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1
Et Peşinde

Ka ran lık la din or ma nı, don muş su yo lu nun her iki ta ra fı na 
da çök müş tü. Üzer le ri ni kap la yan kı ra ğı ta ze bir rüz gâr la sü-
pü rül müş olan ağaç lar bir bir le ri ne doğ ru eğil miş ler di san ki, 
cı lız gün ışı ğın da ka ra ve me şum du lar. Ül ke de ko ca bir ses-
siz lik hü küm sü rü yor du. Top rak da can sız, ıs sız, ha re ket siz-
di, öy le si ne yal nız ve so ğuk tu ki, hü zün bi le yok tu ru hun-
da. Bir kah ka ha se zi li yor du ru hun da, ama tüm hü zün ler den 
da ha kor kunç bir kah ka ha; sfenk sin gü lüm se me si gi bi öl-
gün, kı ra ğı ka dar so ğuk ve ka tı gad dar lı ktan pa yı nı al mış bir 
kah ka ha. Son suz lu ğun, ha ya tın bi ça re li ği ve ha yat ta kal ma 
ça ba sı kar şı sın da ki ezi ci, di le ge ti ri le mez bil ge li ğiy di bu. Bu 
“Vah şi Do ğa”ydı; ku zey top rak la rı nın acı ma sız, buz kalp li 
“Vah şi Do ğa sı.” 

Ama iç böl ge ler de bir ha yat var dı ve baş kal dı rı yor du. 
Don muş ne hir ya ta ğı nın aşa ğı sın da, kur du an dı ran kö pek-
ler den  bir sü rü zor luk la iler li yor du. Sert kıl lı post la rı kı ra ğı 
ile kap lan mış tı. So luk la rı ağız la rın dan çı kar çık maz ha va da 
do nu yor, bu har lı kö pük ler ha lin de fış kır dık tan son ra be-
den le ri ni kap la yan pos ta ya pı şı yor ve kı ra ğı kris tal le ri ne 
dö nü şü yor du. Kö pek le rin üze rin de de ri ko şum lar var dı ve 
peş le rin den sü rük le dik le ri kı za ğa de ri ka yış lar la bağ lan mış-
lar dı. Kı za ğın ayak la rı yok tu. Huş ağa cı nın sağ lam ka buk-
la rın dan ya pıl mış tı ve tüm yü ze yi ka ra ya pış mış tı. Kı za ğın 
bur nu, önün de bir dal ga gi bi ka ba ran kar ta ba ka sı nın üze rin-
de ağır lık sağ la mak için bir to mar şek lin de yu ka rı kıv rıl mış tı. 
Kı za ğın üze rin de sı kı ca bağ lan mış, uzun ve dar, dik dört gen 
şek lin de bir ku tu var dı. Baş ka şey ler de var dı; bat ta ni ye ler, 
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bir bal ta, bir kah ve cez ve si ve ta va; ama bun la rın ara sın da en 
çok yer kap la yan, uzun, dar dik dört gen ku tuy du.

Kö pek le rin önün de, ge niş kar ayak ka bı la rı giy miş bir 
adam zor luk la iler li yor du. Kı za ğın ar ka sın da ise ikin ci bir 
adam. Kı zak ta, ku tu nun için de ise, zor lu iler le yi şi so na er-
miş olan bir adam ya tı yor du: Vah şi Do ğa nın ar tık ne ha re-
ket, ne de mü ca de le ede me ye cek ha le ge le ne ka dar tü ket ti ği 
ve yen di ği bir adam. Ha re ke ti sev mek, Vah şi Do ğa nın ya pa-
ca ğı şey de ğil dir. Ha yat ona kar şı bir sal dı rı dır, çün kü ha yat 
ha re ket tir ve Vah şi Do ğa da ima ha re ke ti yok et me yi he def-
ler. Akıp de ni ze ka vuş ma sı nı ön le mek için su yu don du rur; 
da mar la rın da ki re çi ne yi son dam la sı na ka dar akı ta rak, ko ca 
yü rek le ri ne ka dar don du rur ağaç la rı; ve Vah şi Do ğa en kor-
kunç ve acı ma sız ha liy le in sa na sal dı rır; ha ya tın en ye rin de 
du ra ma yan par ça sı olan, tüm ha re ket le rin ni ha yet ha re ke tin 
dur ma sıy la so nuç la na ca ğı yar gı sı na her za man baş kal dı ran 
in sa na.

