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İsmi Piç olan bu köpek, Allahın belâsı bir şeydi. Amerikanın altın istihsal edilen bütün Şimal 
havalisinde onu tanımıyan yok gibiydi. Hemen herkes, Piç’e “Cehennem zebanisi” lakabını 
takmıştı.

Piç’in Piç ismini koyan, bizzat şimdiki sahibi Hain Leclere’di. Bu adamın da, baş 
belâlığında, meymenetsizlikte, köpeğinden aşağı kalır yeri yoktu. Tencere yuvarlanmış, 
kapağını bulmuştu. Köpekle sahibi, birbirlerine o kadar iyi uymuştular ki…

Bu iki mahlûkun nasıl tanıştıklarını söyliyeyim: Karlı Şimal memleketlerinde, malûm olduğu 
üzre, kızak çekmeğe mahsus iri kurt cinsi köpekler ve bu köpekleri satan dükkânlar vardır. 
İşte Leclere, bu dükkânlardan birine girdiği zaman, Piç, içerde bulunuyordu. O zamanlar, 
henüz, sıska kılkuyruk itin biriydi. Diger köpeklerden fark ters ters bakması, açlıktan 
hırlaması, ve Leclere’e gözlerinin kırmızılığını göstererek hain hain bakmasıydı.

Leclere, Piç’in iri, beyaz ve sipsivri azıdişlerini görünce onu beğendi. Bu dişleri muayene 
ederken onları, başparmağına geçivermiş hissedince hayvana hayran kaldı. Müdafaa 
mekamında, Piç’in gırtlağına sarıldı… Onu sıktı, sıktı… Yarı baygın bir hale getirerek 
karların üstüne serdi…

Köpek de, insan da, üst dudaklarını yukarı doğru, çekerek ve dişlerinin pırıltısını 
göstererek biri birlerine baktılar.

Sonra, Lecler, başparmağının kanını silkerken, köpek dükkânının sahibine döndü:

— Bu köpek benim hoşuma gitti. Bunun için kaç para istiyorsunuz? - diye sordu. 

Hasılı, Piç’in Leclere tarafından alınmasına sebep ona karşı derin bir nefret duyuvermesi 
oldu.

Bu insan ve hayvan çifti, tam beş sene zarfında, Şimalin muhtelif sahalarını katetti: Saint-
Michel’den Yuko’a, oradan Pelley menbalarına, oradan taaa Peace River’e, Athabasca’ya 
ve Great Slave’a…

Geçtikleri yerde, ikisi de, kötü bir nam bırakıyorlardı: İnsanları da, köpekleri de 
kendilerinden nefret ettiriyorlardı. Piç, “Cehennem zebanisi” -Leclere de “Hain” lâkaplarını 
bu sıralarda kazandı. Piç’in Piç ismi ise babasının malûm olmadığından kinaye idi. Dükkân 
sahibi, babasının bir orman kurtu olduğunu söyliyordu. Annesi ise, - dükkâncının mübhem 
surette aklında kaldığına nazaran - geniş göğüslü, koca kafalı, kalın boyunlu ve kurnaz 
bakışlı bir köpekti; —kuduz denecek derecede hiddetliydi; hiç durmaksızın, mütemadiyen 
homurdanırdı; her an, kavgaya barışmaya hazırdı; — kedi gibi, yedi canlıydı; ve nankördü; 
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—habasetin de kendi idi; kendisine hiç bir suretle emniyet caiz olamazdı; iyilik miyilik 
bilmezdi; ondan her türlü hiyanet beklenebilirdi.

Piç, annesinin bütün nakısa ve bütün kuvvetlerine tevarüs etmiş bulunuyordu.

Hain Leclere’in insafsız tekme ve yumrukları altında, genç köpeğin ince ve nahif azası 
irileşti, kalınlaştı, mükemmelleşti; — efendisine karşı beslediği kini de, gün geçtikçe 
nemalandı, arttı!

Piç, şayet iyi bir ele düşseydi de, lâzım geldiği gibi terbiye edilseydi, mükemmel bir kızak 
köpeği olurdu. Tıynetindeki fenalıklar ört bas edilebilirdi; hayvan, faydeli hale ifrağ edilirdi. 
Fakat, Leclere, onun bütün fena, sevkitabiîlerini kamçıladı ve onları inkişaf ettirdi.

