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Kavakak’tan Bobbi

Koskocaman okyanusun ortasında, ay ışığının 
görülmediği bir gecede, Ejderha Adası minik bir 
nokta gibi görünüyordu. Küçük Ejderha Kokosnuss, 
Oklu Kirpi Matilda ve Obur Ejderha Oskar en 
sevdikleri palmiye ağacının dibinde oturuyorlardı. 
Birlikte hindistan cevizi sütü içerek yıldızlarla dolu 
olan gökyüzünü izliyorlardı. Çünkü bugün yıldız 
kayması* gerçekleşecekti.
“Gökyüzünde kaç tane yıldız vardır acaba?” diye 
sordu Kokosnuss.
“Yüz milyardan fazla galaksi var ve her galakside de 
milyarlarca yıldız...” dedi Matilda. 
Oskar, Matilda’ya dönerek, “O kadar da fazla yıldız 
göremiyorum ben şu anda,” diye söylendi. “Hepsini 
aynı anda görmemiz mümkün değil zaten,” diye 
cevap verdi Matilda da ona.

* Yıldız kayması: Bir gök olayıdır. Bazı kaya parçacıklarının veya başka 
cisimlerin gökyüzünden kayması ve Dünya’ya düşmesi anlamına gelir. Büyük 
bir bölümü yanarak yok olduğundan geriye açık renkte bir ışıltı kalır.

6



9

“Uffff…” diye fısıldadı Kokosnuss.
“Amannnn…” diye fısıldadı Matilda.
“Offff…” diye fısıldadı Oskar.
Uçan kocaman bir cisim, en sevdikleri palmiye 
ağacının tam üzerine düşmüştü.
Matilda çok üzüldü. “En sevdiğimiz ağaç, bir daha 
asla altında oturamayacağız,” dedi.
Uçan cisim de bozulmuştu. Şasi yerinden 
sökülmüştü. Ön tarafında kocaman bir hasar 
meydana gelmişti ve birçok yerinden dumanlar 
çıkıyordu. Küçük, daire şeklinde camları ve 
tepesinde de anteni olan bir cisimdi bu. 
Kokosnuss camlara dikkatlice baktı.
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“İşte gördüm! Bir yıldız kayması!” dedi Oskar kısa 
süreliğine kuyruğunu gördüğü yıldızı işaret ederek. 
Üç arkadaş gözlerini kısarak dilek tuttular.
“Bakın, bir tane daha!” diye bağırdı Kokosnuss. 
Bu sefer kuyruğu daha büyük ve daha açık 
renkteydi.
Matilda gördükleri karşısında çok şaşkındı: “Bu 
seferki çok uzun sürdü sanki.”
“Hiç bitmeyecek gibi,” dedi Oskar. 
Kokosnuss yerinden fırladı ve “Bize doğru geliyor!” 
dedi. 
Yıldız kayması sandıkları şey aslında bir yıldız 
değildi. Süratli bir şekilde Ejderha Adası’na doğru 
gelmekte olan bir cisimdi.
“Savunun!” diye haykırdı Kokosnuss. 
Hemen bir kayalığın arkasına saklandılar. 
Kulaklarını rahatsız eden ve aniden gürültü çıkaran 
bir şeydi bu. 
Bir patlama! Sonra sessizlik… Kokosnuss, Oskar 
ve Matilda temkinli bir şekilde kumsala doğru 
yürüdüler.
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Çok geçmeden camdan bir kask göründü. Önce bir 

anten, sonra da mavi şapkanın üzerinde yuvarlak 

sarı bir ampul belirdi karşılarında. Gözlüklerinin 

altında iki iri göz, yeşil bir yüz, ucunda kıskacı 

olan böceğe benzeyen bir burun. Burnu hiç 

durmayacakmış gibi bir sağa bir sola hareket 

ederken, gözleri etrafı kontrol ediyordu.
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“Bir kıpırdama oldu,” diye fısıldadı Kokosnuss.

“Ayyyy! Bu bir yaratık,” diye fısıldadı Matilda. 

“Neden bu kadar şaşırdın?” diye merak etti Oskar.

