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Özet

Mongard ve korsanları, Karayipler’deki adaları 

Hei Caluras’tan kaçmak zorunda kalıp dümeni Capo 

Verde Adaları’na kırarlar. Ardından Madagaskar’a ula-

şıp burada kaçakçılık işine soyunurlar. 

Uzun bir seyahat sırasında su tedariki yapmak 

için durdukları bir adada dev gibi zehirli yılanlarla 

karşılaşırlar. Yılanlar bazılarını sokar, ötekiler kaçıp 

canlarını kurtarmayı başarır. Fakat tam bu sırada ada 

korkunç bir patlamayla sulara gömülür. 

Mongard, Madagaskar’da bu büyük adanın tüc-

carlarıyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre Hint 

Okyanusu’ndaki en büyük korsan gemisi Ateşkusan’ı 

yok etmesi gerekmektedir. Mongard, Ömer Al Tarık 

adında korsanlar prensi bir Arapla ve Tambunan adın-

da bir Malezyalıyla arkadaşlık kurar. 
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Uzun araştırmaların ardından Atmaca ve Coimbra 

korkunç Ateşkusan’ı bulur ve onu yok ederler. Büyük 

korsan gemisinin güvertesinde içi haritalarla dolu bir 

sandık bulurlar. Bu haritalardan biri büyük bir ha-

zinenin yerini göstermektedir. Mongard ve adamları 

hazinenin bulunduğu manastırı bulmak üzere yola 

çıkarlar.
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Ana Karakterler

ATMACA: Üç direkli, 26 toplu bir yelkenli. 

COIMBRA: Kırmızı yelkenli, iki direkli, 18 toplu 

bir tekne. Tepesinde, gözcünün denizi gözlemleyebi-

leceği büyük bir uçurtması var. 

KAPTAN MONGARD: Eski bir berber ve dişçi. Uzun 

boylu, esmer, zarif biri. Kaptan Kidd gibi giyiniyor ve 

başına kırmızı tüylü siyah bir şapka takıyor. Maribel-

le adında, büyükbabasından kalma bir kılıç taşıyor. 

Sadece çay içiyor. Fransa’nın Provans bölgesindeki 

Luberon’dan geliyor. Gordes’te doğmuş. 

TIMMY KID: Gözü pek, esmer bir oğlan. Davul 

çalmayı biliyor ve çok güzel resim yapıyor. 

KÜÇÜK MARCEL: Geminin lostromosu. Yaşlı bir de-

niz kurdu. Koca bir ağzı, gri bir sakalı ve alnına bağla-

dığı kırmızı eşarbıyla dev cüsseli bir adam. “Aynı anda 

patlayan binlerce top adına!” lafını diline dolamış. 
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INUIT: Geminin iyice semirmiş aşçısı. Gidip Eski-

molarla yaşama ve beyaz ayı avlama hayalleri kuruyor. 

Dünyanın dört bir yanında dolaşmış, birçok gemide 

aşçılık yapmış olsa da Eskimoların arasında hiç bu-

lunmamış. 

PATİSKA JACK: Altmışlarında ihtiyar bir korsan. 

Bir metre doksan santim boyunda, kartal burunlu ve 

geniş omuzlu bir adam. Bir Kızılderili şefinin oğlu 

olduğunu iddia ediyor. 

GAMBOA: Eski bir güreşçi. Kel kafalı, pala bıyıklı, 

kulağında küpesi olan, demir yumruklu bir adam. 

Dikiş dikmeyi biliyor ve iyi bir terzi. Kendi diktiği ve 

süslediği yeleğini çıplak vücuduna giyiyor.

DOGGER: İrlandalı. Laterna çalıyor ve yedi de-

nizlerin en kötü kokan piposunu tüttürüyor. Ora-

dan buradan dinlediği şarkıları birleştirerek kendi 

bestelerini yapıyor. 

VOLVER: İspanyol bir kılıç ustası. Şık, topal, uzağı 

göremediği için gözlük takıyor ve her daim siyahlar gi-

yiyor. Takma adı “geri dönmek” anlamına geliyor. Çün-

kü er ya da geç intikam almak için hep geri dönüyor. 