Ama ön de ve ar ka da, he nüz öl me miş olan iki kor ku suz 
ve yıl maz adam zor luk la iler le me ye de vam edi yor lar dı. Be-
den le ri kürk ve yu mu şak, ta bak lan mış de riy le sa rıl mış tı. 
Don muş ne fes le rin de ki kris tal ler kir pik le ri ni, ya nak la rı nı 
ve du dak la rı nı öy le si ne kap la mış tı ki, yüz le ri ni ayırt et mek 
im kân sız dı. Ha ya le ti  an dı ran mas ke ler tak mış ol duk la rı iz-
le ni mi ni ve ri yor du bu, ger çek dı şı bir dün ya da bir hort la ğın 
ce na ze si ni kal dı ran ce na ze ci ler gi bi. Ama bü tün bun la rın al-
tın da on lar in san dı lar, ıs sız lık, boş luk ve ses siz li ğin dün ya-
sı na gi ren, uza yın de rin lik le ri ka dar uzak, ya ban cı ve öl gün 
bir dün ya nın kud re ti ne mey dan oku yan, müt hiş se rü ven ler 
pe şin de ko şan ba sit ma ce ra cı lar dı lar. 

Ko nuş ma dan iler le di ler, ne fes le ri ni ya ptık la rı işe sak lı-
yor lar dı. Ses siz lik, dört bir yan da so mut ola rak his se di len 
var lı ğıy la çev re le ri ni sar mış tı. Tıp kı de rin su lar da ki sa yı sız 
at mos fer in bir dal gı cın be de ni ni et ki le di ği gi bi et ki li yor du 
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akıl la rı nı. Son suz bir en gin li ğin ve sar sıl maz bir ira de nin 
ağır lı ğıy la ezi yor du on la rı. Zi hin le ri nin en üc ra kö şe le ri ne 
ka dar çiğ ni yor, san ki üzü mün su yu nu çı ka rır ca sı na, in san 
ru hu nun tüm sah te he ves ve he ye can la rı nı ve an lam sız öz 
de ğer le ri ni sı kıp çı ka rı yor du, ta ki ken di le ri ni fa ni ve kü çük 
var lık lar, mu az zam, an la şıl maz güç le rin ve ele ment le rin 
oyun la rı ve et ki le şim le ri ara sın da be ce rik siz ce ve bil gi siz ce 
ha re ket eden, önem siz zer re cik ler ola rak al gı la ya na ka dar. 

Bir sa at geç ti, son ra bir sa at da ha. Kı sa, gü neş siz gü nün 
cı lız ışı ğı sol ma ya baş la mış tı ki, dur gun ha va da za yıf, uzak-
lar dan ge len bir ulu ma du yul du. Hız la güç le ne rek yük sel di 
ve eriş ti ği en üst se vi ye de bir sü re çın la ya rak, ger gin bir ton-
da de vam et ti, son ra ağır ağır sus tu. Ses üz gün bir ka tı lık ve 
aç bir is tek ta şı ma sa, kay bol muş bi ri nin sız lan ma la rı ol du-
ğu sa nı la bi lir di. Ön de ki adam ba şı nı çe vir di ve göz le ri di ğer 
ada mın ki ler le bu luş tu. Ar dın dan da dar, dik dört gen ku tu-
nun iki ucun dan bir bir le ri ne ka fa sal la dı lar.

İkin ci bir ulu ma ko pa rak ses siz li ği bir iğ ne gi bi del di. İki 
adam da se sin ne re den gel di ği ni an la mış lar dı. Ar ka dan, az 
ön ce geç tik le ri kar la kap lı açık lık tan ge li yor du. Yi ne ar ka dan 
ve ikin ci ulu ma nın sa ğın dan üçün cü bir ulu ma yük se le rek 
ce vap ver di.

Ön de ki adam, “Pe şi miz de ler, Bill,” de di.
Se si çat lak ve ger çek dı şıy dı, bes bel li güç lük le ko nu şu-

yor du.
“Et çok az,” di ye ce vap ver di yol ar ka da şı. “Gün ler dir tek 

bir tav şan izi ne rast la ma dım.”
Baş ka bir şey ko nuş ma dı lar, ama ku lak la rı, ar ka la rın dan 

gel me ye de vam eden av ulu ma la rı na kar şı hep açık tı. 
Ka ran lık bas tı rın ca,s kö pek le ri de re ya ta ğı nın ya nın da ki 

bir grup la din ağa cı nın ara sı na sa lıp kamp kur du lar. Ate şin 
ya nı  ba şın da du ran ta but hem ma sa, hem de san dal ye ol-
muş tu. Ate şin uzak ucun da kü me len miş olan kurt kö pek-
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le ri ara la rın da hır la şıp da la şı yor lar dı, ama hiç bi ri uzak la şıp 
ka ran lı ğa ka rış mak ni ye tin de de ğil di. 

“Ba na ka lır sa kam pın hay li ya kı nın da lar, Henry,” de di 
Bill.

Ate şin ba şın da çö mel miş, bir buz par ça sıy la kah ve cez-
ve si ni dü zel ten Henry, ba şıy la onay la dı. Ta bu tun üze rin de 
ye ri ni alıp ye me ye baş la ya na ka dar da ko nuş ma dı.

“Post la rı nın ne re de gü ven de ola ca ğı nı bi li yor lar,” de di. 
“Yi ye cek ol mak tan sa yi ye cek bul ma yı ter cih edi yor lar. fiu 
kö pek ler çok ze ki ler.”

