
Ingo Siegner

Küçük Ejderha Kokosnuss
Korkma!

Çeviren: Aylin Gergin



6 7

Ufukta Bir Fırtına

Dört gün önce, Çocuk Ejderhalar Sınıfı, Afrika’da 

bulunan Kaplumbağa Adası’nda kamp yapmaya 

başlamıştı. Dün de Oklu Kirpiler Sınıfı, aynı yere 

demir atmıştı. 

Oklu Kirpiler Sınıfı, sınıf gezisi için Afrika’daydılar. 

Aslında çoktan Ejderha Adası’na dönmüş olmaları 

gerekiyordu ama ufukta şiddetli bir fırtına baş 

göstermişti. 

Martı Mirabella her sabah yeni hava durumunu 

rapor ediyordu: “Fırtına devam ediyor. Değişiklik 

yok. Kuzeye doğru gidildikçe kuvvetli rüzgâr 

esiyor, geceleri serin, bazen de fırtınalı. Güneyde 

güneşli bir hava var, deniz sakin ve yağış(*) yok. 

Diğer tahminler: Belirsiz.”

(*) Yağış: Yağmur yağıyor anlamına gelmektedir. Yağışsız: Yağmur olmadığı 
anlamına gelir. 
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Ejderhaların öğretmeni Kornelius, “En azından 
burada yani Kaplumbağa Adası’nda hava güzel,” 
diye homurdandı.
Oklu kirpilerin öğretmeni Bayan Trafalgar, “Ama 
fırtına devam ettiği sürece buradan gidemeyiz,” 
diye mırıldandı.
Bu sırada Kokosnuss, Matilda ve küçük obur 
ejderha Oskar koşarak geldiler ve nefes nefese 
bağırdılar: “Bayan Olleminna bu akşam Kızıl 
Rudolf’un hikâyesini anlatacak. Biz de dinleyebilir 
miyiz?”
Kornelius ve Trafalgar birbirlerine baktılar.
“Neden olmasın?” dedi Kornelius.
“ Ama bu durumda hep beraber gideceğiz!” dedi 
Trafalgar.
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Olleminna çok yaşlı, dev bir kaplumbağaydı. Eski 
zamanlardan hikâyeler anlatmaya başladığında, 
birçok ada sakini onu dinlemeye gelirdi. 
O akşam Olleminna ortalık sakinleşene kadar 
bekledi. Daha sonra derin bir sesle anlatmaya 
başladı:
“Kızıl Rudolf, yedi büyük denizin en çok korkulan 
korsanıydı. Gemisi kırmızı renkli ahşaptan 
yapılmaydı. Yelkenleri kırmızı bezdendi ve 
bayrağında kırmızı bir kurukafa vardı. Kralın en 
cesur kaptanları bile, ufukta kırmızı gemi görünce 
kaçarlardı. Ama bunun pek faydası olmazdı: 
Rudolf yedi deniz mili mesafeden altın, gümüş 
ve değerli taşların kokusunu alırdı. Üstelik onun 
gemisi diğer gemilerden daha hızlıydı.”Olleminna, 
Kızıl Rudolf ile korsanlarının birçok çarpışmasını 
ve ele geçirdikleri hazineleri tek tek anlattı ve 
devam etti: “Ama Rudolf’un ele geçirdiği en büyük 
hazine tılsımlı kırmızı kolyeydi. Ona cesaret ve 
korkusuzluk veren bu tılsımlı kolyeyi ölene kadar 
taşıdı.”
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 “Peki Kızıl Rudolf’un sonu nasıl oldu?” diye sordu 
Kokosnuss. 
“Anlatılanlara göre, çok yaşlı bir korsan olarak 
Kaplumbağa Adası yakınlarında bir denizci mezarına 
gömülmüş. Ama bu çok uzun zaman önceydi.”
“Yani , Kızıl Rudolf burada denizin dibinde mi 
gömülü?” diye sordu Matilda. 
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“Böyle anlatılıyor,” diye mırıldandı Olleminna. Daha 
sonra uzun uzun esnedi ve gözlerini kapadı.
Kokosnuss, Matilda ve Oskar deniz kenarındaki 

kamplarına ulaştıklarında, gökyüzünde ay hâlâ 
parlıyordu. Üç arkadaş ışıldayan denize 

baktılar.
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“Ayy! Ne kadar korkunç!” diye titredi Matilda. 
“Yani, Kızıl Rudolf burada bir yerlerde gömülü ve 
biz her gün burada yüzüyoruz,” diye devam etti.
“Matilda,” dedi Kokosnuss. “Bu çok uzun zaman 
önce olmuş. Kızıl Rudolf şimdiye kadar çoktan 
küle dönüşmüştür.”
“Orası öyle,” diye destekledi Oskar “ama tılsımlı 
kolye kesinlikle denizin dibinde bir yerdedir.”
“Ne dersiniz?” diye sordu Kokosnuss.
Matilda küçük ateş ejderhasına bir bakış attı: 
“Yoksa senin düşündüğün şey…”
“Kesinlikle!” dedi Kokosnuss. “Yarın sabah tılsımlı 
kırmızı kolyeyi bulmak için dalacağız!”
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Tuhaf Balık