KIKUCHIRO GOROBEI: Efendisi olmayan bir Sa-

muray, yani bir Ronin. Doğu’nun rengârenk uzun 

kıyafetlerini giyiyor. Üzerinde iki kılıç taşıyor. Sadece 

çay içiyor. 

PUCCIO: Portekizli bir kılıç ustası. Asıl ismi İsidoro 

Carvalho Ramirez De Cabril De Queiroz Sao Joaneira 
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Coucerio De Noronha De Zuzarte. Çenebaz ve sıradışı 

bir adam. Çizgili ceketini üzerinden çıkarmıyor. De-

nizdeyken karnı hep zil çalıyor ve puro içiyor. 

VALLON: Lostromo. Koca göbekli iriyarı bir adam. 

Fransa kralının ünlü silahşorlarından birinin oğlu ol-

duğunu iddia ediyor. 

TAMBUNAN: Ufak tefek, uyanık ve eli çabuk bir 

Malezyalı. İki tarafı da keskin olan ve adına kris de-

nilen bir hançer kullanıyor. 

LA ROUGE: Fransız kılıç ustası, solak, aristokrat 

ve burnu havada. Saçları ve sakalı gibi kıyafetleri de 

kırmızı. Sağ yanağında bir beni var, fakat nasıl olu-

yorsa sinirlendiğinde beni sol yanağına geçiyor. 

PANA JOTİS: Bir deri bir kemik kalmış Yunanlı bir 

hırsız. Siyah, sipsivri uzayan bıyıkları var. Akla gele-

bilecek bütün tiklere sahip, birçok dilde konuşabili-

yor, şarkı söyleyip çok güzel dans ediyor. 

ÖMER AL TARIK: Arap prens ve korsan. Ucu kıv-

rık kılıçlar gibi yukarı kalkık bıyıklarıyla uzun boylu 

bir adam. Binbir Gece Masalları’ndaki prensler gibi 

kenarları altın yaldızlı beyaz bir kaftanla dolaşıyor. 

Yanında gümüş ve fildişinden yapılma bir hançer ta-

şıyor. Melilla’da yaşıyor. 

GROS GABIN: Fransız tacir ve büyük bir hilebaz. 

Hayat dolu ve canayakın bir tip. Ellilerinde ve iriyarı. 

Yeşil kıyafetler giyiyor ve sağa yatık lacivert bir şapka 

takıyor. 
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TOURVİLLE’İN AMİRALİ: Fransız kraliyet donan

masının kumandanı. Açıkgöz ve muhteşem bir denizci. 
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Birinci Bölüm

Kaptan Mongard dürbününün ucunda siyah bir 

duman bulutu gördüğünde Atmaca, Malakka Boğazı’nı 

geçip dümenini Kuzey Malezya’ya çevirmekteydi. 

“Lostromo!” diye seslendi Kaptan. “Şuraya, he-

men önümüze bakın!”

Yaşlı deniz kurdu bir elini gözüne siper edip gös-

terilen tarafa baktı.

“Yanan bir köy!” dedi.

“Korsanlar mı?” 

“Kalıbımı basarım ki korsanlar!”

Mongard, “Gidip bakalım,” dedi. Bir saat sonra 

Atmaca alevler içindeki köyün görüş alanına girmişti. 

Kumsalda dört tane praho, yani Malezya teknesi 

vardı.

Dumanın arasından kadınların ve çocukların çığ-

lıkları duyuluyordu. Derken bir adam ve bir çocuk be-

lirdi. Baba oğul olmalıydılar. Arkalarındaki bir düzine 
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korsandan kaçmaya çalışıyorlardı. Babanın kıyafeti, 

korsanların kısa kılıçlarıyla delik deşik olmuştu. Oğ-

lan bir kurşunla yere düştü.

Kaptan Mongard, “Topları şu praho’ların üzerine 

çevirin! Bir dakika içinde hepsini havaya uçurmak 

istiyorum!” diye bağırdı. Gördükleri midesini bulan-

dırmıştı. O da bir korsan olabilirdi ama asla silahsız 

balıkçılara saldırmamış, kadınları ve çocukları öldür-

memişti. 