Bill ba şı nı sal la dı. “Ah, bi le mi yo rum.”
Ar ka da şı onu me rak la süz dü. “Kö pek le rin ze ki ol ma dık-

la rı nı söy le di ği ni ilk kez du yu yo rum.”
Ye di ği fa sul ye le ri iyi ce çiğ ne yen di ğe ri, “Henry,” de di, 

“ben kö pek le ri bes ler ken na sıl huy suz lan dık la rı nı far k et tin 
mi?”

“Ger çek ten de her za man kin den da ha ya ra maz dı lar,” di-
ye onay la dı Henry.

“Kaç kö pe ği miz var, Henry?”
“Al tı.”
“fiey, Henry…” Bill söz le ri nin da ha et ki li ol ma sı için bir 

an du rak sa dı. “Söy le di ğim gi bi, Henry, al tı kö pe ği miz var. 
Çan ta dan al tı ba lık çı kar dım. Her kö pe ğe bir ba lık ver dim ve 
bir ba lık az gel di, Henry.”

“Yan lış say mış sın dır.”
“Al tı kö pe ği miz var,” di ye sa kin ce tek rar la dı di ğe ri. “Ben 

de al tı ba lık çı kar dım. Tek Ku lak ba lık al ma dı. Son ra çan ta-
nın ba şı na dön düm ve ona ba lı ğı nı ver dim.”

“Bi zim yal nız ca al tı kö pe ği miz var,” de di Henry.
“Henry,” di ye de vam etti Bill, “ora da ki le rin hep si nin 

kö pek ol duk la rı nı söy le mi yo rum, ama ba lık alan lar ye di ta-
ney di.”

Henry ye me ği ni bı ra kıp ate şin öte ya nı na bak tı ve kö-
pek le ri say dı.
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“Yal nız ca al tı ta ne var,” de di.
“Di ğe ri nin kar la rın kar şı ta ra fı na doğ ru kaç tı ğı nı gör-

düm,” de di Bill so ğuk kan lı bir ken din den emin lik le. “Ben 
ye di ta ne gör düm.”

Yol da şı ona sı kın tı sı nı pay la şan bir ifa dey le ba ka rak, “Bu 
yol cu luk so na er di ğin de öy le se vi ne ce ğim ki,” de di.

“Ne de mek is ti yor sun?” di ye sor du Bill.
“De mek is ti yo rum ki, şu ta şı dı ğı mız yük si nir le ri ni bo-

zu yor, ha yal ler gör me ye baş lı yor sun.”
“Bu nu ben de dü şün düm,” di ye ce vap ver di Bill sı kın-

tıy la. “Bu yüz den, onu kar la rın üze rin de ko şar ken gö rün ce 
ka ra bak tım ve iz le ri ni gör düm. Son ra kö pek le ri say dım, hâ-
lâ al tı ta ney di ler. İz ler hâ lâ ora da, kar la rın üze rin de. Bak mak 
is ter mi sin? Sa na gös te ri rim.”

Henry ce vap ver me di, yal nız ca ses siz ce çiğ ne me ye de-
vam et ti, ye me ği bi tin ce de üs tü ne son bir fin can kah ve iç ti. 
Eli nin ter siy le ağ zı nı sil di.

“Öy ley se sen ce o–”
Ka ran lı ğın için de bir yer den ge len uzun, son de re ce üz-

gün, acı bir ulu ma sö zü nü kes miş ti. Su sup din le di, son ra 
eliy le ulu ma nın gel di ği yö nü  işa ret ede rek cüm le si ni bi tir-
di, “–on lar dan bi ri miy di?”

Bill ba şıy la onay la dı. “Göz le ri min be ni ya nılt tı ğı na inan-
ma yı ben de is ter dim. Kö pek le rin çı kar dı ğı hen gâ me yi sen 
de fark et tin.”

Art ar da ge len ulu ma lar ve on la ra ce vap ve ren baş ka ulu-
ma lar, ses siz li ği tı mar ha ne ye çe vi ri yor du. Her yan dan ulu-
ma lar yük se li yor du, kö pek le rin bir bir le ri ne iyi ce so kul ma-
la rı ve ate şe tüy le ri sı cak tan kav ru la cak ka dar yak laş ma la rı, 
kor ku la rı nı açı ğa vu ru yor du. Bill pi po su nu yak ma dan ön ce 
ate şe bir kaç odun da ha at tı.

“Ce sa re tin bi raz kı rıl mış gi bi,” de di Henry. 
“Henry…” De vam et me den ön ce de rin dü şün ce le re dal-
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mış bir hal de pi po sun dan bir kaç ne fes çek ti. “Henry, dü şü-
nü yor dum da, o, se nin ve be nim hiç bir za man ola ma ya ca ğı-
mız ka dar şans lı.”

Üze rin de otur duk la rı ku tu ya baş par ma ğıy la vu ra rak, 
ara la rın da ki üçün cü ki şi yi işa ret et ti.

“Sen ve ben, Henry, biz öl dü ğü müz de, ce set le ri mi zin 
üze rin de kö pek le ri uzak tu ta cak ka dar taş olur sa ken di mi zi 
şans lı sa ya lım.”