Piç’le Leclere’in macerası, beş senelik bir muharebe hikâyesi kadar boğuşma ve 
didişmeyle malâmaldir.

Bu boğuşmanın başlıca saik ve müsebbibi, Leclere’di; zira daha ilk günlerden itibaren 
köpeğe karşı beslediği kin şuurlu idi, musammemdi; — halbuki, o zamanlar henüz sıska ve 
çelimsiz olan köpek, sahibinden bilâsebep ve metotsuz olarak nefret ediyordu.

Piç, gençken ve tecrübesizken, ince ve kurnazca usullerle sahibine zarar vermiye 
muvaffak olamıyordu. (Buna, bilâhare teşebbüs edecekti.) Biçare köpecik şimdilik, 
sahibinin yumruklarına tokatlarına, tekmelerine, kamçılarına inkıyat eylemekteydi. Bu 
işkencelerin birinde, sağ kulağı sakatlandı; adaleleri dumura uğradığı için, artık dik 
duramaz oldu; gözünün üstüne doğru sarktı.

Bu sakatlanan kulak, Piç’e zalim sahibini, daimî surette kinle ve nefretle yadettrirecek bir 
hatıra mahiyetini aldı. Mütemadiyen intikam almıya yelteniyor; fakat, bunda muvaffak 
olamıyordu. Daima mağlup, daima makhur, daima münhezimdi.

Bununla beraber, sopa ve kırbaç yediği sırada öyle kindar ve tehditkâr hırlayışı, 
humurdanışı vardı ki, yenibaştan bir sille tokat yağmuru altında kalırdı. Fakat, Piç, 
annesinin hayatiyetine tevarüs etmişti. Felâketler, onun nefsine netice verdi; açlık, onu 
şişmanlattı; bu hayat mücadelesi, Piç’te fevkelbeşer bir zekâ nemalandırdı. Annesinin hile 
ve desisesine, kurt babasının da vahşi cengâverliğine tevarüs etmişti. Somurtkan, 
mütecessis, daimî surette hücumlarla amadeydi. Küfürlere havlamayla, dayağa ısırışla 
mukabele ederdi. En müthiş işkenceler bile, Piç’i yıldırmaz; inletmez, diger köpeklerin 
yaptıkları gibi, acı acı, biçare biçare ağlatmazdı.

Hayvanın bu hali, Leclere’i büsbütün küplere bindiriyor; ona her gün yeni bir ince işkence 
icat ettiriyordu. Piç’i aç bırakıyordu. Öbür köpeklerine bütün balık verdiği esnade zavallıya 
yarım balık veriyordu. Fakat, Piç, hakkını ötekilerin ağzından kapmak usulünü biliyordu. 
Kilerlere dalıyor; tenekeleri deviriyor; erzak çalıyordu. Daha bin bir türlü şirretlikle insanlara 
ve köpeklere tefevvuk ediyordu.

Bir gün, Leclere, Piç’i dövdükten sonra Babette ismindeki ondan pek aşağı köpeği okşadı. 
Piç, dayanamadı; Babette’in üstüne atlıyarak, bir ısırışta onun bacağını kırdı. Bunun 
üzerine, Leclere de, artık ebediyen alilleşen topal köpeği vurup öldürmek mecburiyetinde 
kaldı.

Piç, bütün diğer köpeklerle giriştiği kavgalarda galip geliyordu; hepsine sözünü geçiriyordu.



Beş senelik emektarlığı esnasında, ne kimseden ufak bir iltifat gördü, ne de, minimini bir 
nevaziş. Yalnız bir kere, efendisini ziyarete gelen Sunrise isminde bir missioner, daha ilk 
defa olarak gördüğü Piç’in başını okşamak istemişti de, âlemden fenalık görmiye alışan 
Piç, bunu da fenalığa makrun sandığı için, başına uzanan eli ısırıvermişti.

Köylerde ve ileri mevkilerde Piç’i gören insanlar, onu tehdit ederler; köpekler ise, diken 
diken, sırtlarını kabartırlardı ve beyaz dişlerini gösterirlerdi.

