


KURTAR HALKIMI MUSA 

William (Cuthbert) Faulkner 1897'de Mississippi, New Al
bany'de dogdu. Ailesinin onur, beyazlarm sosyal konumu, tari
hi kahramanhklar gibi konulara yakla�1m1 Faulkner'a yap1tlan 
ii,;in malzeme olu�turdu. 1915'te okuldan ayrdd1 ve biiyiikba
basmm bankasmda i,;ah�maya ba�lad1. 1918'de, i,;ok k1sa boylu 
oldugu ii,;in Amerikan Ordusu'na kabul edilmeyince Kanada 
Hava Kuvvetleri'ne ba�vurdu. Askeri egitim gordiigii s1rada 
sava� sona erdigi ii,;in aktif gerevde bulunamad1. 1919'da as
kerden geri dondiigiinde Mississippi Universitesi'ne girdi. Bir 
yd sonra ogrenimini yanda b1rak1p New York'a gitti ve bir ki
tapi,;1da i,;ah�maya ba�lad1. 1924'te �iirlerini bir araya getiren ilk 
kitabi The Marble Faun, New Orleans'ta yay1mland1. ilk romam 
Soldier's Pay'i de 1925'te New Orleans'ta yazd1 ve bir yd sonra 
yay1mlad1. Modern Amerikan romamna yaphg1 katk1lardan 
dolay1 1949'da Nobel Odiilii'nii, 1955'te A Fable'la (Bir Masai) ve 
1962'de de The Reivers'la Pulitzer Odiilii'nii kazand1. 1%2'de ge
i,;irdigi kalp krizi sonucu oldii. 

Tiirk�edeki Kitaplar1: Ses ve Ofke (The Sound and the Fury), Rem
zi, 1%5; Sartoris (Sartoris), Can, 1985; Do�egimde OIUrken (As I Uiy 
Dying), ileti�im, 1993; Kutsal Szgznak (Sanctuary), Cem, 2000; Agus
tos l�1g1 (Light in August), ileti�m. 1990; Doktor Martino (Doctor 
Martino and the other Stories), Yenilik, 1956; Duman (The Knight's 
Gambit), Can, 1991; Ay1 (The Bear), ileti�im, 1991; 0 Ak�am Giine
�i (That Evening Sun), YKY, 1993; Dilek Agaci, Bir Masai (A Fable), 
Can, 1994; Ab�alom, Ab�alom! (Absalom, Absalom!), YKY, 2000; Kur
tar Halk1m1 Musa (Go Down, Moses), YKY, 2002, Koy (The Hamlet), 
YKY, 2004, Tapimik (Sanctuary), YKY, 2007, <;zlgzn Palmiyeler (The 
Wild Palms), YKY, 2011. 

Neda Aytiir Ankara Universitesi Di! ve Tarih-Cografya Fakiil
tesi ingiliz Dili ve Edebiyat1 Anabilim Dah'm bitirdi. Bu dalda 
doktora yaph. Minnesota ve Yale Oniversitelerinde Amerikan 
edebiyat1 iizerine i,;ah�h. Doi,;entlik tezini William Faulkner 
iizerine haz1rlad1. ABD'de Louisiana Oniversitesi'nde Amerikan 
edebiyat1 dersleri verdi. Uzun sure Ankara Oniversitesi Ameri
kan Kiiltiir ve Edebiyah Anabilim Dab Ba�kanhg1 yaptl. Oradan 
emekli oldu. Amerikan Romanznda Gerfekfilik (1987, A.O. DTCF) 
ve Kitaplar Arasinda (2010, YKY) adh kitaplarm yazandir. Kate 
Chopin, Henry James ve Faulkner'dan i,;evirileri vard1r. 
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Onsoz 

Kurtar Halkzmz Musa 'daki boliimlerin bazilan daha once \e�itli 
dergilerde yay1mlanan oykiilerdir. William Faulkner 1940 ya
zmda bunlan yeniden gozden ge\irdi, yeni bOliimler de ekleye
rek, ki�iler ve olaylar arasmda kurdugu baglanhlarla, bir roman 
olu�turdu. Kitap 1942'de once Kurtar Halkzmz Musa ve Ba§ka Oy
kiiler ba�hg1 altmda yay1mland1 ama Faulkner bu yap1hm her 
zaman bir roman olarak gordii ve niteledi, i lk bask1dan sonra
ki baskilarmda yap1tm admdaki "Ba�ka Oykiiler" sozciiklerini 
kaldirth. Ger\ekten de romandaki tiim olaylar tek bir mekan 
i\inde ge\er ve, \evirinin sonuna ekledigimiz soyagacmdan da 
anla�ilacag1 gibi, biri zenci, ikisi beyaz ii\ ailenin birbirini izle
yen ku�aklarmdan ki�iler arasmdaki karma�1k ili�kilerin \evre
sinde geli�ir. 

Romamn ingilizce ad1, Go Down, Moses, Amerika'da kOlelik 
doneminden giiniimiize kadar ula�an, hiiziinlii bir zenci ilahi
sinin koro bOliimiinden ahnm1�hr.' ilahide Afrikah kOleler, ken
dilerini M1sir'da firavunun esareti altmda ya�ayan Eski Ahid 
Musevileriyle ozde�le�tirirler. Bu boliimde, Tanrmm Musevi 
halk1 M1s1r'dan \Ikarmakla gorevlendirdigi Musa'ya soyledigi 
sozler yer ahr: 

in a�ag1 Musa, 
Git M1sir iilkesine, 
De ki koca Firavun'a, 
Biraksm halk1m1 ozgiir. 
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Biiyiik bir olas1hkla Faulkner ana temas1 ozgiirliik olan bu 
ilahiyi i;ocuklugundan ba�layarak biri;ok kez duymu�tu. Kurtar 
Halk1m1 Musa 'nm karma�1k dokusundaki ipliklerden biri, oz
giirliik temas1dir. <;e�itli boliimlerde ba�ka ba�ka yonlerden ele 
alman bu tema arac1hg1yla, K1zilderililerin, zencilerin, beyazla
rm ve genelde insan iradesinin ne 01.;iide ozgiir oldugu konu
sunda biri;ok soru ortaya ahhr. 

William Faulkner yarathg1 roman dii nyasm1, tarihi, cograf
yas1, toplumsal nitelikleriyle belli, geri;ek bir bolgeye oturtan 
yazarlardandir. Birka.;1 d1�mda yazarm tiim roman ve oykii
lerinde olay, dogup biiyiidiigii, omriiniin sonuna dek ya�ad1g1 
Mississippi eyaletinde gei;er. Yazarm olgunluk i;agmm tiimii
nii gei;irdigi kiii;iik giiney kenti Oxford, Kuzey Mississippi'de
ki Lafayette ilinin ba�kentidir. Faulkner'm roman diinyas1, 
ya�ad1g1 ortamla oylesine ii; ii;edir ki, son y1llara kadar, Faulk
ner'1 tamyan, Giiney �ivesiyle konu�an, giiler yiizlii, ya�h bir 
Oxford'lu, kenti turistlere gezdirirken geri;ekle hayal iiriinii 
arasmda aynm yapmadan konu�ur, "�uras1 iinlii adliye binas1, 
Bayan Emily'nin evi �u sokagm ko�esindedir, i�te Giiney Ordu
sunun mei;hul asker amh, hani i;evresinde ters yonden dola�1-
hnca Benjy k1yametleri koparm1�t1; Faulkner'm evlendigi kilise 
�urada; Sutpen'in Jefferson'da ilk boy gosterdigi yer de oras1d1r. 
Sutpen'in edindigi yiiz hektarhk geni� arazi ilerdeki �u ye�il te
peden ba�lar," derdi . 

Faulkner'm roman ve oykiilerinde Oxford kenti, Jefferson; 
Lafayette ili ise, Yoknapatawpha ad1m ahr. Yazar Ab�alom, Ab
�alom! ii;in Yoknapatawpha'nm bir haritasm1 da i;izmi�tir. Eya
letin kuzeybahsma dii�en bu ilin ad1, giineyinden gei;en bir 
irmagm ad1d1r. Yoknapatawpha, beyazlar yerle�meden once 
buralarda ya�ayan K1zilderi lilerin dilinde "diizliigii bolen agir 
irmak" anlamma gel irmi�. Geri;ek Lafayette gibi, Yoknapa
tawpha'nm da kuzeyi ile dogusunda .;amla kaph tepeler vard1r. 
Giineyde bu tepeler diizle�erek Mississippi irmagmm zengin 
deltasma dayamr. ilin bah smmnda bulunan Mississippi irma
g1, kuzeyden Tallahatchie, giineyden Yoknapatawpha 1rmakla
rmm sulanm toplar. iklim yazm i;ok s1cak ve kurak, k1�m ihk 
ve yagmurludur. Ba�hca iiriinler pamukla m1s1rd 1r. Tepelerde 
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hayvanc1hk yap1hr. Ab�alom, Ab�alom!'un yay1mland1g1 1936 
yilmda Faulkner, Yoknapatawpha'mn yi.izol\i.imi.ini.i 2400 mil 
kare, ni.ifusunu 6298 beyaz, 9313 zenci olarak vermi�ti. Bu ra
kamlardan, ger\ek Lafayette ile hayal i.iri.ini.i Yoknapatawpha 
arasmda pek \Ok benzerlik bulunmasma kar�m, yazarm Yok
napatawpha'y1 ornek ald1g1 ilden \Ok daha bi.iyi.ik gosterdigi 
anla�1hyor. Boylece yakm bolgeleri de i\ine alan daha genel bir 
tablo \izilmi�. Zencilerin oram da beyazlara gore daha yi.iksek 
gosterilerek hem i\ Sava� oncesindeki durum yans1hhyor, hem 
de "zenci" kavrammm beyaz halkm bilincinde kaplad1g1 yerin 
onemi vurgulamyor. 

Faulkner'm romanlarmda olaylarm bi.iyi.ik bir boli.imi.i ki.i
\i.ik bir kasaba olan Jefferson'm i\inde ve \evresinde ge\er. Jef
ferson, Yoknapatawpha'nm ba�kentidir. Ger\ek Oxford'da bir 
i.iniversite bulunmasma kar�m, Jefferson'da i.iniversite yoktur. 
Jefferson, ornek ald1g1 tek meydanh ki.i\i.ik kentten daha ki.i\i.ik, 
daha kirsal bir yer, ba�kent olmasma kar�m, ti.im nitelikleriyle 
Gi.iney'in bir ta�ra kasabas1d1r. 

i\ Sava� sonrasmda bi.iyi.ik degi�ikliklere ugramasma, eski 
bi.iti.inli.igi.ini.i, kirsal niteligini az \Ok yitirmesine, gittik\e Ame
rika Birle�ik Devletleri'nin oteki yorelerine daha \Ok benzeme
sine kar�m, Amerika'da Gi.iney, bir cografya terimi olmaktan 
otede anlamlar ta�ir; geleneksel bir ya�am gori.i�i.ini.i, siyasal ve 
toplumsal davram�l, belli bir mimariyi, kendine ozgi.i bir ki.il
ti.iri.i temsil eder. i\ Sava� oncesinin Gi.iney'i ise, bunlarm ya
nmda, bir\ok Gi.ineyli yazarm yap1tlarmda, soylencesel bir nite
lige de sahiptir. 

Mississippi deltasmm geni�, verimli topraklan bolgeye ilk 
gelen beyazlarm ba�1m dondi.irmi.i�ti.i. Bu ilk yerle�imciler K1-
zilderililerden elde ettikleri topraklar i.isti.inde bi.iyi.ik \iftlikler 
kurdular, Afrika'dan getirilen zenci kolelerin ekip toplad1g1 pa
mugu satarak k1sa si.irede zengin oldular. Elveri�li iklim ve do
ga ko�ullan, emegi ucuza getiren kolelik di.izeni, bi.iyi.ik toprak 
sahiplerine iyi bir gelir ve bol zaman saglam1�h. Soylenceye go
re bu nedenle Gi.iney'de, Gi.iney'e ozgi.i bir uygarhk geli�ti. Top
rak sahibi \ift\iler geli�mi� bir ki.ilti.ir di.izeyine eri�me olanag1-
m buldular. Avrupa'dan getirttikleri e�yalarla do�edikleri ma-
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likaneler kurdular, av partileri, balolar diizenlediler. Ya�ama 
bic;imleri Avrupa'daki soylu sm1fm ya�ama bic;imini andmyor
du. Giiney denilince akla, rahat ve acelesiz ya�ayan, zarif dav
ram�lan sanat haline getirmi� insanlar, ve mertlik, diiriistliik, 
cesaret, onur, kadmlan kutsalla�hrma gibi, Ortac;ag Avrupas1 
�ovalyelerinin yiicelttigi bir dizi degerin sayg1 gordiigii bir top
lum geliyordu. Ab�alom, Ab�alom!'da oykiisii anlatilan Sutpen'in 
trajedisi, soylencesel Giiney'in niteliklerini ta�1yan soylu bir ai
le, neredeyse bir hanedan kurmak tutkusundan kaynaklamr. 
Kurtar Halkzmz Musa'da "idi" ba�hkh boliimde centilmen c;iftlik 
sahibi Buddy McCaslin hie; evinden c;1kmaz. K1z karde�i buna 
�aka yollu bir neden bulmu�tur: Buddy boyunbag1 takmam1� 
durumdayken bir hammefendiye rastlamaktan korktugu it;in 
c;1kmamaktadir evinden. Kendi de Giineyli olan �air-ele�tirmen 
Allen Tate, ic; Sava� oncesi Giiney'inden soz ederken, "Giiney'in 
Avrupa'y1 taklit etmesine gerek yoktu; c;iinkii o zamanlar Gii
ney'in kendisi Avrupa'yd1," demi�tir. 

Oysa Amerika'da her zaman soylencenin Giiney'inden 
c;ok ayn bir Giiney daha var olmu�tu. Faulkner'm romanlan 
bu gerc;egi vurgular. Pamuk tarlalarmda c;ah�hnlan, yasalar
da "mal" olarak nitelenen zenci kolelerden, beyaz ama zenciler 
kadar yoksul tanm i�c;ilerinden olu�an bir Giiney'dir bu. Her 
tiirlii somiiriiniin, cahilligin, dinsel bagnazhgm, siyasal tutucu
lugun, kirsal bolgelerde s1k s1k yer alan line; olaylarmm ac1 bir 
bic;imde kamtlad1g1 �iddet egiliminin yurdu olan bir Giiney'dir. 
Aynca biiyiik c;iftlik sahipleri de soylencenin kendilerine yak1�
hrd1g1 degerlere sahip c;1kamam1�lar, bunlan goz ard1 ederek, 
kolelik diizeninin izin verdigi davram�larla, ya�ahp oldiirme 
hakkm1 ellerinde tuttuklan insanlara kar�1 sue; i�lemi�lerdir. 
Faulkner yazarhgmm ba�lang1cmda c;e�itli konulan denedikten 
sonra Sartoris'te ilk kez Giiney'in gec;mi�ine egilirken, soylence
nin Giiney'i ile gerc;ek Giiney arasmdaki c;eli�kilerden kaynak
lanan gerilimin saglad1g1 yazmsal olanaklan gormii� olmah. 
Yoknapatawpha'da yer alan trajedinin de, giildiiriiniin de kay
nagmda bu gerilim yatar. 

Roman diinyasm1 biiyiik olc;iide Giiney'le sm1rlayan Fa
ulkner'm "yoresel" bir yazar olup olmad1g1, bir donemin ele�-
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tirilerinde sik\a tarh§ilan bir konuydu. Ancak, i\inde ya§ad1g1 
ortam i le yarathg1 roman diinyas1 arasmdaki benzerliklere, i\
li dt§h ili§kilere kar§m, Faulkner, kendini hi\bir zaman yoresel 
bir yazar olarak gormemi§, aslmda, a§ag1daki almhda da gorii
lecegi gibi, hi\bir yazarm yoresel diye nitelenemeyecegini one 
siirmii§tiir: 

Bana oyle geliyor ki insanlarm kar§tla§
tiklan ger\ekler evrenseldir. Ba§ka bir 
deyi§le, kara, beyaz, k1z1l, san derili, ne 
olursa olsun, insan aym umutlara bagla
mr, aym ak1ls1zhklan yapar, hep aym za
ferleri kazamr. insanm giri§tigi sava§tm, 
ya kendi yiiregine kar§tdir, ya ba§kalan
nmkine; ya da \evreyle sava§thr. Bu an
lamda yoresel yazar diye bir §ey olamaz. 

Bu a\tdan Yoknapatawpha yalmz Giiney'in degil, tiim Ame
rika'mn, onun da otesinde, her yerde insanlarm kendileri i\in 
yarathklan diinyalarm kii\iik bir modelidir. Yorenin tarih\esi, 
yazann insanhk tarihine yakla§1mm1 da aydmlatmas1 bak1mm
dan evrensel bir anlam ta§tr. 

Faulkner i\in ge\mi§ onemlidir; ancak, yazar ge\mi§i ta
mamlanmt§ bir olaylar dizisi olarak gormez. Ge\mi§ bugiiniin 
i\inde ya§amay1 siirdiiren, bugiinii ve yanm etkileyen, bi\im
lendiren bir gii\tiir. Bir yandan ge\mi§in kendisi de bugiinden 
etkilenerek yeni anlamlar kazamr. Faulkner'm zaman kavram1, 
\agda§lan olan modernist yazarlannkinden pek farkh degildir. 
Bu nedenle ona gore, 

Zaman ak1c1 bir durumdur; ki§ilerin ge
\ici varhklarmm dt§mda var olamaz. Mi 
diye bir §ey yoktur; ancak dir vardir. 

Gene bu nedenle ge\mi§te olup bitenlerin ara§hnlmas1 yaza
rm roman ve oykiilerinde biiyiik yer tutmakla birlikte, bu ara§
hrmamn bir ucu hep bugiine ula§tr. Faulkner, Kurtar Halkzmz 
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Musa'nm "Ay1" boliimiinde, ormanda kaybolanlarm yollanm 
bulmak ii;in kullanabilecekleri bir yontemi a nlahr. Bu yontem 
�oyle ozetlenebilir: Yolunu kaybeden ki�i once durup bir niren
gi noktas1 belirler. Sonra bunun i;evresinde gitgide biiyiiyen 
i;emberler i;izerek yiiriir. C::emberlerden biri bir noktada yitiri
len yolu kesecektir. Fau lkner tek bir biiyiik kitap sayilabilecek 
Yoknapatawpha roman ve oykiilerinde benzer bir yontem
le, gei;mi�in diigiimlerini i;ozmeye yonelen ki�iler yaratm1�
tlr. Gei;mi�te nirengi noktas1 olarak bel irlenen zaman, ii; Sava� 
y1llan; yer, Jefferson'dir. Buradan yola i;1k1larak, zamanda ve 
cografyada gittiki;e geni�leyen i;emberler i;izen bir anlahm yon
temiyle, geriye, ii; Sava�1 hazirlayan y1llara, ilk i;iftliklerdeki 
ya�ama, kolelerin pamuk tarlalarma getirilmesine, beyazlarm 
Yoknapatawpha'ya yerle�mesine, bolgede yalmzca KlZllderili
lerin ya�ad1g1 giinlere, Amerika'nm bulunmasmdan onceki es
ki diinyaya, dahas1 Requiem for A Nun 'da, yeryiiziinde ya�amm 
ba�lang1cma ve uzay gazlarmdan yerkiirenin olu�masma ka
dar gidilir. Ote yandan, ii; Sava�1 izleyen kalkmma y1llan, vah�i 
doganm yok ed ilme siireci, kolelige son verilmesinin beyaz ve 
zenci Giineyl iler iizerindeki ekonomik, toplumsal, ruhsal etki
leri, Birinci, ikinci Diinya Sava�lan ve bunlarm bireylerde ya
rathg1 tepki ler ele ahmr. Zaman ii;inde yapilan bu ara�hrmaya, 
cografyada koyden kasabaya, kasabadan kente, kentten Kuzey 
Amerika'ya, oradan da Amerika'ya gelen goi;menlerin anayur
du olan Avrupa'ya ai;ilan i;emberler i;izilerek yeni boyutlar ek
lenir. Anlah bir zaman i;izgisi iistiinde degil de bir nirengi nok
tas1 i;evresinde i;emberler i;izilerek ilerlediginden, aym olaya 
biri;ok kez deginilir. 

Kurtar Halk1m1 Musa'y1 yazd1ktan on y1l sonra, 1950'de 
Nobel Odiiliinii a lmaya gittigi Stockholm'de yaphg1 konu�
mada Faulkner, bir yazarm as1l i�inin, ac1ma, �efka t, daya
mkhhk, a li;akgoniilliiliik ve gurur gibi evrensel ve oliimsiiz 
degerleri insanlara a mmsatmak oldugunu soyledi .  Yazarm av 
oykiileri ile Kurtar Halk1m1 Musa'nm "Eski insa n lar" ve "Ay1" 
boliimlerinde, belli kura llara gore avlanmay1 ogrenen insan
lar ii;in, vah�i doga ve avc1hk, dogayla ve ba�ka insa nlarla 
ili�ki lerde bu degerlerin ya�ahlmasma elveri�l i bir ortam ola-
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ra k bel irir. Va h�i dogaya ka r�1 erdeml i  davranmak ya da sw; 
i�lemekten soz ed ilebil ir, i;iinkii vah�i doga canh bir varhkhr. 
Orman solu k ahp verir, derin derin dii�iiniir. Baz1 hayvanlar 
oliimsiizdiir, en azmdan K1zilderili lerin i nam�ma gore oy
ledir. Avlanma eylemi, av i le avc1 arasmda her iki  tarafm da 
kura l larma uydugu bir yan�hr. Amai;, yan�ta kazanmaktan 
i;ok, iyi ko�makhr. Faulkner "Saba hleyin Yan�" ba�hkh bir av 
oykiisiinde, bir i;ocugun ba k1� ai;1smdan, avlanma kla gei;en 
bir giiniin sonunda avm ve avcilarm yerlerine donii�lerini, 
sona eren bir spor kar�ila�mas1m a mmsatan sozciiklerle an
lahr: 

Ko�muyorduk arhk. Yiiriiyorduk. Hepi
miz sabahki giizel ya n�ta elimizden gel
d igi kadar iyi ko�mu�tuk. $imdi sanki 
anla�m1� gibi donmii�, eve gidiyorduk. 
Birbirimizi iizmek, yeniden ba�tan i;1kar
mak istemedigimizden, birlikte yiiriimii
yorduk. Bu sabah her iii;iimiiziin de yap
hg1 i� s1rf eglence olsun diye oynanan bir 
oyun degildi i;iinkii. Ciddiydi.  Oi;iimiiz 
de sabahleyin neysek gene oyduk; kork
tugu ii;in degil, en iyi yaphg1 i� ko�mak 
oldugu ii;in kai;an ya�h koca geyik, en iyi 
bildikleri, yapmaktan en i;ok gurur duy
duklan i� kovalamak oldugu ii;in onu 
kovalayan Kartal ve oteki kopekler, bir 
de ben, Bay Ernest ve Dan; zaten yenme
yecek kadar sert olan etini istedigimiz
den degil, ama y1lda on bir ay hasat ii;in 
ugra�1p didindikten sonra gelecek kas1m 
aymda buraya yeniden gelmek hakk1m 
elde edebilmek ii;in onun pe�inden ko�an 
bizler. $imdi her iii;iimiiz de sakin, ayn 
ayn ama gene de yan yana doniiyorduk, 
gelecek y1l, gelecek sefer yeniden bulu�
mak iizere. 
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Avc1 payesini almaya deger bulunan ki�i aym zamanda 
erdemli  insand1r, hem ba�ka insanlarla hem de vah�i hayvan
larm temsil ettigi vah�i dogayla ili�kilerini evrensel degerlere 
gore yiiriitiir. Kurtar Halk1m1 Musa'nm merkezinde bu anlamda 
avc1hg1 ogrenmek iizere yola \Ikan Isaac McCaslin'in oykiisii 
vardir. Romanm ilk boliimii "idi", \iftlikte Ike dogmadan once 
ger\ekle�en bir olay1 anlahr. Bu boliimde romanm bell i  ba�h ki
�ileri tamhhr. Zenci-beyaz ili�kileri konusunda ilk saptamalar 
yap1hr. "Eski insanlar"da on ya�mdaki Ike vah�i ormanda ilk 
avm1 vurur. "Ay1"nm ilk boliimiinde \Ocugun yeti�kin avc1lar
dan dinledigi oykiiler, oliimsiiz oldugu sezdirilen, soylencesel 
bir vah�i doganm i\inde, insanm insanhgm1 kamtlad1g1 anlan 
anlahr: 

Yabaml topraklann kendi i\inde diizenle
digi zorunlu yan�a, hafifletilmesi soz ko
nusu olmayan \Ok eski kurallara gore ko
�ulan, pi�manhga yer vermeyen amans1z 
yan�a kahlan insanlarla hayvanlardan 
konu�ulmu�tu, ormanm artalam oniinde 
bir duvar kabartmas1 gibi dura n  insan
lardan, beyaz, kara, Kiz1lderili olmayan 
ama avc1 olan, dayanmak i\in gereken 
irade ile dayamkhhga, hayatta kalabil
mek i\in gereken al\akgoniilliiliik ile be
ceriye sahip olan avc1lardan ve kopekler
den, ay1 ve geyiklerden konu�ul mu�tu. 

Kanmda siyah, beyaz, k1rm1z1, ii\ irktan da hirer par\a ta�1yan 
ya�h avc1 Sam Fathers, Carothers \iftliginin yasal miras\ISl Ike 
McCaslin'e avc1hg1, simgesel anlam1yla erdemli insan olmay1 
ogretir. Ike biiyiidiik\e insanm dogayla ve ba�ka insanlarla ili�
kilerinde baz1 ger\ekleri gormeye ba�lar. Bunlardan birincisi, 
vah�i ormanm ve onu temsil eden ay1 Koca Ben'in oliimsiiz ol
mad1g1d1r. Vah�i hayvanlar ile onlarm dogal ortam1 olan vah�i 
orman, Giiney'in i\ Sava� sonrasmda gittik\e biiyiiyen bir h1zla 
sanayile�mesine ko�ut olara k  ka\milmaz bir bi\imde sonlarma 
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dogru yakla�makta, kendisi, ay1yla birlikte sona ermekte olan 
bir doneme tamkhk etmektedir. 