“Bunlar çok kaygan olurlar. Üzerindeki madde yeşil 

ve zehirli olabilir. Çok iğrenç görünüyorlar. Kaygan 

canavarlar, iğrenç!” dedi Kokosnuss.

Birden delikten çıkan yemyeşil, bir çift el gördüler.

“Yeşil!” dedi Matilda.
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Üzerinde mavi 
bir giysi vardı, 
sırtında ise bir 
jet motoru. 
Yavaşça 
Kokosnuss’a 
doğru 

uçuyordu ki… 
Küçük Ejderha 

derin bir nefes 
aldı. Tehlikeli 

bir durumla 
karşılaşacak olursa, 

ateş püskürtebileceğini 
geçirdi içinden. 

Yaratık, Kokosnuss’un iki adım 
uzağında yere iniş yaptı. Boyu 

küçük bir ejderha kadardı. Yakından 
çok da tehlikeli görünmüyordu sanki. 

Matilda ve Oskar güvende olmak için yine de 
kayalığın arkasında kalmayı tercih ettiler. Başlarına 
neler gelebileceğini kim bilebilirdi ki!
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“Size demiştim,” diye fısıldadı Matilda.

“Ne demiştin?” diye sordu Oskar.

“Bu bir yaratık, üstelik çok da tehlikeli görünüyor. 

Burnunda kesin zehirli bir dikeni var.”

“Bence çok sevimli,” diye fısıldadı Kokosnuss.

“Sevimli mi? Bu burunla mı?”

Yaratık onlara doğru döndü. 

Üç arkadaş kendi içlerinde büzüştüler, küçüldüler. 

“Jöppi jöppi!” diye seslendi yaratık.

“Bu da ne demek şimdi?” diye fısıldadı Oskar. 

Kokosnuss doğruldu ve “Jöppi jöppi!” diye karşılık 

verdi. 

Matilda, “Kokosnuss, sen canına mı susadın?” dedi 

nefesini tutarak.

Yaratık, “Pimpelpup!” diye bağırdı. 

Matilda sessizce tekrar etti: “Pimpelpup?” 

Yaratık sevinç içinde süzülerek uzay gemisinden 

indi.
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elindeki aleti Kokosnuss’un karnına 

doğru tuttu. Alet kırmızı ve sarı yanmaya 

başladı. 

“Gıdıklanıyorum,” diye kikirdedi 

Kokosnuss.

“Hey!“ dedi Matilda. “Şimdi sen anti madde* 

gibi bir şey oldun!” 

Kokosnuss, Kokosnuss olarak kaldı; yaratık ise 

elindeki aleti tekrar kemerine sıkıştırdı.

“Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Daha önce 

de dediğim gibi bana Bobbi diyebilirsiniz. Ben bir 

Laplap’ım ve Kavakak Gezegeni’nden geliyorum.”

Matilda ve Oskar çok şaşkındılar. 

“Birden nasıl oldu da bizim dilimizi konuşmaya 

başladın?” diye sordu Kokosnuss. 

“Bu elimdeki lazer ışığının** iletme özelliği 

sayesinde,” diyerek elindeki aleti işaret etti Bobbi.

*Anti madde: Matilda da bunun ne anlama geldiğini tam 
olarak bilmiyordu.
** Lazer ışığı: Laplaplar’a özel bir aygıt.
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Yaratık kafasındaki kaskı ve sırtındaki jet motorunu 

çıkardı hemen ve konuşmaya başladı: “Klapimpel 

knöx ivoppel knikeliki Bobbipuzzipappele!”  

“Aaa... aaa... a…” diye kekeledi Kokosnuss önce, 

sonra da adını söyledi ona. 

Yaratık, küçük ama uzun bir alet çıkardı kemerinden 

ve “Pimpel şnappi kniknik?” dedi. 

“Kokosnuss, bu söyledikleri kulağa pek hoş 

gelmiyor,” dedi Matilda.

Bunun üzerine yaratığın kulakları oynamaya başladı 

ve kayalığın ardında gizlenen Oskar ve Matilda’yı 

fark etti. “Knikeli Bobbipuzzipappele!” diyerek neşe 

içinde kollarını sallamaya başladı. 