Gene başka bir gün, bir yabancı, Piç’e bir tekme attı; fakat, hayvan, bu sefer, artık illâllah 
diyerek, kurt babasından mevrus çelik çenelerini, adamın kaba etlerinde kapadı; ve 
dişlerini kemiklerine kadar işletti. Yaralı, köpeği öldürmek istedi; fakat Leclere, gözlerinden 
kıvılcımlar saçarak, belinden kamasını çekti; ve köpeğinin önünde durdu. Piç’i başkasının 
öldürmesi? Ne münasebet! Ne münasebet! Leclere, bu zevki, ancak nefsi nefisi için 
saklıyor… Bu işi bir gün, o yapacak… Lâkin…

… Lâkin meselenin neye müncer olacağını, hikâyenin sonunda göreceksiniz!..

Biri insan, biri köpek olan bu iki düşmanı, mütekabil kinleri, dostluk hissinden daha 
muhkem bağlarla biribirine bendediyordu. Leclere’in gayesi, köpeği, hakikî köpek 
menzilesine indirerek ayakları dibinde süründürmek, yaltaklandırmaktı. Fakat Piç de o göz 
yoktu. Leclere, bunu farketmekle beraber, hayvanı, ille yola getirmek için elinden geleni 
ardına koymıyordu.

Adamın, köpeği, teklif edilen yüksek meblağlar mukabilinde dahî satmaktan çekinmesi, bir 
çoklarının hayretini celbediyordu.

Bir sefer, Piç, Leclere’den, boş boğrüne yediği bir tekme ile yere yuvarlanarak, karın 
üstünde kıvranırken, zohn Kamlin demişti ki:

— Siz, en sonra bu köpeği geberteceksiniz! Üstüne üstük, onu satın almak için verdiğiniz 
parayı da kaybedeceksiniz! 

Leclere, barit bir tavırla: 

— Ben, ne yaptığımı bilirim, efendi! cevabını vermişti. 

Ahali, nasıl olup da, piçin, sahibini terketmediğine hayretteydi. Fakat, Leclere, köpeğin, 
neden dolayı kendine sadık kaldığını pekâlâ anlamıştı. Uzun zaman, dışarlarda, insan 
seslerinden uzak yerlerde yaşamış olan bu adam, konuşmasını bilmeyen her şeyin: - 
tuzağa tutulmuş tavşanın, havayı kanatlarile yırtan karganın, alaca karanlıkta bir gölge gibi 
kayan kurdun, meramlarını sezmek fendini öğrenmiti; -  

Piç’i de anlamıştı; ve bunun içindir ki, sık sık başını geriye çevirerek, ona, korkulu gözlerle 
bakıyordu. Piç, gençken bir çok defalar Leclere’in boğazına sıçramak ister gibi 
hareketlerde bulunmuştu; fakat, her seferinde, bir kırbaç darbesile, yere yuvarlanıştı. Piç’ 
ozamanlar, intikam alabilmek için kuvvetlenmeyi beklemişti. 

İki yaşına bastığı vakit, geniş göğsü, kuvvetli adaleleri, vasattan daha yüksek boyuyla, 
tüyleri dikilmiş hakikî bir Kurda benziyordu. Bir gün, Leclere, kalın kürküne sarılmış 



uyurken Piç, beklediği anın geldiğini tahmin etti. Çekingen adımlarla efendisinin yanına 
doğru süründü; kafası yere eğilmiş; kulakları dikilmiş, hasılı, mütaaammit canilere hoş bir 
yürüyüş!.. Nefesini tutuyor; soluk almamağa çabalıyordu. Ancak uyuyan adama yaklaştığı 
esnada bir lâhza durdu; efendisinin, kalın adaleli; mor ve kabarık damarlı boynuna baktı. 
Bu boyun derin ve mutarrit teneffüslerle şişip sönüyordu. 

Bu manzara karşısında, köpeğin gözleri parladı; — dumura uğratılan kulağı, yediği 
binlerce sille tokat, tekme yumruk, çektiği sayısız sefalet ve mahrumiyetler aklına geldi; — 
ve, sessiz bir siçrama ile, kendisine bunce zulümlerde bulunan efendisinin üzerine atıldı. 