Ike'm ogrendigi ikinci  gen;ek, kendi atalanyla ilgilidir. On 
alh ya�ma geldiginde i;iftlikte hesaplarm tutuldugu eski def
terleri okuyan Ike, i;iftligin kurucusu olan dedesi Carothers 
McCaslin'in i�ledigi ensest suc;unu ogrenir. Carothers kolelik 
diizeninin izin verdigi bir tutumla, koleleriyle i li�kilerinde bii
yiik bir ac1mas1zhkla davranm1�hr. Ike miras ald1g1 topraklarm 
ve onlarm temsil ettigi Giiney'in tiimiiniin, kolelik diizeni ne
deniyle onulmaz bir bii;imde lanetlenmi� oldugunu dii�iiniir. 
Koleligin sona ermesine kar�m, i;iftlikteki somiirii ii; Sava�tan 
sonra da tiimiiyle son bulmu� degildir. Ike ya�amm1 bu lanet
ten kurtulmaya adar. Varhkh bir i;iftlik sahibiyken yoksullugu 
sec;er, lanetli topraklar iistiindeki haklarmdan vazgec;er, atalan
nm verdigi zararlan onarmak ii;in siirekli c;aba harcar. 

"Delta'da Giiz"de, seksenine merdiven dayayan Ike McCas
lin bir kez daha bir av kampma gitmek iizere yola c;1km1�hr. Oz
veriyle gec;en bir omriin sonunda huzur ii;indedir. Otomobilin 
cammdan d1�an bakan ya�h adam arhk c;ok farkh bir goriiniim
le kar�1 kar�1yad1r. Faulkner bu boliimde ya�h McCaslin'in bak1� 
ac;1smdan, 1940 gibi erken bir tarihte, h1zla geli�en ekonominin 
c;evre iizerindeki olumsuz etkilerini dile getirir. Memleketin en 
uzak ko�elerine, bu arada Giiney'in vah�i ormanlarma kadar 
uzanan bir "ilerleme"nin gerektirdigi kara ve demiryollan yiiz
lerce yilhk agac;larm kesilmesine yol ac;m1�, orman geni� ku�ak
lara boliinmii�, kentler, fabrikalar, ekili alanlar vah�i ormam ite 
ite sonunda c;itlerle c;evrili bir park durumu na getirmi�tir. Ike 
McCaslin'e gore insanm dogayla ili�kilerinde evrensel degerle
ri i;igneyerek i�ledigi suc;un cezas1, kendi yaratt1g1 bu yozla�m1� 
ortamda ya�amak zorunda kalmas1d1r. Ancak ya�h adam gor
diigii yozla�maya kar�m, gec;mi�e donmek ozlemine kapilmad1-
g1 gibi, umutsuz da degildir. Yitirilen �eyin degerini  bilir, ama 
geri donii�iin olanaks1zhg1m da kabul eder. Aynca, insanm yal
mz vah�i dogada degil, isterse her ko�ulda erdemli davranabile
cegine, insanhgm1 kamtlayabilecegine inanmaktadir. 

Ne var ki, belki av kamplarmm sonuncusu olan bu kampta 
Mccaslin ya�hhk huzurunu yok eden ba�ka bir gerc;egi ogrene-
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cektir. Kendi akrabas1 olan bir gene; adam, kucagmda c;ocugunu 
ta�1yan zenci sevgilisine, aym yiiz yil once biiyiik biiyiikdede
sinin kolelerine davrand1g1 gibi davranmakta, bir miktar para 
vererek gene; kadm1 ba�mdan savmaktadir. Isaac McCaslin'in 
bireysel ozverisi hic;bir i�e yaramam1�, Giiney'de hic;bir �ey de
gi�memi�tir. Mccaslin iizgiindiir, sars1lm1�, huzuru kac;m1�hr, 
ama gene; kadma kuzeye gidip kendi irkmdan biriyle evlenme
sini ogiitler: "Senin ic;in tek kurtulu� yolu bu - bir siire, belki 
de uzun bir siire ic;in," der. Bir Giineyli olarak, McCaslin bile, 
zenci-beyaz ili�kileri konusunda bell i  bir smm a�amaz. Ancak, 
Giiney'de hic;bir �eyin degi�medigi gerc;egini gormesi ve kendi 
c;aresizliginin bilincine vararak ac1 c;ekmesi, McCaslin'e trajik 
bir boyut kazandmr. Onun ki�iliginde, kar�1m1zda, Kutsal Ki
tap'm zafer kazanm1� kurtanc1s1 yerine, sava�m1� ama yenilgi
ye ugram1�, yaralanm1�, c;agda� bir Musa bulunmaktad1r. 

Necla Aytilr 
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1 

Isaac McCaslin, "Ike Amca", yetmi�ini a�km, kendi dogrulama
sa da seksenine daha yakm, �imdi dul, yore halkmm yansmm 
amcas1, ama kimsenin babas1 degil 

bu olaylan o ya�amad1, olup bitenleri gormedi bile; olay
lan ya�ayan, ya�<;a kendinden biiyiik kuzeni, teyzesinin toru
nu, McCaslin Edmonds'h; eskiden oldugu gibi bugiin de baz1 
ki�ilerin Isaac'e kalmas1 gerekirdi diye dii�iindiigii mirasa ko
nan da oydu, bu miras1 kendi soyundan gelenlere birakan da o, 
ailenin kadm kolundan gelmesine kar�m. Miras Isaac'in olmah 
diye dii�iinenler vard1, <;iinkii arazi K1zilderililerden ilk almd1-
gmda tapuya yazilan ad, Isaac'in babasmm ad1yd1, babasmm 
kolelerinin soyundan gelenlerden bazilarmm �imdi bile ta�1d1-
g1 aym ad. Arna Isaac boyle dii�iinmiiyordu - yirmi yildir dul 
olan Isaac, sirtmda, elinde, cebinde bir defada ta�1yabilecegin
den fazla yalmzca bir tek �eye sahipti, bu da ormanda geyik ya 
da ay1 avlamak, bahk tutmak, ya da s1rf ormam sevdigi i<;in gi
dip kamp kurmak istediginde kulland1g1 dar bir demir karyola 
ile, lekeli, ince bir �ilteydi.  Hi<; mah miilkii yoktu onun, olma
s1m da istemezdi.  C::iinkii yeryiizii �u ya da bu kimsenin degil, 
biitiin insanlarmd1, hpk1 1�1k ve hava ve soguk ve s1cak giinler 
gibi. 0 Isaac ki Jefferson'da oturdugu gosteri�siz ah�ap kuliibe
yi kansmm babas1 evlendiklerinde vermi�, kans1 da oliimiinde 
ona vasiyet etmi�, o da hatm kmlmasm, huzur i<;inde gitsin di-
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ye kabul eder goriinmii�tii; a ncak vasiyet edilmi� olsun olma
sm, kendine ait degildi kuliibe; kansmm oliimiinden bu yana 
bu kuliibede onunla birlikte oturan bald1z1yla bald1zm c;ocuk
lan o oldiikten sonra da oturacakh orada, nasd ki evlend ikle
rinde kans1yla ikisi orada birlikte oturdularsa, giinii dolana ka
dar kans1 nasil orada oturduysa, �imdi de kendisiyle bald1z1 ve 
c;ocuklarmm bir odasmda oturdugu ve onun oliimiinden sonra 
da oturacaklan bir yer 

ic;inde ya�amam1�h olaylarm, dahas1 ammsad1g1 �eyler de 
degildi bunlar; ancak anlatild1g1m duymu�tu; kuzeni McCas
lin anlatm1�h ona, 1850'de dogan, kendinden on alb ya� biiyiik 
olan, tek c;ocugu Isaac dogdugunda babas1 yetmi�ine merdiven 
dayad1gmdan, Isaac'e kuzenlikten c;ok agabeylik, ikisinden de 
c;ok babahk eden, o eski zamanlardan, eski giinlerden soz eden 
McCaslin anlatm1�h 

2 

Tomey'nin Turl'iin gene kac;tigm1 a nlay1p da Buck Day1'yla ko
�a ko�a eve dondiiklerinde, Buddy Day1'nm mutfakta bas bas 
bagmp kiifiir ettigini  duydular, derken tilkiyle kopekler mut
faktan c;1kh, holii gec;ip kopek odasma dald1klanm, oradan 
Buck Day1'yla payla�hklan odaya girdiklerini duydular, der
ken tilkiyle kopekler bir kez daha holii gec;ip Buddy Day1'nm 
odasma dald1, oday1 gec;ip yeniden mutfaga girdiler, bu kez c;1-
kan seslerden mutfak bacasmm tiimden y1kild1gm1 samrd1mz; 
sonra tilkiyle kopekler ve be� alh odun parc;as1, hepsinin orta
smda da buharh gem i gibi fokurdayarak elindeki sopay1 oraya 
buraya savuran Buddy Day1, mutfaktan firlad 1. iyi bir kovala
macayd1. 

Buck Day1'yla birlikte Buck Day1'nm boyunbag1m almak 
ic;in odalarma gittiklerinde, tilki ocagm iistiindeki saatin ar
kasma s1gmm1�h. Buck Day1 c;ekmeceden boyunbag1m a ld1, 
kopekleri tekmeleyip uzakla�hrd1, tilkiyi ensesinden tutup ya
tagm a ltmdaki kutuya kapath; mutfaga gittiler, Buddy Day1 
ocaga dii�en kahvaltiy1 kiil lerin iistiinden kaldmp onliigiiyle 
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temizlemekteydi .  "Sen ne demeye kopekleri evin ic;inde o Alla
hm belas1 tilkinin iistiine sahyorsun?" dedi .  

"Tilkinin cam cehenneme, Tomey'nin Turl gene kac;m1�,'' 
dedi Buck Day1. "�abuk Cass'le ikimizin kahvalhm1z1 ver. Ora
ya varmadan belki onu yakalanz." 

�iinkii Tomey'nin Turl'iin nereye gittigini c;ok iyi biliyor
lard1; o ne za man kiri�i kirsa (y1lda iki  kez falan olurdu bu) 
hep aym yere giderdi .  Bay Hubert Beauchamp'm kom�u i lc;e
nin smmndaki c;iftl igine dogru yollanm1�h Turl . Bay Hubert'in 
k1z karde�i (Bay Hubert de Buck ve Buddy Day1'lar gibi bekar
di) Bayan Sophohsiba c;iftligin ha.la ingiltere'deki yerleri gibi 
Warwick diye amlmasma c;ah�1yordu, c;iinkii, bu bayana gore, 
hakk1 olan bu unvam onaylatmak zahmetine katlanmas1 ic;in 
yeterli enerjiye sahip olmad1g1 gibi, bundan gurur da duyma
ya n Bay Hubert ne de olsa Warwick'in gerc;ek kontuydu. To
mey'n in Turl, Bay Hubert'in kolesi Ten nie'nin c;evresinde do
lanmaya giderdi oraya, biri gel ip onu geri gotiirene dek kahr
d1.  Tennie'yi Bay Hubert'den satm alarak Turl'iin kac;masm1 en
gelleyemiyorlard1, c;iinkii, Buck Day1'mn dedigine gore, Buddy 
ile ikisinin zencileri o kadar c;oktu ki kalabahktan kendi top
raklannda ad1m atacak yer yoktu; Turl'ii Bay Hubert'e satmak 
da olmuyordu, c;iinkii Bay Hubert Turl'ii satm almak isteme
digi gibi, armagan olarak verseler, dahas1 iistiine konaklama 
ve beslenme iicreti de odeseler, o ba� belas1 yan McCaslin'i 
gene de c;iftliginde istemiyordu. Biri gelip Turl'ii ahp gotiir
mezse Bay Hubert onu kendi getirir, yamnda Bayan Sophon
siba ile, bir hafta ya da daha fazla kahrlar, Bayan Sophonsiba 
Buddy Day1'nm odasma yerle�ir, Buddy Day1 evden tiimiiyle 
c;1k1p gider, biiyiik-biiyiikbabasmm zamamnda, onun oliimiine 
kadar, zencilerin oturdugu kuliibelerden birinde yahp kalkar 
(Buck' la Buddy zenci leri biiyiik-biiyiikbabasmm oliimiinden 
sonra onun bitirmeye vakit bulamay1p yanm bira khg1 biiyiik 
eve ta�1m1�lard1), Beauchamp'lar oradayken yemek bile pi�ir
mez, ak�am yemeginden sonra on balkonda oturmanm d1�m
da eve gelmez, Bay Hubert sonunda k1z karde�i evlendiginde 
ona daha kac; ba� zenci ve kac; doniim toprak verecegini anlat
maktan yorulunca kalk1p yatmaya giderd i.  Gec;en yaz bir gece 
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yans1 Buddy Day1 rastlanh eseri uyanm1�, Bay Hubert'in ara
basmm gittigini duymu�tu. Onlan uyandmp, Bayan Sophonsi
ba'y1 kaldmp, giyindirip, atlan arabaya ko�up Bay Hubert'e ye
ti�tiklerinde neredeyse giin aganyordu. Bunun i«;in Tomey'nin 
Turl'ii almaya giden hep Buck Day1'yla kendi olurdu, «;iinkii 
Buddy Day1 hi«;bir yere gitmezdi, kasabaya bile, Tomey'nin 
Turl'ii Bay Hubert'den almaya bile gitmezdi. Buddy Day1'nm 
bu tehlikeyi Buck Day1'dan on kat fazla goze alabilecegi bilinse 
bile gitmezdi. 

Kahvaltiy1 «;abucak bitirdiler. Atlan yakalamak i«;in ko�ar
larken Buck Day1 bir yandan da boyunbagm1 baghyordu. Yal
mzca Tomey'nin Turl yiiziinden boyunbag1 takard1 o; ge«;en 
yaz Buddy Day1 karanhkta onlan uyandmp, "<:;abuk kalkm 
�u yataklardan," dedigi o geceden bu yana da «;ekmeceden «;1-
karmam1�h boyunbagmi. Buddy Day1'nm ise hi<; boyunbag1 
olmam1�h. Buck Day1'ya gore Buddy bu nedenle evden «;1kma
y1 goze alamazd1, onlarmki gibi at iistiinde giinlerce diiz bir 
«;izgide ilerleseniz, Tannya �iikiir, tek bir bayana bile rastlay1p 
yolunuzu degi�tirmek zorunda kalmad1gm1z bir bolgede bile 
goze alamazd1 boyunbags1z evden «;1kmayi. Biiyiikannesine 
(Buck ve Buddy Day1'larm k1z karde�iydi, annesi oldiigiinden 
kendini o biiyiitmii�tii. Adm1 bu nedenle McCaslin koymu�
lard1: Carothers Mccaslin Edmonds) gore, Buck ve Buddy Da
yilann her ikisi de bu boyunbag1 farkm1 tek yumurta ikizi 
olduklanm one siirenleri yalanc1 «;1karmak i«;in kullamrlard1, 
«;iinkii altm1� ya�larma geldiklerinde hala onlan birbirlerin
den ayirt edemediklerini soyleyenlere kar�1 sava�maktaydilar; 
babasmm buna verdigi yamt ise �uydu: Buddy Day1 ile poker 
oynayan hi<; kimse onu Buck Day1 ya da ba�ka biriyle kan�h
ramazdi. 

Jonas iki ah eyerlemi� bekliyordu. Buck Day1'nm ata bini
�i de altm1� ya�mdaki birininki gibi degi ldi, kedi kadar ince 
ve hareketli bedeni, k1sa kesilmi� ak sa«;h yuvarlak ba�1, kur
�un rengi kah gozleri ve ii<; giinliik kir sakahyla, ayag1 iizengi
de, o daha eyere otururken, at a«;1k kap1dan d1�an f1rlam1�h bi
le. Kendi de, Jonas'm onu kald1rmasma kalmadan, daha kii«;iik 
olan midilliye atlad1, topuklanyla hayvam tmsa kaldmp Buck 
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Day1'nm ardmdan kap1dan c;1k1yordu ki Buddy Day1 (onun ora
ya geldiginin farkmda bile degildi) kap1da belirdi, atm gemine 
yap1�1p onu durdurdu. "Goziinii ondan ay1rma," dedi. "Theop
hilus'tan goziinii ay1rma, bir �eyler ters gider gibi goriindiigii 
anda doniip beni ahrsm. Anladm m1?" 

"Peki efendim," dedi.  "$imdi birakm da gideyim. Yoksa 
Tomey'nin Turl'iin yakaland1gm1 gormek bir yana, Buck Da
y1'ya bile yeti�emem." 

Buck Day1 Kara John'a binmi�ti, c;iinkii, eger Turl'ii Bay Hu
bert'in kap1sma en az bir kilometre kala gorebilirlerse, Kara John 
onu iki dakikada yakalardi. i�te, Bay Hubert'in c;iftliginden be� 
kilometre kadar uzaktaki diizliige geldiklerinde, bekledikleri 
gibi, bir kilometre kadar otede kahr Jake'e binmi� giden Turl'ii 
gordiiler. Buck Day1 dizginleri c;ekmek ic;in kolunu bir kaldmp 
indirdi, kocaman atm iistiinde egilmi�ti, kiic;iik yuvarlak ba�1 
ve diigiim diigiim boynu yabanordegi gibi one uzanm1�h. "S1-
v1�m1�!" diye f1s1ldad1. "Sen burada kal, goriip iirkmesin. Ben or
mandan dolamp oniine c;1kanm, irmagm s1g yerinde k1stmnz." 

McCaslin, Buck Amca agac;larm arasmda kaybolana dek 
bekledi. Sonra o da ahm siirdii. Arna Turl onu gordii. Fazla h1z
h yakla�m1�h; belki de yeti�emeyip Turl'iin k1stmld1gm1 gore
memekten korkmu�tu. Gordiigii en iyi kovalamacayd1 bu. Ya�h 
Jake'in bunca h1zh ko�tugunu, Turl'iin, kahr iistiinde de olsa, 
dogal yiiriiyii�iinden daha biiyiik bir h1zla gittigini daha on
ce hie; goren olmam1�h. Buck Day1 Turl'ii goriip agac;hktan bir 
nara ath, derken Kara Jack ko�arak ahld1, agac;larm arasmdan, 
ipeksi, diimdiiz, atmaca gibi yassilm1� c;1kh; Buck Day1 �im
di atm kulaklannm tam ardmda, bagmyor, ikisi birlikte, hpk1 
iistiine serc;e konmu� kocaman bir atmaca gibi goriiniiyordu; 
tarlay1 gec;ip c;ukurun iistiinden atlad1lar, bir sonraki tarlay1 
da gec;tiler; kendi de ko�maktayd1, k1srak, o daha atm ko�ma
ya hazir olup olmad1g1m anlamadan ko�maya ba�lam1�h, kendi 
de bagmyordu. Turl zenci oldugundan onlan goriince katudan 
a�ag1 atlay1p yayan kac;mas1 gerekirdi. Ancak bunu yapma
di. Buck Day1'dan bunca uzun bir siiredir kac;hgmdan beyaz
lar gibi kac;maya ah�m1�h anla�ilan.  Ve sanki Turl ile ya�h kahr, 
Turl'iin dogal yi.iri.iyii�i.ine, Jack'in omiir boyu eri�tigi en yiik-
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sek h1z1 eklemi�lerdi, bu da onlarm irmagm s1g yerine Buck 
Day1'dan once varmalanm saglamaya tam1 tamma yetti. �iinkii 
kendi midill iyle s1ghga vard1gmda, Kara John'u soluk soluga, 
kopiik ii;inde, Buck Day1'y1 yerde, ah yava�latmak ii;in i;ember
ler i;izdirerek yiiriitiirken buldu; Bay Hubert'in ak�am yemegi 
borusu bir kilometre oteden duyulmaya ba�lam1�h bile. 

Ancak, anla�ilan Turl daha oraya gelmemi�ti; i;ocuk kap1 
diregine oturmu�, hala boruyu ottiiriiyordu; kap1 yoktu, iki di
rek vard1 yalmzca, bir de onlardan birine binmi�, tilki borusu
nu i;alan kendi boyunda bir zenci oglan. �iftlige verilmek iste
nen ad1 i;oktandir bildikleri halde soylemeyen insanlara Bayan 
Sophonsiba'mn hala Warwick dedirtmeye i;ah�hg1, Warwick 
denmediki;e nereden soz edildigini anlamazdan geldigi yer bu
ras1yd1. Sanki Bay Hubert'le ikisi, birbiriyle i;ak1�an, aym alam 
kaplayan iki ayn i;iftlige sahiptiler. Bay Hubert dere i;ardagmda 
oturmu�, i;izmelerin i  i;1kanp ayaklanm suya sark1tm1�h, karan
filli ii;kisini  yudumluyordu. Ancak orada Tomey'nin Turl'ii go
ren olmam1�h, iistelik Bay Hubert bir siire Buck Day1'mn kim
den soz ettigini a nlamam1� gibi bakh. Sonunda, "Ha, �u zenci," 
dedi.  "Yemekten sonra buluruz." 

Ancak yemek yiyecege de benzemiyorlard1 .  Bay Hubert'le 
Buck Day1 birlikte birer ii;ki ii;tiler, sonra Bay Hubert boru i;al
may1 kesmesi ii;in i;ocuga haber yollad1, Buck Day1'yla birer ii;ki 
daha ii;tiler, Buck Day1 ha.la, "Ben yalmz zencimi almak istiyo
rum. Onu ahp eve yollanmahy1z," diyordu. 

"Yemekten sonra," dedi Bay Hubert. "Mutfakta bashra
mazsak, kopekleri salanz iistiine. Oliimlii Walker kopeklerinin 
yapabilecegi bir i�se, bulur onlar onu." 

Arna sonu nda iist kattaki bir kepengi n  kmk yerinden 
bir el mendil  ya da beyaz bir �ey sallamaya ba�lad1 da arka 
balkonu gei;ip eve girdiler; Bay Hubert bir tiirlii eli degip de 
onaramad1g1 do�eme tahtas1 konusunda her zamanki gibi 
onlan uyanyordu.  Holde bir siire beklediler, sonunda bir �a
kirh, bir f1�irh ve bir parfiim kokusu duydular. Bayan Sop
honsiba merdivenlerden indi. Sai;lan dantel ba�hgmm a ltmda 
toplanm1�, pazar giysilerini  giyinmi�, boncuklanm takm1�h, 
boynunda kirm1z1 bir kurdele vard1, kiii;iik bir zenci k1z yel-
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pazesini  ta�1yordu; McCaslin sessizce Buck Day1'nm a rkasm
da duruyor, Bayan Sophonsiba'mn alaca di�ini gorrnek u rnu
duyla dudaklanm aralarnasm1 bekliyordu . Boyle bir d i�i olan 
hii; kirnseyi gorrnerni�ti daha once; bir seferinde biiyiikannesi 
i le babas1 Buck ve Buddy Day1' lardan soz ederken duydugu 
bir �eyi amrns1yordu:  Biiyiikannesi, Bayan Sophonsiba'nm 
biiyiiyiip ho� bir geni; k1z oldugunu soylerni�ti.  Belki de dog
ruydu bu. Bilernezdi .  Yalmzca dokuz ya�mdayd1. 

''Aa, Bay Theophilus," dedi Bayan Sophonsiba. "Ve McCas
lin." Ondan yana bakhg1, ona bir �ey dedigi yoktu, bunu kendi de 
biliyordu arna gene de haz1rlanrn1�, Buck Day1 ayag1m siirtiip se
larn verirken o da kendi ayag1m siirtrnek ii;in dengesini  kurrnu�
tu. "Warwick'e ho� geldiniz," dedi Bayan Sophonsiba. 

McCaslin ve Buck Day1 ayaklanm siirttiiler. "Ben yalmz 
zencirni alrnaya geldirn," dedi Buck Day1. "Onu a hp eve don
meliyiz." 

0 zarnan Bayan Sophonsiba balans1 konusunda bir �eyler 
soyledi. Arna McCaslin bunun ne oldugunu amrnsayarn1yordu. 
Fazla h1zh ve kalabahk sozlerdi bunlar, bir yandan kiipelerle 
boncuklar tmsa kalkrn1� oyuncak bir katmn ko�urn zincirleri 
gibi �mgirday1p tangird1yor, her k1rnildam�larmda sanki orta
hga giii;lii bir esans kokusu yay1hyordu, bir de alaca d i�in i�il
day1p parlarnasm1 seyre dalm1�h. Bayan Sophonsiba Buck Da
y1'nm hii;bir yerde uzun siire kalrnadan i;ii;ekten i;ii;ege dola�1p 
yudurnlad1g1 tiirn o tathhg1 Buddy Day1'nm i;ol havasmda bo
�una harcad1g1 konusunda bir �eyler soyliiyor, Buddy Day1'dan 
Bay Arnodeus diye soz ediyordu, hpk1 Buck Day1'ya Bay The
ophilus dedigi gibi; ya da belki de gelrnesi beklenen bir kralii;e 
ii;in  saklanrnaktayd1 bal, kirndi bu �ansh kralii;e ve ne zarnan 
gelecekti? Buck Arnca, "Efendirn?" dedi. 0 zarnan Bay Hubert 
araya girdi: 

"Balans1 ha! 0 zenciyi bir ele gei;irsin, i;ocuk onun ne bi
i;irn bir e�ekans1 oldugunu goriir valla! Arna bana gore Buck'm 
�irndi yiyip ii;rneyi dii�iindiigii tek �ey, et suyu, ekrnek ve bir 
fincan kahve olrnah. Ben de oyle." 

Yernek odasma gidip yernek yediler. Bayan Sophonsiba, �a
ka bir yana, yanrn giinliik yolda oturan yakm korn�ular ziya-
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retlerin arasm1 bu kadar ai;rnarnah diyordu; Buck Day1, evet 
efendirn, dedi.  Bayan Sophonsiba Buck Day1'nm daldan dala ge
zen rniizrnin bir bekar oldugunu soyleyince, Buck Day1 bu kez 
i;ignerneyi de b1rak1p ona bakh ve, evet efendirn, kesinlikle oy
leyirn, dedi; degi�rnern ii;inse arhk i;ok gei;, ancak en azmdan, 
Tannya �iikiir ki hii;bir bayan benirnle ve Buddy ile ya�arnak 
gibi bir ac1ya katlanrnak zorunda kalrnayacak; ah, dedi, Bayan 
Sophonsiba, belki de o sizin rnutsuzluk dediginiz dururnu ka
bul ettigi gibi, ozgiirliigiiniizden vazgei;rnenizin onernsiz bir 
�ey oldugunu dii�iinrnenizi saglayacak kadma heniiz rastlarna
dm1z. Buck Day1, "Hayir efend irn, heniiz rastlarnad1rn," dedi.  

