
Bâtard Cellât Köpek

Bâtard was a devil. This was recognized 
throughout the Northland. “Hell's Spawn” he 
was called by many men, but his master, 
Black Leclère, chose for him the shameful 
name “Bâtard.” Now Black Leclère was also 
a devil, and the twain were well matched. 
There is a saying that when two devils come 
together, hell is to pay. This is to be expected, 
and this certainly was to be expected when 
Bâtard and Black Leclère came together.

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 belâlığın-
da, meymenetsizlikte, köpeğinden aşağı kalır 
yeri yoktu. Tencere yuvarlanmış, kapağını 
bulmuştu. Köpekle sahibi, birbirlerine o kadar 
iyi uymuştular ki…

And because he hated him with an exceeding 
bitter hate, Leclère bought Bâtard and gave 
him his shameful name. And for five years 
the twain adventured across the Northland, 
from St. Michael's and the Yukon delta to the 
head-reaches of the Pelly and even so far as 
the Peace River, Athabasca, and the Great 
Slave. And they acquired a reputation for un-
compromising wickedness, the like of which 
never before attached itself to man and dog 

Bâtard did not know his father, — hence his 
name, — but, as John Hamlin knew, his fa-
ther was a great gray timber wolf. But the 
mother of Bâtard, as he dimly remembered 
her, was snarling, bickering, obscene husky, 
full-fronted and heavy-chested, with a malign 
eye, a cat-like grip on life, and a genius for 
trickery and evil. There was neither faith nor 
trust in her. Her treachery alone could be re-
lied upon, and her wild-wood amours attested 
her general depravity.

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 ne-
fret ettiriyorlardı.  

Piç, “Cehennem zebanisi” -Leclere de “Hain” 
lâkaplarını bu sıralarda kazandı. Piç’in Piç 
ismi ise babasının malûm olmadığından ki-
naye idi. Dükkân sahibi, babasının bir orman 
kurtu olduğunu söyliyordu. Annesi ise, - 
dükkâncının mübhem surette aklında kaldığı-
na nazaran - geniş göğüslü, koca kafalı, kalın 
boyunlu ve kurnaz bakışlı bir köpekti; —
kuduz denecek derecede hiddetliydi; hiç dur-
maksızın, mütemadiyen homurdanırdı; her 
an, kavgaya barışmaya hazırdı; — kedi gibi, 
yedi canlıydı; ve nankördü; —habasetin de 
kendi idi; kendisine hiç bir suretle emniyet 
caiz olamazdı; iyilik miyilik bilmezdi; ondan 
her türlü hiyanet beklenebilirdi.



Leclère awoke to the pang of the fangs in his 
throat, and, perfect animal that he was, he 
awoke clearheaded and with full comprehen-
sion. He closed on Bâtard's windpipe with 
both his hands, and rolled out of his furs to 
get his weight uppermost. But the thousands 
of Bâtard's ancestors had clung at the throats 
of unnumbered moose and caribou and 
dragged them down, and the wisdom of those 
ancestors was his. When Leclère's weight 
came on top of him, he drove his hind legs 
upward and in, and clawed down chest and 
abdomen, ripping and tearing through skin 
and muscle. And when he felt the man's body 
wince above him and lift, he worried and 
shook at the man's throat. His team-mates 
closed around in a snarling circle, and Bâtard, 
with failing breath and fading sense, knew 
that their jaws were hungry for him. But that 
did not matter — it was the man, the man 
above him, and he ripped and clawed, and 
shook and worried, to the last ounce of his 
strength. But Leclère choked him with both 
his hands, till Bâtard's chest heaved and 
writhed for the air denied, and his eyes glazed 
and set, and his jaws slowly loosened, and his 
tongue protruded black and swollen. 

“Eh? Bon, you devil!” Leclère gurgled, 
mouth and throat clogged with his own blood, 
as he shoved the dizzy dog from him.

Boynuna geçen azıdişleri, Leclere’i 
uyandırdı; hayvanî bir insiyak ile, bütün vası-
talarına 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 üz-
erinde 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 neredeyse ısıracak-
larını hissediyordu. Lâkin, başladığı işi so-
nuna 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; çenesi 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!.
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The surgeon called it a marvel, the mission-
ary a miracle, that Leclère pulled through at 
all; and so weakened was he, that in the 
spring the fever got him, and he went on his 
back again. Bâtard had been in even worse 
plight, but his grip on life prevailed, and the 
bones of his hind legs knit, and his organs 
righted themselves, during the several weeks 
he lay strapped to the floor. And by the time 
Leclère, finally convalescent, sallow and 
shaky, took the sun by the cabin door, Bâtard 
had reasserted his supremacy among his kind, 
and brought not only his own team-mates but 
the missionary's dogs into subjection. 