“Ama bi zim onun gi bi adam la rı mız, pa ra mız ve da ha bir 
sü rü şe yi miz yok,” di ye ce vap ver di Henry. “Uzak bir ye re 
gö mül mek, se nin ve be nim pa ra mı zın ye te ce ği şey de ğil.”

“Asıl ka fa ma ta kı lan şu ki, Henry, ken di ül ke sin de bir 
ağa olan, hiç yi ye cek ya da ba rı nak so ru nu ol ma yan böy le bir 
adam ne den kal kıp da dün ya nın, Tan rı’nın la net le di ği bu 
üc ra kö şe le ri ne ge li yor; iş te bu nu an la ya mı yo rum.”

“Yur dun da kal sa, uzun bir ömür sü re bi lir di,” di ye onay-
la dı Henry.

Bill ko nuş mak üze re ağ zı nı aç tı, ama vaz geç ti. Bu nun ye-
ri ne, dört bir yan dan üzer le ri ne ge len ka ran lık du va rı na işa-
ret et ti. Ke sif ka ran lık ta hiç bir şe kil se çi le mi yor du; yal nız ca 
kor ha lin de ki kö mür ler gi bi par la yan bir çift göz gö rü lü yor-
du. Henry ba şıy la ikin ci, son ra üçün cü bir çift gö zü işa ret 
et ti. Kamp la rı nın çev re sin de, par la yan göz ler den olu şan bir 
çem ber top lan mış tı. Ba zen bir çift göz kı pır dı yor ya da kay-
bo lup, bir an son ra ye ni den be li ri yor du.

Kö pek ler git gi de hu zur suz la nı yor lar dı; ani bir kor kuy-
la ate şe doğ ru ayak lan dı lar ve si nip, adam la rın ba cak la rı na 
sür tün me ye baş la dı lar. O kar ga şa da kö pek ler den bi ri ate şin 
ke na rın da tö kez le miş, alaz la nan pos tu nun ko ku su ha va yı 
kap lar ken acı ve kor kuy la hav la mış tı. Kı pır dan ma, göz ler-
den olu şan çem be rin bir an hu zur suz ca ha re ket len me si ne, 
hat ta bi raz ge ri le me si ne ne den ol du, ama kö pek ler su sun ca 
tek rar ye ri ne dön dü. 
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“Henry, cep ha ne mi zin bit miş ol ma sı fe ci bir ta lih siz lik.”
Bill pi po su nu bi tir miş, ar ka da şı nın ye mek ten ön ce kar-

la rın üze ri ne yer leş tir di ği la din dal la rı nın üze ri ne kürk ten 
ya pıl mış dö şe ği yay ma sı na yar dım edi yor du. Henry ho-
mur dan dı ve ça rık la rı nın bağ la rı nı çöz me ye baş la dı. 

“Kaç fi şe ğin kal dı ğı nı söy le miş tin?” di ye sor du. 
“Üç,” de di ge len ce vap. “Keş ke üç  yüz ol say dı. O za man 

on la ra gös te rir dim gün le ri ni, kah ro la sı ca lar!”
Par la yan göz le re doğ ru öf key le yum ru ğu nu sık tı ve ayak-

ka bı la rı nı us tu rup lu bir şe kil de ate şin önü ne yer leş tir me ye 
ko yul du. 

“fiu so ğuk da ar tık bit se keş ke,” di ye de vam et ti. “İki 
haf ta dır ek si el li de. Bu yol cu lu ğa keş ke hiç çık ma say dım, 
Henry. Du rum hiç ho şu ma git mi yor. Ne den se içim bir tür-
lü ra hat et me di. Keş ke le re baş la mış ken, keş ke şu yol cu luk 
bit miş ol say dı da, se nin le iki miz şim di M’Gurry Ka le si’nde 
ate şin ba şın da otur muş, kâ ğıt oy nu yor ol say dık... keş ke.”

Henry ho mur da nıp usul ca ya ta ğa gir di. Dal mak üze rey-
ken, ar ka da şı nın se si onu uyan dır dı.

“Bak sa na Henry, ge lip ba lık alan şu di ğe ri... ne den kö-
pek ler ona sal dır ma dı lar? Ca nı mı sı kan bu iş te.”

“Ka fa nı faz la yo ru yor sun, Bill,” de di uy ku lu ses. “Da ha 
ön ce böy le de ğil din. fiim di se si ni kes de uyu, sa ba ha key fin 
ye ri ne ge lir. Mi den ek şi miş, ca nı nı sı kan bu iş te.”