Sonra Mc:Caslin, Bay Hubert ve Buck Day1 on balkona gei;ip 
oturdular. Bay Hubert'in ayakkabilanm i;1kanp Buck Day1'ya da 
aym �eyi yaprnas1m soylernesine f1rsat kalrnadan, Bayan Sophon
siba kap1dan girdi; elinde ta�1d1g1 tepside bir ii;ki vard1. Bay Hu
bert, "Lanet olsun Sibbey, adarn daha yeni yernek yedi, �irndi ii;ki 
ii;rnek isternez," dedi. Ancak Bayan Sophonsiba onu duyrnazdan 
geldi. Orada durrnu�, konu�rnad1g1 ii;in alaca di�i de parlarn1yor, 
Buck Day1'ya ii;kiyi uzatiyordu. Az sonra babasmm, Missippi ii;
kilerinin en taths1 Missippili  bir bayamn elinden ii;ilendir, dedi
gini anlath. Buck Day1 onun babasmm ii;kisini nastl tatland1rd1g1-
m gorrnek ister rniydi? ii;kiyi kaldmp bir yudurn ald1, sonra Buck 
Day1'ya verdi. Bu kez Buck Day1 ii;kiyi ald1; gene ayag1m siirtiip 
ii;ti, sonra dedi ki, Bay Hubert biraz uzanacaksa kendisi de bir 
siire uzarurd1, i;iinkii, goriinii�e bak1hrsa, Turl'ii yakalarnak ii;in 
uzun ve zorlu bir takip gerekecekti. Bay Hubert'in kopekleri eski
sinden i;ok daha iyiyseler o ba�ka, elbette, diye ekledi. 

Bay Hubert ile Buck Day1 eve girdiler. Mccaslin de bir siire 
sonra kalk1p onlan beklernek ii;in arka bahi;eye i;1kh. ilk gordii
gii �ey, yol boyundaki tahta perdenin arkasmdan kay1p giden 
Turl'iin ba�1ydi .  Arna avluyu i;aprazlarna gei;ip yamna vard1-
gmda Turl kai;rnaya davranrnad1 bi le; i;ahnm arkasma i;ornel
rni�, evi gozetliyor, ba�1m i;ahdan uzahp arka kap1ya, iist ka
tm pencerelerine bak1yordu; f1s1ldarnad1 arna ali;ak sesle ona, 
"$irndi ne yap1yorlar?" diye sordu. 

"$irndi uykudalar," dedi McCaslin. "Arna sen ona bakrna, 
kalktiklarmda iistiine kopekleri salacaklar." 
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"Hah, as1l sen ona bakma," dedi Tomey'nin Turi. "Arhk bir 

koruyamm var benim.Tek yapacag1m �ey, haberi alana dek ken
dimi ihtiyar Buck'a yakalatmamak." 

"Ne haberi?" diye sordu McCaslin. "Kimden haber bekli
yorsun? Bay Hubert seni Buck Day1'dan satm m1 alacak?" 

"Hah," dedi Turi gene. "�u bendeki koruma var ya, Bay Hu
bert'den bile giil;lii." Ayaga kalkh. "�u soziimii unutma: Yapil
masm1 istedigin bir �ey varsa, ekili bir yeri i;apalamaktan evlen
meye kadar, ne olursa olsun, i�i kadmlara b1rakacaksm. 0 za
man tek yapman gereken �ey durup beklemek. Unutma bunu." 

Sonra Turi gitti. Mccaslin de eve geri dondii. Arna orada 
Buck Day1 i le Bay Hubert'in oldugu odadan gelen giii;lii bir ho
rultu ile iist kattan gelen daha hafif bir horlamadan ba�ka bir 
�ey yoktu. Dere i;ardagma gitti, Bay Hubert gibi ayaklanm su
ya sokup oturdu, i;iinkii i;ok gei;meden hava yeterince serinler, 
av ba�lard1. Geri;ekten de bir siire sonra Bay Hubert ile Buck 
Day1 a rka balkonda goriindiiler. Bayan Sophonsiba elinde ii;
ki tepsisiyle onlann hemen arkasmdayd1, yalmz bu kez Buck 
Day1 kendi ii;kisini Bayan Sophonsiba'mn tatla nd1rmasma fir
sat bira kmadan a hp ii;ti. Baya n Sophonsiba onlara erken don
melerini soyliiyordu. Buck Day1'nm i;iftlikte tek gordiigii �ey 
kopeklerle zencilerdi, oysa bu kez onu ele gei;irmi�ken kendi 
bahi;esini gostermek istiyordu, ne Bay Hubert ne de ba�kas1 
kan�amazd1 onun bahi;esine. "Evet efendim," dedi Buck Day1. 
"Ben yalmz �u zencimi yakalamak istiyorum, o kadar. Sonra 
eve donmemiz gerek." 

Dort be� zenci iii; ah getirdi.  Yolda bagh duran kopeklerin 
havlamasm1 buradan bile duyabiliyorlard1; atlara binip zenci 
kuliibelerine dogru i lerledi ler; Buck Day1 daha �imdiden ko
peklerin bile oniinde gidiyordu. Bu yiizden McCaslin Turl'ii 
ne zaman yuvasmdan i;1kard1klanm, onun kuliibelerin birin
den mi firlay1p kai;hgm1 hii; anlamad1. Kara John'un s1rtmda 
uzakla�an Buck Day1 bagmp, "Tiiydii valla! Demek yuvadan 
i;1km1�!" dediginde, daha kopekleri salmam1�lard1 bile. ileri 
ahlmaya haz1rlanan Kara John'un ayaklarmdan dort kez sila h 
patlamas1 gibi bir ses i;1kh; derken Buck Day1'yla ah tepenin 
iistiinde goriinmez oldular. Sanki diinyanm ucundan bo�l�ga 
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dii�mii�lerdi.  Bay Hubert de kiikriiyordu: "Kai;ti! Salm kopek
leri!" Sonra hepsi tepede bulu�tular. Tomey'nin Turi tam o s1ra
da diizliigii gei;mi�, neredeyse agai;hga ula�m1�h; kopekler de 
h1zla ardmdan yeti�ip tepeden diizliige indiler; Turl'iin i;evresi
ne dolu�tuklarmda z1play1p yiiziinii yalamak ister gibi yaphlar. 
Sonunda Turi de yava�lad1, kopeklerle birlikte yiiriiye yiiriiye 
agai;la rm arasma girdi, sanki hepsi birl ikte tav�an avmdan do
niiyordu. btekiler agai;hkta Buck Day1'ya yeti�tiklerinde, orta
hkta ne Turi vard1 ne de kopekler. Yanm saat sonra yalmzca 
ya�h Jake'i buldular, bir i;ahya baglanm1�, sirtmda semer yerine 
Turl'iin ceketi, yamnda Bay Hubert'in yerlere serpi�tirilmi� ya
nm fii;1ya yakm yulaf1; ya�h Jake'in yulaf1 yiyip geri tiikiirecek 
kadar bile hali kalmam1�. Hii; kovalama olmad1. 

Bay Hubert, "Bu gece yakalanz onu," dedi. "Yemleriz. Ge
ce yans1 gibi Tennie'nin evini zencilerle, kopeklerle i;evirip ya
kalanz." 

"Lanet olsun!" dedi Buck Day1. "Bu ak�am karanhk basma
dan benle Cass bir de o zenci evimizin yolunu yanlam1� olu
ruz. Senin zencilerden birinde kopeklerin izini siirecek kiii;iik 
melez bir it ya da oyle bir �ey yok mudur?" 

"Gecenin bir yansm1 agai;hkta dolanarak gei;irelim, oyle 
mi?" dedi Bay Hubert. "Hem de ben o zenciyi yakalamak ii;in 
ka ranhk basmca Tennie'nin kuliibesine gidip seslenmemizin 
yetecegine be� yiiz dolarma bahse girmeye hazirken." 

"Be� yiiz dolar, ha?" dedi Buck Day1. "Tamam! <;iinkii ka
ranhk bashgmda ne ben ne de o zenci Tennie'nin evinin yakm
larmda olmay1z. Be� yiiz dolar!" Birbirlerine bakhlar. 

"Ta mam!" dedi Bay Hubert. 
Bay Hubert'in ya�h Jake'e bindirip eve yollad1g1 zencinin 

donmesini beklediler; yanm saat kadar sonra zenci yamnda k1-
sa kuyruklu kiii;iik kara bir kopek ve bir �i�e viskiyle geldi.  Ka
tm dogru Buck Day1'mn yanma siiriip ona gazete kag1dma sa
nh bir �ey verdi.  Buck Day1, "Nedir bu?" diye sordu. 

"Size gonderdiler," dedi zenci. Buck Day1 paketi a hp ai;h. 
ii;inde Bayan Sophonsiba'mn boynu nda gordiigiimiiz kirm1-
z1 kurdele vard1; Buck Day1 Kara John'u n  iistiinde oylece otur
mu�, elindeki kurdeleyi sanki kiii;iik bir su yilamym1� gibi tu-
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tuyordu. Arna korktugunu kimseye bell i  etmeye niyeti yoktu; 
bir yandan da goziinii k1rp1�hnp, kurdeleyi veren zenciye bak1-
yordu. Derken bakmay1 birakh. 

"Neden?" dedi. 
"Gonderdi i�te," dedi zenci." ' Ba�an' dil iyormu�." 
"Ne dil iyormu�?" dedi Buck Day1. 
"Bilmem efendim. 'Ba�an' dedi, o kadar." 
"Ha," dedi Buck Day1. Kiit;iik melez kopek oteki kopekle

ri buldu. Once oldukt;a uzaktan duydular seslerini.  Giin bah
mmdan hemen onceydi; kopeklerin t;1kard1g1 ses iz siirme gi
bi degildi, kapa h bir yerden t;ikmak istediklerinde t;1kard1klan 
seslerdi .  Oray1 da buldular. Bay Hubert'in evinden iit; kilometre 
kadar otede bir tarlanm ortasmda iit; but;uk metre karelik bir 
pamuk deposuydu bu, kopeklerin on biri de buraya kapatilm1�, 
kap1 bir odun part;as1yla siirgiilenmi�ti. Zenci kap1y1 at;mca ko
peklerin ko�arak d1�an t;ikmasma bakhlar. Bay Hubert atm iis
tiinden Buck Day1'nm ensesine bak1yordu. 

"Neyse, neyse, bu da hit; yoktan iyidir," dedi. "$imdi ko
pekleri yeniden senin zencinin ardma salabilirsin. Onu kolayca 
buluyorlar; anla�1lan o da onlardan aym kolayhkla kurtulabil i
yor." 

"Bu yeterli degil," ded i Buck Day1.  "iki taraf  it;in de yeterli 
degil .  Ben gene kiit;iik melezden vazget;meyecegim." 

Bay Hubert, "iyi," dedi. Sonra, "Lanet olsun 'Filus, gel ha
di, gidip yemek yiyelim. Sana soyliiyorum, zenciyi yakalamak 
it;in tek yapmam1z -" 

Buck Day1, "Be� yiiz dolar," dedi.  
"Ne?" dedi Bay Hubert. Buck Day1 ile birbirlerine bakhlar. 

Ofkeli degildi �imdiki bak1�lan. Arna �aka da yapm1yorlard1. 
Alacakaranhgm ba�lang1cmda atlarmm iistiinde oturmu� bir
birlerine oylece bakiyor, az1c1k gozlerini k1rp1�hnyorlard1. "Ne 
be� yiiz dolan?" dedi Bay Hubert. "Bu gece yans1 o zenciyi Ten
nie'nin kuliibesinde ele get;iremeyecegine mi bahse giriyorsun?" 

"Bahse girerim ki ne ben ne de o zenci bu gece yans1 kim
senin evinin yakmmda bulunmayacag1z, benim kendi evimin 
yakmmda olacag1z." $imdi birbirlerine ofkeyle bak1yorlard1.  

Bay Hubert, "Be� yiiz dolar," dedi. "Tamam." 
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"Tarnarn," dedi Buck Dayi. 
"Tarnarn," dedi Bay Hubert. 
"Tarnarn," dedi Buck Dayi. 
Boylece Bay Hubert kopeklerle zencilerin bazilanm ahp 

evine dondii. 0 zarnan McCaslin, Buck Day1, bir de kiic;iik rne
lez kopegi getiren zenci yiiriirneye ba�lad1lar; zenci onde gidi
yor, bir eliyle ya�h Jake'i yulanndan c;ekiyor, oteki eliyle kope
gin kay1�1m tutuyordu (kay1� y1pranrn1� saban bagmdan kop
rna bir ip parc;as1yd1). Buck Day1 kiic;iik rneleze Turl'iin ceketini 
koklath. Hayvan sanki ilk kez ne yapacag1m anlarn1�h; ipini 
c;oziip atla onun pe�inden yeti�rneyi deneyebilirlerdi arna, tarn 
0 sirada zenci c;ocuk yernek ic;in tilki borusunu ottiirrneye ba�
lad1gmdan, bunu goze alarnadilar. 

Derken karanhk bashrd1, sonra -McCaslin ne kadar son
ra oldugunu, evden ne kadar uzakta ve nerede olduklanm bil
rniyordu; bildigi tek �ey, evden hayli uzakla�hklanyd1, karan
hk c;oktan basrn1�h; Mla gidiyorlard1; Buck Day1 zarnan zarnan 
egilip Turl'iin ceketini kiic;iik rneleze koklahyor, viski �i�esi
ni ba�ma dikiyordu- sonra Turl'iin doniip eve dogru geni� bir 
c;ernber c;izdigini fark ettiler. Buck Day1, "Yakalad1k onu val
la," dedi. "inine doniiyor; eve kestirrneden gidip inine girrne
den oniine c;1kanz." Boylece zenciyi ya�h Jake'e bindirip Turl'ii 
izleyen kiic;iik rnelezin pe�inden gonderdiler. Buck Day1'yla 
McCaslin Bay Hubert'in evine dogru ilerlediler. Atlar soluk a l
sm diye ara sira durduklarmda, dereden eve dogru c;1kan Turl'ii 
izleyen kiic;iik rnelezin havlarnalanm duyuyorlardi. 

Turl'ii yakalayarnad1lar. Zenci kuliibelerine geldiklerinde 
1�1k yoktu; Bay Hubert'in evinin 1�1klan hala yamyordu; �irndi 
gene tilki borusunu ottiiren biri vard1, arna zenci c;ocuk degildi 
bu; McCaslin daha once hie; boyle c;1lgmca c;alrnan bir tilki boru
su duyrnarn1�h; Buck Day1'yla birlikte Tennie'nin kuliibesinin bu
lundugu yarnacm altmda yaydddar. Bir kilometre kadar oteden 
kiic;iik rnelezin havlarnalanm i�ittiler; iz siiriiyor, kesik kesik hav
hyordu; zenci birden bag1rd1; o zarnan kiic;iik rnelezin kokuyu �a
�1rd1gm1, yanh� izi siirdiigiinii anlad1lar; dereye gelince yamlrn1�
t1 hayvan. Derenin iki yakasm1 da bir saatten fazla arad1lar arna 
Turl'ii bulup c;1kararnad1lar. Sonunda Buck Day1 bile takipten vaz-
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gec;ti. $imdi ki.ic;i.ik melez de zencinin oni.inde kahra binmi�ti; eve 
yollandilar. Tam zenci kuli.ibelerine c;1kan yolu hrmamyorlard1 ki 
(Bay Hubert'in evine giden yamacm karanhga gomi.ilmi.i� oldu
gunu gorebiliyorlard1), ki.ic;i.ik melez bir havlay1p katmn s1rtmdan 
a�ag1 atlad1. Z1playarak ko�maya, her z1plamada havlamaya ba�
lad1; Buck Day1 da McCaslin daha ayagm1 i.izengiden c;ekmeden 
onu midillinin s1rtmdan kap1p yere indirmi�, birlikte karanhktaki 
kuli.ibelerin oni.inden kopegin av1 k1shrd1g1 kuli.ibeye dogru ko�
maya ba�lam1�lard1. "Yakalad1k!" dedi Buck Day1. "Arka tarafa 
ko�; seslenme; bir sopa al, arka kap1ya h1zh h1zh vur." 

Buck Day1 sonradan yanh� yaphgm1 itiraf etti; ki.ic;i.ik bir 
c;ocugun bile bilecegi bir �eyi unutmu�tu:  Orki.itti.igi.in bir zen
cinin tam oni.inde ya da tam arkasmda asla durmayacaksm, 
yan tarafmda duracaksm. Buck Day1 bunu unutmu�tu.  On ka
pmm tam oni.inde, yi.izi.i kap1ya doni.ik durdu; ki.ic;i.ik melez ko
pek onun oni.indeydi, her soluk ah�mda g1rtlagm1 paralarcasma 
havhyordu. Buck Day1'nm ilk fark ettigi �ey, kopegin c;1ghk atar 
gibi bir havlay1p havada dondi.igi.i olmu�; kopegin tam arkasm
da Turl varm1�; kapmm ac;1ld1gm1 gormemi� bile Buck Day1; ki.i
c;i.ik melez tek bir kez havlam1�, sonra Buck Day1'nm bacakla
nnm arasmdan kac;1p gitmi�; Turl de Buck Day1'nm i.isti.inden 
atlam1�, duraklamam1� bile; Buck Day1'y1 devirmi� ama o yere 
di.i�meden bir kolunun altmdan yakalay1p, ko�may1 b1rakma
dan, lie; metre kadar si.iri.iklemi�; bir yandan da, "Ba�ka yere 
bak ihtiyar Buck, ba�ka yere bak," diyormu�; derken Buck Da
y1'y1 yere ahp kac;m1�. Bu s1rada uzakla�an ki.ic;i.ik melez kope
gin sesi bile duyulmaz olmu�tu. 

Buck Dayl'mn cam yanmam1�h. Tomey'nin Turl onu s1rt i.is
ti.i yere athgmda soluksuz kalm1�h, o kadar. Arna viski �i�esi 
arka cebindeydi, Turl'i.i yakalad1ktan sonra ic;mek ic;in viskinin 
birazm1 saklam1�h; 1slakhgm kan degil de viskiden geldigi
ni kesin olarak anlamadan yerinden k1mildamamakta direndi. 
Sonra yan yahp cam kmklanm cebinden temizledi. Daha sonra 
eve gittiler. Yayan. Zenci atlan goti.iri.iyordu ama kimse bir da
ha Buck Dayl'ya ata binmekten soz etmedi. $imdi ki.ic;i.ik mele
zi hie; duyam1yorlard1. "Turl h1zh ko�tu dogrusu, ama �u ki.ic;i.ik 
melez iti o bile tutamazd1 valla. Ne gece ama," dedi Buck Day1. 
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"Yann yakalanz onu," dedi McCaslin. 
"Lanet olsun!  Yan n  biz eve varm1� oluruz. Hubert Beau

champ ya da o zenci benim toprag1ma bir ayak bassmlar, hane
ye tecaviiz ve ba�1bo�luktan tutuklattmnm onlan." 

Ev karanhkh. Bay Hubert'in horlamas1 �imdi iyice duyulu
yordu, uzun bir yokuluga r;1km1�h da at ko�turuyordu sanki. 
Arna iist kattan hit; ses gelmiyordu, karanhk hole girip merdi
venin ayagmda durduklarmda bile herhangi bir ses i�itmedi
ler. Buck Day1, "Hammm odas1 arkada olmah ki," dedi, "yat
hg1 yerden mutfaktakilere seslenebilsin. Dstelik, evde yabanc1-
lar varken bekar bir bayan kap1s1m mutlaka kilitlemi�tir." Buck 
Day1 boyle diyerek a lt basamaga oturdu; Mccaslin de diz r;o
kiip onun r;izmelerini r;1kard1, sonra kendi r;izmelerini r;1kanp 
duvarm dibine dayad1, Buck Day1'yla ikisi el yordam1yla mer
diven lerden iist katm holiine r;1khlar. Oras1 da karanhkh. Ha
la Bay Hubert'in a�ag1dan gelen horlamalarmdan ba�ka bir ses 
duyulmuyordu; evin on taraf1 boyunca el yordam1yla bir kap1 
bulana kadar i lerlediler. Kapmm arkasmdan hit; ses gelmiyor
du; Buck Day1 tokmag1 r;evirdi; kap1 kilitli degildi. "Tamam," 
diye fis1ldadi.  "Sessiz ol." �imdi r;evrelerini  biraz gorebiliyor
lardi. Cibinlik gerili  bir yatak ser;ebildiler. Buck Day1 askilanm 
indirip pantolonunun diigmelerini r;ozdii, yava�r;a yatagm ke
narma oturdu, Mccaslin de gene yere diz r;okiip Buck Day1'mn 
pantolonunu r;ekip r;1kard1.  Tam kendi pantolonunu da s1ym
yordu ki Buck Day1 cibinligi kald1rd1, doniip ayaklanm yataga 
uzath. i�te o zaman Bayan Sophonsiba Buck Day1'nm obiir ya
nmdan dikilip ilk r;1ghg1m ath. 

3 

Ertesi giin ak�am yemegi nden hemen once eve vard1gmda 
ayakta duracak hali kalmam1�h; Buddy Day1 bekleyip yemek
ten sonra yola r;1kmak istese bile, onun bir �ey yiyecek hali de 
yoktu. Midillinin s1rtmda uyuyakalmadan bir kilometre daha 
gidemezdi. Aslmda olanlan Buddy Day1'ya anlahrken uyuya
kalm1� olmahyd1, t;iinkii goziinii ar;hgmda kendini ogleden 
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sonranm ge\ bir saatinde sars1la sarsila giden arabanm i\inde, 
samanlarm iistiinde yatar buldu; Buddy Day1 yukarda arabac1 
yerinde, hpk1 at sirtmda ya da evde ocak ba�mda yemek pi�i
rirken oturdugu gibi otumyordu; kirbac1 hpk1 yemegi kan�
hrmak ya da tadma bakmak i\in elinde tuttugu ka�1k gibi tut
mu�tu. Uyand1gmda yemesi i\in islak \UVallara sard1g1 soguk 
etle ekmek ve bir siirahi yags1z siit hazirlam1�h ona. Arabada 
otump onlan yedi. Ak�am olmak iizereydi. H1zh gelmi� ol
mahydilar, \iinkii Bay Hubert'in \iftligine iki kilometreden az 
kalm1�h. Buddy Day1 onun yemegini  bitirmesini bekledi, sonra, 
"Ba�tan anlat," dedi. 0 da yeniden anlath: Nasil Buck Day1'yla 
ikisi bo� bir oda buldular, Buck Day1 yatagm kenarma otump 
nasll, "Hay Allah Cass, hay Allah Cass," dedi. Nasll Bay Hu
bert'in merdivenlerdeki ayak seslerini duydular, holii ge\ip ge
celik entarisiyle odaya girdigini gordiiler, Bay Hubert mumu 
nasll masanm iistiine koydu, dump Buck Day1'ya bakh. 

"Eh 'Filus, sonunda seni kapana k1shrd1," dedi. 
Buck Day1, "Kazayd1," dedi. "Yemin ederim -" 
Bay Hubert, "Ya," dedi.  "Bunu bana degil, git ona anlat." 
"Anlathm," dedi Buck Dayi. "Ona anlathm, valla. Yemin 

ederim ki -" 
"Elbette," dedi Bay Hubert. "�unu bir dinlesene." Bir an 

dump dinlediler. Mccaslin \Oktandir duyuyordu. Bayan Sop
honsiba'mn sesi ilk ba�taki kadar yiiksek degildi ama siirekliy
di. "Gidip ona bunun bir kaza oldugunu, hi\bir anlama gelme
digini anlatmak, oziir dileyip unutmasm1 soylemek istemiyor 
musun? Tamam." 

"Tamam olan ne?" dedi Buck Dayi. 
"Hadi git ve bunu ona yeniden anlat," dedi Bay Hubert. 

Buck Day1 bir an Bay Hubert'e bakh. C::abuk \abuk gozlerini 
k1rp1�hrdi. 

"O zaman dondiigiimde sana ne diyecegim?" 
"Bana m1? 0 zaman i�in rengi degi�ir, oyle degil mi?" 
Buck Day1 Bay Hubert'e bakh. Gozlerini yine \abuk \abuk 

k1rp1�hrdi. Durdu. "Dur bakahm," dedi. "Manhkh ol. Diyelim 
ki bir hammefendinin odasma girdim; o hamm Bayan Sophon
siba bile olsa. Diyelim ki yeryiizi.inde ondan ba�ka kadm yoktu 
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ve ben onun odasma gidip yatagma girmeyi denedim, yammda 
dokuz ya�mda bir c;ocuk gotiiriir miiydiim?" 

Bay Hubert, "Ben de manhk yiiri.iti.iyorum zaten," dedi. 
"Ba�ka bir �ey yaphg1m yok. Bile isteye aymm yurduna geldin. 
Tamam; yeti�kin bir insansm, bunun aymm yurdu oldugunu 
biliyordun, gene de geldin; geldigin gibi gitmeyi de bilirsin, git
me �ansm var. Arna hayir. Sen aymm inine girip yanma yattm. 
Aymm ininde olup olmad1gm1 bilmemen hic;bir �ey fark ettir
mez. $imdi sen o inden bir penc;e izi bile almadan c;1k1p gider
sen, ben yalmz manhks1z degil, budalanm biriyim demektir. 
Elime bir firsat gec;ti. Ne de olsa, ben de biraz huzur, biraz oz
giirliik istiyorum. 'Filus, o seni ko�eye k1shrd1. Sen de bunu bi
liyorsun. Aynen kiimesi talan eden tilki gibi iyi kac;tm ama bu 
kez �ansm1 fazla zorladm." 

"Evet," dedi Buck Day1. Agir agir ic;ini c;ekti, sonra solugu
nu birakh, sesli sesli degil ama duyabiliyordunuz. "Eh, demek 
�ans1ma dii�eni almam gerekecek," dedi. 

"Sen zaten �ansma di.i�eni aldm," dedi Bay Hubert. "Bu eve 
geri donmekle aldm." Bay Hubert o anda �oyle bir duraklad1. 
Gozlerini ac;1p ac;1p kapad1, ama ancak alh kez kadar. Sonra du
rup bir dakikadan fazla Buck Day1'ya bakh ve sordu: "Ne �ans1?" 

"$u be� yiiz dolar," dedi Buck Day1. 
"Hangi be� yiiz dolar?" dedi Bay Hubert. Birbirlerine bak

hlar. $imdi gozlerini yeniden k1rp1�tiran Bay Hubert oldu, son
ra gene durdu. "Zenciyi Tennie'nin kuliibesinde bulduk deme
din mi sen bana?" 

"Dedim. Arna sen c;ocugu orada yakalayacag1m1za bahse 
girmi�tin. 0 kapmm oniinde duran on tane ben olsam gene ya
kalayamazd1m onu." Bay Hubert yava� yava� ama siirekli goz
lerini kirp1�tmyor, Buck Day1'y1 siiziiyordu. 

"$imdi bu sac;ma bahiste soziimii yerine getirmemi mi iste
yeceksin?" diye sordu. 

"Sen de �ans1m denedin," dedi Buck Day1. Bay Hubert ona 
bak1p gozlerini kirp1�hrd1. Sonra durdu. Masadan mumu ahp 
c;1kh. Buck Day1'yla McCaslin yatagm kenarma oturup 1�1gm 
holden gec;mesine bakhlar, merdivenlerden inen ayak seslerini 
duydular. Bir sure sonra 1�1k yeniden goriindii. Bay Hubert'in 
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ayak sesleri gene duyuldu. Derken Bay Hubert i�eri girdi, rnasa
ya gidip rnurnu b1rakh, yanma da bir deste oyun kag1d1 koydu. 