Boynuna geçen azıdişleri, Leclere’i uyandırdı; hayvanî bir insiyat ile, bütün vasıtalarına 
müracaat ederek mücadeleye girişti. Vücudunu saran kürkten kurtulur kurtulmaz ellerini 
köpeğin gırtlağına kenetledi. Sonra, dönüp hayvanı altına aldı; onu agırlığile ezmek istedi: 
Fakat, Piç’in binlerce batınlık ecdattan tevarüs ettiği kendini koruma çareleri vardı: 
Leclere’in sikletini kendi üzerinde hissedince, dört pençesile, onun göğsünü, karnını 
tırmıkladı: bütün etlerini, adalesini paralamak istedi; fakat muhasımının vücudunu, 
titriyerek doğrulur görünce, kuduz bir savletle Leclere’i sarsmıya uğraştı.  

Diğer köpekler, kavga edenlerin etrafını almışlar, hırlıyorlardı. Piç, ezilmişti; nefesi 
tıkanarak mücadelede devam ediyordu; köpek arkadaşlarının kendini neredeye 
ısıracaklarını hissediyordu. Lâkin, başladığı işi sonuna kadar götürmiye, caniyane 
maksadını mutlaka muvaffakıyetle neticelendirmiye ahtetmişti. Son nefesine kadar 
boğuşacaktı. 

Bu sırada, Leclere, onu, iki elile boğazından yakalamış; sıkıyor, sıkıyor, sıkıyordu. Piç’in 
gözü sabitleşti, camlaştı; çenesini yavaş yavaş gevşedi; adamın boynundan ayrıldı; ağzı, 
siyahımsı bir köpükle dolu idi. Dili de morarmış ve şişmişti. 

— Allah belâsını versin! Allah belâsını versin! Ağzı kanımla dolu!. 

Kendi ağzı da kanile dolu idi. Hayvanı, iki elile havaya kaldırarak yere çarptı. Diğer 
köpeklerin Piç’e saldırdığını görünce, Leclere, onları koğdu. Lâkin, köpek dairesi bu sefer, 
daha uzakta teşekkül etti. Hepsi, artbacakları üstüne oturmuş; kıllarını kabartmış ve 
uluyorlardı. 

Piç, bir an hareketsiz yattıktan sonra, Leclere’in haykırması üzerine kendini topladı; ayağa 
kalktı; kuvvetsizdi. Sallanıyordu. 

Adam: 

— Ben sana gösteririm! Gösteririm ben sana it! - diye haykırdı. 

Piç, ciğerlerine dolan taze hava ile yeniden dirildikten sonra, Leclere’in yüzüne doğru 
tekrar sıçradı. Alt ve üst dişleri madenî bir seda çıkararak boşlukta birbirine çarptı. 



İkisi birden, tekrar, karın üstüne yuvarlandılar. Leclere’in yumrukları, mütemadiyen, Piç’e 
iniyordu. Yekdiğerlerine iyice hücum etmek için, arada sırada birbirlerinden ayrılıyorlardı. 

Adam, belindeki hançeri sıyırarak meseleyi bir darbe ile kökünden halledebilirdi; fakat, 
vahşî köpek, ona pençeleri ve dişlerile saldırıyordu. O da, elleri ve ,,, dişlerile mukabelede 
bulunacaktı. 

Piç sıçradı; Leclere, bir yumrukta, onu yere serdi. Üstüne atladı. Azıdişlerini omzuna 
geçirdi. Sahne, ilk insanlarla ilk hayvanların arasında cereyan eden sahnelerden biri idi. 
Daire halinde çevrelenip hırıldıyan köpekler, hadiseyi, büyük bir dikkat ve alâkayla 
seyrediyorlardı. 

Leclere, Piç’in kulak zarına bir yumruk aşketti. Bu darbe, hayvanı, yeni baştan sersemletti. 
Deken, adam, göpeğin üstüne sıçradı; dizlerile onun beline bastı; ve, vücudile üstüne 
abandı. 

Mamafih, piç, hâlâ mukavemet ediyordu. Başı, kanlı karın üstüne sarkmıştı.  

Dili, sanki hareket hassasını kaybetmiş gibi, bir karış dışarı çıkmıştı. Buna rağmen vücudu 
adamın altında tepreniyordu. 

Leclere, ansızın doğrularak hayvanı, bu seferde tekmeledi. Ve, hemen o anda, Piç’in 
dişlerini kaba etlerinde hissetti. arık dayanamayıp kamçıya sarıldı. Hasmını, kolunun var 
kuvvetile vurmıya başladı. Aynı zamanda bağırıyordu. 

— Sana göstereceğim, hinoğluhin! Seni geberteceğin, köpekoğuköpek! 