Adam lar tek ör tü nün al tın da yan  ya na, de rin de rin so lu-
ya rak uyu du lar. Ateş sön me ye yüz tut tu ve par la yan göz ler, 
kam pın çev re sin de oluş tur duk la rı çem be ri bi raz da ha da-
ralt tı lar. Kö pek ler kor kuy la bir bir le ri ne so kul du lar, ara da 
bir, bir çift göz yak laş tı ğın da teh dit kâr bir ha vay la hır lı yor-
lar dı. Bir ara hır la ma la rı öy le yük sel di ki Bill uyan dı. Ar ka-
da şı nın uy ku su nu böl me mek için dik kat le ya tak tan çık tı ve 
ate şe bir kaç odun at tı. Alev ler yük sel me ye baş la yın ca, par la-
yan göz ler de ge ri le di . Bi r a ra ya üşüş müş kö pek le re şöy le bir 
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bak tı. Göz le ri ni ovuş tu rup, da ha bir dik kat le bak tı on la ra. 
Son ra tek rar yor ga nın al tı na sü zül dü. 

“Henry,” de di. “Ah, Henry!”
Henry uy ku dan uya nık lı ğa ge çer ken ho mur da na rak sor-

du: “fiim di ne ol du?”
“Hiç bir şey, yal nız ca yi ne ye di ta ne ol du lar. Da ha şim di 

say dım.”
Henry bu söz le ri uy ku ya da lar ken hor la ma ya dö nü şen 

bir ho mur tuy la din le di. 
Sa bah ol du ğun da ilk uya nan ve ar ka da şı nı ya tak tan çı-

ka ran Henry ol du. Sa at al tı ya gel miş ol ma sı na rağ men gü n 
ı şı ğı na he nüz üç sa at var dı ve Henry ka ran lık ta kah val tı ha-
zır la ma ya ko yul du, Bill ise ör tü le ri top la dı ve kı za ğın ko-
şum la rı nı ha zır la dı. 

“Söy le se ne, Henry,” di ye sor du bir den bi re, “kaç kö pe ği-
miz ol du ğu nu söy le miş tin?”

“Al tı.”
“Yan lış,” de di Bill mu zaf fer bir ses to nuy la.
“Yi ne ye di mi?” di ye sor du Henry.
“Ha yır, beş; bi ri git miş.”
“La net ol sun!” Henry öf key le ba ğır dı ve ye mek pi şir me-

yi bı ra kıp kö pek le ri say ma ya git ti.
“Hak lı sın, Bill,” de di so nun da. “fiiş ko yok.”
“Hem de fır la dı ğı gi bi gi di ver miş. Du man yü zün den onu 

gö re mez dik de.”
“Hiç şan sı yok,” di ye ta mam la dı Henry. “Onu can lı can lı 

ye miş ler dir. Bah se gi re rim ki, on la rın gırt lak la rın dan ge çer-
ken bi le acı acı hav lı yor du, la net ola sı ca lar!”

“Her za man ap tal bir kö pek ti,” de di Bill.
“Ama hiç bir ap tal kö pek gi dip bu şe kil de in ti har ede cek 

ka dar ap tal ola maz.” Hay van la rın her bi ri nin be lir gin ka rak-
ter özel lik le ri ni bir an da ta nı yan, de ğer len di ren bir göz le 
eki bin ge ri ka la nı na bak tı. “Bah se gi re rim ki, di ğer le ri bu nu 
yap maz dı.”
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“So pay la ko va la san bi le ate şin ba şın dan ay rıl maz lar dı,” 
di ye onay la dı Bill. “Za ten ba na so rar san fiiş ko her za man bir 
ga rip ti.”

Ku ze ye gi den yol da ki ölü bir kö pek için söy le nen son 
söz ler bun lar dı iş te... bir çok kö pe ğin, bir çok in sa nın ar dın-
dan söy le nen ler den da ha faz la sı.



.
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2
Dişi Kurt

Kah val tı edi lip ba sit kamp mal ze me le ri kı za ğa yük le nin ce, 
adam lar har lı ate şi ar ka la rın da bı ra kıp, ka ran lı ğa doğ ru yo-
la ko yul du lar. Ay nı an da, son de re ce acı ulu ma lar yük sel di; 
ka ran lık ta bir bir le ri ne ses le nen ve ce vap ve ren ulu ma lar. 
Ko nuş ma sus tu. Gü n ı şı ğı sa at do kuz da gö rün dü. Öğ len 
olun ca gü ney ta ra fın da gök yü zü açı la rak gül ren gi ne dön-
dü ve yer yü zü nün oluş tur du ğu çı kın tı nın, me rid yen gü ne şi 
ile ku zey dün ya sı ara sı na gir di ği ye ri or ta ya çı kar dı. Ama gül 
ren gi he men sol du. Ka lan gü n ı şı ğı nın gri ren gi ise sa at üçe 
ka dar de vam et ti, son ra o da sol du ve ıs sız, ses siz böl ge nin 
üze ri ne Ku zey Kut bu ge ce si nin ör tü sü ka pan dı.

Ka ran lık bas tı rın ca sağ dan, sol dan ve ar ka dan ge len av 
ulu ma la rı yak laş tı; öy le yak laş tı lar ki, güç lük le yol alan kö-
pek le ri bir kaç kez kor ku tup kı sa bir sü re pa ni ğe ka pıl ma la-
rı na ne den ol du lar. 

