. Ve de somen gezegeninin 
zaten geçmişte bir dönem bağımsız olduğunu daha sonra yıldızlararası cumhuriyete entegre olduğunu 
ve kuraw cumhuriyetinin de bu entegrasyona karşı çıkanlarca oluşturduğundan bahsetti. Zaten 
somen kurawları hayatlarından memnundu çünkü refah içindeydiler. Kitir ise sadece içinden “hain 
nankör kedi ne olacak” demekle yetindi. O anda somen valisinin suratına pençelerini geçirmeyi 



düşündüyse de koskoca cumhurbaşkanına bu yakışmazdı üstelik başka bir cumhuriyetin valisine bu 
yapılamazdı ne kadar insan olmasa da kökeni kuraw olsa da. 
 
Kuraw heyeti bu istişareden sonra biraz düşündü çünkü bir referandum yapılsa somen gezegeninin 
görece daha geri teknolojiye sahip kuraw cumhuriyetine bağlanmayacağı kesindi böyle bir 
referandum kuraw hükumetinin kendi cumhuriyetlerinde sonu olurdu pirince giderken bulgurdan 
olabilirlerdi. Fakat insanlar yine de kurawlara şunu teklif etti; 
 

- İsterseniz sirius yıldızındaki terk ettiğimiz siristan gezegeni ve komşusu drada gezegenine 
yerleşebilirsiniz. 

 
Kuraw heyeti bunu bir süre düşündü ve aslında makul bir teklif olduğuna karar verdi. Ve onayladılar 
artık sirius sistemi kuraw ırkının olacaktı. Hiç yoktan iyiydi eli boş dönmemişti kurawlar. İnsanlar 
nükleer silahlarla yok edilmenin eşiğine gelmiş bir gezegeni vererek kurawları kazıkladığını 
zannediyordu ayrıca sirius güneşe de uzaktı bu sebeple insanlar kârlı bir anlaşma yaptıklarını 
düşünüyordu ama gerçek böyle olmayacaktı elbette çünkü sirius boş bir yıldız değildi. Kitir samrenav 
bu neticeden sonra şunu dedi; 
 
“içimde bir his var ve diyor ki insanlar bizi kazıkladıklarını zannediyor ama önümüzde daha büyük 
fırsatlar var. Koskoca sistemi bize tahsis ediyor beyfendiler. Zaten daha yükseğe atlamak için biraz 
geri vites şart. Daha güçlü saldırırız bunu hak ettiler” 
 
Kitir samrenav bu sonuçla evinin yolunu tutmuştu. Somen valisi he demeyince kitirin yapabileceği pek 
şey yoktu. siriusa yerleşilecekti artık. 
 
Siriusta kuraw kolonisi kuruluyor 
 
2886 yılında sirius yıldızında koloni kurmak için gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Bu yıldız ve 2 gezegeni 
insanlık tarihinin bir utanç sayfasıydı 300 yıldan uzun süredir insanlar buraya uğramamıştı bile. evvela 
terk edilmiş siristan kolonisine gittiler burada ön çalışmalara başladılar. Sonrasındaysa drada 
gezegenine robot indirdiler nükleer savaş sonrası ortamın düzelip düzelmediğini görmek için ve robot 
tarama yaptı atmosfer nükleer kirlilikten büyük ölçüde temizlenmişti ve çevre de bu duruma uyum 
sağlamıştı. Peki canlılar? Evet bu gezegen canlıydı! Dradalı köyleri mevcuttu yani gezegen aslında hiç 
ölmemişti. Kurawlar bunu görünce çok sevindiler artık insanlar kurawlara değil kurawlar insanlara 
kazık atabilecekti çünkü dradalılar gezegende yaşıyordu. 300 yıl içerisinde büyük bir nüfus artışı 
yaşamışlardı çünkü bir dradalının gebelik süresi 4 dünya ayı kadardı. Dradalılar yüzyıllardır neva, 
buena ve kamua yıldızlarında sürgündeydiler ve drada gezegeninin halen dradalı dolu olduğundan 
haberleri yoktu aynı şekilde dradalıların da diğer yıldızlardaki dradalı yaşam formlarından haberi 
yoktu. Kurawların uzun vadeli planı belliydi; dradalıları eski güçlerine kavuşturup diğer 3 dradalı 
yıldıza da bu sayede teknoloji transfer edip insanların başına bela etmek ve bu sayede yıldızlararası 
cumhuriyetin asırlar evvelki gibi küçültebilmekti maksatları. 
 