Ertesi sabah üç arkadaş Kaplumbağa Adası’nın 
koylarından birine dalışa gittiler. “Sizin kadar 
derine dalamıyorum!” dedi Matilda soluk soluğa. 
Az önce Kokosnuss ve Oskar’ı denizin dibine 
kadar takip etmeye çalışmıştı.
Kokosnuss, “O zaman derinliği az olan yerlerde 
dalmalısın. Tılsımlı kırmızı kolye her yerde 
olabilir,” dedi ve derin bir nefes alarak tekrar derin 
sularda kayboldu.
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“Off” diye homurdandı Matilda. “Derin olmayan 
yerde dalmak çok can sıkıcı. Orada sadece kum 
var.” 
Küçük Oklu Kirpi Matilda birdenbire durakladı. 
Ondan çok da uzak olmayan bir yerde, denizin 
üstünde tuhaf bir şey yüzüyordu. Bükülmüş bir 
parça oduna benziyordu. 
Hayır, bu bir balık olmalıydı!
Matilda bu tuhaf şeyin peşinden yüzdü. Derken 
arkasından Kokosnuss ve Oskar’ın tekrar su üstüne 
çıktıklarını duydu.
“Matilda, nereye yüzüyorsun?” diye seslendi 
Kokosnuss. 
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Çok geçmeden Kokosnuss ve küçük obur ejderha 
da bu tuhaf balığı gördüler. İki arkadaş hiç 
düşünmeden Matilda’yı takip etmeye başladılar. 
Tuhaf balık hızlı yüzüyordu, ama üç arkadaş onu 
gözden kaybetmediler. Balık bir süre sonra bir 
koya saptı.
“Bakın!” diye bağırdı Kokosnuss heyecanla. “Su 
üstüne çıkıyor!”
Ama, su üstüne çıkan şey artık bir balığa 
benzemiyordu. Daha çok, yuvarlak pencereleri 
olan kocaman bir teneke konserveye benziyordu.
“Bu da ne böyle?” diye sordu Matilda.
Kokosnuss şaşkınlıkla konuştu: “Bu bir denizaltı! 
Hem de gerçek bir denizaltı! Ve o bükülmüş 
odun gibi görünen şey ise bir periskop. Periskopla 
suyun altında olduğun halde bile suyun üstünü 
görebilirsin. Bunu bir kitapta okumuştum.”
“Hadi,” dedi Oskar. “Kayaların arkasına saklanalım.”
Denizaltı sahildeki kuma oturduğunda, üstünden 
bir kapak açıldı ve içinden ufak tefek bir adam 
çıktı. Adamın kırmızı bir bandanası, kahverengi 
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yeleği, bol bir pantolonu, geniş bir kemeri, 
kemerinde de küçük bir kılıcı vardı.
“Bir korsana benziyor!” diye fısıldadı Matilda.
Üç arkadaş, sessizce sahile yaklaştılar. Orada bir 
ocak ve daha ileride palmiyelerin altında küçük bir 
kulübe gördüler.
Küçük adam kulübeden bir sepet patates aldı ve 
ateşi canlandırdı. Patatesin birini tahta bir şişe 
geçirdi ve ateşe tutarak bir şarkı söylemeye başladı.
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Sayfa 19

“Karayip Denizi’nde bir fırtına kopuyor,

Kaptan bağırıyor: Ayak parmağım kaşınıyor!

Eğer kaptanın ayak parmağı kaşınırsa

Okyanus da dalgalanır.

Bu akşam havada bayram var!

Evet, fırtınalı denizde hareket olur!

En tembel köpek bile dansçı olur!

En küçük fareden en şişman adama

Herkes bağıra bağıra şarkı söyler!”

Karayip Denizi’nde bir fırtına kopuyor,
Kaptan bağırıyor: Ayak parmağım kaşınıyor!
Okyanus da dalgalanır,
Bu akşam havada bayram var!

Evet fırtınalı denizde hareket olur!
En tembel köpek bile dans eder,
En küçük fareden, en şişman adama,
Herkes bağıra bağıra şarkı söyler.


