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“A şın dı ra rak zin ci ri ni alış kan lı ğın, 
Sıç ra yıp ge lir es ki öz lem ler gö çe be mi sa li; 
Uy sal lı ğın uzun uy ku sun dan, 
Ye ni den uyan dı rır ka nın da ki vahşeti.”

Buck, ba şın da do la nan beladan, hem yal nız ken di
nin de ğil, Pu get Sound’ dan San Diego’ ya uza nan top rak
lar üs tün de ki güç lü kuv vet li, uzun, sı cak tüy lü tüm kı yı 
kö pek le ri nin ba şın da do la nan be ladan ha ber siz di. Ha
ber siz di, çün kü Buck ga ze te le ri oku ma mış tı. Oku muş 
ol say dı, bü tün ge mi ve nak li yat şir ket le ri nin ye ni bir bu
lu şu dün ya nın dört bir ya nı na avaz avaz du yur duk la rı nı 
bi le cek ti. Ku tup ka ran lı ğın da ba şıboş do la şan in san lar, 
sa rı bir ma den bul muş lar dı. Bin ler ce ki şi bu sa rı ma den 
için Ku ze y’e akın edi yor du. Bu in san la rın kö pek le re ge
rek si ni mi var  dı. Ağır, yo ru cu iş le rin üs te sin den ge le bi le
cek, ka  rakı şa da ya na bi le cek, uzun tüy lü, iri, güç lü kö
pek   le re. Buck iriy di, Buck güç lüy dü ve Buck’ ın uzun 
tüy le ri var dı.

Buck, gü neş li San ta Cla ra Va di si’n de ki bü yük bir ev
de ya şı yor du. Yar gıç Miller’ ın ye ri de nir di bu ra ya: Yol dan 
içeri de, ağaç la rın ara sı na giz len miş, sık dal lar ara sın dan 
an cak dört bir ya nı nı do la nan ge niş te ra  sın yer yer gö rün

1

İlkele doğru
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dü ğü bir ev di bu. Ge niş çi men lik ler ara sın dan ve uzun 
ka vak ağaç la rı nın bir bi ri ne do  lan mış dal la rı al tın dan kıv
rı la rak uza nan, ça kıl lı ara ba yo luy la eve ula şı lır dı. Bu, ön
den bü yük gö rü nen evin ar ka sın da ki her şey, ön den gö
rün dü ğün den de bü yük tü. Bir dü zi ne se yis ve uşa ğın ça
lış tı ğı bü yük ahır lar; as ma lar la sar maş do laş, di zi di zi hiz
metkâr ku lü be le ri; göz ala bil di ği ne uza nan düz gün sı ra lar 
bo yun ca kü çük çift lik bi na la rı; uzun as ma çar dak la rı; ye
şil çi men ler; mey ve ve çi lek bah çe le ri. Bü tün bun lar dan 
baş ka, ar tez yen ku  yu su nun pom pa dai re si ve Yar gıç Mil
ler’ ın oğul la rı nın sa bah ları içi ne dal dık la rı ve sı cak ikin di
le re se rin lik ge ti ren ko ca man çi men to ha vuz var dı.

Ve bü tün bu uç suz bu cak sız top rak la ra, bu son suz 
zen  gin li ğe ka yıt sız şart sız ege men olan tek var lık Buck’ 
 tı. Bu ra da doğ muş tu, öm rü nün dört yı lı nı bu ra da ge çir
miş ti. Yar gıç Miller’ın ma likâne sin de Buck’ tan baş ka kö
pek ler de var dı kuş ku suz; böy le si ne bü yük, böy le si ne 
ge niş bir yer de baş ka kö pek ler ol ma dan ol maz dı. Ama 
on la rın hük mü yok tu. Ge  lip ge çi ciy di hep si. On lar ka la
ba lık kö pek ku lü be  le rin de otu rur lar ya da Ja pon fi no su 
Toots ve ya tüy  süz Mek si ka lı Ysa bel gi bi, evin ka ran lık 
kö şe le rin de göz den uzak, ha nım ha nım cık ya şar lar dı: 
Kırk yıl da bir bu run la rı nı dı şa rı uza tan, pek en der top ra
ğa ba san ga rip ya ra tık lar dı bun lar.

Dı şarı da ise, pen ce re ler den ken di le ri ni kol la yan, sü
pür ge ler, so pa lar la do nan mış bir hiz met çi or du su ta ra
fın dan ko ru nan Toots ve Ysabel’ e ür kü tü cü hav la ma lar la 
gözda ğı ve ren, en azın dan yir mi av kö pe ği var dı. 