Bu pa nik ler den bi ri nin so nun da, Henry ile bir lik te kö-
pek le ri ya tış tır dık la rın da, Bill:

“Keş ke bir yer ler de bir ava rast la sa lar da bi zi ra hat bı rak-
sa lar,” de di.

“Ger çek ten de çok si nir bo zu cu lar,” di ye ka tıl dı Henry.
Kamp ku ra na dek baş ka bir şey ko nuş ma dı lar.
Henry eğil miş, fo kur da yan fa sul ye ten ce re si ne buz ek-

li yor du ki, kö pek le rin ol du ğu ta raf tan ge len bir dar be se si, 
Bill’in hay kı rı şı ve acı do lu bir ulu may la ir kil di. Doğ rul du-
ğun da, ka ran lı ğın ör tü sü al tın da kar la rın içi ne doğ ru uzak la-
şan loş bir fi gü rü kay bol ma dan gö re bil di. Son ra kö pek le rin 
ara sın da ya rı mu zaf fe râ ne, ya rı yıl gın bir eday la di kil miş du-
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ran Bill’i gör dü, bir elin de sağ lam bir so pa, di ğe rin de gü neş-
te ku ru tul muş bir so mon ba lı ğı nın kuy ru ğu ve göv de si nin 
bir par ça sı var dı.

“Ya rı sı nı kap tı,” di ye açık la dı; “ama ben de ona bir ta ne 
in dir dim. Ci yak la ma la rı nı du yu yor mu sun?”

“Na sıl bir şey di?” di ye sor du Henry. 
“Gö re me dim. Ama dört ba ca ğı, ağ zı ve pos tu var dı ve 

bil di ği miz kö pek le re ben zi yor du.”
“Ev cil bir kurt ol sa ge rek.”
“Ne olur sa ol sun, la net şe yin ev cil ol du ğu ke sin, ye mek 

za ma nı bu ra ya ge lip pa yı na dü şen ba lı ğı alı yor.”
O ge ce ye mek ten son ra dik dört gen ku tu nun üze ri ne 

otu rup pi po la rı nı çı kar dık la rın da, par lak göz ler den olu şan 
çem ber da ha da yak laş tı.

“Keş ke bir grup ge yi ğe fa lan rast la sa lar da bi zi ra hat bı-
rak sa lar,” de di Bill.

Henry pek de ka tıl ma yan bir ses to nuy la söy len di ve on 
beş dakika bo yun ca ko nuş ma dan otur du lar, Henry göz le ri-
ni ate şe, Bill ise ate şin ışı ğı nın he men öte sin de, ka ran lı ğın 
için de alev alev ya nan göz le re dik miş ti. 

“Keş ke şim di M’Gurry’ye gi di yor ol say dık,” di ye tek rar 
baş la dı.

“Keş ke le ri ni de, mız mız lan ma yı da kes,” di ye öf key le 
pat la dı Henry. “Mi den ek şi miş. Ca nı nı sı kan da bu. Bir ka-
şık so da iç, ne şen ye ri ne ge lir ve da ha çe ki lir bir yol ar ka da şı 
olur sun.”

Sa bah le yin Henry, Bill’in du dak la rın dan dö kü len ağır 
kü für ler le uyan dı. Dir se ği üze rin de doğ ru lup ba kın ca, ar-
ka da şı nın har lan mış ate şin ya nın da, kö pek le rin ara sın da 
di kil di ği ni gör dü, azar la ya cak mış gi bi kol la rı nı aç mış, yü zü 
hırs la bu ruş muş tu.

“Hey!” di ye ses len di Henry. “Bu de fa ne ol du?”
“Kur ba ğa git miş,” di ye ce vap la dı di ğe ri.
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“Ha yır.”
“Sa na git miş, di yo rum.”
Henry bat ta ni ye le rin al tın dan fır la yıp kö pek le re doğ ru 

koş tu. On la rı dik kat le say dı, son ra o da, bir kö pek le ri ni da ha 
ça lan Vah şi Do ğa nın güç le ri ne kü für ler yağ dı ran ar ka da şı na 
ka tıl dı. 

“Kur ba ğa hep si nin en güç lü süy dü,” de di Bill so nun da.
“Ap tal da de ğil di,” di ye ek le di Henry.
Böy le ce iki gün için de ikin ci kez bir kö pek için son söz ler 

söy len miş olu yor du. 
Sı kın tı lı bir kah val tı edip, ka lan dört kö pe ği kı za ğa koş-

tu lar. Gün, da ha ön ce ki le rin bir tek ra rıy dı. Adam lar don-
muş dün ya da ko nuş ma dan, zor luk la iler le di ler. Ken di le ri-
ni gös ter me den peş le rin den ge len ta kip çi le ri nin ulu ma la rı 
dı şın da tam bir ses siz lik hâ kim di. İkin di ye doğ ru ge ce nin 
bas tır ma sıy la bir lik te, ta kip çi ler her za man yap tık la rı gi bi 
yak la şın ca ulu ma lar da ha da ya kın dan du yul ma ya baş la dı; 
kö pek ler de he ye can la nıp kork tu lar ve pa ni ğe ka pı lıp ko-
şum la rı bir bi ri ne ka rış tı ra rak, adam la rın sı kın tı sı nın da ha 
da art ma sı na ne den ol du lar. 