"Tek el," dedi.  "�ekerek. Sen kan�hracaksm, ben kesece
girn, bu �ocuk dag1tacak. Sibbey'ye kar�1hk be� yiiz dolar. $u 
zenci i�ini de arhk bir sonuca baglanz. Sen kazamrsan Ten
nie'yi satm ahrsm; ben kazamrsarn senin oglam satm almrn. Fi
yat ikisi i�in de aym: D� yiiz dolar." 

"Kazanan rn1?" dedi Buck Day1. "Kazanan zencileri mi sa
tm alacak?" 

"Sibbey'yi kazanacak, lanet olas1! Sibbey'yi alacak. Gece 
yansma kadar oturup tarh�rnarn1zm nedeni o degil mi? Eli en 
kii�iik olan Sibbey'yi kazamr, zencileri de satm ahr." 

"Peki," dedi Buck Day1. "O lanet zenci k1z1 satm alay1rn da 
bu budalahga bir son verelirn." 

Bay Hubert, "Olrnaz oyle �ey," dedi. "Bu senin ornriinde 
ba�ma a�hgm en ciddi budalahk. Yagrna yok. Bahis tutu�rnak
tan soz eden sendin. i�te sana bahis. Tarn �urada, rnasamn iis
tiinde seni bekliyor." 

Boylece Buck Day1 kag1tlan kan�hrd1, Bay Hubert kesti. 
Sonra McCaslin desteyi ahp Buck Dayi'yla Bay Hubert'e birer 
birer be� kag1t dag1th. Buck Day1 uzun bir siire elindeki kag1tla
n siizdii, sonra iki kag1t istedi, o da verdi; Bay Hubert �abucak 
eline bakh, bir kag1t istedi, �ocuk ona da verdi; Bay Hubert ath
g1 kag1d1 Buck Day1'nm att1g1 iki kag1dm iistiine b1rakh, yeni al
d1g1 kag1d1 elindekilerin arasma yerle�tirdi, kag1tlan elinde a�
h, bir goz ahp kapad1, Buck Day1'ya bak1p, "Eh, ii�liiyii buldun 
mu bakahrn?" dedi .  

"Hayir." 
"Eh, ben buldurn," dedi Bay Hubert. Elini uzahp kag1tla

n Buck Day1'nrn oniine a�1k olarak ath: D� papaz ve iki be�li .  
"Buck McCaslin, sonunda dengini buldun i�te," dedi. 

Buddy Day1 sordu: "Hepsi bu kadar rn1?" Vakit ge� olrnu�, 
giinbahrn1 yakla�rn1�h; on be� dakika sonra Bay Hubert'in �ift-
ligine varacaklard1. 

' 

McCaslin, "Evet, efendirn," dedi. Buck Day1'nrn giine� do
garken kendini nas1l uyandird1g1m, nasil pencereden atlay1p 
midilliyi ald1gm1, Buck Day1'nm nasil, �ok iistiine vanrlarsa, 
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pencereden yagmur borusuna tutunup iner, Buddy Day1 gelene 
dek agac;hkta saklanmm, dedigini  de anlath. 

Buddy Day1, "Ya," dedi .  "Tomey'nin Turi orada m1yd1?" 
"Evet efendim. Ben midil liyi almaya gittigimde ahirda 

bekliyordu. ' i�in ba�1m bagladilar m1?' diye sordu." 
"Sen ne dedin?" 
" ' Buck Day1'mn ba�1 bagland1 gibi, ama Buddy Day1 daha 

gelmedi', dedim." 
"Ya," dedi Buddy Day1. 
Hepsi bu kadar. Eve vardilar. Buck Day1 belki onlan go

zetliyordu, ama oyle bile olsa kendini hie; belli etmedi, agac;
hktan c;1kmad1. Bayan Sophonsiba da ortalarda yoktu; demek 
en azindan Buck Day1 tiimiiyle teslim olmam1�, daha ona ev
lenme teklif etmemi�ti. Mccaslin, Buddy Day1 ve Bay Hubert 
yemek yediler, mutfaktan ic;eri gec;ip masanm iistii nii bo�alth
lar; yalmz lamba, bir de oyun kag1d1 destesi kald1. Tastamam 
diin geceki gibiydi; yalmz Buddy Day1'da boyunbag1 yoktu, 
Bay Hubert'in iistiinde geceligi degil  giindiiz giysileri, masada 
mum degil abajurlu bir lamba vard1.  Bay Hubert kag1t destesini 
elinde tutuyor, bir yandan ba�parmag1yla kag1tlan hrlahrken 
bir yandan da Buddy Day1'y1 siiziiyordu. Derken desteyi masa
nm iistiine vurup kenarlanm diizledi .  Masanm ortasma lam
banm altma koydu, kollanm masanm kenarmda kavu�turup 
biraz one dogru egildi, Buddy Day1'ya bak1yordu; Buddy Da
y1 ise masanm obiir ba�mda elleri kucagmda oturuyordu, ba�
tan a�ag1 her yeri gri renkte, ya�h gri bir kaya ya da gri yosun 
baglam1� bir kiitiik gibi, oylesine sakin; yuvarlak kafas1 Buck 
Day1'mnkine benziyor ama onun gibi gozlerini kirp1�tlrm1yor
du, ondan biraz daha ka lmd1, belki ate�in ba�mda uzun uzun 
oturup yemek yapmasa boyle kahnla�mazd1; yemek pi�irirken 
kulland1g1 �eyler, un filan, onu sanki hep aym dingin renge bo
yam1�h. 

Bay Hubert, "Ba�lamadan bir kiic;iik ic;ki?" diye sordu. 
"Ben ic;ki ic;mem," dedi Buddy Day1.  
"Hakhsm," dedi Bay Hubert. " 'Fi lus'un kadm dii�kiinlii

gu d1�mda bir insan yam daha oldugunu biliyordum. Arna 
her neyse." Buddy Day1'ya bak1p iki kez gozlerini k1rp1�hrd1.  
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"Buck McCasl in'e kar�1hk, Sophonsiba'ya evlendiginde c;eyiz 
olarak vermeyi vaat ettigim arazi ile zencileri koyuyorum. Ben 
kazamrsam, 'Fi lus Sibbey ile evlenir; c;eyiz almadan. Sen kaza
mrsan, 'Filus'u a hrsm. Arna ben de Tennie ic;in 'Filus'un bana 
borc;lu oldugu iic; yiiz dolan almm. Oldu mu?" 

"Oldu," dedi Buddy Day1. 
"Ac;1k poker," dedi Bay Hubert. "Tek el. Sen kan�hr, ben ke

seyim, bu c;ocuk dag1tsm." 
Buddy Day1, "Olmaz," dedi .  "Cass olmaz. 0 daha c;ok kii

c;iik. Kumara bula�masm1 istemem." 
"Ya," dedi Bay Hubert. "Amodeus McCaslin'le kag1t oyna

mak kumar sayilmaz derler, ama her neyse." Ba�1m c;evirme
den, Buddy Day1'ya bakarak, McCaslin'e, "Arka kap1ya git, ses
len. ilk  kim yamt verirse, hayvan, kahr ya da insan, kag1t dag1-
tabilen biri olsun, al getir," dedi. 

Boylece McCaslin arka kap1ya gitti, ama seslenmesi gerek
medi, c;iinkii kapmm hemen d1�mda Tomey'nin Turi duvarm 
dibine c;omelmi� duruyordu; ikisi birlikte yemek odasma gir
diklerinde, lambanm 1�1g1 altmdaki kapah kag1t destesi ortada, 
masanm bir ba�mda Bay Hubert kollanm kavu�turmu�, obiir 
ba�mda Buddy Day1 elleri kucagmda oturuyordu; ne Bay Hu
bert ne de Buddy Day1 ba�lanm kaldmp bakhlar. "Kan�hr," de
di Bay Hubert. Buddy Day1 kag1tlan kan�tmp lambanm altma, 
ellerini  gerisingeri kucagma koydu. Bay Hubert desteyi kesti, 
gene kollanm masanm iistiinde kavu�turdu. "Dag1t," dedi. 0 
an bile ne o ne de Buddy Day1 ba�lanm kaldmp kag1tlan da
g1tanm kim olduguna bakhlar. Onlar orada oylece otururken 
Turl'iin eyer rengi kollan 1�1gm altma geldi, desteyi ahp kag1tla
n dag1tmaya ba�lad1. Bay Hubert'e kapah bir kag1t, Buddy Da
y1'ya kapah bir kag1t, Bay Hubert'e ac;1k bir kag1t, papaz, Buddy 
Day1'ya ac;1k bir kag1t, alhh, verdi .  

"Buck McCaslin'e kar�1hk Sibbey'nin c;eyizi," dedi Bay Hu
bert. "Dag1t." El Bay Hubert'e bir kag1t verdi, iic;lii; Buddy Da
y1'ya bir kag1t verdi, ikili .  Bay Hubert Buddy Day1'ya bakh. 
Buddy Day1 parmaklanyla masaya bir kez vurdu. 

"Dag1t," dedi Bay Hubert. El Bay Hubert'e bir kag1t verdi, 
bir iic;lii daha; Buddy Day1'ya bir kag1t verdi, dortlii. Bay Hu-
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bert Buddy Day1'nm kag1tlanna, sonra da Buddy Day1'ya bakh, 
Buddy Day1 da gene parmaklanyla masaya vurdu . 

"Dag1t," dedi Bay Hubert; el ona bir as verdi; Buddy Da
y1'ya da be�li. $imdi Bay Hubert oylece oturuyordu. Tam bir 
dakika ne bir yere bakh, ne de k1m1ldad1; yalmzca, Buddy Da
y1'nm kag1tlan kan�hrmasmdan bu yana ilk kez masanm iis
tiine elini uzatarak kapah kag1dmm bir ko�esini  kaldmp bak
hktan sonra gene kucagma koymas1m izledi. "Bop," dedi Bay 
Hubert. 

"Ortaya o iki zenciyi koyuyorum," dedi Buddy Dayi. 0 da 
hie; k1m1ldam1yordu. Arabada, at s1rtmda, ya da oturup yemek 
pi�irdigi salmcakh iskemlede oturur gibi oturuyordu. 

"Neye kar�1hk?" dedi Bay Hubert. 
"Theophilus'un Tennie ic;in sana borc;land1g1 iic; yiiz dolar

la, Theophilus'la ikinizin Turl'iin fiyah oldugunda anla�hgm1z 
iic; yiiz dolara kar�1hk." 

Bay Hubert gene, "Ya," dedi, yalmz bu kez sesi hie; yiiksek 
c;1kmad1, k1sa da kesmedi. Sonra gene alc;ak sesle, "Ya, ya, ya," 
dedi. Sonra, "Eh," dedi.  "Dur bir dakika, yeniden konu�ahm. 
Ben kazamrsam sen Sibbey'yi ahyorsun, c;eyizsiz, ve de iki zen
ciyi. Benim de 'Filus'a borcum olmuyor. Sen kazamrsan -" 

"- Theophilus ozgiir kahr. Ve sen ona Turl ic;in iic; yiiz do
lar borc;lamrsm," dedi Buddy Dayi. 

Bay Hubert, "Evet oyle. Arna eger seni goriirsem," diye ya
mtladi. "Gormezsem, 'Filus'un bana, benim de ona borcumuz 
olmaz; yani y1llardir ikinize de c;iftligimde istemedigimi an
latmaya c;ah�tig1m zenciyi satm almazsam, hie; borcum olmaz. 
Bunun d1�mda bu sac;mahkta ba�lad1g1m1z noktaya geri don
mii� olacag1z. Soziin k1sas1, ya bir zenci vermem, ya da kendi 
c;iftliginizde tutamad1g1mz1 itiraf  ettiginiz bir zenciyi almam 
gerekecek." Derken konu�may1 kesti. Bir dakika ic;in ikisi de 
uyuyakalm1� gibi durdular. Sonra Bay Hubert kapah kag1dm1 
ahp ac;h, bir iic;lii daha gelmi�ti; hic;bir yana bakmadan oylece 
oturuyordu, parmaklanyla masada yava� ve siirekli bir tempo 
tutturmu�tu. "H1mm," dedi.  "Sen bir iic;lii istiyorsun. Destede 
dart tane var; iic;ii bende. $imdi. Sen kag1tlan yalmzca kan�
hrdm, ben de kestim. $imdi seni goriirsem, o zenciyi satm al-

3 8  



mam gerekecek. Kim dag1th bu kag1tlan, Amadeus?" Sordugu 
sorunun yamhm beklemedi .  Uzamp lambanm abajurunu kal
dxrd1; 1�1k Turl'iin kara olmas1 gerekirken tam beyaz olmayan 
kollarmdan, beyaz olmas1 gerekirken tam beyaz olmayan, pa
zar giinleri, bir de c;if tlikten kac;hg1 giinlerde giydigi gomlegin
den yiiziine yans1d1. Bay Hubert orada oturmu� abajuru tutu
yor, Turl'e bak1yordu; sonra abajuru yerine koydu. Kag1tlan eli
ne ahp yiizleri kapah olarak masamn ortasma dogru ath. "Pas, 
Amadeus," dedi .  

4 

Hala at s1rtmda oturamayacak kadar uykusuzdu, bu nedenle, o, 
Buddy Day1 ve Tennie, iic;ii birden arabaya bindiler. Tomey'nin 
Turl, Ya�h Jake'in sxrtmdan midilliyi yularmdan tutmu� gotii
riiyordu. Giine�in dogmasmdan hemen sonra eve vard1lar; bu 
kez Buddy Day1 daha kahvalhy1 haz1rlamaya giri�emeden ko
�u ba�lad1; tilki sand1ktan c;1kamad1, c;iinkii kopekler zaten oda
nm ic;indeydiler; ya�h Moses dosdogru tilkinin sand1gma atla
d1, ikisi birden sand1gm arka tarafmdan c;1khlar. Daha dogrusu 
tilki c;1kh, c;iinkii Buddy Day1 ic;eri girmek ic;in kap1y1 ac;hgmda 
sand1gm parc;alanm1� tahtalarmdan c;ogu ya�h Moses'm boy
nundan sallamyordu; Buddy Day1 tahtalan tekmeleyip ath. Til
kiyle kopekler on balkondan bir ko�u kopard1; ti lkinin penc;ele
rinin destek direginden hrmamp dama c;1kan sesini duydular. 
iyi bir kovalamacayd1. Arna avm agaca c;1kmas1 c;ok h1zh oldu. 
C::abuk bitti. 

Buddy Day1, "Ne demeye �u Allahm belas1 kopekleri sal
dm tilkinin yanma?" diye bagxrd1. 

"Tilkinin cam cehenneme," diye yamtlad1 Buck Day1. "Sen 
kahvalhy1 hazxrlamaya bak. Evden bir aydxr ayn kalm1�1m gibi 
geliyor valla." 
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Ate� ve Deak 

Birinci Boli.im 

1 

George Wilkins'in adamakilh canma okumak i\in ilk once ken
di imbigini saklamas1 gerekiyordu. Hem de bunu tek ba�ma 
yapmahyd1 - aletleri karanhkta sokecek, kimseden yard1m is
temeden yeterince uzak bir yere ta�1y1p saklayacakh ki, daha 
sonra kopacak olan giiriiltii pahrh sirasmda imbik gozden ka
\abilsin. Onu ofkelendiren de buydu: Bu gecenin sonunda be
denine \Okecek olan yorgunlugu, bitkinligi onceden bilmesi. 
Onu k1zdiran, ge\ici olarak i�ine ara vermek zorunda kalmas1 
degildi; be� yil once bir kez daha olmu�tu bu; duruma el koy
mu�, bunahma hemen ve etkili bir \Oziim yolu bulmu�tu -hpk1 
�imdiki gibi- ve o giinden bu yana o oteki rakip, Parchman'da
ki Devlet Cezaevinin \iftliginde \ift siiriiyor, kendinin olmayan 
pamugu ekip bi\iyordu. George Wilkins de biiyiik olas1hkla 
aym �eyi yapacakt1; elbette Carothers Edmonds'a Wilkins'in ne 
yapmak istedigi yolunda dogru bilgi verilebilirse, Carothers da 
onun bankadaki hesabm1 dedigi kadar dogru biliyorsa. 

i�in sekteye ugramasmm doguracag1 sonu\ gelirinin azal
mas1 degildi. Altm1� yedi ya�mdayd1, bankada omiir boyu har
cayabileceginden \Ok daha fazla paras1 vard1. Carothers Ed
monds'tan bile zengindi - diikkandan para ya da yiyecek gibi 
fazladan bir �ey istediginde vermemek i\in paras1zhktan yak1-
nan Carothers Edmonds'm soziine inamhrsa tabii. Asil her �e
yi kendi ba�ma yapmak zorunda kalmasma k1z1yordu. Pamuk 
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ekiminin ortasmda, tarlada ge\irdigi upuzun bir giiniin sonun
da, eve doniip, Edmonds'm katirlanm ahira koyup, yemlerini 
verip, kendi yemegini de yedikten sonra, kendi k1sragm1 araba
ya ko�mp, imbigin oldugu yere kadar be� kilometre yol gitmek, 
karanhkta el yordam1yla aletleri sokiip, giiriiltiiniin kopmasm
dan sonra imbigin kalabilecegini bildigi en giivenli yere kadar 
bir kilometre yol daha giderek, onu saklay1p, gecenin artik yat
maya degmeyecek bir saatinde evine doniip, sabahleyin gene 
tarlaya gitmek ve beklemek: Edmonds'a soyleyecegi o tek soz
ciigii soylemenin vakti gelene dek beklemek; - bunlarm hepsi 
tek ba�ma, yard1ms1z yapilacak, \iinkii iki ki�i, akil, manhk ge
regi yard1m bekleyebilecegi, yalmz bekleyebilecegi degil, talep 
edebilecegi iki ki�i, bu i�e kan�tmlamaz: Baghhgmdan ku�ku 
duymad1g1 kansmm aklma giivendi diyelim, o boyle �eylere 
kan�tmlmayacak kadar ya�h, gii\siiz; k1zma gelince, yapmak 
iizere oldugu �eyi k1zmm sezinlemesi, gidip George Wilkins'e 
imbigi sen sakla demekle bir. George Wilkins'e ki�isel olarak 
kar�1 degildi Lucas; evinde, yatagmda uyuyor olmas1 gereken 
�u anda onu \ileden \lkararak bedensel giiciinii zorlayan bir i�e 
kalk1�mak zorunda b1rakm1�tI ama gene de ki�isel olarak kar�1 
degildi ona. Eger George, Edmonds'm ona verdigi toprag1 i�let
mekle yetinse, Nat'in onunla evlenmesine kar�1 \Ikacag1 yoktu, 
tamd1g1 oteki zenci gen\lerdense onunla evlensin daha iyiydi. 
Ancak, goz yumamayacag1 bir �ey vard1: Ne George Wilkins, 
ne de bir ba�kas1, onun yetmi� yila yakm bir siire yalmz i\inde 
ya�amakla kalmad1g1, aym zamanda dogdugu yere gelip, onun 
yirmi yildir -Zack Edmonds'm mutfak kap1smdan bir kilomet
re kadar otede ilk ate�i kendi keyfi i\in yaktigmdan bu yana ge
\en yirmi yil boyunca- kurup, dikkatle geli�tirdigi, akhm kul
lanarak, onlemler alarak yiiriittiigii bir i�te kendine rakip \Ik
masma goz yummak olmazd1 - gizlice yiiriitmii�tii i�ini, \iin
kii Zack Edmonds ya da oglu Carothers (ona bakarsan ihtiyar 
Cass Edmonds) onun ne yaphgm1 ogreniverseler, ba�ma neler 
gelecegini kimsenin bir �ey demesine gerek kalmadan biliyor
du. George Wilkins'in iki ay once imalata ba�lay1p, adma viski 
dedigi o domuz yemiyle kendi her zamanki mii�terilerini elin
den almasmdan korktugu yoktu. Ancak George Wilkins onlem 
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almay1 bilmeyen saf budalanm biriydi, er ya da gee; yakalana
cak, ondan sonraki on yil Edmonds c;if tligindeki her c;almm a r
d ma, her gece giin bahmmdan giine� dogana dek c;omelip bek
leyen bir �erif yard1mc1s1 yerle�ecekti. Budala bir damat isteme
digi gibi, budala biriyle aym yerde ya�amaya da niyeti yoktu 
onun. Bu durumu diizeltmek ic;in George'un hapse girmesi ge
rekiyorsa, bu George'la Roth Edmonds'm arasmda bir �eydi.  

Ancak i� neredeyse bitmi�ti. Bir saate kalmaz eve donmii� 
olurdu; gecenin ne kadan kald1ysa o kadarc1k uyur, sonra gii
nii gec;irmek ic;in tarlaya gider, haberi Edmonds'a ula�hraca
g1 amn gelmesini beklerdi. Belki ofkesi gec;mi� olurdu o saate 
kadar, yalmz sava�mas1 gereken yorgunluk kahrdi. Arna kendi 
tarlas1yd1 oras1, oysa kendi mah degildi, olmas1m istedigi, buna 
gerek duydugu da yoktu. Kirk be� yildir i�liyordu bu topragi. 
Carothers Edmonds daha dogmadan o ba�lam1�h bu toprakla
n siiriip ekmeye, iistiinde c;ah�maya; ama ne zaman cam ister
se, nasil uygun goriirse oyle c;ah�m1�t1; dahas1, cam oyle c;ektigi 
ic;in bazen hie; c;ah�madan on balkonunda oturup tarlaya baka
rak dii�iinmekle gec;irmi�ti biitiin bir sabahi. Edmonds hafta
da iic; kez k1sragma binip topraklarma bakmaya gelir, mevsim 
ic;inde belki bir kez durup, onun tiimiiyle goz ard1 ettigi bir
tak1m onerilerde bulunur, o bu onerilere kulak asmad1g1 gibi, 
tiimiiyle duymazhktan gelir, sonra Edmonds c;ekip gider, o da 
kendi yaphg1 i�i siirdiiriirdii; olay o anda kapanm1�, bag1�lamp 
unutulmu�, gereken �ey gerektigi zaman yap1hp bitmi� olurdu. 
Boylece sonunda giin gec;ecekti. 0 zaman Edmonds'1 bulacak, 
soziinii soyleyecekti. Para makinesine bozuklugu ahp kolu c;ek
mek gibi: Ondan sonras1 bekleyip gormekti, i�te bu kadar. 

Gecenin karanhgmda bile tam olarak nereye gidecegini bi
liyordu. Bu topraklarm �imdiki sahibi Edmonds'm dogmasm
dan yirmi be� yil once kendi burada dogmu�tu. Sabam diiz tut
may1 ogrenecek kadar biiyiir biiyiimez ba�lam1�h bu toprak
larm iistiinde c;ah�maya. Her bir metre karesinde avlanm1�h, 
c;ocuklugu, delikanhhg1, yeti�kinligi boyunca, ta ki avlanmay1 
b1rakana dek - arhk avlanmak ir;in biitiin giin ya da gece yii
riiyemediginden degil, tav�anlarm, opossumlarm pe�inde ko�
may1 Edmonds c;iftliginde ya�ayan en ya�h ki�i olarak kendi 
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konumuna yak1�hramad1g1 i<;in: Herkes onun McCaslin kole
lerinin soyundan geldigini dii�iinse de, aslmda McCaslin'lerin 
kendi soyundan gelen en ya�h McCaslin'di o; hemen hemen ih
tiyar Isaac McCaslin'le ya�1t; kentte oturan, Roth Edmonds ne 
verirse onunla ge<;inen ihtiyar Isaac'la ya�1t; topraklarm �imdi
ki sahibi Roth'un biiyiikbabas1 Cass Edmonds, Isaac'in elinden 
topraklanm ahp onu mirasmdan mahrum etmi�ti; ger<;ek hak 
sahibinin kim oldugu bilinse, bu <;iftlik de, onun iistiindeki 
her �ey de ihtiyar Isaac'in olurdu. Buck'la Buddy'nin ya�ad1g1 
giinleri gormii�tii Isaac, Buck'la Buddy ise babalan Carothers 
McCaslin'in bu topraklan Kmlderi lilerden ald1g1 giinleri gor
mii�lerdi, kara ya da beyaz derili olsun, insanlann insan oldu
gu o eski giinleri. 

Dere yatagma varm1�h arhk. Garipti ama her �ey �imdi da
ha iyi goriiliiyordu; sanki servi, sogiit ve <;ahlardan olu�an kar
makan�1k yabaml orman, karanhg1 arhracak yerde, onu govde 
ve dal bile�kenleri olarak kendinde toplay1p somutla�hrm1�, ha
vay1, bo�lugu karanhktan ay1rm1�, goziin daha iyi se<;ebilecegi, 
hi<; degilse katmn goziiniin daha iyi se<;ebilecegi bir duruma 
getirmi�ti; �imdi kahr aga<; govdeleri, ge<;it vermez <;ahhklar 
arasmdan yol alabiliyordu. 0 zaman arad1g1 yeri gordii Lucas 
- vadinin diiz tabamndan dump dururken yiikselen, bodur, te
pesi yass1, hemen hemen simetrik bir tepecik. Beyazlar ona K1-
z1lderili hoyiigii derlerdi.  Bundan be� alh yil once bir giin bir
takim beyaz adamlar -iki de kadm vard1 aralarmda- gelmi�ti; 
<;ogu gozliikliiydii, yirmi dart saat onceye kadar bir diikkanm 
raflannda kath durdugu a<;1k<;a belli olan haki renkli giysiler 
i<;indeydiler; kazmalar kiirekler, bocek kovucu ila<; kavanozla
n, �i�eleri ile gelip giin boyu hoyiigii kazm1�lar, insanlar, erkek
kadm-<;ocuk, giin i<;inde bir ara gelip sessizce onlara bakm1�h; 
daha sonra, ashnda sonraki iki ii<; giin i<;inde, Lucas kendinin 
de onlan soguk, kii<;iimseyen bir merakla izledigini neredeyse 
iirkiitiicii bir �a�kmhkla ammsayacakh. 