Ama Buck, ne bu ka la ba lık ku lü be le rin ne de evin 
kö pe ğiy di. O bü tün ma likâne nin sa hi biy di. Yar gı ç’ın oğul
la rıy la be ra ber yüz me ha vu zu na da lar, ava çı kar; uzun 
ak şam ve sa bah ge zi le rin de Yar gı ç’ın kız la rı Mol lie ve 
Alice’ e eş lik eder; kış ge ce le ri ki tap lı ğın gü rül gü  rül ya
nan şö mi ne si önün de ma likâne sa  hi bi nin ayak  ları di bi ne 
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uza nır, Yar gı ç’ın to run la rı nı sır tın da ta şır ya da on la rı çi
men ler de yu var lar, ahır  la rın ya nın da ki çeş me ye ka dar, 
hat ta da ha da öte  le re, ça yır la ra ve çi lek bah çe le ri ne uza
nan teh li ke li se rü ven le rin de ön le ri ne dü şüp on la ra ko ru
yu cu luk eder di. Av kö pek le ri nin ara sın da, her şe ye te pe
den ba kan bir eday la aza met li aza met li do la şır; Toots ve 
Ysabel’ e ise ka fa sı nı çe vi rip bak maz dı bi le. Çün kü kral dı 
o. Yar gıç Miller’ ın ma li kâ ne sin de ki bü  tün yü rü yen, sü rü
nen ve uçan ya ra tık la rın, in san lar da da hil her şe yin kra
lıy dı o.

Ba ba sı El mo, iri bir St. Bernard’ dı. Yar gı ç’ın can yol
 da şıy dı. Buck da ba ba sı nın izin den gi de ce ğe ben zi  yor du. 
O ka dar iri de ğil di, an cak yet miş ki lo ge li yor du. Çün kü 
an ne si Shep, bir İs koç ço ban kö pe ğiy di. Ama yi ne de, ya
şa mı nın zen gin li ğin den ve çev re sin de uyan dır dı ğı say gı
dan ge len bir gu rur la, bu yet miş ki lo, ger çek bir kral eda
sıy la sa lın ma sı na ye ti yor du. Yav ru lu ğun dan bu ya na ge
çen dört yıl bo yun  ca, be si li bir aris tok rat ha ya tı ya şa mış
tı; ken di ne bü  yük gü ve ni var dı, hat ta çev re den ko puk 
ya şa ma la  rın dan do la yı ara da bir taş ra lı bey ler de gö rül
dü ğü gi bi bi raz da ken di ni be ğen miş ti. Ama Buck ken di
ni, sa de ce şı mar tıl mış, el üs tün de tu tu lan bir ev kö pe ği 
ol mak tan kur tar mış tı. Av ve her tür lü açık ha va eğ len ce
si yağ lan ma sı nı ön le miş, kas la rı nı güç len  dir miş ti; su ya 
olan sev gi si, tıp kı so ğuk suy la yı ka  nan lar da ol du ğu gi bi, 
onun için ay rı bir güç ve sağ  lık kay na ğı idi.

İş te 1897 son ba ha rın da, Klondike’ ta bu lu nan zen
gin ma den, in san la rı dün ya nın dört bir ya nın dan buz lar
la kap lı Ku ze y’e sü rük ler ken; Buck’ ın, bu gu rur lu kö pe
ğin için de bu lun du ğu du rum buy du. Ama Buck ga ze te
le ri oku ma mış tı ve bah çı van ya mak la rın dan bi ri olan 
Manuel’ in ne hi noğ luhin, ne fır sat çı bir adam ol du ğu nu 
da bil mi yor du. Manuel’ in bir tür  lü kur tu la ma dı ğı, boy
nu na ası lı bir de gü na hı var  dı üs te lik. Çin lo tar ya sı oy na
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ma ya ba yı lır dı. Yal nız oy na sa ne ise... Bir de ku mar da 
Nuh der pey gam ber de mez, ken di bil di ğin den şaş maz 
bir inat çı lı ğı var dı. Onu da ha çok mah ve den de bu inat
çı lı ğıy dı. Çün kü böy le bur nu nun doğ ru su na ku mar oy
na mak için pa ra, hem de çok pa ra ge rek liy di. Oy sa bir 
bah çı van ya ma ğı nın üc re ti, ka rı sı ve sa yı sı nı ken di si nin 
de bil me di ği be be le ri nin ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya kı tı 
kı tı na ye ti yor du.

Manuel’ in iha ne ti nin o unu tul maz ge ce si, Yar gıç, 
Üzüm Ye tiş ti ri ci le ri Bir li ği’ nin top lan tı sın day dı; oğ lan lar 
da bir spor ku lü bü kur mak için ken di ara la rın da top lan
mış lar dı. Buck’ ın şöy le bir ge zin ti san dı ğı yü rü yüş le rin
de, mey ve bah çe sin den öte ye gi der ler ken kim se Buck’ la 
Manuel’ i gör me di. Ve bir tek ada mın dı şın da hiç kim se, 
Col le ge Park de ni len ara is tas yo na ge liş le ri nin de far kı na 
var ma dı. Bu adam Manuel’ le ko nuş tu ve ara la rın da pa
ra lar şın gır  da dı. Ya ban cı, “Tes lim et me den ön ce ma lı 
bağ la say  dın keşke,” de di ters ters. Ma  nuel ka lın bir ipi 
Buck’  ın boy nu na ge çir di, tas ma nın al tın dan iki ke re do
la dı. Ya ban cı, “İ pi bir bük tün mü, hep ten ke ser sin nefe
sini,” di ye ho mur da na rak akıl ver di Manuel’ e.

