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Deniz Haritası

“Kokosnuss! Uyan!”

Kokosnuss uykulu bir hâlde mağarasından dışarıya 

bakıyordu. Uyanmak mı? Şimdi mi? Ama dışarısı 

ama hâlâ karanlık.

“Balık avlamaya çıkacaktık ya,” dedi baba ejderha 

Magnus.

Doğru ya: Balık Avı!

Kokosnuss bir çırpıda yatağından fırlayıp, çantasını 

kaptı ve Ejderha Koyu’ndan aşağıya doğru 

babasının peşinden koştu.

Daha güneş doğmamıştı. İki koldan Ejderha Adası’nın 

önündeki avlanma alanına doğru kürek çektiler. 

Uygun yere geldiklerinde Magnus çıpayı attı ve 

sandallar için ayrılan alana yerleşti. Kokosnuss 

da babasının ona hazırladığı deniz seyirgecinden 

denizin dibini merakla izlemeye başladı. Deniz 

seyirgeci, içinde penceresi olan bir tahta kutuydu. 
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Kokosnuss bununla denizin derinliklerini 

görebiliyordu. Küçük ejderhanın gözleri bir anda 

fal taşı gibi açıldı: Bir balık sürüsü geçiyordu.

“Baba, hiç bir balık seni ısırdı mı?”

“Hayır,” diye cevapladı baba ejderha. 

O sırada Kokosnuss’un gözü oltaya takıldı. “Bu, olta 

nereye kadar iniyor baba?”

“Hım,” dedi babası. “Denizin en derinlerine 

sanırım.”

“Oralarda bir sürü değişik hayvan yaşıyor, değil mi?”

“Evet, hiç bilmediğimiz kadar çok,” dedi babası.

“Ve de batık şehirler var.”

“Bilmem... Olabilir,” dedi babası. Zıplamaya 

başlayan olta dikkatini dağıtmıştı.

“Mesela batık şehir Atlantis gibi mi?” diye sordu 

Kokosnuss.

Magnus çenesini kaşıdı. “O, birisinin uydurduğu bir 

hikâye değil miydi?”(*) 

“Hayır baba,” dedi Kokosnuss bir harita çıkararak. 
(*) Bundan yüz yıllar önce Yunan filozof Platon, denizin derinliklerinde var 
olan batık bir şehrin hikâyesinin anlatıldığı Atlantis adında bir kitap yazmıştır.
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“Bunu Büyükbaba 
Jörgen’le eski bir sandığın 
içinde bulduk. Bu harita 
Büyükbaba Jörgen’den 
bile yaşlı(*); o yüzden 
üzerinde gösterilenler 
doğru olmalı. Burada A 
ile gösterilen yer Atlantis, görüyor musun?”
“Hım,” dedi babası tekrar.
Tam o sırada bir şey oltayı çekti. Magnus oltayı 
çekmeye çalıştı. Ama ne kadar çabaladıysa da 
başarılı olamadı baba ejderha.
“Bu dev bir balık olmalı,” dedi Magnus.
Sandal sağa sola sallanmaya başladı. Kokosnuss, 
denizin içinden çok büyük bir şeyin yukarı doğru 
çıkmakta olduğunu fark etti.
“Bu birisinin çenesi!” diye bağırdı Kokosnuss.
“Ne? Ne demek istiyorsun?” diye sordu babası. 
Sonra denizden kocaman bir ejderha çıktı. Bu, 
onların yakın aile dostu deniz ejderhası Amadeus’tu.

(*) Büyükbaba Jörgen Kokosnuss’un büyükbabasıdır ve dört yüz yaşındadır.
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“Çıpanız saçlarıma takıldı. Feci hâlde canım 
acıyor,” dedi Amadeus.
“Şey! özür dilerim!” dedi Magnus. 
Kokosnuss okyanus ejderhası Amadeus’un başına 
doğru yüzüp, dikkatlice çengeli çıkarttı. Sonra da 
elindeki haritayı göstererek sordu:
“Amadeus... Şey... Atlantis’in nerede olduğunu 
biliyor musunuz?”
“O, birisinin uydurduğu bir hikâye değil miydi?”
“Hayır, hayır,” dedi Kokosnuss ve elindeki haritayı 
gösterdi.
“Hım,” diye mırıldandı deniz ejderhası. “Çok 
garip, bu bölgeye hiç gitmedim. Burası çok derinde 
olmalı. Ben o kadar uzun süre nefesimi tutamam.”
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“Evet ya!” dedi Kokosnuss. “İşte bu yüzden herkes 
Atlantis’in var olmadığını düşünüyor. Tamamen 
unutulacak kadar derine batmış çünkü.”
“Bilmiyorum”, diye homurdandı Magnus.
“Yani, ben de bilemedim” diye homurdandı 
Amadeus.
Kokosnuss ellerini beline dayayarak kararlılıkla 
“Size kanıtlayacağım” dedi.
“O nasıl olacak?” diye sordu Magnus ve Amadeus 
şaşkınlıkla. 
Küçük ejderha “Atlantis’i keşfedeceğim ve sizin de 
gözleriniz yerlerinden fırlayacak!” dedi.
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Matilda da Geliyor