Arna bu daha sonra olacakh. $imdi yalmzca yapacak <;ok 
�eyi vard1. Saatini goremiyordu ama neredeyse gece yans1 ol
dugunu biliyordu. Arabay1 hoyiigiin yanmda durdurup imbigi 
indirdi: Bak1r kaph kazan -oldum olas1 ucuz aletleri kii<;iim-
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seyen bir yap1ya sahipti ama gene de bu kazanm fazla paha
hya mal oldugunu dii�iiniiyordu- ve helezon boru ve kazma 
ve kiirek. Arad1g1 yer hoyiigiin bir yiiziindeki hafif c;1kmtiyd1; 
bir anlamda kaz1smm bir yam zaten yap1lm1�h, biraz daha ge
ni�letilmek istiyordu, o kadar; c;ukur, imbi kle helezon borunun 
s1gabilecegi kadar biiyiiyiinceye dek topra k goriin mez kazma
nm a ltmda kolayca yol veriyor, goriinmeyen kiirege rahatc;a, 
siirekli f1sild1yordu; i�te tam bu s1rada, belki de yalmzca bir ic; 
c;ekmesi gibi olan, ama ona heyelandan daha giiriiltiilii gelen o 
sesi duydu; sanki hoyiigiin tiimii kiikreyerek iistiine iniyordu; 
c;1kmtmm tamam1 kopup geldi. Toprak giimbiirdeyerek c;arph
g1 bo� kazanla helezonu gomdii, ayaklarma y1g1ld1, geriye dog
ru s1c;rarken ayag1 tak1hp yere dii�tii, iistii ne toprak parc;alan 
sac;ild1, sonuncu darbe dosdogru yiiziine indi; bir toprak par
c;asmdan daha biiyiik bir �ey, amac;h bir kotiiliikle olmasa bile, 
�iddetle yiiziine c;arph, karanhk ve ya lmzhgm ruhunun, ya�h 
topragm, belki de eski atalarm kendilerinin uyanc1 bir toka
d1yd1 bu. <;iinkii, kalk1p oturdugu, yen iden solugunu bularak 
derin derin soludugu yerde, gozlerini  k1rpa ra k, onii ndeki ho
yiigiin goriinii�te aym kalan, ama kar�1smda sessizligin kiikre
yen upuzun bir dalgas1, a layc1 bir kahkahayla siirekli giller gibi 
duran bic;imine bakarken, eli ona c;arpan nesneyi buldu ve kor 
karanhkta bunun, saglamken yay1k biiyiikliigiindeki toprak bir 
kabm parc;as1 oldugunu ogrendi; daha eline ahp kaldmrken ye
niden ufalanan bu nesne sanki eline verir gibi, tek bir madeni 
para birakh avcuna. 

Paramn a ltm oldugunu nasil anlam1�h, bilmiyordu. Kibrit 
c;akmas1 bile gerekmedi. Herhangi bir 1�1k yakmay1 goze a la
mazd1, c;iinkii beyni o giine dek dinledigi ya da dinleyenlerin 
anlathg1 tiim gomiilmii� para oykiileriyle kaymyordu; sonraki 
be� saati, elleri ve dizleri iistiinde siirii nerek, �imdi sessiz olan 
c;okmii� yumu�ak toprakta neredeyse her bir toprak tanesini 
elleye elleye aranmakla gec;irdi; ara sira duraklay1p yild1zlara 
bakarak, h1zla gec;en, k1salan bahar gecesinin daha ne kadan
n m  kald1gm1 anlamaya c;ah�1yor, sonra gene, bir an ic;in esneyip 
ona sonsuzlugu gosteriveren, sonra da kapanan duyars1z top
rakta aranmay1 siirdiiriiyordu. 
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Doguda giin agarmaya ba�lad1gmda gece yansmdan bu 
yana ilk kez durup belini dogrulttu, kas1lm1�, agnyan kaslan
m gererek dik durmaya yakm bir konuma getirdi.  Ba�ka hic;bir 
�ey bulamam1�h. Yaylk ya da c;omlegin ba�ka bir parc;as1m bile 
bulamam1�h. Bu da geri kalan parc;alarm c;oken topragm a ltm
da bir yerlere sac;Ilm1� oldugu anlamma geliyordu. Her bir a l
hm kazma kiirekle c;1karmas1 gerekecekti .  Zaman, zamandan 
da c;ok, yalmz kalmas1 gerekiyordu. Arhk ac;1kc;a belliydi ki vis
ki imbikleri aramaya gelen �eriflerle yasa adamlarmm buraya 
burunlanm sokmas1 ic;in en ufak bir olas1hk bulunmamahyd1. 
Boylece, George Wilkins nasil ki ba�mda tehlike dola�irken teh
likeden habersizse, �imdi de �ansm yiiziine giiliip onu kurtar
d1gmdan habersizdi. Bir an ic;in, iic; saat once hie; dokunmadan 
onu sirt iistii yere vuran o korkunc; giicii ammsayarak, kiic;iik 
bir pay kar�1hgmda asil kazma i�ini yaphrmak iizere Geor
ge Wilkins'le bir ortakhk kurmay1 bile dii�iindii; gerc;ekten de, 
yalmzca as1l i�i yaphrmak ic;in degil, altm1 George sayesinde 
bulduguna gore, bir c;e�it adalet duygusuyla denge saglamak, 
Rastlanh ve Kadere borcunu odemek ic;in giri�ilen bir ortak
hk. Arna bunu, bir fikir olu�masma bile izin vermeden, hemen 
zihinden uzakla�hrd1. Kendi, Lucas Beauchamp, Mccaslin ah
fadmdan miras kalan miilkte ya�ayan en ya�h ki�i olan kendi, 
ya�h Buck'la Buddy'yi hayattayken goren, onlan hala ammsa
yan, Zack Edmonds bugiin ya�asa ondan da daha biiyiik olan, 
Isaac'le neredeyse ya�1t, hakk1 olan topraklardan feragat ede
rek, kim ne derse desin, bir anlamda ad1m ve geldigi soyu in
kar eden ve kasabada oturup yegeninin oglunun ianesiyle ge
c;inen ya�h Isaac'le neredeyse ya�1t olan -kendi, Lucas, Buck'la 
Buddy'nin hemen hemen yiiz y1l once gomdiigii paranm az1-
c1g1m, bir kuru�unu bile ba�kas1yla payla�sm; soyu sopu, ne
reden geldigi belli  olmayan, yirmi be� y1l once yorede ad1 bile 
duyulmam1� olan- viski yapmasm1 bile ogrenemeyen adamla; 
i�ini tehlikeye atmakla, ailesini birbirine dii�iirmekle kalmay1p, 
bu gece -arhk diin gece- doruguna varan bir hafta boyunca 
onu azgm bir endi�e ile c;ileden c;1karan bir ofke arasmda k1v
rand1ran, hala helezonla kazam saklamas1 gerektigine gore da
ha da k1vrandiracak olan bu sivri c;eneli soytanyla paray1 pay-
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la�sm! Asla . George'un bu i�ten elde edecegi kar, �erif onu ya
kalamasa bile Roth Edmonds'm biiyiik olas1hkla gonderecegi 
cezaevinden yakay1 kurtarmak olsun yeter. 

Ortahk daha c;ok aydmlanm1�h; arhk gorebil iyordu.  Top
rak kaymas1 imbigi ortmii�tii. Taze topragm rastlanhyla oradan 
gec;en birinin goziine c;arpmasm1 engellemek ic;in yapilacak tek 
�ey, iistiine birkac; c;ah c;1rp1 koymakh. Ayaga kalkh. Ancak hala 
tam olarak dik duram1yordu. Bir elini sirtma bashrarak, agn
yan eklemleri tutulmu�, hala biraz one egik, on be� metre ka
dar otedeki kavak agac;lannm bulundugu kiimeye dogru iler
lemeye ba�lam1�h ki, birden bir h1�1rhyla kiimenin ic;inden ya 
da otesinden firlay1p kac;an bir �ey fark etti; agz1 ac;Ilm1�, goriin
mez ko�uyu izlemek ic;in ba�1m �a�kmhk ic;inde dondiiriirken, 
ne oldugunu anlad1g1 ama inanamad1g1 bu ses hafifledi, orma
nm k1y1smdan k1vnhp uzakla�h. 0 zaman o da doniip atlad1, 
sese dogru gitmedi, ama ona paralel olarak, inamlmaz bir c;e
viklikle h1zh h1zh agac;Iann, ormanalh bitkilerinin arasmdan 
gec;ti, tam zamanmda ormandan c;1karak, h1zla yakla�an �afa
gm soluk aydmhgmda bir geyik gibi kac;an av1m ac;1khg1 a�1p 
�imdi bile karanhk olan agac;hga dalarken gordii. 

Avm iirkiip kac;hg1 agac;hga geri donmeden once, k1zmm 
c;amurda c;omeldigi yerde b1rakhg1 c;1plak ayak izini gormeden 
once anlam1�h, k1sragm m, kopeginin aya k izlerini nasil tamr
sa oylece tamd1g1 k1zmm aya k izini gormeden once de anla
m1�h onun kim oldugunu; bu izin ba�mda durup bir siire ba k
h ama gormeden bakh. Demek ki i� boyleyd i .  Bir bak1ma i�i 
kolayla�tmyordu bu durum. Zama m olsa bile (bir saate kadar 
dere boyundaki her tarlada bir zenci ve bir kahr bulunacakh), 
hoyiikteki topragm kaz1hp c;oktiigiinii gosteren her bir belirti
yi yok edebilecegini umut etse bile, imbigi ba�ka bir yere sak
Iamak i�e yara mazd1. <;iinkii hoyiigii kazmaya geldiklerinde 
bir �ey bulmalan yeterli degildi, bulduklan �eyi hemen, c;a
buca k bulup c;1karma lan gerekliydi ki daha fazla kazmadan 
c;ekip gitsinler - ornegin, yanm yamalak gomiil mii�, iistiinde
ki c;ahlan almada n bile gormeden edemeyecekleri, birkac; c;ah 
parc;as1yla gizlenmeye c;ah�Ilm1� gibi gorii nen bir �ey bul ma
hydilar. <;iinkii bunun arhk durup tarh�1lacak bir yam yoktu. 
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George Wilkins gitmeliydi .  Bir gece bile daha ge\meden yol 
goriin meliydi ona. 

2 

iskemlesini arkaya ahp yemek masasmdan kalkti.  K1zmm egik, 
sir dolu yiiziine sert degilse de soguk tek bir bak1� f1rlatt1. An
cak ne ona ne de kansma bakarak konu�mad1. ikisine de, ya da 
hi\birine, soyler gibi, "Gidiyorum," dedi .  

"Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun?" dedi kans1. 
"Diin biitiin gece dere boyunda bir i�ler kan�hnp durdun; eve 
doniip de katm ko�up tarlaya gittiginde giine� dogah beri bir 
saat vard1!  Senin yahp dinlenmen laz1m, deredeki tarlay1 siir
meye niyetliysen, Bay Roth'un soziinii -" 

Sonra evden \lkh, onu daha fazla dinlemesine gerek yoktu. 
Gene gece olmu�tu. Toprak yol m1sir ekme mevsiminde, ays1z 
gokyiiziiniin a ltmda soluk, belirsizdi. Az sonra, <;obanaldatan 
ku�lan ottiigiinde pamuk ekmeye haz1rland1g1 tarlanm k1y1-
smdan ge<;en yoldan yiiriimeye ba�lad1.  George W ilkins olma
sa �imdiye dek \Oktan tarla siiriilmii�, kanklar a\ilip haz1rlan
m1� olurdu. Arna i�te i� bitmek iizereydi. On dakika sonra her 
�ey para makinesine be� sent atm1� gibi olacakh; makineden 
bir altm yagmuru bekledigi yoktu, bu gerekmezdi, paray1 ken
di bulacakh, ama bu nu yapmak i\in gereken huzura, yalmzhga 
kavu�acakh. i�i gece yapmak, yard1ms1z yapmak, hoyiigiin ya
nsm1 kaz1p \lkarmak zorunda kalsa bile, bunlara aldirm1yor
du. Yalmzca altm1� yedi ya�mdayd1 ve hala yan ya�mdaki baz1 
adamlardan daha gii<;liiydii; on yil gen<; olsa hem gece hem de 
giindiiz \ah�abilirdi; ama �imdi bunu denemeyecekti. <;ift<;ili
gi b1rakmak bir bak1ma iiziiciiydii. Sevmi�ti \ift<;iligi; tarla la
nm begenir, onlan i�lemekten ho�lamrd1; kullanacak degerli 
aletleri olmas1, bunlan kullanmay1 bilmesi ona gurur verir, ko
tii aletleri, yalap�ap yapilm1� i�leri kii\iimserdi; imbigi kurar
ken en iyi kazam satm almas1 gibi - yitirmekten de ote, ken
di eliyle bile bile ba�ka larma teslim etmek iizere oldugu i<;in, 
�imdi ka<; para odedigini ammsamay1 biisbiitiin istemedigi ha-
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k1r kaplama kazam. En ba�ta yaptlmas1 gereken �eyi yaphktan 
sonra c;iftc;il igi b1rakacagm1 Edmonds'a haber verirken ne diye
cegini de tasarlam1�, aralarmda nas1l bir konu�ma gec;ecegini 
dii�iinmii�tii; emekli olacak ya�a geldigini, hasad1 almak ii;in 
Edmonds'm toprag1 bir ba�kasma vermesi gerektigini soyleye
cekti ona. Roth Edmonds, "Peki ama," diyecekti, "toprag1 ekip 
bii;meyen bir aileye ev ve su vermemi beklemezsin herhalde." 
i� ona varmca, ki varacag1 kesindi, c;iin kii Lucas omriiniin so
nuna dek �undan emin olacakh: Zack Edmonds oglundan da
ha iyi bir insand1, onun babas1 Cass Edmonds da her ikisinden 
daha iyiydi - "Peki, evi senden kiralanm. Kac;a verdigini soyle, 
burda kald 1g1m siire her cumartesi ak�am1 oderim kiram," di
yecekti. 

Arna daha sonra kendiliginden hallolacak bir i�ti bu. Obiir 
i� once geliyordu ve daha onemliydi. Bu sabah eve dondiigiin
de ilk once �erife kendi gidip durumu haber vermeyi dii�iin
mii�tii, c;iinkii bir terslik olmasm1 istemiyor, Edmonds, Geor
ge'un imbigini kmp, saklad1g1 yeri bozduktan sonra, George'u 
kovmakla yetinir, diye korkuyordu. Bu durumda George, c;ev
rede dolanmay1 siirdiiriir, Edmonds'm goziine goriinmezdi 
o kadar; sonuc;ta, imbik olmaymca, tarlada bile c;ah�maymca, 
George biitiin giin bo� kahr ve boylece biitiin gece boyunca 
ayakta olu r, her zamankinden de biiyiik bir tehlike olu�turur
du. Bu nedenle �erife haberi Ed monds, beyaz adam, vermeliy
di; i;iinkii �erif de Lucas da �erife gore Lucas'm bir zenci parc;as1 
oldugunu biliyorlard1, her ne kadar onlardan biri, �erifin atala
nyla oviinmek ii;in hii;bir nedeni, torunlanyla oviinmek umu
du olmad1gm1, hodiik koyliiniin biri oldugunu bilse de. Eger 
Edmonds �erife haber vermeyip i�i kendi aralarmda c;oziimle
mek yolunu sec;erse, o zaman Jefferson'da biri vard1 ki Lucas'm 
ona gidip George'la kendinin Carothers Edmonds'm arazisin
de kac;ak bir imbik oldugunu bildiklerini, bunu Carothers Ed
monds'm da bildigini haber verebilirdi.  

Geni� araba kap1smdan girdi, eve giden yol k1vnlara k  iler
deki me�e ve sedir agac;larma dogru gidiyordu, bu adamdan 
daha has adamlarm lambalarla, mumlarla bile yetindikleri ev
deki elektrigin herhangi bir gazyag1 lambasmm verebilecegi 
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1�1ktan daha parlak olan 1�Ilhs1 buradan bile goriilebiliyordu. 
Katrr sundurmasmm a ltmda bir traktor vard1; Zack Edmonds 
olsa �iftligine bu nu da sokmazd1, bir otomobil s1rf onun i�in 
yapilan evde duruyordu; ihtiyar Cass Edmonds olsa ayagm1 bi
le atmazd1 buna. Arna eski giinlerdeydi bunlar, eski zamanda, 
bundan daha has adamlarm giinii nde; Lucas da kendini onlar
dan say1yordu, ya�h Cass'le kendini yalmz ruhsal olarak �ag
da� bulmakla kalm1yor, aralarmdaki yakmhgm, i�erdigi �eli�ki 
yiiziinden, onlarm birbirine daha da �ok benzemesini  saglad1-
gm1 dii�iiniiyordu: ihtiyar Cass annesi soyundan bir McCas
lin'di, bu yiizden babasmm adm1 ta�1m1�, ama topraklara sahip 
olmu�, gelirini alm1�, sorumluluklanm iistlenmi�ti; Lucas, ba
ba soyundan bir McCaslin'di, ama annesinin adm1 ta�1yor, top
raklan kullamp yararlamyor ama hi�bir sorumluluk iistlenmi
yordu. Has adamlar: - ihtiyar  Cass, yalmzca kadm soyundan 
gelen bir McCaslin olmasma kar�1hk, damarlarmda yeterince 
Carothers McCaslin kam bulundugundan, sahip olmak isted i
gi, daha iyi kullanacagm1 bildigi, yeterince gii�lii ve ac1mas1z 
oldugu, yeterince ya�h Carothers McCaslin oldugu i�in araziyi 
ger�ek varisinden alm1�h; babas1 kadar olmasa da Zack de bu 
has adamlardand1, ailenin erkek kolundan gelen bir McCaslin 
ola n  Lucas'm, oldiirmeye niyetlenecek kadar kendiyle e� tuttu
gu bir adamd1 Zack, kirk ii� yil onceki o sabah, oliime haz1rla
mr gibi i�lerini  diizene koyup, elinde �1plak usturayla uyuyan 
beyaz adamm ba�ucuna dikilmek noktasma gelene dek kendi
siyle e� tuttugu biri. 

Eve yakla�ll - Carothers McCaslin'in yaphrd1g1, iistii a�1k 
koridorla birle�tiri len iki aga� kanattan olu�an ev ya�h Buck'la 
Buddy i�in yeterli olmu�tu; ya�h Cass Edmonds gururunun 
amti ve kitabesi olarak sonradan a�1k boliimii kapatm1�, iistii
ne beyaz ah�ap bir kat �1km1�, oniine de bir veranda eklemi�ti .  
Lucas arkaya dolamp mutfak kap1sma gitmedi. Bu �imdiki Ed
monds dogah beri a ncak bir kez yapm1�h bunu; ya�ad1g1 siirece 
bir kez daha yapmazd1. Merdivenleri de �1kmad1. Onun yerine 
karanhkta balkonun yanmda durup beyaz adam gelip kap1dan 
bakana kadar elinin tersiyle tahtalara vurdu. Edmonds, "Eee, 
ne var?" dedi .  
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"Benim," dedi Lucas. 
"Eh, ne duruyorsun orada? ii;eri gelsene." 
"Sen d1�an, buraya gel," dedi Lucas. "Belli  olmaz, George 

orda yahp dinliyordur." 
"George mu?" dedi Edmonds. "George Wilkins mi?" Bal

kona i;1kh - hala geni;ti, bekard1, gei;en martta kirk iii; ya�1m 
bitirmi�ti .  Lucas'm bunu a mmsamas1 gerekmiyordu. 0 geceyi 
hii;bir zaman unutmayacaktl. ilkbahar ba�larmda, on giin sii
ren, ya�h adamlarm bile benzerini  gormedikleri �iddetli  yag
murlardan sonra, beyaz adamm kansmm dogum sancdan tut
mu�tu, dere ta�m1�, vadinin tiimii sular altmda kalm1�, agai; 
kiitiikleri ve olii hayvanlarla dolu bir irmak haline gelmi�ti; 
oyle ki karanhkta atla bile gei;ip telefona ula�mak, bir doktor 
ahp getirmek olanag1 yoktu. Ve beyaz adam kendi gelip, Mol
ly'yi, o sirada Lucas'm kendi ilk i;ocugunu emziren geni; kan
s1m, uyand1rm1�h; onun pe�inden kor karanhkta evine gitti ler, 
Lucas mutfakta bekleyip sobanm sonmesini engelledi; Molly 
de beyaz i;ocugu dogurttu, Edmonds'tan ba�ka kimsenin yar
d1m1 olmadan. Sonra doktoru getirmek gerektigini  anladdar. 
Bu yiizden Lucas daha giin dogmadan suya girdi, seli gei;ti 
ama nasd gei;tigini hii;bir zaman ammsamad1; karanhk basar
ken doktorla geri dondii; kendi ii;in degil, diinyaya gelmesine 
neden olan dedesi Carothers McCaslin ile Zack Edmonds ii;in, 
bu ikisi ii;in gaze ald1g1 o oliimden doniip (bir arahk i�inin bit
tigini, kendiyle katmn i;ok gei;meden suyun yiiziinde yiizen ak 
gozlii, i;enesi dii�mii� cesetlerin arasma katilacagm1, tepelerin
de le� kargalarmm dolanacagm1, bir ay sonra sular i;ekildigin
de �i�mi�, tanmmaz duruma gelmi� olacaklanm dii�iinmii�tii) 
beyaz adamm kansm1 olmii�, kendi kansm1 beyaz adamm evi
ne yerle�mi� buldu. Sanki o yagmurlu, firtmah giinde oliimiin 
e�igini a�1p geri donmesine, ya�amasma izin verilmi�ti, ama 
ya�amamn kar�1hgmda, d1� goriinii�ii aym olsa da ii;ten ii;e de
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ğişmiş geri dönüşü olmayan bir dünya bulmuştu.Beyaz kadın 
yalnızca evden hiç ayrılmamış gibi olmadı,sanki orada hiç ya- 
şamamış gibi oldu- iki gün sonra meyve bahçesine gömdükle-
ri nesne (hala vadiyi geçip kilise mezarlığına ulaşamıyorlardı) 
önemsiz kutsanmamış bir şey , hiçbir şeydi ; kendi karısı olan



karaderili  kadm biiyiik evdeydi, Lucas'm kendi ya�h Cass'in 
evlendiklerinde onlara yaphrd1g1 evde yalmz ba�ma oturuyor, 
evlendikleri giin ocakta yakhg1, o giinden beri sonmeyen ate�i, 
�imd i iistiinde pek bir �ey pi�mese de, canh tutuyordu; - boyle
ce neredeyse altI ay gei;mi�ti, ta ki bir giin Zack Ed monds'a gi
dip, "Kanm1 istiyorum. Evde bana gerekli," diyene kadar. Son
ra - bunu soylemeye niyet etmemi�ti . Arna aradan gei;en �u ya
nm y1la yakm siire vard1, yalmz gei;irdigi, geride ne kend i ne 
de Molly kalmayana dek yanmas1 beklenen ate�i besleyip canh 
tuttugu, o ilkbahar ve yaz siiresince geceler boyu ocagm kar�1-
smda oturdugu giinler; sonunda bir gece birden kendini oca
gm ba�mda ayakta durur bu lmu�tu, ofke ii;inde, patlamaya ha
Zir, elindeki sed ir agac1 kovay1 kaldirm1�, suyu ate�e bo�altmak 
iizereydi, ama kendini tutup ne zaman eline ald1gm1 ammsaya
mad1g1 kovay1 ra fa koydu, hala titriyordu - sonra, "Kanm1 geri 
almam sandm, degil mi?" dedi.  

Beyaz adam oturuyordu. Ya� olarak karde�, daha dogru
su ikiz gibiyd iler. Beyaz adam Lucas'a bakarak sandalyesinde 
yava� yava� geriye dogru yasland1. Ali;ak sesle, "Tann a�kma," 
ded i. "Demek boyle dii�iiniiyorsun. Beni nas1l bir adam sandm 
sen? Sen kendi goziinde nasII bir adamsm?" 

"Ben bir zenci pa ri;as1y1m," dedi Lucas. "Arna aym zaman
da insamm. 0 kadar da degil. Benim babamla senin biiyiikan
nen aym �eyden oldu. Kanm1 geri alacag1m." 

Edmonds, "Tann adma," ded i. "Zencinin birine bir �ey ii;in 
yemin edecegim hi-; akhma gelmezdi, ama yemin ederim ki -" 
Lucas i;oktan donmii�, gidiyordu. Birden geri dondii. Oteki de 
�imdi ayaktayd1.  Kar�1hkh durdular, ama Lucas bir an ii;in onu 
gormedi bile. 

"Bana yemin etme!" dedi. "Onu bu gece evde isterim. An
ladm m1?" Tarlaya sabam birakhg1 yere dondii; i;ah�irken, diik
kan, ev, gerekirse yatak odas1, beyaz adam neredeyse hemen 
�imdi onu orada bulup kar�1sma dikilecegini birden anlam1�, 
sabam iz iistiinde birakm1�h. Kahn iistiindeki tak1m1yla bir
likte bir agaca baglam1�tI. Kahn yeniden sabana ko�tu, yeniden 
toprag1 siirmeye ba�lad1.  Yaphg1 her bir kangm sonuna geldi
ginde evini gorebi lirdi.  Arna o yana hi-; bakmad1. Kansmm ye-
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niden eve geldigini anlad1g1 zaman bile, neredeyse yanm yildir 
bacadan i;1kmayan taze odun ate�inin dumam bacadan i;1kma
ya ba�lad1gmda bile bakmad1, ogleyin kans1 elinde kova, iis
tii ortiilii tavayla i;itin yamna geldiginde, kovayla tavay1 yere 
koyup geri gitmeden once bir an ona bakhgmda bile bakma
d1. Sonra i;iftligin ogle i;am i;ald1; pes perdeden, miizikli, agir 
i;an sesleri. 0 zaman katm r;oziip suyunu, yemini verdi ve i�te 
ancak o zaman i;itin ko�esine gitti ve i�te oradayd1 -hala s1cak 
ekmek tavas1, yag, yan yanya siitle dolu kova, kullamhp ovula 
ovula eski giimii� gibi bir renk alan kova-, aym eskiden oldu
gu gibi. 

Derken ogleden sonra da gei;ti. Edmonds'm katmm ahira 
koydu, katmn sirtmdaki tak1mlan ahp yann ii;in duvara, her 
zamanki agar; i;iviye ash. Sonra patikaya i;1kh; ate�boceklerinin 
goz kirp1p ui;u�tugu, i;obanaldatan ku�lannm birbirlerine ses
lendigi, deredeki kurbagalarm pahrday1p homurdand1g1 ala
cakaranhgm ortasmda ilk kez evine, riizgars1z havada bacanm 
iistiinde diimdiiz yiikselen ince a k�am yemegi dumanma bak
h, solugu gitgide s1kla�h, daha derinle�ti, gogsii geril ip, solmu� 
gomleginin diigmelerini zorlad1. Belki ya�lanmca kabullene
cekti bunu. Arna kabullenemeyecegini biliyordu, hii;bir zaman, 
yiiz ya�ma da gelse, kansmm yiiziinii, ad1m, beyaz adamm yii
ziinii, ad1m, kendininkini unutsa da kabullenemeyecegini bi
l iyordu. Onu Oldiirmek zorunday1m, diye dii�iindii, ya da karim1 
alip gitmeliyim. Bir an beyaz adama gidip hemen, �imdi, o gece 
oradan aynlacaklanm soylemeyi dii�iindii. Arna onu tam �imdi 
goriirsem oldiirebilirim, diye dii�iindii. Ne yapacagima karar verdim 
sanmm, ama onu goriirsem, fikrimi degi�tirebilirim. - Ne adam ama! 
diye dii�iindii. Karimi alt1 ay yanmda, evinde tutuyor, hi�bir �ey 
yapmiyorum, bana geri gonderiyor, ben de gidip onu Oldiiriiyorum. 
Sanki biitiin diinyaya bas bas bagirarak kar1m1 bana ben istedigim i�in 
degil, ondan b1kt1g1 i�in geri yollad1 dermi�im gibi. 