Buck, boy nu na do la nan ipi ses siz bir gu rur la ka bul 
et miş ti. Alı şık ol ma dı ğı bir dav ra nış tı bu. Ama ta  nı dı ğı 
ki şi le re gü ven me yi ve ken di sin den da ha çok ak lı eren le
rin yap tık la rı na ses çı kar ma dan bo yun eğ me yi öğ ren miş
ti. Yal nız, ipin ucu ya ban cı nın eli ne ge çin ce teh dit edi ci 
bir ton da hır la dı. Hoş nut suz lu ğu nu be lirt miş ti sa de ce. 
Buck için dü şün ce si ni be lirt mek de mek, em ret mek de
mek ti. Ken di ne olan gü  ve ni, bu nun böy le ol du ğu na 
inan dır mış tı onu. Ama Buck, hiç de bek le me di ği, alış ma
dı ğı bir dav ra nış la kar şı laş tı. Ya ban cı ya hır lar hır la maz, 
boy nu na do lan mış ip bir an da da ral dı, ne fes ala maz ol
du. O öf key le ada mın üs tü ne at la dı, ama ya ban cı, onu 
da ha ha va day ken bo ğa zın dan sı kı ca kav ra yıp be ce rik li 
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bir bü küş le ge ri sin ge ri ye, sırtüs tü ye re fır  lat tı. Di li ağ
zın dan sar kan Buck, ne fes ala bil mek için ko ca göğ sü nü 
bir kö rük gi bi in di rip kal dır ma ya ça lı  şı yor du, ama ça ba sı 
bo şu nay dı. Öf key le bo ğu şur ken, ip aman sız bir şe kil de 
sı kıl dı. Öm rün de hiç bir za man böy le si ne kö tü dav ran
ma mış lar dı ona ve öm rün de hiç bir za man böy le si ne öf
ke len me miş ti. Ama ne yap sın ki gü cü ke sil di, göz le ri 
cam gi bi do nuk laş tı; ön le rin de tren du rup da iki ki şi 
ken di si ni yük va go nu na fır lat tık la rı za man, olan la rın far
kı na va ra ma ya cak ka dar ken din den geç miş ti.

Ken di ne gel di ği za man, di li nin acıdığını ve va go na 
ben zer bir yer de sal la na yıkıla yol aldığını fark eder gi bi 
ol du. Lo ko mo ti fin bir ge çi di be lir le yen kı sık ve acı dü
düğü ne re de ol du ğu nu an lat ma ya yet miş ti ona. Buck da
ha önce le ri, çok ke re Yargıç’la bir lik te yol cu luk yapmıştı. 
Ama için de bu lun du ğu şu yük va go nu, önce ki ra hat yol
cu luk lar dan hay li farklıydı. Kir pik le ri ni ara ladı ve gözle
ri tahtından uzak laştırılmak is te nen bir kralın ki niy le, 
amansız öfke siy le dol du. Yanında ki adam, bu gözler de ki 
kor kunç an lamı kav ramış gi bi bo ğazına sarılmak için fır
ladı, ama Buck on dan çok da ha çe vik ti. Bir an da çe ne le
ri adamın eli nin üze rin de ki lit len di ve ye ni den ken din
den ge çi ri lin ce ye ka dar da açılmadı.

Adam par ça lan mış eli ni sak la ya rak, bo ğuş ma nın se
si ne ko şup ge len tren me mu ru na, “Ya, ara da bir nö  bet 
ge li yor da,” de di. “Pat ro nun is te ği üze ri ne Fris co’ ya gö tü
rü yo rum. Ora da ki bir de li dok to ru, sö züm ona bu nu iyi
leş ti re bi le ce ği ni sanıyormuş.” 

San Fran cis co rıh tı mın da bir mey ha ne nin ar ka sın 
da ki kü çük sun dur ma da, adam o ge ce ki tren yol cu lu
ğun dan epey ya kın dı mey ha ne ci ye.

“E li me ge çen to pu to pu el li kâğıt,” di ye ho mur dan
dı. “T rink pe şin, bin pa pel ver se ler, böy le işe gir mem bir 
daha.” 
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Eli kan lı bir men dil le sa rı lıy dı, pan to lo nu nun sağ 
pa ça sı da diz den bi le ğe ka dar boy dan bo ya yır tıl mış tı.