Fakat zayi ettiği kan neticesi, artık kendini ayakta tutamadı. Bayılan Piç’in yanına, karlar 
üzerine, o da düştü. Amma, köpek kendinden evel ayıldığı taktrde, kendisine bir fenalık 
yapamasın diye, onu, vücudile kapadı: Böylelikle, müthiş, beyaz dişlerin intikamından 
şimdilik kurtulmuş bulunyordu. 

Bu hadise, Sunrise’in yakınlarında cereyan etmekteydi. 

Aradan bir kaç saat geçtikten sonra, bir misiyonner, kapıyı açarak içeri girdi. 

Misiyoner, Lecler’in yanında Piç’in olmadığını görünce son derece hayrete düştü. Fakat, 
Lecler, kürkünü aralayıp da altından köpek görününce, dindar adamın hayreti büsbütün 
artık arttı. Mecruhun koluna girdi. Onu ocakbaşına götürdü. Doktor da tesadüfen orada 
bulunuyordu. İkisi birlikte, Lecler’in yaralarını sarmak istediler. 

Lâkin, o: 



— Hayır, teşekkür ederim! -diyerekten bu hizmet reddetti.- Bakacaksanız, ilk önce köpeğe 
bakın! Ölür mü dersiniz? Hayır, hayır! Buna imkân yok! Allah vermesin! Muhakkak ki 
ölmiyecektir. Aman, şunun hayatını kurtarın! 

Misiyonnerle doktor, Leclere’in gün geçtikte iyileştiğini görerek hayrete kapılıyorlardı. Fakat 
bu hadiseden sonra, öyle zayiflamıştı, öyle nöbetlere tutulmuştu ki, ilkbahardan önce 
ayağa kalkamadı.  

Piç de, belki, efendisinden daha ziyade hastalanmıştı. Bünyesinin sağlamlığı sayesinde 
hayatını kurtardı. Toprağa bağlı olarak kaldığı uzun haftalar zarfında, çatlıyan 
bacakkemikleri yeniden kaynadı; yaraları iltiyam buldu. 

Leclere, nekahat devrinde, benzi soluk ve sendeliyerek, bahçeye ilk çıktığı ve Piç’in 
kulübesi önünde iskemle atıp oturduğu zaman. Piç, hem kapıyoldaşı köpekler üzerinde, 
hem de Missiyonerin köpekleri üzerinde tefevvuku gene elegeçirmişti. Efendisini, 
dinadanın koluna abanarak dışarı çıktığını ve karşısına oturduğunu görünce, istifini 
bozmadı; teprenmedi bile… 

Adam, kadit ellerini, havaya doğru uzattı: 

— Oh, ne ılık, ne sıcacık! - dedi. - Güneş, ne güzel! 

Sonra, nazarları, köpeğe isabet etti; ve gözlerini bir alev dolaştı. Usulle, misyonerin koluna 
dokundu: 

— Aziz Peder! -diye mırıldandı. - Bu Piç’in bedenine, şüphesiz ki, bir şeytan ruhu sığınmış 
bulunuyor. 

Tabancayı yanına verin de, şu nefis güneşli havanın kendimi emniyette hissederek bir 
keyfini çıkarayım! 

Uzun haftalar geçti. Leclere, zamanını daima, evinin önünde, piç’in karşısında geçiriyordu. 
Berayı ihtiyat, tabancasını, dizleri üstünde bulunduruyordu. 

Piç, tabanca mutat yerinde mi diye, her sabah gözlerile, bir kerre arardı. Silâhı görünce, 
dudakları büzülürdü. Sanki, böylelikle meseleyi anladığını bildirmek isterdi, Leclere de, 
aynı tarz bir işmizaz ile düşmanına karşılık verirdi. 

Misyoner, günün birinde, bu yüz işaretleşmesinin farkına vardı: 

— Evet! Hakkınız var! Galiba, bu hayvan, herşeyi anlıyor! -dedi: 

Leclere, alay etti: 

— Evet, Muhterem Peder! Anlıyor! Hem nasıl!.. Dikkat! Şimdi siz de göreceksiniz! 



Piç, sanki daha iyi işitmek istiyormuş gibi, sağlam kolağını havaya dikti. 

Lecelere: 

— Öldüreceğin! -diye bağırdı. 