Lucas, ya�h Cass evi onlara verdiginde, kendi yaphg1 tah
ta pa rmakhktaki ba hi;e kap1smdan ii;eri girdi; iistiinde yiirii
diigii yolu da ta�lanm kendi ta�1y1p gene kendi elleriyle yap
m1�h; kansmm, kmk tuglala r, �i�eler, porselen ve renkli  cam 
pari;alanyla i;evrili i;ii;ek tarhlan ara smdaki temiz toprag1 so-
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giit dallarmdan siipiirgesiyle her sabah siipiiriip karma�1k de
sen ler olu�turdugu i;imsiz bahi;eyi gei;en patikayd1 bu. Kan
s1 baharda ara sira gel ip i;ii;ek tarhlarma bakhgmdan i;ii;ekler 
her zamanki gibi ai;m1�h - kansmm, kendi irkmm, sevdigi da
yamkh, gosteri�li i;ii;ekler: Tilkikuyrugu, ayi;ii;egi, tespih i;ii;e
gi, hammeli - ama gei;en yildan bu yana, bugiine dek tarhlar 
arasmdaki yollar siipiiriilmemi�ti. Evet, diye dii�iindii. Onu i:il
durmeliyim ya da buradan gitmeliyim. 

Holii gei;ip iki yil once ikisinden de uzun omiirlii olmas1 
beklenen ate�i yakhg1 odaya girdi.  Ona ne dedigini sonradan 
her zaman a mmsayamad1, ama hii; unutmad1g1 bir �ey vard1, 
bu da, �a�kmhk ve inanamayan bir ofke ii;inde, Demek bunca Za
man ku�kuland1g1m1 aklzna bile getirmemi�, diye dii�iindiigiiydii. 
Kans1 yemegin pi�mekte oldugu ocagm ba�mda oturuyor, eliy
le, kucagmdaki i;ocugun yiiziinii ate�in aydmhgmdan, s1cak
hgmdan koruyordu; ufak tefek bir kadmd1 - e tleri, dahas1 ke
mikleri bile kendi ii;ine i;ekilip ufalmadan y1llar once bile ufak
h. Lucas ayakta, a�ag1 dogru, kendi i;ocugu olmayan i;ocugun 
kara memeye yumulan beyaz yiiziine bak1yordu - yitirilen Ed
monds'm kans1 degil, kendi kans1; ona geri getirilen kendi oglu 
degil, beyaz adamm oglu; sesi yiiksek, peni;ele�mi� eli i;ocuga 
dogru ahhrken kansmm eli firlay1p bilegini tuttu. 

"Bizim i;ocuk nerde?" diye bagird1. "Nerde benimki?" 
"i�te �urda, uyuyor" dedi kans1. "Git de bak!" K1mildama

d1, kansmm tepesinde, bilegi elinde kilitli, durdu. "Onu biraka
mazd1m! Bira kamazd1m biliyorsun!  Getirmek zorundayd1m!" 

"Yalan soz etme bana," dedi Lucas. "Edmonds i;ocugun 
nerde oldugunu biliyor deme." 

"Biliyor! Ben dedim ona!"  Kansmm eliyle kolunu tutup 
geri ath, bilegini kurtard1. Lucas, kadmm elinin tersi i;enesine 
i;arphgmda i;1kan sesi duydu, onun elini agzma gotii rmek ii;in 
kaldmp geri indirdigini gordii. 

"Dogru," dedi.  "Damarlanm patlahp akmak isteyen senin 
kamn degil." 

"Budala!" diye bagird1 kans1. "Ah Tannm!" dedi.  "Ah Tan
nm. Tamam. Gotiiriiriim onu. Zaten gotiirecektim. Thisbe Tey
ze'ye soylerim, �ekerli suyla biberon hazirlar -" 
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"Sen gidemezsin.  Ben bile gitmem. Edmonds eve gelip de 
�ocugu bulamaymca o evde durur mu sandm? Hayir!" dedi Lu
cas. "Ben Zack Edmonds'm evine gid ip kanm1 istedim. 0 da 
oglunu istemek i�in benim evime gelsin.'' 

Bal kona �1k1p bekledi .  Vadinin kar�1 yakasmda oteki ev
deki 1�1g1 gorebiliyordu. Daha eve gelmemi�, hepsi bu, diye dii
�iindii. Yava� yava�, diizgiin ara hklarla soluk a hyordu. Ace
lesi yok. 0 bir �ey yapacak, o zaman ben de bir �ey yapacag1m, her 
�ey bitecek. Her �ey dilzelecek. Derken 1�1k kayboldu. Yava� ya
va�, yiiksek sesle, "�imdi. �imdi .  Yiiriiyiip buraya gelmesi 
i�in biraz zaman vermeli," ded i .  Otekinin iki ev arasmda on 
kez gidip gelmesine yetecek kadar zaman ge�tikten �ok sonra 
bile bu sozleri soylemeyi siirdiirdii. 0 zaman, beyaz adamm 
gelmeyecegini  �ok onceden bil iyormu� gibi geld i ona; beyaz 
adamm evinin i�indeymi� gibi, onun da, Lucas'm evini  gozle
yerek bekledigini gordii. Sonra onun beklemek zahmetine bi
le katlanmad1gm1 a nlad1; i�te daha o zaman yatak odasma gi
rip, savunmas1z, habersi z girtla kta n agir agir �1kan uyku ses
lerinin ba�mda elindeki a�1k usturayla duruyormu� gibi oldu . 

Eve, yatakta kans1 i le iki �ocugun uyudugu odaya geri 
dondii. Ak�amiistii eve geldiginde ocakta pi�tigini gordiigii ye
mek de ha.Hi ocagm iistiindeydi, �oktan ag1r ag1r ya mp tiiken
mi�, geri kalam, sonmek iizere olan korlarm iistii nde, belki de 
sogumaya yiiz tutmu�tu. Tavayla kahve giigiimiinii bir kenara 
koydu, bir odun pa r�as1yla ocagm bir ko�esindeki kiilleri iterek 
tuglalan ortaya �1kard1, 1slatt1g1 parmag1yla bir tuglaya dokun
du. Yak1c1, kavurucu degildi ama s1cakh tugla, iki yild1r sii rek
li iistiinde yanan ate�in yogunla�hrd1g1 kah bir s1cakhg1 vard1, 
ate�le degil zamanla yogunla�m1� bir s1cakhkh bu, ate�in son
mesi, su bile sogutamazd1 bu tuglay1, ancak ge�en zaman sogu
tabilirdi.  B1�agmm ucuyla tuglay1 kaldmp altmdaki 1hk toprag1 
kaz1d1, a ltmdan yiiz yila yakm bir sure once beyaz dedesi Ca
rothers McCaslin'e ait olan kii�iik bir mektup kutusu �1kard 1, 
i�inde madeni paralarm s1ms1k1 sanh oldugu �1k1m, on ya�ma 
varmadan biriktirmeye ba�lad1g1, paralardan bazilarmm ta de
desinin zama mndan ka ld1g1 �1km1 a ld1.  Kans1 yatmadan once 
yalmz ayakkab1lanm �1karm1�h (onlan da tamyordu. Olmeyen, 
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hii;bir zaman var olmayan beyaz kadmm ayakkabilanyd1 bun
lar). C:::1km1 onlardan birinin ii;ine koydu, Isaac McCasl in'in ver
digi diigiin armagam i;ekmeceli ceviz dolaba gidip i;ekmesin
den usturay1 ald1. 

Giinii n  1�1masm1 bekliyordu. Neden bekledigini bilmeden. 
Ya n yolda, beyaz adamm eviyle araba kap1s1 a rasmdaki bir 
agacm dibine i;omeldi, y1ld1z kiimeleri tepesinde donerken i;o
banaldatan ku�larmm korosu h1zlamp sustu, i lk horozlar ottii, 
yalanc1 �afak belirdi, solukla�tl ve ku�lar ba�lad1, gece bitmi�ti. 
Giiniin ilk 1�1klanyla beyaz adamm evinin on merdivenlerin
den i;1kh, kilitsiz on kap1dan ii;eri girdi, sessiz holii gei;ip yatak 
odasma geldi, ona bu hareketi daha once yapm1�, daha bir an 
once yapm1� gibi geliyordu; elinde ai;1k ustura, soluk ahp ve
ren, savunulmayan, korunmas1z girtlagm tepesinde dikilmi�, 
�imdiden kendini yapm1� gibi hissettigi �eyi yapma k iizere du
ruyordu. Sonra yashgm iistiindeki gozlerin sessizce kendine 
bakhgm1 gordii ve neden giiniin 1�1masm1 bekledigini anlad1. 
"C:::iinkii sen de bir McCasl in'sin," dedi ona. "Kadm soyundan 
gelsen de. Belki de bundand1r. Bel ki de bu nda n  yaptm: Senle 
babana ihtiyar Carothers'tan ne gei;tiyse kadmdan gei;mek zo
runda kald1 da ondan - erkekler gibi sorumluluk ta�1maz ka
dm k1sm1, erkekler gibi sorumlu tutulamaz. Onun ii;in belki 
seni �imdiden affettim bile, yalmz a ffedemem i;iinkii ancak 
kendine zarar verenleri affedebilirsin; Kitap bile zarar vermek 
iizere oldugun adamlan affetmeni emretmez, i;iinkii isa bile 
sonunda a nlad1 ki insandan bu kadan beklenemez." 

Edmonds, "Usturay1 birak, seninle konu�acag1m," dedi. 
"Korkmad1g1m1 bildin, i;iinkii bir McCaslin, erkek-yap1-

m1 bir McCaslin oldugumu bil iyordun.  Ben de bir McCaslin 
olduguma gore bunu yapmaz diye hii; dii�iinmedin. Hem de 
bir zenci pari;as1 oldugum ii;in cesaret edemez diye de hii; dii
�iinmedin.  Hayir. Sen sandm ki ben zenci pari;as1 oldugum ii;in 
buna a ld1rmam. Usturay1 ben de akhma getirmedim. Arna sa
na bir �ans tamd1m. Belki kap1mdan ii;eri girdiginde ne yapa
cag1m1 bilmiyordum, ama ne yapmak istedigimi bil iyordum, 
ne yapacag1ma inand1g1m1 biliyordum, Carothers McCasl in ne 
yapmam1 isterd i bil iyordum. Beni alt etmeye kalktm. Alt ede-
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mezsin, hi-;bir zaman, yarm bu zamanlar, cesedim aga-; dalm
dan sallamrken bile, gazyagmm yaktig1 ate� Mia yanarken bile, 
beni alt etmi� sayilmazsm." 

"Usturay1 b1rak," dedi Edmonds. 
"Ne usturas1?" dedi Lucas. Elini kaldmp usturanm orada 

oldugunu bilmiyormu�, ilk kez goriiyormu� gibi baktl, aym ha
reketle de onu a-;1k pencereden d1�an firlath, -;1plak b1-;ak goz
den kaybolmadan once havada doniip giine�in ilk bakir 1�1gm
da kan rengine biiriindii. "Ustura gerekmez bana. C::iplak elle
rim yeter. $imdi al yashgmm altmdaki tabancay1." 

Oteki gene k1mildamad1. C::ar�afm a ltmdan ellerini de -;1-
karmad1. "Yastig1mm altmda degil, her zamanki gibi �urada, 
-;ekmecede, sen de bunu bilirsin. Git, bak. Ka-;mam. Ka-;amam." 

"Ka-;mazsm, biliyorum," dedi Lucas. "Ka-;mayacagm1 sen 
de bil iyorsun. C::iinkii bana gereken tek �ey, biitiin istedigim 
ka-;man, sirhm bana doniip ka-;man. Ka-;mazsm biliyorum. 
C::iinkii senin alt etmen gereken tek ben vanm. Oysa benim bir 
de ihtiyar Carothers'1 yenmem gerekiyor. Tabancam al." 

"Hay1r," dedi oteki. "Eve git. Buradan -;1k. Bu a k�am senin 
evine gelirim -" 

"Bundan sonra m1? Senle ben aym iilkede, aym havay1 so
luyabilir miyiz? Ne dersen de, iistelik inanmak zorunda kal
mam i-;in nasil bir kamt bulursan bul, bundan sonra ha? Taba n
cay1 al !" 

Oteki, el lerin i  -;ar�afm altmdan -;1kard1. "Peki," ded i. "Ben 
tabancay1 alana kadar sirtm1 duvara dayay1p �urada dur." 

"Ya, oyle m i?" dedi Lucas. "Ya!" 
Oteki, ellerini  yeniden -;ar�afm altma soktu. "O zaman git 

usturay1 a l, getir," dedi. 
Lucas s1k s1k soluyarak, havay1 d1�an vermeden derin de

rin i-;ine -;ekmeye ba�lad1.  Beyaz adam onun gerilip k1sa larak 
gomlegini zorlayan gogsii nii gorebiliyordu. "D1�a ri attig1m1 
gordiin, gene de getir diyorsun ha?" dedi Lucas. "Bu odadan 
bir -;1karsam bir daha geri gelmeyecegimi bile bile, ha?" Gidip 
duvara sirtm1 yaslad1, yiizii gene yataga doniik. "C::iinkii ben 
seni zaten alt ettim," dedi. "ihtiyar Carothers yaph bunu. Al ta
bancam, beyaz adam!" S1k s1k soluyarak, cigerleri sonunda -;at-

56 



layacak gibi dolana dek orada durdu. Otekinin dogrulup yata
g1 ayagmdan iterek iki yandan da ula�I labilecek gibi duvardan 
uzakla�hrmas1m izledi; beyaz adamm c;ekmeceli dolaba gidip 
tabancay1 almasm1 izledi .  Lucas k1mildamad1. Beyaz adamm 
gidip kap1y1 kapayarak kilitlemesini, yataga geri gelip tabanca
y1 yatagm iistiine atmasm1, ve ancak o zaman kendine bakma
sm1 izledi. Lucas titremeye ba�lam1�h. "Olmaz," dedi.  

"Sen bir yanda, ben oteki yanda," dedi beyaz adam. "Diz 
c;okiip ellerimizi kenetleyecegiz. Say1 saymaya gerek yok." 

"Olmaz!" dedi Lucas bogulurcasma. "Son olarak. Tabanca
m al. Geliyorum." 

"Gel oyleyse. Sirf senin dedigin gibi kadm-yap1m1 oldu
gum ic;in benim daha az McCaslin oldugumu sandm demek. 
Belki de sen kendin kadm-yap1m1 Mccaslin bile olamadm, go
zii donmii� bir zenci parc;asmdan ba�ka bir �ey degilsin." 

0 zaman Lucas kendini yatagm yamnda buldu. Yerinden 
k1mildad1g1m hie; ammsam1yordu. Ortadaki tabanca i le yatagm 
iki yamnda kar�1 kar�1ya, diz c;okmii�, ellerini kenetlemi�lerdi; 
c;ocuklugundan bu yana tamd1g1, biiyiiyene dek neredeyse kar
de� gibi bir arada ya�ad1g1 adamla kar�1 kar�1ya. Birlikte bahk 
tutmu�, avlanm1�lard1, aym suda yiizme ogrenmi�ler, beyaz c;o
cugun mutfagmda, zencinin annesinin kuliibesinde aym masa
da yemek yemi�lerdi; ormandaki ate�in ba�mda aym battaniye
nin a ltmda uyumu�lard1. 

"Bu son," dedi Lucas. "Sana soyliiyorum -" Sonra bagird1, 
ama beyaz adama degil; beyaz adam da bunu biliyordu, birden 
zencinin gozlerinin beyaz1 k1stmlm1� bir hayvanda -bir ay1 ya 
da tilkide- oldugu gibi k1pkirm1z1 kesildi: "Sana soyliiyorum! 
Beni zorlama!" Yanl1� yaptim, diye dii�iindii beyaz adam. Fazla 
ileri gittim. Arna arhk c;ok gec;ti. Elini Lucas'tan kurtarmaya c;a
h�irken, Lucas'm eli onu s1ms1k1 kavrad1. Sol elini tabancaya at
h ama Lucas o bilegi de tuttu. Sonra hareketsiz kaldilar; yalmz 
on kollan k1mildad1, kenetlenmi� elleri a�ag1 dogru indi, beyaz 
adamm kolu, eli tabancanm iistiine gelene kadar egildi. Hare
ketsiz, kilitlenmi�, k1mildayamayan beyaz adam, kar�1smdaki 
bitkin, c;Ilgm yiize uzun uzun ba kh. "Ben sana bir firsat ver
dim," dedi Lucas. "Sonra sen burda kapm ac;1k yahp uyudun, 
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bana bir firsat verdin. 0 zaman ben usturay1 d1�an athm, o fir
sah sana geri verdim. 0 zaman sen tutup onu bana geri attm. 
Dogru mu?" 

"Evet," dedi beyaz adam. 
"Hah!" dedi Lucas. Beyaz adamm sol eliyle kolunu arkaya 

dogru atarken kendi sag elini kurtanp tabancay1 kaph, arala
rmda yatak, beyaz adam ayaga kalkarken o da geri s11;rad1. Ta
bancanm kuyruk kapagm1 ar;h, silindire r;abucak bir goz ahp 
bo� fi�ek yatag1 horozun altma gelene kadar dondiirdii, boylece 
silindir hangi yonde donerse donsiin horozun altmda patlama
ya hazir bir mermi bulunacakh. "�iinkii bana iki kur�un ge
rekiyor," dedi. Kuyruk kapagm1 kapahp beyaz adama dondii. 
Beyaz adam onun gozlerindeki akm da, bebegin de yeniden go
riinmez oldugunu fark etti. Cesaret edebildigi olr;iide kendini 
toparlad1, h1zla ve da has1 �a�kmhk bile ta�1mayan bir ar;1k se
r;iklikle dii�iindii: i�te �imdi. Lucas farkmda degil gibiydi. �u an
da beni gormuyor bile, diye dii�iindii beyaz adam. Arna gene ger; 
kalm1�h. Lucas �imdi ona bak1yordu. "Yapmam sandm, degil 
mi?" dedi Lucas. "Seni alt edecegimi bildin, onun ir;in beni ih
tiyar Carothers' la alt etmeye kalktm, Cass Edmonds'm Isaac'e 
yaphg1 gibi; o da Isaac'in kendi topraklanm ona vermesi ir;in 
ihtiyar Carothers'1 kullanm1�h; r;iinkii Cass Edmonds kadm
yap1m1 bir McCaslin'di, kadm kolundan, k1z karde�ten olma; 
ihtiyar Carothers, Isaac'in kendi ba�mm r;aresine bakamayan 
kadm akrabalara yard1m etmesini isterdi .  Sen benim de aym 
�eyi yapacag1m1 sandm, oyle degil mi? �abu k, Isaac'ten daha 
r;abuk raz1 olurum sandm, r;iinkii benim verecegim �ey topra k 
degi l .  Bende verecek koskoca giizel bir Mccaslin r;iftligi yok. 
Ben anca k McCaslin kamm1 verebi lirim, o da yasal olarak be
nim bile degil, ya da en azmdan pek degeri yok, r;iinkii ihtiyar 
Carothers babam1 peydahlad1g1 o gece Tomey'ye verdigi �eyin 
eksikligini  hir; duymu�a benzemez. Bu i�leri ba�1ma ar;an �u 
McCaslin kamysa, ben de istemem bu kam. ihtiyar Carothers'm 
kanmm benim kara kamma kan�mas1, ona, bu kamn d1�an ak
masmm bana verecegi ac1dan fazla ac1 vermediyse, bu i�ten en 
r;ok tat alan ihtiyar Carothers bile olmayaca k demektir. - Ya da 
hayir," diye bagird1 Lucas. Beyaz adam, Gene beni gormuyor, di-
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ye du�undu: �imdi! "Hay1r!" diye bag1rd1 Lucas. "Diyelim ki bu 
birinci kur�unu hie; kullanmad1m, yalmz ikinciyi kullamp seni 
de Carothers'1 da alt ettim, Carothers'm c;oktan gittigi yere sen 
de gittigin zaman ona ne diyecegini du�unmekten vakit bulur
san, yann, obur gun, ondan sonraki her gun -yannlarm sonu
na kadar- sana ara s1ra du�unecek bir �ey b1rakhm, diyelim." 
Beya z adam f1rlay1p yatagm ustunden tabancay1 ve onu tutan 
eli yakalad1. Lucas da yerinden f1rlad1, yatagm ustunde birle�
ti ler, Lucas tek bir hareketle beyaz adam1 sol koluyla neredeyse 
kucaklar gibi kavrad1, tabancay1 bogrune dayay1p tetigi c;ekti ve 
ate� almayan taba ncanm hafif, kuru, inamlmaz olc;ude yuksek 
sesini i�itti. 

Mevsim yagmurlarla, selle gee; ba�lam1�h ama verimli bir 
yil olmu�tu: Uzun yazm y1h. Agustos geldigi halde hala belle
necek bir parc;a tarlas1 vard1 ama bu y1l uzun zamand1r ald1-
g1 urunden daha fazlasm1 alacakh. �imdi yaphg1 da buydu, 
tek katmn pe�inden, iki sira, bele kadar gelen guc;lu govdele
rin, zengin, koyu, parlak yapraklarm arasmdan gid iyor, her 
s1ramn sonuna geldiginde donmek ic;in durup sabanla yoldan 
c;1kan katm c;evirip bir sonraki kanga giriyordu -sonunda ba
casmm ustunde, berrak havada hafif hafif yukselen ogle yeme
gi dumam bel irene kadar-, sonra kans1 eskisi gibi, elinde ustu 
ortulu tava ve kovayla gelip c;itin yanmda durdu. Ona bakma
d1. <;iftligin ogle c;am c;alana kadar c;ift surdu. Katmn suyunu 
yemini verdi, kendi de yed i -sut, hala steak olan ekmek- ve c;an 
yeniden c;alana kadar golgede dinlendi.  Daha sonra, yerinden 
kalkmadan cebinden mermiyi c;1kanp bir kez daha ba kh, du
�unuyordu -patlamam1� mermi, kararmam1�, pash bile degil, 
kapsu lu n ustunde ate�leme piminin derin izi- ka lemden k1sa, 
kalemden c;ok da agir degil, donuk pirinc; silindir, gene de iki 
ya�am1 ic;ine alacak olc;ude buyuktu. Daha dogrusu iki ya�am1 
ic;ine alm1�h. <;unkii ikinci kur?unu kullanmazdzm, diye du�undu. 
Cezam1 i;ekerdim.  ipe i;ekilmeyi, gazyagznzn yakt1g1 ate?te yanmayz 
bile beklerdim. Demek Carothers 'zn kanznz ta?zmam bo?una degilmi?. 
Koca Carothers, diye du�undu. Ona ihtiyaczm vard1, geldi benim 
ii;in konu?tu. Yeniden c;iftini surmeye gitti. Az sonra kans1 gene 
c;itin yanma gelip onun eve donerken getirmesini beklemeden 
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tavayla kovay1 ald1. Arna bugiin i;ok i�i olmahyd1 onun. <:;o
cuklan a hp biiyiik eve gitmeden once onun kendi ii;in ocagm 
iistiinde biraktig1 a k�am yemeginin dumammn bacadan yiik
selmeye ba�lad1gm1 gordiigiinde, daha ak�ama i;ok varm1� gibi 
geldi Lucas'a. Kendi alacakaranhkta eve vard1gmda kans1 ay
nlmak iizereydi. Arna beyaz kadmm ayakkabilanm giymemi�
ti, iistiindeki giysi de sabahki soluk, bii;imsiz basmayd1. "Ye
megin hazir," dedi kans1. "inegi sagmaya vaktim olmad1. Sen 
sagacaksm." 

"Ben silt ii;in bekleyebilirsem, inek de bekleyebi lir hence," 
dedi Lucas. "ikisini birden gotiirebilir misin?" 

"Gotiirebilirim herhalde. Erkeklerden yard1m gormeden ne 
zamandir bak1yorum onlara." <:;1karken doniip bakmad1. "<:;o
cuklan uyutur gelirim," dedi. 

"Bence acele etmesen iyi olur," dedi Lucas sert bir sesle. 
"Nasilsa bir defa ba�ladm bu i�e." Kans1 i;1kh, yamtlamadan, 
doniip bakmadan; tepkisiz, sakin, her nedense ii;i rahat. Kendi 
de arhk ona bak1p durmay1 birakm1�h. Soluk a h�1 yava� ve ses
sizdi.  Kadinlar, diye dii�iindii. Kadinlar. Hifbir zaman bilmeyece
gim. Bilmek istemiyorum. Sonradan aldatild1g1m1 ogrenmektense hif 
bilmem daha iyi. Ate�in yand1g1, yemeginin onu bekledigi odaya 
dondii. Bu kez yiiksek sesle konu�tu:  "Tannm, bir kara adam 
bir beyaz adama, liitfen kanmla yatma nasil der? Diyebilse bi
le, Tannm, beyaz adam nasil ona bunu yapmayacagma soz ve
rebi lir?" 

3 

"George Wilkins mi?" dedi Edmonds. Balkonun kenarma gel
di - ha.la geni; bir adamd1 ama, Lucas onda �imdiden Cass Ed
monds'tan ammsad1g1, ama Zack'i atlayan ani ofkenin izlerini 
goriiyordu. Ya�i;a Lucas'm oglu olabilirdi Roth, ancak ashnda 
onu kendine denk sayma mak ii;in bundan ba�ka nedenleri de 
vard1; i;iinkii vergi, sigorta paras1, faiz odeyen, ya da su yollan 
ai;ilacak, i;it i;ekilecek, giibrelenecek miilkii olan Lucas degildi; 
Lucas doktiigii terden ba�ka hii;bir �eyi tehlikeye atm1yor, bu-
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nu da Tanrmm gozii oniinde kendi uygun gordiigii gibi, y1lhk 
ge«i;imini saglamak i«i;in yap1yordu. "Lanet olsun, George Wil
kins ne -" 

Lucas, ses tonunu degi�tirmeden, goriinii�e bak1hrsa «i;aba 
da harcamadan ve onceden hesaplamadan zenci olmaktan «i;1-
k1p "zenci par«i;as1" oldu; bir �ey gizlemekten \Ok ne dii�iindii
giinii bell i  etmeyen bir havaya, yaltaklanmadan ya da kendini 
silip yok etmeden, onu neredeyse bir koku gibi sanp sarmala
yan, zaman otesi, budala, vurdumduymaz bir havaya biiriindii. 
"Eski Bah tarlasmm arkasmdaki hendekte bir kazan i�letiyor. 
Viskiyi de bulmak istersen mutfak tabamnm altma bak," dedi. 