“Ö te ki ena yi ne ka dar aldı?” di ye sor du mey ha ne ci.
“Yüz kâğıt,” di ye ce vap la dı. “İ nan ol sun, bir me te  lik 

ek si ği ne yanaşmadı.” 
“Böy le ce yüz el li ediyor,” di ye he sap la dı mey ha ne ci. 

“De ğer de doğ ru su, yok sa baş tanka ra gir mez dim bu işe.” 
Buck’ ı ka çı ran adam, kan lı sar gı la rı çö züp ya ra lı eli

ne bak tı. “Ku duz olmazsam...” 
“O za man, ası la rak öl mek için doğ dun demektir,” di

 ye gül dü mey ha ne ci. “Ha di, vol ta nı al ma dan yar dım edi
ver bana.” 

Olup bi ten ler den şaş kı na dön müş, bo ğa zın da ve di
 lin de da ya nıl maz acı lar du yan Buck, ken di ne bu dav ra
nı şı layık gö ren le re kar şı koy mak için de be le ni yor du. 
Ama her se fe rin de adam lar onu ye re yı kıp so lu ğu nu ke
sin ce ye dek sı kı yor lar dı boy nun da ki ipi. Bu, ağır pi rinç 
tas ma nın boy nun dan çı ka rıl ma sı na ka dar böy le sü rüp 
git ti. Ken di tas ma sın dan son ra, sı ra ipin çı ka rıl ma sı na 
gel di ve ne den son ra Buck, ka fe se ben zer bir san dı ğın 
içi ne fır la tıl dı.

İş ken cey le ge çen ge ce nin ge ri ka lan bö lü mün de, öf
ke si ni ve ya ra lan mış gu ru ru nu ta ze le ye rek yat tı ora da. 
Bü tün bun lar dan hiç bir şey an la ya mı yor du. 

Bun lar, bu ya ban cı adam lar ne is ti yor lar dı on dan? 
Ne den bu da ra cık ka fes te ka pa lı tu tu yor lar dı ken di si ni? 
Ne de ni ni bil mi yor du, ama yak la şan teh li ke nin bel li be
lir siz sez gi si ca nı nı sı kı yor du. Bü tün ge ce ka pı nın gı cır
da ya rak açıl dı ğı her se fer, Yar gı ç’ı ya da hiç de ğil se ço
cuk la rı gör mek umu duy la aya ğa fır la dı. Ama her se fe rin
de gör dü ğü, yağ kan di li nin sol gun ışı ğın da uza nıp ken di
si ne ba kan mey ha ne ci nin şiş su ra tıy dı. Ve yi ne her se fe
rin de, Buck’ ın bo ğa zın da tit re şen se vinç do lu hav la ma, 
vah şi bir hır la ma ya dö nü yor du.
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Ama mey ha ne ci do kun mu yor du ona. Sa bah le yin 
dört ki şi ge lip ka fe si yük len di ler. Ye ni iş ken ce ci ler, di ye 
dü şün dü Buck; çün kü, kı lık sız, saç la rı sa kal la rı na ka  rış
mış, kö tü gö rü nüş lü kim se ler di bun lar; par mak lık  la rın 
ar ka sın da hid det le kö pü rüp öf ke len di. Adam lar sa de ce 
gül dü ler ve onu so pa lar la dürt tü ler. Buck, adam la rın da 
bü tün is te dik le ri nin bu ol du ğu nu an la yın   ca ya dek, diş le
riy le so pa la ra sal dı rıp dur du. Far kı na va  rın ca da so mur
tup ye re uzan dı ve ka fe sin kal dı rı lıp bir va go na yük len
me si ne hiç ses çı  kar ma dı. On dan son  ra, içi ne ka pa tıl dı ğı 
ka fes el den ele do laş ma ya baş la  dı. İs tas yon da ki me mur
lar onu al dı lar; bir baş ka va go na gö tü rül dü; bir ara ba va
pu ru nun için de, çe şit li ku tu lar ve pa ket ler ara sın da bir 
yük ara ba sın da ta şın dı; va  pur dan kam yon la çı ka rı lıp bü
yük bir de mir yo lu am ba  rı na ge ti ril di ve so nun da da bir 
eksp re se yer leş ti ril di.