Topları ardı ardına korsan teknelerine doğru 

ateşlediler. 

Mongard, “Karaya çıkıyoruz! Onları durduraca-

ğız!” dedi.

Suya birkaç filika indirdiler. İçlerine ilk atlayan 

Tambunan’dı. 

Çabucak kıyıya ulaştılar. Atmaca’nın denizcileri 

silahlarını köy evlerini yakıp yıkan, herkesi öldüren, 

hayvanları gemilerine yüklemeye çalışan yirmi kadar 

korsana çevirdiler. Bunlar Çinli korsanlardı. İçlerinden 

biri, kurşunlarını deli gibi ortalıkta koşan tavukların 

üzerine yağdırarak eğleniyordu. Bu da yetmezmiş gibi 

tam o sırada oradan geçen bir köpeği de vurdu. 

Mongard hiç tereddüt etmeden silahını çekip 

korsanı vurdu. Ardından Volver ve adamları geriye 

kalanların hepsini hakladılar. Tambunan kris deni-

len, Malezya’ya özgü hançeriyle iki tanesinin canını 

aldı. 
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Katliam sona erdiğinde köy halkı kurtarıcılarına 

teşekkür etmek için yanlarına koşup dizlerinin üze-

rine çöktü ve onlar için dua etmeye başladı. Anne-

lerinin kucağındaki çocuklar durmaksızın ağlıyordu. 

Köyün lideri olduğu anlaşılan tek bacaklı, yarı kör  

ihtiyar bir adamı sedye üzerinde Mongard’ın yanına 

getirdiler ve yaşlı adam büyük bir şükranla onun elini 

sıkmak istedi. 

Atmaca’nın denizcileri filikalara binip kıyıdan 

uzaklaşırken çocukların çığlıklarını ve kadınların ağ-

lamalarını duyabiliyorlardı. 

Gemiye vardıklarında lostromo bir eliyle Kaptan’ın 

omzuna vurdu. Bu onun, kaptanı kutlama şekliydi. 

Mongard herkese rom dağıttı. Ardından lostro-

moya dönüp, “Çinli korsanlardı. Yakınlarda başka-

ları da vardır, tetikte olmalıyız. Herkese gözlerini 

açık tutmasını ve silahlarını hazır bulundurmalarını 

söyle,” dedi. Sonra Malezyalıya döndü: “Tambunan, 

benimle gel. Bana adaya ne kadar kaldığını göster,” 

dedi.

Kısa bir süre Kaptan’ın kamarasında konuştular. 

Lipis Bahru Adası çok uzak değildi. Fakat Tambunan 

Kaptan’a oralarda bir tapınağa rastlamadığını söyle-

di. Belki de sık orman örtüsünün içinde bir yerlere 

gizlenmişti. 

“Mutlaka öyle olmalı. Oraya vardığımızda arama-

ya başlayacağız. İsterlerse toprağın altına gömmüş ol-
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sunlar, onu bulacağız!” dedi Mongard. Yedi Uyurlar’ın 

altından heykellerinin saklı olduğu tapınak ağzını 

sulandırıyordu. 

Doğruya doğru, insandan daha büyük, altından 

yedi heykel hangi korsanın ağzını sulandırmazdı ki? 

Timmy’nin Ateşkusan’ı batırmadan evvel bul-

duğu eski haritada yaklaşık da olsa tapınağın yeri 

gösterilmişti. 

Öyle bir tapınak varsa onu kesin bulacaklardı. 

Makas lakaplı Kaptan Mongard bundan adı kadar 

emindi.
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İkinci Bölüm

Malaya köyünde yaşananların ardından Atmaca 

yoluna hiç ara vermeden devam etti ve Kuzey Malez-

ya sahillerinden yukarı doğru çıktı. 