"imbik mi?" dedi Edmonds. "Benim arazimde ha?" Kiikre
meye ba�ladi. "Ben sana, «i;iftligimdeki her erkege kadma «i;ocu
ga, topraklanmm iistiinde bir damla beyaz kahr viskisi bulur
sam ne yapacag1m1 soylemedim mi?" 

"Bana demene gerek yok; ben dogah beri burda ya�1yorum, 
senin babandan onceden beri. Sen, baban ya da ihtiyar Cass be
nirn herhangi bir «i;e�it viskiyle ah�veri�im oldugunu duydunuz 
mu hi\ - Noel'de Molly'ye verdigin, kentten ahnma �i�eli viski 
d1�mda?" 

"Bil iyorum," dedi Edmonds. "Samrd1m ki George Wilkins 
de -" Durdu. "Ha! George'un senin �u k1zmla evlenmek istedi
gini duydum mu, duymad1m mi?" diye sordu. 

Lucas bir an yamt vermed i. Sonra, "Dogru," dedi. 
"Ha! Demek George kendi yakalanmadan bana haber ver

mekle, ona kazam par«i;alattmp viskisini  doktiirdiikten sonra 
bununla yetinip olay1 unutacag1m1 sandm, oyle mi?" 

"Bilemedim." 
"$imdi biliyorsun," dedi Edmonds. "George da ogrenecek, 

�erif gelince -" Eve girdi.  Lucas onun tabanm tahta do�emesi 
iistiindeki h1zh, ofkeli ayak seslerini, sonra da �iddetle telefo
nun numara lanm «i;evirmesini  dinledi. Derken dinlemeyi birak
h, yan karanhkta biraz gozlerini k1rp1�hrarak, k1m1ldamadan 
durdu. 0 kadar endi�elendim! $u hir aklima gelmediydi, diye dii
�iindii. Ed monds geri dondii. "Tamam," dedi. "$imdi eve gide
bilirsin. Git, yat. Biliyorum, soylemenin zerrece yaran yok ama, 
senin giiney deresindeki tarlamn yarm geceden once ekildigini 
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garrnek istiyorurn. Bugiin bir ha ftadir yatak yiizii garrnerni� gi
bi uyukladm durdun orda. Geceleri ne yap1yorsun bilrnern arna 
�urda burda c;apkmhk ederneyecek kadar ya�hsm, sen ayle san
rnasan da." 

Lucas eve geri gitti. Her �ey tarnarnlamp i� bitince, aslm
da ne kadar yorgun oldugunun farkma vard1. Son on giiniin 
diin geceki c;ilgmca hareketlilikle sonuc;lanan panigi, haks1zhga 
ugrarnak duygusu, afke, korku dalgalan, iistiinden giysilerini 
bile c;1karrnad1g1 son otuz alh saatle birlikte, onu sanki uyu�
turrnu�, yorgunlugunu bile duyurnsarnaz dururna getirrni�ti. 
Arna �irndi her �ey diizelrni�ti. Diin geceki o anm kar�1hgm
da, biitiin katlan rnas1 gereken biraz bedensel yorgunluksa, bu 
yorgunluk on giin, iki hafta daha siirse bile, ya kmrnazdi. Der
ken Edrnonds'a c;iftc;iligi birakrnak niyetinde oldugunu, hasad1 
yaprnak ic;in kendi i�ledigi tarlay1 kiralayacak birini bulrnasm1 
saylerneyi unuttugunu amrnsad1. Arna belki  de saylernedigi iyi 
olrnu�tu; o biiyiikliikte bir c;arnlegin alacag1 kadar para nm hep
sini bulrnak ic;in belki de tek bir gece yeterli olabilirdi, o za man 
kendini oyalayacak bir �ey olsun d iye tarlay1, iiriinii birakmaz, 
tutard 1  - Tarlayz daha onemli bir neden yuzunden tutmam gerekmez
se, diye kara kara dii�iindii. Beni zengin edecek olan �ans en ufak 
kzrzntzsz i�in altmz� yedi yzl bekledigine, neredeyse zenginligi artzk is
temeyecek ya�a gelmemi bekledigine gore. 

Kans1yla payla�hg1 odadan s1zan hafif  bir 1�1k d 1�mda ev 
karanhkh. Holiin kar�1 tarafmda k1zmm yathg1 oda da karan
hkh. Oda bo� olmahydi.  Bekled igi gibi. Eh, George Wilkins bir ge
ce daha yan znda bir kadznla kalszn bakalzm, buna hakkz var, diye dii
�iindii. i�ittigime gore yarzn gidecegi yerde bu yok. 

Yataga ya ttlgmda, kans1 uyanrnadan, "Nerdeydin? Biitiin 
gece siirtiip durdun, tarla siiriilmek ic;in bas bas bagmyor, sen 
yollarda siirtiiyorsun. Bak gar Bay Roth sana -" ded i ve gene 
uyanmadan sustu. Bir siire sonra Lucas uya nd1.  Gece yansm
dan sonrayd1. M1sir kabuklarmdan yapilma yatakta yorganm 
a ltmda yahyordu. �u sirada olrnas1 gerekirdi.  Bu i�i nasi l yap
hklanm biliyordu - beyaz �erifle vergi rnernurlan, yard1mcila
n, el lerinde tabancalar, c;ahlarm arasmda dart ayak iistiinde sii
riinerek kazam c;evirirler, av kapekleri gibi koklaya piifiirdete, 
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son testi, son fu;1 bulunup arabanm durdugu yere gotiiriilene 
kadar her dal pan;asmm, topraktaki her bir i;1kmtmm altma ba
karlar; geri gid ip imbigin yanmda i;omelirler, bir �eyden haberi 
olmayan George'un gelmesini beklemeden once de, soguk ge
ceye kar�1, belki ii;kiden birkai; yudum ahrlar. Ne zafer kazan
m1�, ne de oi; alm1� gibi bir duygu yoktu Lucas'm ii;inde. Dahas1 
�imdi George'a kar�1 ki�isel bir �eyler de duyumsuyordu. Daha 
gen{:, d iye dii�iindii. Drda onu sonsuza dek tutmazlar. Ashnda, Lu
cas ii;in iki hafta yeterliydi.  Bir iki y1lzn 1  orda ge{:irebilir. Hem de 
onu d1�ar1 biraktiklarznda kimin klZlyla a�na fi�ne edecegi konusunda 
bir ders alm1� olur. 

Derken kans1 yatagm iistiine egilmi�, onu sars1yor, bagm
yordu. Giine� heniiz dogmu�tu. Don gomlek kansmm ardm
dan arka balkona ko�tu. Balkonun oniinde, yerde George Wil
kins'in yamah, yamru yumru imbigi, balkonda ise i;e�it i;e�it 
rei;el, konserve kavanozlan, ta� testiler, bir iki f1i;1 ve, Lucas'm 
uyku sersemi gozlerine iii; metrelik bir at yalagmm alacag1 ka
dar i;ok ii;ki alabilecek gibi goriinen, be� galonluk pash bir yag 
tenekesi vard1. Cam kavanozlarm ii;indeki viskiyi bile gorebili
yordu - ii;inde George'un onuncu el imbiginin ay1klayamad1g1 
m1S1r kabugu pari;alan yiizen, soluk, renksiz bir s1v1.  "Nat diin 
gece nerdeydi?" diye bag1rd1. Kansm1 omzundan tutup sarsa
rak, "Nat diin gece nerdeydi kocakan?" 

Kans1 da bag1rd1:  "Diin ak�am sen i;1kmca o da i;1kh. On
ceki gece yaphg1 gibi senin pe�inden gitti. Bilmiyor muydun?" 

"Arhk biliyorum," dedi Lucas. "Baltay1 getir!" dedi .  "Par
i;alamah! Saklayacak vakit yok." Arna pari;alamak ii;in de za
man yoktu. Bolgenin �erifi, pe�inde yard1mc1s1, evin ko�esini 
dondii - �erif kocaman, �i�man bir adamd1, biitiin geceyi ayak
ta gei;irdigi ve bundan hii; ho�lanmad1g1 ai;1ki;a bell iydi.  

"Lanet olsun, Lucas," dedi. "Seni daha a kilh bilirdim." 
"Bu benim degil," dedi Lucas. "Sen de biliyorsun ki de

gil.  Benim olsa bile onu burada tutar m1yd1m? George Wilkins 
ken-" 

�erif, "Sen George Wilkins'i b1rak," dedi .  "Onu da yakala
d1m. Orda, arabada, yanmda da senin �u k1zm var. Git giy pan
tolonunu. Kasabaya gidiyoruz." 
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iki saat sonra Jefferson adliyesindeki komiserin odasmday
d1. Gene yiiziinden ne dii�iindiigii anla�Ilm1yor, yamnda derin 
derin soluyan George Wilkins'i, beyaz adamlarm seslerini din
liyordu. 

"Lanet olsun, Carothers," dedi komiser, "nasil bir Sene
gambiah Montague-Capulet davas1 bu?" 

"Onlara sor," dedi Edmonds ofkeyle. "Sor onlara!  Wil
kins'le �u k1z evlenmek istiyorlar. Her nedense Lucas kesinlikle 
raz1 degil - nedenini �imdi anhyor gibiyim. i�te Lucas diin a k
�am evime gelip George Wilkins'in benim topraklanmda imbik 
i;ah�tird1gm1 haber verdi, i;iinkii -" Edmonds soluk almak ii;in 
bile duraksamadan gene kiikredi: "- i;iin kii ne yapacag1m1 bili
yordu; o Allahm belas1 kai;ak viskinin bir damlas1m bulursam 
neler yapacag1m1 i;iftligimde i;ah�an her zenciye y1llardir soyle
dim -" 

"Tama m, tamam," dedi komiser. "Boylece �erifi telefonla 
aradm -" 

"Haberi ald1k -" dedi �erif yard1mcilarmdan biri; �erif ka
dar kocaman olmasa da tombul biriydi, konu�kand1.  "- oraya 
gittik. Bay Roth nereye bakacag1m1z1 soyledi. Arna onun dedigi 
hendekte imbik yoktu; oturup dii�iindiik, Bay Roth'un zencile
rinden biri olsak imbigi nereye saklard1k diye; gidip oraya ba k
tik, ordayd1, dikkatlice, giizelce gizlenmi�ti, pari;alara ayrilm1�, 
dere boyundaki bir toprak y1gmma yan yanya gomiiliip iistii 
dallarla ortiilmii�tii. Yalmz o sirada giin agarmak iizereydi, bu 
nedenle George'un evine gidip Bay Roth'un dedigi gibi mutfak 
tabanmm altma bakmaya, sonra da George'la kiii;iik bir ko
nu�ma yapmaya karar verdik; George'un evine gittik ama or
da kimse yok, mutfagm altmda da bir �ey yok; onun ii;in acaba 
evleri kan�tlrd1 m1 diye Bay Roth'a sormak iizere onun evine 
dogru giderken ortahk neredeyse iyice aydmlanm1�tl; Lucas'm 
evine yiiz metre kadar kala bir de ne gorelim: George'la �u k1z, 
her bir ellerinde galonluk testiler, Lucas'm kuliibesine dogru 
h1zh h1zh tepeyi hrmamyorlar, yalmz George biz yeti�ene ka
dar testi leri bir agacm kokiine vurup kird1. 0 sirada Lucas'm 
kans1 evde bagirmaya ba�hyor, biz ko�up arka bahi;eye donii
yoruz, bahi;ede ba�ka bir imbik, Lucas'm balkonunda durup 
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duran kirk galon kadar viski, balkonda don gomlek Lucas, san
ki viskiyi miizayedeye \ikarmaya hazirlamyor, 'Baltayi getir, 
par\ala! Baltayi getir, par\ala!'  diye bagmyor." 

"Evet," dedi komiser. "Arna <lava a\iyor musunuz? Geor
ge'u yakalamaya gittiniz ama elinizdeki delil lerin hepsi Lu
cas'a kar�1." 

"iki imbik vardi," dedi �erif yardimcis1 . "George'la �u kiz 
Lucas'm yirmi yildir Edmonds'm arka bah\esinde ka\ak viski 
yapip sathgma yemin ediyorlar." Lucas bir an i\in Edmonds'a 
bakip onun, su\lama degil, arhk �a�kmhk bile degil, sert bir of
ke ta�iyan baki�lanyla kar�ila�h, sonra gozlerini kirpi�hrarak 
\evirdi, yanmda en koyu bir uykuya dalm1� gibi derin derin so
luk alan George Wilkins'i ve oteki sesleri dinledi. 

"Arna kendi km onun aleyhinde tamkhk yapamaz," dedi 
komiser. 

$erif yardimcisi, "George tamkhk yapabilir ama," dedi. 
"George'la akrabahgi yok. George'un kendi ba�mm da belada 
oldugunu soylemeye gerek yok; onun i\in verecek iyi bir yamt 
bulmah, hem de elini \abuk tutmah." 

$erif, "Birak buna mahkeme karar versin, Tom," dedi. "Bii
tiin gece ayaktaydim. Daha kahvalh bile etmedim. Size bir tu
tuklu, otuz ya da kirk galon delil ve iki tamk getirdim. Bu ka
dan yeterl i olsun," dedi.  

"Bence iki tutuklu getirdin," dedi komiser. Oniindeki ka
gida bir �eyler yazmaya ba�lad1.  Lucas onun hareket eden elini 
izl iyor, gozlerini kirpi�tmyordu. "ikisine de dava a\acagim. Ge
orge, Lucas'a kar�i tamkhk eder, �u kiz da George'a kar�1. Geor
ge'la akrabahgi yok, degil mi?" 

Lucas banka hesabmdaki paranm ilk rakammi degi�tir
meden kendiyle George'un kefaletini odeyebilirdi ama yap
mad1. Edmonds masrafi kendi yazdigi \ekle odedikten sonra 
Edmonds'm otomobiline dondiiler. Bu kez arabayi George sii
ri.iyor, Nat de onde, onun yanmda oturuyordu. Eve yirmi ye
di kilometre vard1. Yirmi yedi kilometre boyu nca Lucas arka 
koltukta asik surath, ofkeden kopiiren beyaz adamm yanmda 
oturdu, oni.indeki iki ka fadan ba�ka bakabilecegi bir yer yoktu 
- bir kez bile arkaya bakmadan, George'dan eli nden geldigin-
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ce uzakta, ko�eye biiziiliip oturan k1zmm ba�1; <;apkmca kula
gma dogru egdigi ezik biiziik hasir �apkas1yla oturdugu yerde 
bile <;ahm satar gibi goriinen George'un ba�1. Lucas hm<;la, En 
azmdan �imdi yuzii ne zaman kendine bakan biri olsa hep yapt1g1 gibi 
di�lerle dolu degil, d iye dii�iindii. Arna �u anda bunun da onemi 
yoktu. Boylece otomobil araba yolunu n ba�mda durdugunda, 
Nat iirkmii� geyik gibi firlayarak, arkasma bakmadan, bir kez 
bile ona bakmadan evlerine dogru ko�maya ba�lad1gmda, Lu
cas yerinde oturdu. Sonra kahr ahmna gittiler, Lucas ve George 
a rabadan indiler; �imd i d ireksiyona ge<;en Ed monds dirsegini 
cama dayay1p her ikisine de ofkeyle bakarken, Lucas arkasmda 
duran George'un soluk a hp verdigini duyuyordu.  

Edmonds, "Kahrlanmz1 alm," dedi .  "Ne sallamp duruyor
sunuz?" 

"Bize bir �ey diyeceksin sand1m," dedi Lucas. "Demek in
sanm akrabalan mahkemede ona kar�1 konu�am1yor, oyle mi?" 

"O seni ilgilendirmez!" dedi Edmonds. "George bol bol 
konu�abilir, seninle akrabahg1 yok. George unutmaya ba�lar
sa, Nat onunla akraba degil, Nat'in soyleyecegi <;ok �ey var. Ne 
dii�iindiigiinii biliyorum. Arna ge<; kaldm. George' la Nat �imdi 
evlenmeye kalkarlarsa, seni de George'u da garanti asarlar. Os
telik, lanet olsun, hiikiim giyer giymez sizi gotiiriip kendi el
lerimle cezaevine koyacag1m. $imdi giiney deresindeki tarlana 
git. Bugiin arhk sana ne dersem onu yapacaksm, i�te soyliiyo
rum: Tarladaki i�ini bitirmeden sakm birak1p gitmeye kalkma. 
Karanhk basarsa tasalanma, ben biriyle lamba gonderirim." 

Giiney deresindeki i� karanhk basmadan bitti, nas1l olsa i�i 
bugiin bitirmeyi zaten tasarla m1�t1. George hiila ko�um tak1m
lanm <;1karmadayken Lucas ahira gelmi�, kahrlanm sulay1p h
mar etmi�, bOlmelerine yerle�tirip yemlerini  verm i�ti. Ondan 
sonra riizgars1z havada bacasmdan ak�am yemeginin dumam 
yiikselen evinin yolunu tuttu. H1zh yiiriimiiyordu, konu�u rken 
arkasma da bakmad1. "George Wilkins," dedi.  

"Efendim?" dedi George a rkadan. iki metre kadar a rahkla 
a rka arkaya, neredeyse uygun ad1m yiiriiyorlard1. 

"Tam olarak ne yapmak istiyordun?" 
"Dogrusu bilmiyorum. Daha <;ok Nat'in akhna uyduk. Si-
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zin ba�1mza i� ai;mak istemedik. Nat dedi ki, kazam sizle Bay 
Roth'un �erife saklad 1g1m1 soylediginiz yerden a hp gotiiriir
sek, siz de onu kendi arka ba lkonu nuzda bulursamz, biz de �e
rif gelmeden ondan ku rtulmamz ii;in size yard1m etmeyi teklif 
edersek, belki fikrinizi degi�tirip, belki bize bori; para verme
yi - �ey yapmak - evlenmek ii;in demek istiyorum, dii�iiniirsii
niiz, dedi Nat." 

"Ya," dedi Lucas. Yiiriimeyi siirdiirdiiler. Lucas arhk pi�en 
etin kokusunu duyabiliyordu. Bahi;e kap1sma varmca dondii. 
George da durdu: ince, e�ekans1 bell i, i;ahmh �apkasmm altm
daki solmu� tulumun ii;inde bile ziippe bir geni;. Lucas, "Ba�ma 
i� ai;ilan bir ben degilim, ba�kalan da var," dedi. 

"Evet efendim," dedi George. "Oyle gibi. Bu da bana bir 
ders olsun." 

"Umanm olur. <:;iinkii Parchman'da pamukla m1sir yeti�
tirmek i;ok vakit ahr, iii;iincii, dordiincii bir ders ii;in vakit bu
lup ogrenemezsin." 

"Evet efendim," dedi George, "nasil olsa siz de orada ola
caksm1z, durumumu dii�iinmekte bana yard1mc1 olursunuz." 

"Ya," dedi Lucas. K1mildamad1; sesini  bile yiikseltmedi:  
"Nat," dedi. Temiz basma giysisi, ba�mdaki pa rlak renkli or
tiiyle, k1z yalmayak evden i;1k1p yoldan on lara dogru gelirken 
Luca s eve bakmad1 bile. Nat'in yiizii aglamaktan �i�mi�ti ama 
sesi sinirli degildi, meydan okuyordu. 

"Gidip Bay Roth'a �erife telefon et diyen ben degildim," de
di k1z. Lucas o zaman ilk kez ona bakh. K1zm yiiziindeki mey
dan okuyu� dagilmaya ba�Iay1p yerini tetikte, hesaph bir ifade
ye birakmcaya kada r bakh k1zma. Nat'in bak1�Iarmm omzunun 
iistiinden arkaya, George'un durdugu yere dogru yonelip geri 
dondiigiinii gordii. 

"Fikrim degi�ti," dedi.  "George'la evlenmenize izin veriyo
rum." 

K1z ona uzun uzun bakh. Lucas gene onun bak1�larmm bir 
an George'a yonelip geri dondiigiinii gordii. 

"<:;abuk degi�tirdin," dedi k1z, ona bakmay1 siirdiirdii. Eli
ni, irkma ozgii, ince, uzun, hareketli, hafif avui;lu elini bir an 
ii;in kaldmp ba�ma baglad1g1 parla k renkli bez pari;asma do-
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kundu. Konu�mas1, sesinin tonu, hms1 degi�mi�ti. "Ben mi Ge
orge Wilkins'le evlenecek mi�im? Neden evleneyim? Onun ar
ka balkonu tiimden dii�mii� evinde oturmaya m1? Bir kilometre 
yol gidip kaynaktan su ta�1maya m1? Sobas1 bile yok onun." 

"Bacam giizel �ekiyor," dedi George. "Arka balkonun alh
na destek korum." 

"Ben de iki  yag kovas1 su getirmek i�in bir kilometre yii
riimeye a h�mm, oyle m i?" d iye bagird1 k1z. "Altma destek 
konmu� balkon istemem ben. George'un evine yeni ba lkon, 
bir de yemek pi�irme sobas1 isterim. Neyle a lacaksm onla
n? Soba almak, yeni balkon yapma k, kuyu kazmakta sana 
yard1m edecek biri n i  tutmak ka�a patla r?" Arna k1z bunlan 
soylerken gene Lucas'a bak1yordu; susarken de duru soprano 
sesi mmlhya donii�medi, babasmm yiiziine sanki eskrim k1-
hc1yla sava�1yorlarm1� gibi bak1yordu. Lucas'm yiizii sert ol
mad1g1 gibi soguk ve ofkeli  de degildi .  Tiimiiyle ifadesizdi; 
ne dii�iindiigiinii bel l i  etmiyordu. Ayakta uyuyor olabil ird i, 
at nasII uyursa. Soze ba�lad1gmda kend i kendine konu�ur gi
biydi .  

"Yemek pi�irme sobas1," dedi. "Arka balkonun onanlmas1. 
Kuyu." 

"Yeni arka balkon," dedi k1z. Lucas sanki onu duymam1�h. 
K1z sanki hi� konu�mam1�h. 

"Arka balkonun onanlmas1," dedi Lucas. Derken k1z arhk 
ona bakm1yordu. Eli, ince, zarif, hi� i� gormemi�e benzeyen eli 
gene kalkh, ba�mda ki ortiiniin arkasma dokundu.  Lucas k1m1l
dad1. "George Wilkins," dedi.  

"Efendim?" 
"Eve gel." 
Boylece, zamam gelince, sonunda o oteki giin geldi.  0, Nat 

ve George pazarhk giysileri i�inde araba kap1smm oniinde dur
dular; otomobil gelip onlerinde durdu. "Giinaydm, Nat," dedi 
Edmonds. "Ne zaman geldin eve?" 

"Diin geldim, Bay Roth." 
"Vicksburg'de epey kaldm. Molly teyze senin gittigini soy

leyene kadar gidecegini bilmiyordum." 
"Evet efendim. �erifin geldiginin ertesi giinii gittim - ben 
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de bilmiyordum. Pek gitmek istemedim. Baham gidip halam1 
gormemi istedi -" 

"Kes sesini de gir arabaya," dedi Lucas. "Burada kendi ha
sad1m1 m1, yoksa Parchman'da ba�kasmm hasad1m m1 kald1ra
cag1m1 bir an once bilmek istiyorum." 

"Evet," dedi Edmonds. Gene Nat'e dondii. "Sen George'la 
biraz yiirii. Lucas'la konu�mak istiyorum." Nat' le George yii
riidiiler. Lucas arabanm yanmda durdu. Edmonds ona bak1yor
du. Di; hafta onceki o sabahtan bu yana ilk kez konu�uyordu 
Lucas'la; ofkesinin yok olmas1, en azmdan yah�mas1 ii;in bu iii; 
haftanm gei;mesi gerekmi�ti sanki. Beyaz adam �imdi araba
nm penceresine yaslanm1�, kar�1smdakinin ne dii�ii ndiigiinii 
belli etmeyen yiiziine bak1yordu; beyaz kanm kar�hg1 kesindi 
bu yiize, kendi damarlarmda da aym kan vard1, hem bu kan 
kendisine ailenin kadm kolundan gelirken zenciye erkek ko
lundan gelmekle kalmam1�, kendinden bir ku�ak once eri�mi�ti 
ona - sakin, ne dii�iindiigii anla�ilmayan, dahas1 bir pari;a te
peden baka n, ta�1d1gi ifadeye varana kadar biiyiik-biiyiikbabas1 
McCaslin'in yiiziinii andiran bir yiiz. "Ba�ma gelecekleri bil i
yorsun, degil mi?" dedi. "Federal dava vekil i  Nat'in i�ini, Nat 
George'un i�ini, George senin i�ini, yarg1i; Gowan da hepinizle 
i�ini bitirince ne olacak biliyorsun. Omiir boyu bu i;iftlikte ya
�adm, neredeyse benim iki kahm kadar. Koca Carothers d1�m
da hem biitiin McCaslin'leri, hem de Edmonds'lan tamdm. Ar
ka bahi;endeki imbikle viski senin miydi?" 