İki gün iki ge ce, bu eksp res, acı acı ba ğı ran lo ko mo
ti fin ar ka sın da çe ki lip dur du; Buck da iki gün iki ge  ce ne 
ye di ne iç ti. Ön ce le ri öf key le, hınç la tren me   mur la rı nın 
ya nı na so kul ma la rı na hır la ya rak kar şı koy du, on lar da 
onu kız dı rıp huy lan dı ra rak kar şı lık ver di ler. Hır sın dan 
tit re yip ağ zı kö pü re rek ken di ni par mak lık la ra at tı ğı za
man ona gül dü ler, alay et ti ler. Kar şı sı na ge çip iğ  renç kö
pek ler gi bi hır la yıp hav la dı lar, ke di gi bi mi yav la dı lar, kol
la rı nı ka nat gi bi çır pa rak ho roz lar gi bi öt tü ler. Bü tün 
bun lar çok saç may dı, bi li yor du; bu yüz den de gu ru ru 
da ha çok in ci ni yor, öf ke si bi rik tik çe bi ri ki yor du. Aç lı ğa 
pek al dır dı ğı yok tu, ama su suz lu ğa da ya na mı yor, bu da 
öf ke si ni kö rük le yip par la ma ya ha zır bir ateş ha li ne ge  ti
ri yor du. Ger çek ten de, çok si nir li ve du yar lı ol du  ğu için, 
kar şı laş tı ğı kö tü dav ra nış onu has ta et miş, ze de le miş ti. 
Bo ğa zı şiş miş, di li il ti hap lan mış, ate  şi yük sel miş ti.

Bir tek şe ye se vi ni yor du: İp boy nun da de ğil di ar tık. 
İp kar şı sın da ki le re hak sız bir üs tün lük ver miş ti; ama ar tık 



20

boy nun da ol ma dı ğı na gö re, gün le ri ni gös te re cek ti on la ra. 
Bir da ha ip ge çi re me ye cek ler di boy nu na. Bu ko nu da ka
rar lıy dı, iki gün iki ge ce ne ye di ne iç ti. Bu iki gün iki 
ge ce lik sı kın tı sü re sin ce de ken di ne ça ta cak ilk in san için 
pek de ha yır lı ol ma ya cak bir hırs la dol dur du içi ni. Göz
le ri ni kan bü rü müş, öf ke den ku du ran bir ca na va ra dön
müş tü. Öy le si ne de ğiş miş ti ki, ar tık Buck’ ı Yar gıç bi le ta
nı ya maz dı. Tren me mur la rı, onu Seattle’ da apar to par 
tren den in dir dik le ri za man ra hat bir ne fes al dı lar.

Dört ki şi ka fe si dik kat le tren den alıp yük sek du var lı, 
kü çük bir av lu ya ta şı dı lar. Ge niş ya ka lı kır mı zı ka zak 
giy miş şiş man bir adam av lu ya çı ka rak ara ba cı nın uzat tı
ğı tes lim mak bu zu nu im za la dı. Bir ön se ziy le, iş te bu, 
bun dan son ra ki iş ken ce ci, di ye dü şün dü Buck ve ken di ni 
kal dı rıp vah şi bir şe kil de par mak lık la ra at tı. Adam Buck’ 
 ın bu dav ra nı şı na gad dar ca gü lüm se di. Ufak bir bal tay la, 
bir so pa ge tir di.

“Şim di çı ka ra cak de ğil si niz ya?” di ye sor du ara ba  cı.
Bal ta yı ka fe se so kup par mak lık la rı ka nır ta rak, “Çı    

ka ra ca ğım ya, ne sandındı!” di ye ce vap ver di adam.
Onu ge ti ren dört ki şi, bir den çil yav ru su gi bi da ğı la

rak du va rın üze rin de ken di le ri ni tam si pe re al dık la rı yer
ler den, gös te ri yi sey ret me ye ha zır lan dı lar.

Buck ya rı lan tah ta par ça la rı na atıl dı, yu var la nıp bo 
ğu şa rak diş le ri ni tah ta ya ge çir di. Kır mı zı ka zak lı adam, 
onu dı şa rı çı kar ma ko nu sun da ne den li so ğuk kan lı ise, 
Buck da dı şa rı çık mak için o den li he ye can lı, hır la yıp 
hav la ya rak, dı şar ıda ki bal ta nın in di ği yer de bi ti ve ri yor du 
içer iden.

Adam, Buck’ ın ge çe bi le ce ği ka dar bir yer açın ca, 
“Ha di ba ka lım, kı zıl göz lü canavar,” de di. Ay nı an da da 
bal ta yı bı ra kıp so pa yı sağ eli ne al dı.

Ve Buck, tüy le ri di kil miş, ağ zı kö pür müş, kan lı göz
le rin de de li ce ya nan bir ışık la atıl mak için to par lan dı ğı 
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sı ra da ger çek ten de bir kı zıl göz lü ca na var dı, iki gün iki 
ge ce yay gi bi ge ril miş, hırs la büs bü tün ka bar mış olan 
yet miş ki lo luk öf ke si ni doğ ru ca ada mın üze ri ne fır lat tı. 
Ha va da, tam diş le ri ni ada ma ge çi re ce ği sı ra da, bir den 
ken di ni en gel le yen ve diş le ri ni şim şek hı zıy la bir bi ri ne 
ge çi ren bir dar be ye di. Ha va da dö nüp sır tı nın ve böğ rü
nün üs tü ne ye re se ril di. Ha ya tın da hiç so pay la dö vül dü
ğü ol ma mış tı. Ne ol du ğu nu an la ma dı. Bi raz hav la ma ya, 
da ha çok da hay kır ma ya ben zer bir hır la may la tek rar 
aya ğa kal kıp ha va ya fır la dı. Ve so pa, onu gad dar ca ye re 
yı ka rak ye ni den in di. Bu se fer so pa nın far kı na var dı 
Buck, ama çıl gın lı ğı sa kın ma ne dir bil  mi yor du. Bir, bir 
da ha, bir da ha ve her atı lı şı so pay la ya rı da ke si le rek ye re 
yı kı lı yor du. 