Piç, acı acı havladı. Tüyleri kapardı. Vücudu, bir hedefe atılmak istercesine gerindi. 

Adam, devam etti: 

— İşte, tabancamı şöööyle havaya kaldırırım… 

Ve, sahiden de namluyu havaya çevirdi. 
Köpek, bu manzara karşısında, yana doğru sıcradı; ve, kulübesinin arkasına saklandı.  

Leclere, hâlâ alay ederken, misyoner: 

— Hayret! Hayret! -diyerek, kafasını iki tarafa salladı. -Hiç de böylesini görmemiştim. 
Şaşılacak şey, doğrusu! 

Bir müddet düşünceye vardıktan sonra: 

— Peki amma… -diye sordu.- Bu hayvan sizden bu kadar nefret ediyor da, sizi kendine bu 
derece düşman biliyor da, serbest kaldığı zamanlar, niçin fırsatı ganimet bilerek kaçmıyor? 

Adam, omuzlarını, İngiliz kavmine has olan ve “Buna dair hiç bir şey bilmiyorum!”la “Bu 
meseleyi mükemmelen biliyorum!” mefhumları arasında bir manayı ifade eden bir 
hareketle kaldırdı. 

— O halde, niçin onu siz öldürmiyor; yahut başınızdan defetmiyorsunuz? 

Yeniden bir omuz hareketi. Leclere, uzun bir sükûttan sonra: 

— Onun vakti henüz gelmedi, Muhterem Peder! -dedi. -Günü gelecek; onu parça parça 
parçalayacağım! Evet, günü gelecek! 

Aradan bir müddet geçtikten sonra, adam bütün köpeklerini topladı. Vapura binerek Fortiy 
Mile’a, sonra Poreupine’e eindi; ve kumpanya komisyoncusu olup bir sene müddetle 
çalıştı. Derken tekrar metruk ve hâli Arctiue’deki koyokuk’a döndü. Oradan Yukon boyunu 
takip ederek, camptan campa konarak eski yere avdet etti. 

Bu uzun seyahat ayları esnasında, Piç, yeni çeşit enva işkencelere maruz kaldı: açlık, 
susuzluk, ateş işkencelerine… Ve, bütün bu işkenceler içinde, onun için en feci olan musikı 
işkencesine! 



Piç, musikıden nefret etmekte idi. Nağmeler duyunca, sinirleri büzülür; benliğinin en 
mahrem yerleri hırpalanır, zedelenirdi. Ve, kurt ulumalarını andıran havlayışlarla, uzun 
uzun inlerdi. Hani, kurtlar, buzlu gecelerde mahtaba karşı nasıl haykırırlar? -onun gibi! 
Bundan kendini imkânı yok menedemezdi. Yegâne zafı bu idi! Leclere’e karşı 
mücadelesinde. ancak bu musikı fasılları başladı mı idi, -zelil mevkie düşüyordu. 

Buna mukabil, Leclere, musikıye bayılıyordu. Sarhoş olunca iki zevkıni birden tatmin 
ederdi. Yani, hem armoniğini çalar; hem de, Piç’e, böylelikle eziyet ederdi! Böylelikle, 
ruhunun keşayiş bulduğunu duyardı. 

— Şimdi âlâ bir konser vereceğim! Buna ne buyurursun, Piç? -derdi. 

Gözü gibi, iyi ve ihtimamla, sarıp sarmalıyarak sakladığı, muhafaza ettiği bir armoniği 
vardı. Bu armonikle, daha hiç kimsenin, o zamana kadar işitmediği haileenğiz, korkunç 
havalar çalardı. Bunun üzerine, köpek, ebkemleşir, dişlerni esıkar, aheste aheste gerilirdi; 
kulübesinin en geri yerine kadar çekilirdi. Lecler bütün kuvvetile çalmakta devam ederek, 
hayvanı, adım adım, burnunun dibine kadar takip ederdi. İlk önce, Piç, mümkün olduğu 
kadar büzülüp tortop olmak için, yere çöküverir, fakat insafsız ve merhametsiz musikı 
kendisine yaklaştıkça, sırtını duvara dayıyarak yavaş yavaş ayağa kalkar; susta durur; ve, 
ön ayaklarını boşlukta sallayarak, sanki, etrafını ihata eden havayı nesimîdeki musikı 
nağmelerini kendinden uzaklaştırmak isterdi. 