“Matilda ve Oskar benim arkadaşlarım,” dedi 

Kokosnuss. 

Yabancı, elindeki aleti havaya kaldırdı ve soru soran 

gözlerle, “Şnappi knikknik pömpelpim?” dedi. 

“Eeee, şey, tamam,” dedi Kokosnuss ve kafasını 

tereddütle salladı. 

Yeşil yaratık yaklaştıkça yaklaştı ve
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“Neee… bu hurdaya binecek değiliz herhalde!” 

diye bağırdı Matilda.

“Bu bir hurda değil, bir uzay gemisi, hem de 

Pimpelpup sınıfının en yenisi!” diye söylendi Bobbi. 

Kendini kötü hissediyordu. 

“Gördünüz mü, Pimpelpup olması bize her şeyi 

açıklıyor zaten,” dedi Matilda gözlerini devirerek.

“Ne anlama geliyor o dediğin?” diye sordu 

Kokosnuss. 

“Uzay aracımın modeli.” diye açıkladı Bobbi.
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“Artık Küçük Ejderha Kokosnuss’un bildiği her şeyi 

ben de biliyorum. Sadece ateş püskürtemem, bir de 

uçmayı becermem,” dedi Bobbi.

“Senin de uzay gemin var,” dedi Oskar. 

Hepsi gözlerini kuma gömülmüş, hırpalanmış ve 

hâlâ dumanların çıkmakta olduğu makineye çevirdi. 

Bobbi üzüntüyle, “Bu uzay gemisi aslında babamın. 

Ona hemen geri götüreceğime söz verdim,” dedi. 

Ardından dizlerinin üzerinde kuma oturarak, “Artık 

bozuldu ve bununla buradan ayrılmam mümkün 

olmayacak,” dedi.

Kokosnuss, “Bence gemi onarılabilir,” diyerek 

Bobbi’yi teselli etmeye çalıştı. 

“Ahhh!” dedi Bobbi. “Şasisinin düşmesi ve 

çarpmanın yarattığı hasarlar çok önemli değil. En 

kötüsü ana bilgisayarı bozuldu. Artık onu tek başıma 

hareket ettiremem. Dört pilota ihtiyacım var.” 

Kokosnuss sırayla arkadaşlarına baktı ve saymaya 

başladı: “Bir, iki, üç ve beni de sayarsak dört kişiyiz, 

oldu işte.”



“Vay canına!” dedi Matilda. “Peki nasıl geri 
döneceğiz?” 
“Işınlanarak,” diye cevap verdi Bobbi. 
Oskar kafasını kaşıyarak, “Artık gidebilir miyiz? Ben 
çok merak ettim bu işi,” dedi.
Kokosnuss, Matilda’ya bir bakış attı. Matilda da 
kafasını sallayarak, “Okidoki!” dedi.
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“Öyle bile olsa,” dedi Matilda. “Başka bir galaksiye 
yolculuk etmek milyon yıllarımızı alır. Yaşlanamayız 
bile.”
“Abartma istersen. Milyon yıllar mı? Püfff...” diye 
homurdandı Oskar.
“Matilda haklı, bizim galaksimiz milyar ışık yılı* 
kadar uzaklıkta,” dedi Bobbi. 
“Offf!” dedi Oskar tekrar. 
“Ama buna rağmen benim galaksime yapılacak olan 
yolculuk o kadar uzun sürmüyor. Farklı bir boyuttan 
şimşek hızında varabiliyorsun oraya,” diye ekledi 
Bobbi. 
“Hahaha… gördün mü?” diyerek kulaklarını oynattı 
Oskar.

*Işık yılı: Bir zaman dilimi değil, mesafe ölçüsüdür. Bir ışık demetinin saatte 
hızı 1,1 milyar kilometre olduğu için ışığın bir yılda aldığı yol yaklaşık 9,5 
trilyon kilometrelik mesafeyi ifade eder. Buna karşılık Dünya ve Ay arasındaki 
mesafe çok kısadır, çünkü bir ışık demeti sadece 1,3 saniyede Dünya’dan Ay’a 
ulaşır.