Bill o ge ce işi ni bi ti rin ce tat min ol muş bir ifa dey le di ki le-
rek, “İş te bu işi ni zi gö rür, bu da la mah luk lar si zi,” de di. 

Henry ye mek pi şir me yi bı ra kıp bak ma ya git ti. Or ta ğı kö-
pek le ri sa de ce bağ la mak la kal ma mış, Kı zıl de ri li le rin yap tı ğı 
gi bi bağ la rı so pa lar la sağ lam laş tır mış tı. Her kö pe ğin boy nu-
na de ri bir ka yış ge çir miş ti. Bu ka yı şa da, kö pe ğin diş le ri ni 
ge çi re me ye ce ği ka dar boy nu na ya kın olan, yak la şık bir  bu-
çuk met re bo yun da ka lın bir so pa bağ la mış tı. So pa nın di ğer 
ucu ise de ri bir ka yış la yer de ki bir ka zı ğa bağ lan mış tı. Kö pek 
so pa nın ken di si ne ya kın ucun da ki ka yı şı çiğ ne ye mi yor du. 
So pa da, di ğer ucu bağ la yan de ri ye ulaş ma sı nı en gel li yor du. 

Henry onay la yan bir ifa dey le ba şı nı sal la dı. 
“Tek Ku lak’ı an cak bu nun la zap te de bi li riz,” de di. “De ri-
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yi tıp kı bir bı çak gi bi, hem de bı çak ka dar hız lı ke mi re bi li-
yor. Sa bah hep si sağ sa lim bu ra da ola cak lar.”

“Ta bii ki, öy le ola cak,” di ye onay la dı Bill. “Bi ri ek sik 
olur sa, kah ve mi iç me den yo la çı ka rım.”

Yat ma za ma nı gel di ğin de Henry çev re le ri ni sa ran par lak 
çem be ri işa ret ede rek, “On la rı öl dü re cek ka dar mal ze me-
miz ol ma dı ğı nı bi li yor lar,” de di. “İki kur şun sı ka bil sey dik, 
da ha öl çü lü dav ra nır lar dı. Her ge ce da ha da yak la şı yor lar. 
Göz le ri ni ateş ten ayır da bir bak, iş te! fiu nu gör dün mü?”

İki adam bir sü re, ateş ışı ğı nın çev re sin de ki be lir siz şe kil-
le rin kı pır tı la rı nı iz le di ler. Ka ran lık ta bir çift gö zün alev alev 
yan dı ğı ye re dik kat le ve sü rek li ba kın ca, hay va nın şek li ya-
vaş ya vaş be li ri yor du. Ba zen bu şe kil le rin kı pır da dı ğı nı bi le 
gö re bi li yor lar dı.

Kö pek le rin ol du ğu ta raf tan ge len bir ses adam la rın dik-
ka ti ni çek ti. Tek Ku lak ke sik ke sik, he ye can la in li yor, ka ran-
lı ğa doğ ru git mek is ter ce si ne so pa sı nı çe kiş ti ri yor, ara da bir 
de du rup, diş le riy le so pa ya çıl gın ca sal dı rı yor du. 

“fiu na bak sa na, Bill,” di ye fı sıl da dı Henry.
Kö pe ği an dı ran bir hay van ateş ışı ğı nda sin si, yan yan 

ha re ket ede rek sü zü lü yor du. Te red düt le ka rı şık bir cü ret le 
ha re ket edi yor, adam la rı dik kat le göz lü yor du, dik ka ti ni ise 
kö pek le re ver miş ti. Tek Ku lak so pa yı da vet siz mi sa fi rin ol-
du ğu ta ra fa doğ ru iyi ce çe ke rek he ye can la in le di. 

“Bu da la Tek Ku lak, hiç de kork muş gi bi gö rün mü yor,” 
de di Bill al çak bir ses le. 

“Bu bir di şi kurt,” di ye ce vap ver di Henry fı sıl da ya rak, 
“bu da fiiş ko ile Kur ba ğa’ya ne ol du ğu nu açık lı yor. Sü rü nün 
kul lan dı ğı yem o. Kö pe ği o çe ki yor, di ğer le ri de bir den or ta-
ya çı kıp yi yor lar.”

Ateş çı tır da dı. Bir odun par ça sı bir gü rül tüy le çat la yıp 
bö lün dü. Se si du yan hay van ka ran lı ğa doğ ru kaç tı. 

“Henry, dü şü nü yo rum da,” di ye baş la dı Bill.
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“Ne dü şü nü yor sun?”
“Dü şü nü yo rum da, ga li ba so pay la vur du ğum hay van 

buy du.”
Henry, “Bun dan hiç şüp hem yok,” di ye ce vap ver di. 
“fiu nu da söy le me li yim ki,” di ye de vam et ti Henry, “o 

hay va nın kamp ateş le riy le aşi na lı ğı tu haf ve uğur suz bir 
şey.”