Dişleri hâlâ sıkılmış, çeneleri hâlâ kısılmış bulunurdu. Asabî takallûsler, bütün adalelerimi 
zıpzıp oynatırdı. Başı da iki yana sallanmağa başlardı: 

Derken, artık, kendini büsbütün kaybederdi. Çeneleri gevşer ve gırtlağından gayrı tabii 
sesler çıkardı. Sonra, ıztırabı arttıkça inlemesi ve uluması da artardı. Derken, bayğın bir 
halde yere yığılırdı. 

Leclere, bu işi, pek canicesine idare ederdi doğrusu. Armoniğin seslerini en tiz perdelere 
kadar alçaltır; hıçkırıkları taklit eder; ve hayvanın bozulan sinirlerine sefalet ve korku telkin 
eylerdi. 

Bu müthiş işkenceden sonra, tam yirmi dört saat, Piç, asabî, korkak halini üzerinden 
atmazdı. Mamafih, bu halinde iken bile, arkadaşlarına tefevvukunu muhafaza eylerdi. 

Aradan zaman geçtikçe Piç’in hali büsbütün başkalaşıyordu. Bir fırsat beklediği belli idi. 
Mağmumlaştıkça mağmumlaşıyordu. Karanlık, düşünceli bir tavruhareket takınmıştı. 
Lânetleştikçe lânetleşmişti. O kadar ki, artık, Leclere’i bile korkutmıya başlıyordu. 

Ateş yakıp da ısınmak için karşısına geçtikleri zaman, Leclere, Piç’in, içine alev kızıllığı 
inikâs eden gözlerine bakar, ürperirdi. Köpegine karşı faikıyetini hissettirmek isterdi. Bu 
maksatla, ispirtoya başvururdu. Kafayı tütsüledikten sonra, armoniğini ele alırdır.  



Gantier Baba isminde bir missionner, Leclere’i, bir kere, dinsizliğinden dolayı takbih etmişti! 
Bu sözlerin, muhatabı üzerinde derin bir tesir bıraktığını görünce, telkınatını tekrarladı. 

Adam, yaz ayları zarfında, Mac Dougall’dan ayrılıp, bir sandalla Sunrise’a altın toplamıya 
gitti. Hareketinde, Thimethée Brow isminde biri ile beraberdi. Fakat muvasafatında, 
yalnızdı. Leclere’in, yolda, arkadaşile kavga ettiği anlaşıldı. Zira, la Lizzie ismindeki on 
tonneauluk tekerlekli vapur, Mac Dougall’ı, Leclere’den yirmi dört saat sonra terkettiği 
halde Sunrise’a, ondan üç gün evvel varmıştı. Üstelik, Leclere’in omzunda bir kurşun 
yarası mevcuttu ki, arkadaşile boğuştuğunu ve işin içinde cinayet olduğunu meydana 
çıkarıyordu. 

Sunrise, altın çıkan bir yer olarak tanındığı tarihten itibaren, halkla tıklım tıklımdı. Burada 
bir meyhane açılmış; bir de pansiyon yapılmıştı. Timohiee Brown gelecek diye, 
arkadaşları, meyhanede ona bir ziyafet hazırlamışlardı. Leclere’in seyahat esnasında 
kaybolan arkadaşını Sunrise’de sevmiyen yoktu. Çok atılgan, çok cesur olmaktan gayri bir 
kabahati olmıyan bu adamı, iyi kalpliliği yüzünden, herkes taktir ederdi. Buna mukabil, 
Hain Leclere’den de o derece nefret etmekte idiler. 

Binaenaleyh, Leclere, Sunrise’e gelir gelmez onu yakaladılar ve lynch (=linç) mahkemesi 
huzuruna götürdüler. 

Vaziyet, gayet basit göründü: 

Mac Dougall’dan çıktıktan sonra, iki adam, kavgaya tutuşmuş olacaklardı. Leclere’in 
mazideki kötü huyları malûm olduğu için, cinayeti işlediği şüpheden vareste görünDü. 

Diger taraftan, Leclere, bir çok teferruatı itiraf ediyor; yalnız neticeyi kabulden istinkâf 
eyliyordu. 