Özel lik le in di ri len çok sert bir vu ruş tan son ra, fır  la
ya ma ya cak ka dar ser sem le yip sü rü ne rek doğ rul  du. Ağ
zın dan bur nun dan, ku lak la rın dan kan bo şa  na rak, o gü
ze lim tüy le ri kan lı sal ya le ke le ri için de, to pal la yıp sen de
le ye rek do laş tı. O za man adam yak  laş tı ve bur nu nun 
üs tü ne ina dı na da ha da sert in  dir di so pa yı. Çek ti ği bü
tün acı lar, bu vu ru şun ver di ği da ya nıl maz sı zı nın ya nın
da hiç ka lır dı. Vah şi li ği as la nı an dı ran bir kük re yiş le, ye
ni den ada mın üze  ri ne atıl dı. Adam, so pa yı sağ elin den 
so lu na ge çir di, so ğuk kan lı lık la altçe ne sin den tu tup ay nı 
an da ge ri ye ve aşa ğı doğ ru bük tü. Buck, ha va da bir bü
tün ve bir de ya rım dai re çiz dik ten son ra ba şı nın ve göğ
sü nün üs tün de ye re yı kıl dı.

Son ola rak bir ham le da ha yap tı. Adam bu ka dar 
uzun sü re dir hın zır ca bek let ti ği o kes kin dar be yi in dir di 
ve Buck bü zü lüp ta ma men ken din den ge çe rek ol du ğu 
ye re yı ğıl dı kal dı.

“Kö pek le ri yo la ge tir mek te üs tü ne yok. Bu nu bi lir, 
bu nu söylerim,” di ye he ye can la hay kır dı du va rın üs tün
de ki ler den bi ri.
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“D rut her her  gün bir, pa zar la rı da iki kö pe ğin hak
kın dan gelir,” di ye ce vap ver di ara ba cı, ara ba ya bi nip at
la rı sü rer ken.

Buck ken di ne ge lir gi bi ol du, ama gü cü ge ri gel me
di. Düş tü ğü yer de uzan dı ve ora dan kır mı zı ka zak lı ada
mı göz le di.

Adam, mey ha ne ci nin ka fes le için de ki nin gön de ril
di  ği ni bil di ren mek tu bu nu oku yup, ken di ken di ne, “Buck 
di ye ça ğı rı lın ca gelir,” di ye tek rar la dı. “Evet, oğ lum Buck,” 
dost ça bir ses le de vam et ti: “Şöy le ufak tan hır laş tık. Şim
di en iyi si bü tün olan la rı unut mak. Bun dan böy le sen 
sen ol, ye ri ni öğ ren, ben de ken di min ki ni bi li yo rum. 
Akıl lı us lu bir kö pek olur san her şey dü ze lir, iş ler yo lun
da gi der. Yok eğer kö tü bir kö pek olur san, da yak tan ca nı
nı çı ka rı rım. An la dın mı?” 

Ko nu şur ken, az ön ce ala bil di ği ne gad dar ca vur du ğu 
ka fa yı kor ku suz ca ok şu yor du. Elin do ku nu şuy la is ter is
te mez tüy le ri nin di ken di ken ol ma sı na kar şın, Buck bu
na ses çı kar ma dan da yan dı. Adam su ge tir di ği za man, 
bü yük bir is tek le iç ti, son ra da ada mın elin den lok ma 
lok ma doğ ran mış, ko ca bir par ça çiğ eti çiğ ne me den yu
ta rak ye di.