Kokosnuss ejderha mağarasında her şeyi hazırladı. 
Şnorkel takımları, deniz haritası, pusula, dürbün, 
içme suyu ve bir tane muz. Sonra Matilda’nın yanına 
koştu. Oklu kirpi Matilda onun en iyi arkadaşıydı.
“Matilda!” diye seslendi Kokosnuss. “Benimle keşif 
seyahatine gelir misin?”
“Keşfedecek ne var ki?”
“Batık ada: Atlantis!”
“Atlantis mi? Bu birinin uydurduğu bir hikâye değil 
miydi?”

“Herkes öyle düşünüyor ama şuna bir baksana!”
Kokosnuss deniz haritasını çıkartıp arkadaşına da 
gösterdi.
Matilda şaşırdı: “Bu çok ilginç! Peki ama... Oraya 
nasıl ulaşacaksın?”
“Eskici Uzun Burun’a gitmeyi düşünüyorum. Belki 
satabileceği bir denizaltısı vardır.”
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“Onda sadece ıvır zıvır var.”

“Benimle geliyor musun, yoksa gelmiyor musun?”

“İyi peki,” dedi Matilda ve içini çekti. “Şu sıralar 

herkes tatilde zaten. Hatta Oskar(*) bile. Düşünsene 

anne ve babasıyla sandal sefası yapıyormuş. 

Hep birlikte avcılık için tatile çıkmışlar. Ama her 

ihtimale karşı da yanlarına elli tane kızartılmış sığır 

aldılar.” 

“Zavallı Oskar. Umarım yanında yeterince meyve 

ve sebze vardır. Vejetaryen çünkü.”

(*) Kokosnuss ve Matilda’nın arkadaşı Oskar küçük bir obur ejderhadır. Obur 
ejderhalar, Ejderha Adası’nı çok nadir terk ederler çünkü başka yerde yeterli 
yiyecek bulamamaktan korkarlar.
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Kokosnuss ve Matilda eskici Uzun Burun’un 
mağarasına doğru yol aldılar. Eskici, uzun burunlu 
bir hortum ejderhasıydı. Denizde kıyıya vuran 
nesneleri satarak ticaret yapardı. Aslında ismi 
hortum ejderhasıydı ama herkes onu Uzun Burun 
diye çağırırdı. Çünkü fil gibi bir hortumu vardı.
Uzun Burun mağarasının önünde şezlonguna 
uzanmış uyukluyordu.
“Uyanma vakti!” diye seslendi Kokosnuss.
Eskici korkarak gözlerini açtı.
“N-ne oluyor? Yangın mı var?” 
“Hayır biz bir denizaltı almak istiyoruz!”
“Sabahın köründe mi? Delirdiniz mi yoksa?”
“Hayır, hayır Atlantis’i keşfetmek istiyoruz ve 
bunun için de bir denizaltıya ihtiyacımız var.”
Eskici alnını kırıştırdı ve şöyle dedi: “Atlantis 
demek… Hım... Oranın adını duymuştum. Bu birinin 
uydurduğu bir hikâye, biliyorsunuz değil mi?”
“Kesinlikle değil,” diye bağırdı küçük ejderha. 
Eskicinin alnı hâlâ kırışıktı. “Bakmam lâzım... Ama 
şu an çalışma zamanım değil.”
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“Peki ne zaman çalışacaksınız?”

“Bilmiyorum. Bu hissedilmesi gereken bir şey.”

“Peki şimdi hissediyor musunuz?” diye sordu 

Matilda.

Uzun Burun burnunu havaya doğru tuttu ve: “Yoo, 

ama buraya gelmişsiniz artık, ben de sizin için bir 

istisna yapacağım.”