Dradalıların vaziyeti 
 
300 yıldan uzun süredir drada gezegeninde medeniyet sıfırdan kuruluyordu. Dradalı köyleri, dradalı 
şehirleri kurulmaktaydı. Milyonlarca dradalı vardı tekrardan bu gezegende ve eski günlerin geleceğine 
dair inançları tamdı çünkü atalarından dinledikleri hikayeler onlarda intikam hırsıı oluşturmuştu. 
Dradalılar “bir daha asla!” diyorlardı artık köle olmayacaklardı. Ve yüzyıllar sonra kurawların uzay 
aracını gördüklerinde bazıları şöyle düşündü “acaba geri mi geldiler?” 
 
Kuraw-dradalı teması 
 



1 sene boyunca koloni çalışmalarını yaptıktan sonra 2887 yılında kuraw koloni heyeti drada 
gezegenine uzay araçlarıyla iniş yaptı ve dradalıların başkentine araçlarını indirdi. Dradalılar korkmuş 
kaçıyorlardı. Dradalı askerlerse oklar ve kılıçlarını kuşanarak hazır bekliyordu herhangi bir saldırı 
olursa son dradalılar kendilerini savunacaktı ve geminin kapısı açıldı kuraw heyeti belirdi ve bunlar 
insan değildi. dradalılar derin bir oh çekmişti. Kurawlar 300 yıl evvelki dradalı lehçesini biliyordu ve bu 
şekilde selamladılar dradalıları. Dradalılar şaşırdı bu ırk nasıl bu dili bilebilirdi? Bunlar dradalıya da 
benzemiyordu. Neyse dradalıların liderine gittiler ve konuşma başladı. Kuraw heyeti söze girdi; 
 

- başınıza gelenlerden haberimiz var, insanların size ne yaptığından haberimiz var. Bizim de 
gezegenimizi ellerine geçirdiler ve başka yıldızlarda ülkemizi yeniden kurmak zorunda kaldık 
ve insanlarla pazarlıklarımız neticesinde bu yıldız sisteminde koloni kurma kararı aldık 

- ne yani insanların sözcüsü müsünüz siz? İnsanlar bizim yaşadığımızı biliyor mu? 
- Elbette hayır insanlar yaşadığınızı bilmiyor ve onların sözcüsü değiliz farklı bir cumhuriyetiz 

biz. 
- Sizin de mi gezegeninizi kullanılmaz hale getirip sizi esir aldılar? 
- Hayır biz yüzyıllar boyu onlarla birlikte yaşadık ve bizi esir almadılar gezegenimize kondular ve 

cumhuriyetlerine kattılar. Bizim ana gezegenimiz olan somen gezegeni bir süre bağımsız oldu 
fakat içerisi sırf kuraw egemenliğinde olmadığı için tekrar yıldızlararası cumhuriyete katıldı biz 
ise ster ve 2 komşu yıldızın gezegenlerinde ülkemizi kurduk. Ayrıca sizi esir filan almadılar bu 
yanlış bir bilgi. 

- Nasıl yani? Gemilere bindirilip esir alınmadılar mı yüzyıllar önce atalarımız? 
- Gemilere bindirildiler evet fakat 3 farklı yıldıza gönderildiler oralarda hayatlarını devam 

ettiriyorlar milyonlarca akrabanız hayatta. Eğer bizle birlikte olursanız size teknoloji veririz ve 
akrabalarınızla tekrar bütünleşebilirsiniz sonra insanlar bizden korksun siz bir taraftan biz 
diğer taraftan sıkıştırırız yıldızlararası cumhuriyeti. 

- Öneriniz çok makul görünüyor kabul ediyoruz fakat drada dradalılarındır bunu bilmenizi 
isteriz. 

- Öyle olacak. Drada dradalıların olacak. Anlaştığımıza sevindik. 
 
Artık dradalılar için fetret devri bitmişti. Teknolojileri geri gelecekti ve drada medeniyeti tekrardan 
ayağa kalkabilecekti. İnsanlar tam manasıyla kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüştü. Öncelikle 
kurawlar dradalılara gezegenleri insanlar tarafından mahvedilmeden evvelki teknolojilerinin 
tamamını verdi artık eski drada kentleri eski ihtişamıyla ayağa kalkabilecekti. Kuraw ve drada ırkları 
uzun zaman boyunca birbirleriyle dostça yaşadılar 2900’lü yılların 2.yarısından itibarense artık kendi 
uzay filoları vardı dradalıların. Şimdi sorulması gereken soru şuydu; dradalılar intikam alacak mıydı 
yoksa tekrar kurdukları medeniyetleriyle başbaşa hayatlarına devam mı edeceklerdi? 
 