Dö vül müş tü (bi li yor du bu nu); ama ye nil me miş ti. 
Öm   rün de ilk ve son ola rak eli so pa lı bir ada ma kar şı 
elin den hiç bir şey gel me di ği ni gör müş, öğ re ne ce ği ni öğ
ren miş ti. Ve bun dan böy le bü tün ha ya tı bo yun ca bu nu 
hiç unut ma dı. So pa, o gü ne ka dar giz li kal  mış bir şe yi 
or ta ya çı kar mış tı; or man ya sa sı nın ege  men li ğiy le ta nış
ma sıy dı bu; üs te lik ta nış ma nın an cak ya rı sıy dı gör  dü ğü. 
Ya şa mın da ki ger çek ler gi de rek da ha da sert bir gö rü nüş 
al dı ve Buck bu sert gö  rü nü şe, hiç yıl ma dan, do ğa sın da 
ye ni ye ni uya nan, o gü ne dek giz li kal mış bir us ta lık la 
gö ğüs ger di. He men her gün, ka fes le rin için de ve bo yun
la rı ip  ler le bağ lı ye ni kö pek ler gel di. Ki mi uy sal, ki mi 
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ken  di ge li şi gi bi öf ke li, kük re ye rek. Te ker te ker hep si  nin, 
kır mı zı ka zak lı ada mın ege men li ği al tı na gi riş le ri ni sey
ret ti. O in saf sız gös te ri yi her sey re di şin de, al dı ğı der si 
tek rar tek rar ha tır la dı Buck: So pa kim dey se ya sa odur. 
Gön lü hoş edil me se bi le, bo yun eğil me si ge re ken bir 
efen di dir. Dö vü len kö pek ler den ada ma yal tak la nan la rı, 
kuy ruk sal la yan la rı ve eli ni ya la yan la rı gör dü ğü hal de, 
Buck ada mın gön lü nü al mak gi bi bir gü na ha hiç gir me
di. Üs te lik gö nül ka zan ma ya ve bo yun eğ me ye yel ten
me yen bir kö pe ğin, bu efen di lik mü ca de le si so nun da 
öl dü rül dü ğü nü de göz le riy le gör dü ğü hal de, yi ne de ada
ma yal tak lan ma dı.

Za man za man bi ri le ri ge li yor, kâh he ye can la, kâh 
alt tan ala rak, çe şit li bi çim ler de kır mı zı ka zak lı adam la 
ko nu şu yor lar dı. Ve ara la rın da pa ra nın el de ğiş tir di ği bu 
ko nuş ma lar dan son ra, ya ban cı lar, kö pek ler den bi ri ni ya 
da birka çı nı alıp be ra ber le rin de gö tü rü yor lar dı, Buck 
on la rın ne re ye git ti ği ni me rak edi yor du, çün kü bir da ha 
hiç dön mü yor lar dı. So nu bel irsiz bir yol cu lu ğun kor ku
su iyi ce içi ne çö rek len miş ti. O yüz den ya ban cı lar ta ra
fın dan se çil me di ği ne her se fe rin de se vi ni yor du.

Ama so nun da bir gün, ya rım ya ma lak İn gi liz ce siy le 
tü kü rür gi bi ko nu şan, Buck’ ın an la ya ma dı ğı bir alay tu
haf ve du yul ma mış ses ler çı ka ran, ufak te  fek, eciş bü cüş 
bir ada mı kar şı sın da bul du. Sı ra sı nın gel di ği ni an la mış tı.

Ba kı şı Buck’ ın üze ri ne ta kı lan adam, göz le ri par la
ya  rak, “A man Tanrım!” di ye hay kır dı. “Şu Al la hın be la sı 
gü zel kö pek! Ha? Kaça?” 

“Üç yüz, hem de bü yük kelepir,” di ye du rak sa ma dan 
ce vap ver di kır mı zı ka zak lı adam. “Dev le tin ke se sin den 
ve re ce ği ne gö re, iti raz et mez sin za ten, ha Perrault?” 

Per rault sı rıt tı. Bek len me dik oran da ki is tek ar tı şı 
kar şı sın da kö pek fi yat la rı nın gök le re fır la dı ğı dü şü nü lür
se, böy le si ne mü kem mel bir hay van için is te ni len pa ra, 



24

hiç de çok sa yıl maz dı. Bun dan ne Ka na da hü kü me ti za
rar eder di ne de kur ye ler da ha ya vaş yol cu luk et mek zo
run da ka lır dı. Per rault kö pek ten an lar dı, Buck’ a ba kar 
bak maz, onun bin de bir rast la nı lan kö pek ler den ol du ğu
nu an la mış tı. “Bin de de ğil on bin de bir ge lir böylesi,” di
ye ge çir di için den.

Buck, adam la rın pa ra de ğiş to kuş et tik le ri ni gör dü 
ve ufak te fek adam, uy sal bir Newfound land kö pe ği olan 
Curly ile ken di si ni alıp gi der ken hiç ya dır ga  ma dı. Bu, 
kır mı zı ka zak lı ada mı ve Narwhal’ ın gü  ver te sin den Curly 
ile be ra ber git tik çe uzak la şan Seattle’ a ba kar ken, sı cak 
Gü ney top rak la rı nı son gö rü şü ol du. 