“Sı ra dan bir kurt tan da ha faz la sı nı bil di ği ke sin,” di ye ka-
tıl dı Henry. “Ye mek sa ati kö pek le rin ya nı na yak laş ma yı bi-
len bir kurt, gö rüp ge çir miş, de mek tir.”

“İh ti yar Vil lan’ın kö pek le rin den bi ri ka çıp kurt la rın ara-
sı na ka rış mış tı,” di ye yük sek ses le dü şün ce le re dal dı Bill. 
“Ta bii ya. Litt le Stick’de, bir ge yik böl ge sin de onu vu rup 
sü rü den ka çır mış tım. İh ti yar Vil lan da be bek gi bi ağ la mış tı. 
Onu üç yıl dır gör me di ği ni söy le miş ti. De mek on ca za ma-
ndır kurt lar la bir lik tey miş.”

“Ben ce tam üs tü ne bas tın, Bill. O kurt as lın da bir kö pek, 
in san elin den de fa lar ca ba lık ye miş.”

“Eli me bir fır sat ge çer se, as lın da bir kö pek olan o kurt 
ar tık sa de ce bir et par ça sı ola cak,” de di Bill. “Baş ka hay van 
kay bet me yi gö ze ala ma yız.”

“Ama yal nız üç fi şe ğin var,” di ye kar şı çık tı Henry.
“Çok iyi ni şan ala na ka dar bek le ye ce ğim,” di ye ce vap 

gel di.
Sa bah olun ca Henry ate şi can lan dı rıp, ar ka da şı nın hor la-

ma la rı eş li ğin de kah val tı pi şir di. 
Onu kah val tı için kal dı rır ken, “Öy le ra hat uyu yor dun 

ki,” de di, “uyan dır ma ya kı ya ma dım.”
Bill uy ku lu uy ku lu ye me ye baş la dı. Fin ca nı nın boş ol du-

ğu nu fark et ti ve cez ve ye doğ ru uzan dı. Ama cez ve bir kol 
bo yun dan da ha uzak ta, Henry’nin ya nın day dı. 

“Bak sa na, Henry,” di ye söy len di na zik çe, “bir şey unut-
ma dın mı?”
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Henry dik kat le et ra fı na ba kın dı ve ba şı nı iki ya na sal la dı. 
Bill boş fin ca nı uzat tı.

“Sa na kah ve yok,” de di Henry.
“Bit me di ya?” di ye sor du Bill en di şey le.
“Ha yır.”
“Sin di ri mi me do ku na ca ğı nı san mı yor sun her hal de.”
Bill’in yü zü öf key le kıp kır mı zı ol du.
“Ma dem öy le, açık la ma nı din le mek için sa bır sız la nı yo-

rum.”
“Span ker git miş,” di ye ce vap ver di Henry.
Bill ta lih siz li ği ka bul len miş bir ha vay la, te red düt et me-

den ba şı nı çe vir di ve otur du ğu yer den kö pek le ri say dı.
“Na sıl ol muş?” di ye sor du so ğuk bir ifa dey le.
Henry omuz la rı nı silk ti. “Bil mi yo rum. Ta bii Tek Ku lak 

çiğ ne ye rek onu ser best bı rak ma dıy sa. Ken di ba şı na yap mış 
ola ma ya ca ğı ke sin.”

“La net ola sı ca.” Bill ağır bir ha vay la ve ya vaş ça ko nu şu-
yor du, se sin de için de ki öf ke den iz yok tu. “Çiğ ne ye rek ken-
di ni kur ta ra ma dı ğı için, Span ker’ı kur tar mış.”

“Eh, na sıl ol sa Span ker’ın acı sı ar tık din miş tir; her hal de 
şim di ye dek çok tan sin di ril miş, yir mi kur dun mi de sin de 
do la şı yor dur.” Henry’nin son ka yıp kö pe ğin ar dın dan söy-
le di ği son söz ler bun lar dı. “Bi raz kah ve al, Bill.”

Ama Bill ba şı nı sal la dı.
Henry cez ve yi uza ta rak, “Al hay di,” di ye ıs rar et ti.
Bill fin ca nı nı çek ti. “Alır sam ne ola yım. Bir kö pek da ha 

kay bo lur sa al ma ya ca ğı mı söy le dim, ala cak da de ği lim.”
Henry baş tan çı kar mak is ter ce si ne, “fia ha ne bir kah ve 

doğ ru su,” de di. 
Ama Bill inat çıy dı, ku ru ku ru kah val tı et ti, bir yan dan da 

yap tı ğı nu ma ra için Tek Ku lak’a ses siz ce kü für ler yağ dı rı-
yor du. 

Yo la çı kar lar ken Bill, “Bu ge ce on la rı bir bir le ri ne ula şa-