He moved never a muscle, nor twitched a 
hair, when, for the first time, Leclère tottered 
out on the missionary's arm, and sank down 
slowly and with infinite caution on the three-
legged stool. 

“Bon! — “ he said. “Bon! De good sun!” And 
he stretched out his wasted hands and washed 
them in the warmth. 

Then his gaze fell on the dog, and the old 
light blazed back in his eyes. He touched the 
missionary lightly on the arm. 

“Mon père, dat is one beeg devil, dat Bâtard. 
You will bring me one pistol, so dat Ah drink 
de sun in peace.” 

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 hasta-
lanmıştı. Bünyesinin sağlamlığı sayesinde 
hayatını kurtardı. Toprağa bağlı olarak kaldığı 
uzun haftalar zarfında, çatlıyan bacakkemik-
leri yeniden kaynadı; yaraları iltiyam buldu.

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

Adam, kadit ellerini, havaya doğru uzattı:

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

Sonra, nazarları, köpeğe isabet etti; ve göz-
lerini bir alev dolaştı. Usulca, misyonerin 
koluna dokundu:

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

Tabancayı yanıma verin de, şu nefis güneşli 
havanın kendimi emniyette hissederek bir 
keyfini çıkarayım!
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It was a simple affair. He had quarrelled with 
Timothy Brown at McDougall. With Timothy 
Brown he had left McDougall. Without Timo-
thy Brown he had arrived at Sunrise. Consid-
ered in the light of his evilness, the unani-
mous conclusion was that he had killed Timo-
thy Brown. On the other hand, Leclère ac-
knowledged their facts, but challenged their 
conclusion, and gave his own explanation. 
Twenty miles out of Sunrise he and - 5 - Tim-
othy Brown were poling the boat along the 
rocky shore. From that shore two rifle-shots 
rang out. Timothy Brown pitched out of the 
boat and went down bubbling red, and that 
was the last of Timothy Brown. He, Leclère, 
pitched into the bottom of the boat with a 
stinging shoulder. He lay very quiet, peeping 
at the shore. After a time two Indians stuck up 
their heads and came out to the water's edge, 
carrying between them a birchbark canoe. As 
they launched it, Leclère let fly. He potted 
one, who went over the side after the manner 
of Timothy Brown. The other dropped into 
the bottom of the canoe, and then canoe and 
poling boat went down the stream in a drift-
ing battle. After that they hung up on a split 
current, and the canoe passed on one side of 
an island, the poling boat on the other. That 
was the last of the canoe, and he came on into 
Sunrise. Yes, from the way the Indian in the 
canoe jumped, he was sure he had potted him. 
That was all. 

This explanation was not deemed adequate. 
They gave him ten hours' grace while the 
Lizzie steamed down to investigate. Ten 
hours later she came wheezing back to Sun-
rise. There had been nothing to investigate. 
No evidence had been found to back up his 
statements. They told him to make his will, 
for he possessed a fiftythousand-dollar Sun-
rise claim, and they were a law-abiding as 
well as a law-giving breed. 

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 iti-
raf 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 silah işi-
tilmiş. Timothée Brown, göğsünden yaralı 
olarak, derhal suya yavarlanmış; 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 son-
ra, 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 yuvar-
landığı 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.
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He left McDougall in company with Timothy 
Brown, and arrived 
at Sunrise by himself. Further, it was known 
that they had quarrelled just previous to 
pulling out; for the Lizzie, a 
wheezy ten-ton sternwheeler, twenty-four 
hours behind, beat Leclère in by three days. 

Hareketinde, Timothée Brown isminde biri ile 
beraberdi. Fakat muvasafatında, yalnızdı. 
Leclere’in, yolda, arkadaşile kavga ettiği an-
laşıldı. Zira, la Lizzie ismindeki on ton-
neauluk tekerlekli vapur, Mac Dougall’ı, 
Leclere’den yirmi dört saat sonra terkettiği 
halde Sunrise’a, ondan üç gün evvel 
varmıştı. 
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