Per rault, Curly ile Buck’ ı aşa ğı in di rip Fran çois de ni
len ka ra su rat lı bir de ve dev ret ti. Per rault, Fran sız asıl lı 
bir Ka na da lıy dı ve es mer di; ama Fran çois me lez bir Fran
sız asıl lı Ka na da lıy dı ve on dan iki mis li ka ray dı. Bun lar, 
Buck için yep ye ni, şim di ye ka dar hiç rast la ma dı ğı tip te 
in san lar dı (on lar gi bi da ha ni ce le ri ni gör mek var dı ka de
rin de) ve on la ra kar şı her han gi bir ya kın lık duy ma mak la 
be ra ber, iç ten lik le say gı bes le mek ten de ge ri kal ma dı. 
Kı sa za man da Perrault ile Fran çois’ nın iyi in san lar ol
duk la  rı nı, ada let da ğı tı mın da so ğuk kan lı ve ta raf sız dav 
ran dık la rını, kö pek le rin oyu nu na gel me ko nu sun da da, 
kö pek ler gi bi faz la sıy la akıl lı ol duk la rı nı öğ  ren di. 

Narwhal’ ın ara gü ver te le rin de, Buck ve Curly, baş ka 
iki kö pek le bu luş tu lar. Bun lar dan bi ri, son ra dan jeo lo jik 
araş tır ma için Barrens’ e gi den bir ba li na ge mi si nin kap
ta nı ta ra fın dan alı nıp ge ti ril miş ko ca man, süt be yaz bir 
Spitzbergenli soy daş tı.

Dost lu ğu na gü ven ol maz dı; ada mın yü zü ne gü lü yor, 
ar dın dan sa man al tın dan su yü rü tü yor du, da ha ilk ye
mek te Buck’ ın önün de ki ler den çal mış tı. Buck onu ce za
lan dır mak için fır la dı ğı an da, François’ nın kam çı sı ha va da 
ıs lık ça la rak, on dan ön ce suç lu ya ulaş mış ve Buck’ a ke mi
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ği ni ge ri al mak tan baş ka ya pa cak bir şey kal ma mış tı. “Dü
rüst adam mış Fran çois,” di ye dü şün dü ken di ken di ne ve 
me lez adam, Buck’ ın git tik çe gö zü ne gir me ye baş la dı.

Öte ki kö pek hiç ya naş ma dı, ken di ne de ya naş tır ma
dı; ye ni ge len ler den aşır ma ya da kalk ma dı. Sı kın tı lı, su
rat sız bir ar ka daş tı ve Curly’ ye, bü tün is te ği nin yal nız 
kal mak ol du ğu nu, da ha da öte si, ra hat bı  ra kıl ma dı ğı tak
dir de bela çı ka ra ca ğı nı açık ça gös ter di. Adı Dave’ di. Yi
yip ya tı yor, ye me di ği ya da uyu ma dı ğı za man lar da es ni
yor du. Hiç bir şey le il gi len mi  yor du. Hat ta Narwhal ge
mi si Kra li çe Char lot te Bo  ğa zı’n dan ge çer ken, dal ga ya 
tu tu lup sal lan dı ğı, baş tan kıç tan vu ran dal ga lar la yük se
lip yük se lip al çal dı ğı za man bi le kı lı kı pır da ma dı. Buck 
ve Curly he  ye can la nıp kor ku dan ya rı çıl gın bir du ru ma 
gel dik le ri sı ra da, o ca nı sı kıl mış gi bi ba şı nı kal dır dı, on  la
ra ka yıt sız ca şöy le bir ba kıp es ne di, son ra da san ki hiç bir 
şey yok muş gi bi ye ni den uy ku ya dal dı.

Ge mi, ge ce gün düz, per va ne nin usan mak bil mez 
nab zıy la ay nı tem po da iler li yor du; her gü nün tıp kı bir 
ön ce ki ne ben ze me si ne kar şı lık, ha va nın sü rek li ola rak 
so ğu du ğu nu Buck açık ça du yu yor du. So nun da, bir sa
bah per va ne sus tu ve Narwhal’ ı bir he ye can ha va sı kap
la dı. Öte ki kö pek ler gi bi, Buck da duy du bu nu ve bir 
de ği şik li ğin baş la mak üze re ol du ğu nu an la dı. Fran çois 
on la rı kır baç la ya rak gü ver  te ye çı kar dı. So ğuk gü ver te ye 
atı lan ilk adım da, Buck’ ın ayak ları, ça mu ra çok ben ze
yen, be yaz, la pa gi bi bir şe yin içi ne gö mül dü. Hır la ya rak 
ge ri ye sıç ra dı. Bu be yaz nes ne her ney se, bo yu na dü şüp 
du ru yor du ha va dan. Sil ke len di, ama da ha ço ğu in di üs
tü  ne. Me rak la kok la dı, son ra di li nin ucuy la bir par ça al
dı. Ateş gi bi yak tı di li ni, ama he men eri yip yok olu ver di. 
Bu onu çok şa şırt tı. Bir da ha de ne di, yi ne ay nı so nuç. 
Çev re sin de ki ler kah ka ha lar la gül dü ler, utan dı; ne den ol
du ğu nu da bil mi yor du, çün kü gör dü ğü ilk kar dı bu. 
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