Yol boyunca güneye kereste ve meyve taşıyan 

sandallarla veya küçük teknelerle karşılaşıyorlar-

dı. Görüş alanlarına giren köylerin hepsi birbirine 

benziyordu. Etrafları ormanla çevriliydi ve sırtlarını 

bin beş yüz, iki bin metre yüksekliğindeki dağlara 

vermişlerdi. 

Alor’u geçtikten sonra kendilerini bazı adaların 

ve adacıkların arasında buldular. Bunlardan biri Lipis 

Bahru’ydu. 

Köprü üstünden etrafı izleyen Kaptan Mongard, 

Tambunan’ı çağırttı ve ona, “Geldik!” dedi. 

Atmaca burnunu, ortasından gece kadar karanlık 

üç dağın yükseldiği, etrafı ekmek kırıntılarını andıran 

adacıklarla çevrili Lipis Bahru’ya çevirdi.
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 Tambunan Kaptan’a gülümseyerek, “Lipis 

Bahru,” dedi.

Onu bulmak zor olmamıştı. Fakat Atmaca 

tam küçük adacıkların arasından geçerken büyük 

balıkçı teknelerine benzeyen yirmi kadar gemi 

aniden karşılarına çıkıp etraflarını çevirdi. 

Hepsi de baştan aşağı silahlı, ne balıkçıyla 

ne seyyahlarla ne de tacirlerle uzaktan yakından 

alakası olan adamlarla doluydu. Çinli korkunç 

korsanlardı.

Kaptan Mongard ve adamları neye uğradık-

larını şaşırmışlardı. Fakat kaçacak yerleri yoktu. 
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Mongard, “Fena faka bastık. Ağa takılmış ba-

lıktan farkımız yok! Adamlara hareket etmemelerini 

söyle. Karşı koymanın yararı yok!” dedi. 

Haksız da sayılmazdı. O daha lafını bitirmeden 

başka bir gemi daha ortaya çıktı. Ötekilerden daha 

büyüktü ve güvertesinde en azından yirmi tane top 

vardı. Davulların ve gongların sesiyle ilerliyor, dire-

ğinde kırmızı bir bayrak dalgalanıyor ve bir kadın 

kaptan tarafından yönetiliyordu. 

 Beti benzi atan Tambunan, “Cheng Shih!” diye 

bağırdı 

“O da kim?”

“Çin Denizi’ndeki en güçlü ve tehlikeli korsan. 

Söylentilere göre emri altında dört yüz korsan ta-

şıyan iki yüz Çin teknesi ve binlerce küçük sandal 

varmış,” diye açıkladı Tambunan. 

Bu sözleri duyan Mongard adamlarına bir bakış 

attı, bu bakış hepsinin hiç şanslarının olmadığını an-

lamasına yetti. 

“Bayrağımızı çekin ki tüccar olmadığımızı anla-

sınlar! Belki gitmemize izin verirler.”

‘Jolly Rogger’ ana direğe çekildi. Timmy Kid tara-

fından çizilmiş beyaz bir kafatası ve iki büyük makas 

resminin olduğu siyah bayrak belki de gerçekten ha-

yatlarını kurtaracaktı. 

Kaptan, korsanlar arasında sözsüz bir anlaşma 

olduğunu umut ediyordu. Fakat bunlar Çin Denizi’nin 
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gaddar korsanlarıydı. Mongard ve adamları onların 

sularına girmişti. Burada davetsiz misafirdiler. 

Biri Fransızca, “Silahlarınızı bırakın ve pruva ta-

rafındaki adacığa yanaşın!” diye bağırdı. Kaptan ana 

dilini duyduğuna çok şaşırmıştı. Fransız olduklarını 

nereden biliyorlardı? 

Hiç beklemeden yanaşma emri verdi. Tek kurtu-

luş yolu bu korsanların dediklerini yapmaktı. Belki 

gemide ne varsa alıp götürmek onlara yetecekti. 

Mongard bir yandan da Ateşkusan’dan aldıkları 

ganimetin büyük kısmını öteki gemileri Coimbra’da 

bıraktıklarına seviniyordu. Coimbra şimdi Sumatra 

Adası’nda kalafattaydı.
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