Onun anlattığına göre, hadise şöyle cereyan etti: 

Sunrise’e 20 mil yaklaşmış bulundukları bir sırada, kürek çekerken, ansızın, sağ taraftaki 
sahilin kayalıkları arasından iki el silh işitilmiş. Timothée Brown, göğsünden yaralı olarak, 
derhal suya yuvarlanmış; ve suyu kızıla boyamış. Akıntıda kaybolup gitmiş. Leclere, yalnız, 
omzundan yaralanmakla kalmış. Kayığın dibinde saklanmış. Suların, onu, sahile 
sürüklemesini beklemiş. Sahile çıkınca etrafı gözetlemiş. Birkaç dakika sonra, kayalıklar 
arasında iki Hindu (=kırmızı derili Amerikan vahşisi) belirmiş. Bunlar bir kayığa binerek ona 
doğru gelmek istemişler. Fakat, adam, ateş etmiş. Vahşilerden birini yaralıyarak, tıpkı 
Timothée Brown’un yuvarlandığı gibi […] suya düşürmüş.  […] dan yaralı bir halde, canını 
kurtararak, kapağı Sunrise’e atmış. 

Bütün bu izahat, hâkimlere, kâfi ve mukni görünmedi. Leclere’e on saat müsade ettiler. Bu 
on saat zarfında, nehir üstünde taharriyatta bulunarak dediklerini delâil ile isbat ederse ne 
âlâ! Adam, bir vapura binip, tahtelhıfz yola çıktı. Lâkin, muayyen zamanın hitamında, 
vapur, hiç bir müsbet netice getirmeden geri döndü. 



Bunun üzerine, Leclere’e, vasi[yetn]amesini yazmasını söylediler: […]’de 50000 dolar 
kıymetinde […] ocağı vardı. Ocaktaki tasarruf hakkını, istediğine bahşedebilirdi. 

Leclere, omuz silkti: 

— 50000 dolarımı kiliseye, köpeğimide şeytana vasiyet ediyorum. Sizden bir şey isteyip 
istemediği mi soruyorsunuz? Ricam şu: İlk önce köpeğimin canımı alın; sonra benim! 
Ricamı kabul ediyor musunuz? 

Düşünüp taşındılar. “Cehennem zebanisi” ismindeki bu köpeğin, son seyahate, 
efendisinden evel çıkmasında bir mahzur görmediler. 

Hayvanı da, siyasetgâha götürdüler. 

Siyasetgâh, bir orman kenarı, aynı zamanda dere kenarı idi. 

“Uyur su” lakabını taşıyan Charles, sağlam bir ağaca çıktı. İdam ipinin bir tarafını ufkî bir 
dala bağladı. Sabunlu ilmiği, boş bir konserve ksası üzerine çıkmış bulunan Leclere’in 
boynuna geçirdi. Yapılacak iş, köpeği öldürmeğe, sonra, mahkûmun asasına bir tekme 
indirmiye münhasır kalıyordu. Adam, boşlukta can verecekti. 

Kumandayı üzerine almış bulunan maden mühendisi Vebster Shav: 

— Haydi, bakalım, şu köpeği bağlayın! - dedi. 

Leclere, o hali ile bile alay etti. 

Cellâtlık vazifesi gören “Uyur su” eline başka bir kement daha aldı. Fakat, bir lâhza 
durarak, yüzüne gözüne hücum eden bulut halindeki iri orman sivrisineklerini kovdu. Her 
kes elini ve başını sallıyarak aynı şeyi yapmakta idi. Bir Leclere müstesna; çünkü elleri 
arkasına bağlı bulunuyordu. Hattâ, ağacın gölgesine uzanmış yatan Piç bile, ön ayaklarını 
havada sallıyarak sivrisinek koğmakta idi. 

“Uyur su”, tam köpeğe yaklaşmıştı ki, derenin üst başından - ta uzaktan uzağa, fakat vazıh 
bir haykırma işitti. Bir adam koşuyordu. Sunrise den yana geliyordu. kolunu budunu 
sallamakta idi. 

Bu gelen adam ticari eşya deposunun sahibi idi. 

Siyasetgâha yaklaşınca: 

— Durun, durun, çocuklar! - diye bağırdı. - Küçük Landy ile Bernadette geldiler… 

Mühendis, sordu: 



— Eeee? Geldilerse ne oldu? 

Depo sahibi, azıcık nefes aldıktan sonra, meseleyi anlattı: 