"Biliyorsu n, benim degil," dedi Lucas. 
"Peki," dedi Edmonds. "Derede bulduklan imbik senin 

miydi?" 
Birbirlerine bakhlar. "Beni o imbik yiiziinden yargilam1-

yorlar." 
"O imbik senin miydi, Lucas?" Birbirlerine bakhlar. Gene 

de Edmonds'm gordiigii yiiz tiimiiyle bo�, ne dii�ii ndiigii belli  
olmayan bir yiizdii. Gozlerin bile ardmda bir �ey yok gibiydi. 
Ed monds dii�ii ndii, hem de ilk kez degildi bunu dii�iindiigii: 
Bu bakt1g1m yiiz yalnzzca benimkinden daha ya�lz, daha c;ok �ey gor
mii� gec;irmi� bir yiiz degil, bu adamzn kanz benim adszz ba�lang1c1m 
ic;in gereken karz�zm olu�tugu szrada on bin y1ld1r arzyd1 . 
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"Bu soruya cevap vermemi istiyor musun?" dedi Lucas. 
"Hayir!" dedi Edmonds �iddetle. "Bin arabaya!" 
Kasabaya geldiklerinde, kasabaya giden yollar, Meydanm 

kendisi otomobillerle, at arabalanyla doluydu, federal mahke
me binasmm iistiindeki bayrak giine�li may1s havasmda dalga
lamyordu. Lucas, Nat ve George, Ed monds'm pe�i sira kalabahk 
kald mm1 gec;tiler, tamd1k yiizler arasmdan -kendi c;iftliklerin
den, dere boyundaki kom�u c;iftliklerden, mahkeme salonuna 
girme umudu olmadan, yalmzca onlarm oradan gec;tigini gor
mek ic;in yirmi yedi kilometre yoldan gelmi� insanlarm arasm
dan- ve ancak adm 1  duyduklan insanlarm yiizleri arasmdan 
gec;tiler: Kurumla purolanm tiittiirerek birbirleriyle konu�an 
varsil beyaz avukatlar, yarg1c;lar, polis mi.idi.irleri, diinyamn 
magrurlan, gi.ic;li.ileri. Gene kalabahk olan, c;1kan seslerle c;m 
c;m oten mermer salona girdiklerinde, George pazarhk ayakka
b1larmm kah okc;elerini sakmarak basmaya ba�lad1 .  0 zaman 
Lucas ceketinden i.ic; haftadir ocagm gev�ek tuglasmm altmda 
sakh duran katlanm1�, kalm, kirl i  bir deste kag1t c;1kanp bunun
la Edmonds'm koluna dokundu - beige yeterince kahn, yeterin
ce kirliyd i, ama gene de bir doku nu�ta ellene ellene kirlenmi� 
kat yerlerinden kendiliginden kolayca ac;Ild1, ac;1h� ti.imcesiy
le mi.ihi.ir arasmdaki anlams1z, kimsenin okumad1g1 yazilarm 
ic;inden, kim bi lir hangi ads1z gorevlinin c;arp1k c;urpuk yaz1-
s1yla yaz1lm1� i.ic; ci.imle parc;as1 ortaya c;1kh; Lucas biiti.in o laf 
kalabahgmdan yalmz bunlan okumakla yetindi: George Wilkins 
ile Natalie Beauchamp ve gec;en yilm ekiminde bir tarih. 

Edmonds, "Ne demek istiyorsun? Bunca zamandir sende 
miydi bu kag1t? Bi.iti.in bu i.ic; hafta boyu nca?" diye sordu. Arna 
ofkeyle ba khg1 yi.iz hiilii hic;bir �ey belli etmiyor, neredeyse uy
kulu bir yi.iz gibi gori.iniiyordu. 

"Sen onu Yarg1c; Gowan'a ver," dedi Lucas. 
0, Nat ve George ki.ic;i.ik bir odada sert bir tahta siraya 

oturdular; odada ya�hca bir beyaz adam (ha kkmda ozellikle 
bilgi sahibi degildi ama, Lucas onu tamyor, ya rd1mc1 �erif ol
dugunu biliyordu) vard1, ki.irdan c;igneyerekten bir Memp
his gazetesi okuyordu. Derken camndan bezmi� gibi gori.inen 
genc;ten, gozli.ikli.i bir ada m kap1y1 ac;h, gozli.ik cam lanm bir an 
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ic;in odada parlahp kayboldu, sonra, ya�h adamm pe�inden ge
ne biiyiik holii, siirekli gidip gelen ayak seslerinin mmlhlanyla 
yankilanan mermer magaray1 gec;tiler, merdivenleri c;1karlar
ken yiizler gene onlan izliyordu. Bo� mahkeme salonunu dur
madan gei;ip ba�ka bir odaya girdiler; bu oda oncekinden daha 
biiyiik, daha giizel, daha sessizdi. Burada Lucas'm tammad1g1, 
k1zgm yiizlii bir adam, yonetim degi�tikten, Lucas arhk s1k s1k 
kasabaya inmeyi b1rakhktan sonra, daha sekiz yil once Jeffer
son'a gelen Amerika Birle�ik Devletleri savc1s1 vardi .  Ancak Ed
monds oradayd1, masamn a rdmda oturan adam1 ise Lucas iyi 
tamyordu. Kirk elli yil once, ya�h Cass'in zamamnda, keklik 
mevsiminde c;iftlige gel ip haftalarca kahr, kopekler av1 goster
diginde onlar Zack'le birlikte ate� ederken Lucas atlan tutard1. 
Gorii�me hemen bitti. 

Yarg1c;, "Lucas Beauchamp?" dedi.  "Giipegiindiiz arka bal
konunda otuz galon viski ve bir imbikle yakalansm! Sac;ma." 

K1zgm adam ellerini havaya savurarak, "Olmu� i�te!" dedi. 
"Bu konuda ben de hic;bir �ey bilmiyordum, ta ki Edmonds -" 
Arna yarg1cm onu dinledigi yoktu; Nat'e bak1yordu. 

"K1z, sen buraya gel," dedi.  Nat one dogru ilerleyip durdu. 
Lucas onun titredigini gorebiliyordu. Ufak tefekti, c;op gibi in
ceydi, geni;ti; en kiii;iikleri, son c;ocuklanyd1, on yedi ya�mda, 
kansmm ya�hhgmda dogan, bazen kendinin de ya�hhgmda 
dogdugunu dii�iindiigii klZl. Evlenmek ic;in daha c;ok kiic;iiktii, 
evli insan larm ya�lamp huzurun tadm1 ke�fedene dek katlan
d 1klan biitiin o s1kmhlara katlanmak ic;in c;ok kiii;iiktii. Yalmz
ca bir soba, yeni bir arka balkon ve bir kuyu yeterli degildi. 

"Sen Lucas'm klZlsm, oyle degil mi?" diye sordu yarg1c;. 
Nat, yiiksek, tath, �ark1 soyleyen, soprano sesiyle, "Evet 

efendim," dedi.  "Ad1m Nat. Nat Wilkins. George Wi lkins'in ka
rlSl . Bu nu yazan kag1t i�te orda, elinde." 

"Goriiyorum ki oyle. Gei;en ekim tarihini ta�1yor." 
"Evet, saym Yarg1c;, efendim," dedi George. "Gec;en sonba

harda pamugumu sathg1mdan bu yana kag1d1m1z var. 0 za
man evlendik, yalmz gel ip benim evimde oturmuyor, Bay Lu
yani ben, demek istiyorum, bir soba satm ahp, balkonu onanp, 
kuyuyu kazmcaya dek gelmiyor." 
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"�imdi bunlar var m1?" 
"Evet, saym Yargu;, efendim. �imd i bunlar ii;in param var, 

geri kalam da elim degince i;ak1p, kaz1p hemen bitirecegim." 
"Anhyorum," dedi yarg1i;. Obiir adama, kiirdanhya doniip, 

"Henry," dedi. "O viskiyi dokebilecegin bir yere koydun mu?" 
"Evet, saym Yarg1i;," diye yamtlad1 oteki. 
"O imbiklerin ikisi de iyice pari;alamp yok edilebilecek bir 

yerde mi?" 
"Evet, saym Yarg1i;." 
"O zaman odamdan i;1km d1�an. Onlan burada n  i;1kar. En 

azmdan o sivri i;eneli soytany1 i;1kar." 
Lucas, "Senden soz ediyor, George Wilkins," diye mmldan-

d1. 
"Evet, efendim," dedi George. "Oyle gibi." 

4 

ilk  ba�ta d1�arda gei;en iki iii; giiniin yetecegini dii�iindii - da
ha dogrusu iki iii; gecenin, i;iinkii George giindiizleri tarlada 
i;ah�mak ve Nat' le evlilik ii;in evini haz1rlamak zorundayd1. 
Ancak bir hafta gei;ti, Nat giin boyunca en az bir kez -i;ogun
lukla bir �ey odiini; almak ii;in- eve ugruyordu ama George'u 
hii; gormemi�ti. Sabirs1zhgmm kaynag1m a nhyordu -hoyiik ve 
onun, kendinde oldugu gibi, birinin, herhangi bir insamn rast
lanhyla kar�1sma i;1kabilecek olan gizi, hazineyi yalmz bulmak 
degil, ondan yararlanmak ve tad1m i;1karmak ii;in de gereken 
zamamn giinden giine ve h1zla azalmas1, biitiin bunlarm araya 
giren onemsiz i�in tamamlanmasm1 beklemesi, bekleme siire
sinde oyalanacak hii;bir �ey bulunmamas1-, verimli bir yil, ha
sadm erken olgunla�hg1 bir mevsim, pamukla m1sir nerdeyse 
ekicinin tekerlek izinden f1�kmyor, oyle ki �imdi parmakhga 
dayamp biiyiimelerini  izlemekten ba�ka yapilacak i� yok - bir 
yanda yapmak isteyip de yapamad1g1 �ey, ote yanda yapabile
cegi ama yapilmasma gerek olmayan �ey. Ancak sonunda, ikin
ci hafta, bir giin daha gei;se sabrmm tiikenecegini anlad1g1 bir 
sirada, mutfak kap1smm hemen ii;inde dururken George Wil-
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kins'in alacakaranhkta bahi;eyi gei;ip ahira gird igini, k1srag1m 
ahp arabaya ko�tugunu, sonra arabaya binip gittigini gordii. 
Boylece ertesi giin tarlada ilk boliimden sonra i�i b1rak1p i;ite 
dayamp pamugu seyretmeye dald1 - ta ki kans1 evden ona ses
lenmeye ba�laymcaya dek. 

Eve girdiginde Nat ocak ba�mda Lucas'm kendi iskemle
sinde oturuyordu, one egilmi�, ince uzun el lerini dizlerinin 
arasmdan gev�eki;e sark1tm1�h, yiizii aglamaktan �i�mi�, yu
muk yumuk olmu�tu.  Molly, Lucas'a, "Senle �u senin George 
Wilkins'in," dedi. "Hadi, anlat babana." 

"Kuyuya fi lan, hii;bir �eye ba�lamad1," dedi Nat. "Arka 
balkonu bile kaldirmad1. Senin verdigin biitiin o parayla daha 
i�e ba�lamad1 bile. Sordum, daha elim degmedi, dedi.  Bekle
dim, gene sordum, gene eli degmemi�. Ben de soz verdigi �e
yi yapmaya ba�lamazsa �eriflerin buraya geldigi o gece neler 
gordiigiim konusunda fikrimi degi�tirecegim dedim, o da ba
na uzak bir yola gittigini, bel ki gece i;ok gei; donecegini, ister
sem eve gelip burada kalmam1 soyledi; ben de kap1y1 arkadan 
siirgiilerim dedim, i;iinkii kuyuyu kazmak ii;in hazirhk yap
maya ba�layacagm1 sand1m; babamm k1srag1yla arabay1 ald1g1-
m goriince, dogru sanm1�1m, dedim. Eve dondiigiinde nerdey
se giin agarm1�h, hii;bir �ey almam1�. Ne kazmak ii;in bir �ey, 
ne de bal konu onarmak ii;in tahta, babamm verdigi paray1 da 
harcam1�. Ne yapacag1m1 soyledim ona; Bay Roth kalkmcaya 
kadar bekledim, gidip ona o gece gordiiklerim konusunda fik
rimi degi�tirdim, dedim; Bay Roth kiifiir etmeye ba�lad1 ve gei; 
kald1g1m1, i;iinkii arhk George'un kans1 oldugu mu, Mahkeme
nin beni dinlemeyecegini, eve doniip sana da George'a da gii
ne� batana dek i;iftliginden i;1k1p gitsinler dedigini soylememi 
istedi ." 

Molly, "Al i�te!" diye bagird 1. "i�te senin George Wil
kins'in!" Lucas kap1ya dogru gidiyordu. "Nereye gidiyorsu n? 
Nereye gidecegiz biz?" dedi Molly. 

Lucas, "Roth Edmonds neden i;1k1p gitmedik diye tasalan
maya ba�lasm, sen de o zaman nereye gidecegiz diye tasalan
maya ba�larsm," dedi. 

Artlk giine� iyice yiikselmi�ti. Bugiin hava s1cak olacakh; 
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giine� batmadan pamuk da m1sir da olgunla�ird1. George'un 
evine gittiginde, George yava��a arkadan evin ko�esini doniip 
�1kh. Lucas giine� altmda yanan �imsiz bah�eyi ge�ti; ince top
rak Molly'nin Nat'e ogrettigi gibi karma�1k desenler olu�tura
cak bi�imde siipiiriilmii�tii.  

"Nerde?" diye sordu Lucas. 
George, "Vadide benimkinin durdugu yere saklad1m," de

di. "Ge�en sefer �erifler orda bir �ey bulamad1kla rma gore, ar
hk oraya bakmanm yaran yok d iye dii�iiniirler." 

"Budala," dedi Lucas. "Yalmzca Roth Edmonds bir zaman
lar orda bir imbik var dedi diye, bugiinden tezi yok gelecek se
�ime kadar hafta sektirmeden �eriflerden biri gelip o vadiye 
bakar, bilmiyor musun? Hem bu sefer seni bir yakalarlarsa ta
mgm da yok; ge�en sonbahardan bu yana evl isin." 

"Bu sefer beni yakalayamazlar," ded i George. "Dersimi al
d1m. Bu imbigi senin bana soyledigin gibi i;ah�hracag1m." 

"iyi edersin," dedi Lucas. "Karanhk basar basmaz o araba
y1 a l, o �eyi o vadiden �1ka r. Nereye koyacagm1 ben sana goste
ririm. Eh, bence bu da oteki hi� yerinden oynamam1� gibi hpa
hp ona benziyordur." 

"Hayir efendim," dedi George. "Bu iyi bir imbik. Helezon 
borusu nerdeyse yepyeni. Adam onun i�in istedigi fiyatta n 
a�ag1 inmedi ya. 0 balkon ve kuyu parasmdan iki  dolar eksik 
kald1 ama iistiinii ben tamamlad1m, size zahmet olmasm d iye. 
Arna beni as1l dii�iindiiren yakalanmak degil .  Hii; akhmdan 
i;1kmayan �ey: Arka balkonla kuyu konusunda Nat'e ne diyece
giz biz?" 

"Biz mi ne d iyecegiz?" 
"O zaman ben ne d iyecegim," dedi George. Lucas bir an 

ona bakh. 
"George Wilkins," dedi. 
"Efendim?" 
"Ben kimseye kans1 konusunda ogiit vermem," dedi Lucas. 
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ikinci Bohim 

1 

Diikkana varmalarmdan yiiz metre kadar once Lucas yiiriime
yi kesmeden omzunun iistiinden konu�tu: "Sen burda bekle," 
dedi. 

"Hayir, olmaz," dedi sahc1. "Onunla kend im konu�urum. 
Ben bunu ona satamazsam, kimse -" Durdu. Ashnda geriledi; 
bir ad1m daha atsa kiit diye Lucas'a i;arpacakh. Geni;ti, otuzun
da yoktu, meslegine ozgii kendine giivenen, sivri dil li, hafifi;e 
agz1 bozuk, goziinii budaktan sakmmayan bir havas1 vard1, iis
telik beyazd1. Gene de konu�may1 da b1rak1p, eski piiskii i� tu
lumu ii;inde ona tepeden, ya lmz vakarla degil, aym zamanda 
emreden bir tavirla bakan zenciyi siizdii. 

"Sen burda bekle," dedi Lucas. Boylece sahc1 giine�li agus
tos sabahmda parmakhga dayamp beklerken, Lucas diikkana 
girdi .  Yanmda, sirtmdaki geni� i;iftlik eyeriyle, aim ve iii; ayag1 
beyaz bir k1sragm durdugu merdivenlerden i;1kh, sira s1ra raf
larmda konserve yiyecekler, tiitiin, i lai; kutulan bulunan, i;en
gellerinde i;ekme zincirlerinin, hamutlarm, hamut tahtalarmm 
as1h oldugu uzun odaya girdi. 

Edmonds on pencerenin yamndaki kapakh yaz1hanenin 
oniine oturmu�, bir hesap defterine bir �eyler yaz1yordu. Lucas 
o doniinceye kadar Edmonds'm ensesine bakarak ses i;1karma
dan bekledi .  Sonra, "Geldi," dedi. 

Edmonds sirhm geriye yaslad1g1 koltugunu dondiirdii . Da
ha koltugun donmesi durmadan ofkeyle bakarak, �a�irhcl bir 
�iddetle, "Hayir!" dedi. 

"Evet," dedi Lucas. 
"Hayir!" 
"Onu da getirdi," dedi Lucas. "Kendi gozlerimle gordiim -" 
"Ben sana iii; yiiz dolar degil, iii; yiiz sent degil, iii; sent bile 

vermem dedim, sen gene de ona yaz1p gel dedin, oyle mi?" 
"Sana soyliiyorum. Gordiim onu," dedi Lucas. "C::ah�hrd1-

g1m kendi gozlerimle gordiim; bu sabah arka bahi;eme bir dolar 
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gomdiim; o makine dosdogru gidip paray1 buldu. Paray1 bu ge
ce buluruz, ben de sabahleyin senin param geri oderim." 

"iyi!" dedi Edmonds. "Giizel! Bankada iic; bin dolardan 
fazla paran var. Parasm1 kendin ode. 0 zaman geri vermen de 
gerekmez." Lucas ona bakh. Goziinii bile kirpmad1. "Eh!" dedi 
Edmonds. "C::iinkii neden? C::iinkii sen de benim gibi pekala bi
liyorsun ki orada gomii lii para mara yok. Altm1� yedi yildir bu
radasm. Bu memlekette gomecek kadar paras1 olan birini duy
dun mu hie;? Bu memlekette gomdiigii iki kuru�u o daha evine 
doniip kiiregini yerine koymadan akrabalarmm ya da arkada�
larmm ya da kom�ularmm kaz1p c;1kanp harcamad1g1 bir kim
se dii�iinebil iyor musu n?" 

"Yanh�m var," dedi Lucas .  "Bulanlar var. Oc; dort y1l once 
gece hava karard1ktan sonra gelip kaz1 yapan, eski bir c;omlek
te yirmi iki bin dolar bulup kimseye gostermeden c;ekip giden 
iki yabanc1 beyaz adamdan soz etmedi miydim sana? Toprakla 
doldurduklan c;ukuru gordiim .  C::omlegi de." 

"Evet," dedi Edmonds. "Soyledin.  Arna o zaman buna 
inanmam1�hn. $imdi fikrini degi�tirdin.  Oyle m i?" 

"Buldular," dedi Lucas .  "Kimsenin haberi olmadan, kimse 
onlarm buraya geldigini bile ogrenmeden c;ekip gitti ler." 

"O zaman yirmi iki bin dolar oldugunu nereden biliyor
sun?" Ancak Lucas ona bakmakla yetindi. inatla degil, ama 
sonsuz, neredeyse tannsal bir sab1rla, c;Ilgm bir c;ocugun garip
liklerini izler gibi bakh. 

"Baban olsa bana iic; yiiz dolar bore; verird i," dedi.  
"Arna ben vermiyorum," dedi Edmonds. "Seni n  altm ara

mak ic;in lanet olas1 bir makineye para harcamam engellemek 
elimden gelse, onu da yapard1m. Arna kendi param kullanmaz
sm, oyle degi l m i? Bana gelmenin nedeni de bu. 0 kadar aptal 
degilsin. Beni budala sandm sen, o kadar. Oyle degil mi?" 

"Anla�Ilan kendi param1 kullanmak zorunda ka lacag1m. 
Sana son defa soruyorum -" 

"Hayir!" dedi Edmonds. Lucas bu sefer ona tam bir dakika 
bakh. ic;ini c;ekmedi. 

"Tamam," dedi.  
Diikkandan c;1khgmda partal has1r �apkanm kirli panlhs1 
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altmda George'u da gordii, o ve sahc1 �imdi bir agacm gOlge
sinde bir yere dayanmadan topuklarmm iistiinde c;omelmi� du
ruyorlard1 .  Eh, d iye dii�iindii. �ehirli gibi konu�abilir, �ehirli oldu
gunu bile sanabilir. Arna ben �imdi onun nerde dogdugunu anlad1m. 
Lucas onlara yakla�irken sahc1 bak1�lanm kaldmp ona c;evirdi.  
Lucas'a c;abuk, kah bir bak1� firlahp ayaga kalkh, diikkana dog
ru yiiriimeye ba�lad1.  "Lanet olsun," dedi.  "Birak onunla ben 
konu�ay1m dedim sana." 

"Hayir," dedi Lucas. "Sen ordan uzak dur." 
"Ne yapacaksm o zaman?" dedi sahc1. "Kalk1p Memp

his'ten ta buraya kadar geldim - zaten Saint Louis'de hie; ka
paro almadan makineyi gondermeye beni nasil raz1 ettin, hala 
anlam1yorum. �imdi sana soyliiyorum, eger makineyi geri go
tiirmek zorunda kahr da hic;bir �ey satamadan bu yolculugun 
faturasm1 firmaya verecek olursam, bir �ey -" 

Lucas, "Hie; olmazsa burada durmam1zm bir yaran yok," 
deyip yiiriidii; otekiler de geri doniip pe�inden kap1ya, sahcmm 
arabasmm yolda durdugu yere geldiler. Define arama maki
nesi a rka koltukta oturuyordu; Lucas ac;1k kapmm oniinde du
rup ona bakh - iki ucunda ta�1mak ic;in hirer kulpu bulunan, 
saglam, madeni, dikdortgen bir kutu, karma�1k diigmeleri ve 
kadranlanyla tastamam, i�bilir, ciddi.  Lucas ona dokunmad1. 
Yalmzca kapmm iistiinden egilip, gozlerini k1rp1�hrarak bak
h, dii�iinceli. "�ah�hgm1 da gordiim," dedi. "Kendi gozlerimle 
gordiim." 

"Ya ne bekliyordun?" dedi sahc1. "Onun i�i bu. De; yiiz do
lan bunun ic;in istiyoruz. Eee?" dedi. "Ne yapacaksm? Bil meli
yim ki ben de ne yapacag1m1 bileyim. De; yiiz dolarm yok mu? 
Akrabalarmdan ne haber? Karmda yatagm altmda bir yerde 
saklad1g1 iic; yiiz dolar yok mu?" Lucas makineye bak1p dii�ii
niiyordu. Daha sahc1ya bakmam1�h. 

"Bu gece paray1 buluruz," dedi .  "Sen makineyi koy; ben de 
sa na nereye bakacag1m1z1 gostereyim, yan yanya bolii�iiriiz." 

Sahc1, dudaklanm birbirinden ayiran kaslar d1�mda, yii
ziindeki kaslardan hic;biri yerinden oynamadan, kabaca, "Ha, 
ha, ha," dedi. "�imdi de ben bir fikra anlatay1m." Lucas kutuya 
bak1p dii�iindii. 
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George, "Bulmam1z kesin," dedi.  "Ut; yil once iki beyaz 
adam bir gece gizlice geldiler; eski bir i;omlegin it;inden yirmi 
iki bin dolan i;1kanp �afak sokmeden i;ekip gittiler." 

"Dogru," dedi sahc1. "Sen de paranm tam1 tamma yirmi 
iki bin papel oldugunu biliyorsun, t;iinkii ertesi giin onlann be
genmeyip oraya athklan sentleri gordiin." 

"Hayir, efendim," dedi George. "Para yirmi iki bin dolar
dan fazla olmah, i;iinkii i;omlek biiyiiktii." 

"George Wilkins," dedi Lucas." Halii yan yanya arabanm 
ii;indeydi. Ba�1m bile i;evirmedi. 

"Efendim?" dedi George. 
"Sus," dedi Lucas. Ba�1m, bedeninin iist k1sm1m geri i;ekip 

dondii, sahc1ya bakh. Gent; beyaz adam gene ne dii�iindiigii hit; 
belli olmayan, iistelik biraz soguk duran bir yiiz gordii. "Maki
neye kar�1 bir kahr veririm," dedi Lucas. 

"Kahr m1?" 
"Bu a k�am paray1 bulunca katm iii; yiiz dolara senden geri 

almm." George hafif h1�1rhh bir sesle solugunu it;ine i;ekti. Sa
hc1 i;abucak ona, bir yana egik �apkaya, kirp1�hrd1g1 gozlerine 
bakh. Sonra gene Lucas'a dondii. Birbirlerine bakhlar - gent; be
yaz adamm kurnaz, birden ayilm1�, birden dikkat kesilmi� yii
ziiyle, zencinin tiimiiyle ifadesiz olan yiizii. 

"Senin katirm var m1?" 
"Olmasa makineyle katm degi� toku� yapabilir miydim?" 

dedi Lucas. 
"Gidip bakahm," dedi sahc1. 
"George Wilkins," dedi Lucas. 
"Efendim?" dedi George. 
"Benim ah1ra gidip, yulanm1 getir." 

2 

Edmonds o ak�am adamlan Dan'le Oscar siiriiyii meradan ge
tirir getirmez katmn kayboldugunu anlad1. Oi; ya�mda, Alice 
Ben Bolt admda erkek bir kahrd1 bu; baharQa onun it;in iii; yiiz 
dolar teklif  etmi�ler, ama Edmonds satmam1�h. Kiifiir bile et-
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medi.  Yalmzca k1sragm1 Dan'e verip c;itin yanmda bekleyerek 
k1sragm ayak seslerinin h1zh temposunun a lacakaranhkta kay
bolup sonra yeniden duyulmasm1 izledi; derken Dan k1sraktan 
atlay1p Edmonds'm eline feneriyle tabancasm1 tutu�turdu. Son
ra kendi k1sragm, iki zenci de eyersiz kahrlarm iistiinde, geri 
doniip meray1 a�hlar, 1rmagm s1g yerinden gec;ip c;itte katmn 
c;1kanld1g1 arahga geldiler. Oradan kahrla adamm yumu�ak 
toprakta b1ra khklan izleri siirerek pamuk tarlasmm k1y1smdan 
ilerleyip yola vardilar. izleri burada da gorebiliyorlard1; Dan 
�imdi yere inmi�, elindeki fenerle m1cmn yanmdaki yumu�ak 
toprakta adamm ipinden c;ekerek gotiirdiigii nallanmam1� kati
rm b1rakhg1 ayak izlerini siiriiyordu. Dan, "Bu Alice'in ayag1," 
dedi .  "Nerde olsa tanmm." 

Edmonds sonradan her iki zencinin katm gotiiren adamm 
ayak izini de tamd1gm1 anlayacakh. Ancak o sirada duydugu 
ofke ve endi�e zencilerin davram�lan konusundaki olagan du
yarhgmm k1sa devre yapmasma neden olmu�tu. Onlara sorsa 
bile soylemezlerdi izlerin kime ait oldugunu, ama bildiklerini  
anlamak dogru bir tahmin yapmasm1 saglayabilir, o andan ba�
layarak dort be� saat siirecek olan bedensel c;aba ve ak1l kan�1k
hgmdan onu kurtarabilirdi. 

izleri kaybetti ler. Edmonds katmn onu bekleyen bir kam
yonete yiiklendigi yerdeki izleri bulabileceklerini ummu�tu; o 
zaman eve donecek, yarmki at-kahr pazarlarma bakmalan ic;in 
Jefferson �erifi i le Memphis polisine telefon edecekti. Boyle bir 
belirti yoktu. izlerin m1cmn iistiinde kaybolup yolun kar�1 ya
nmdaki otlardan inerek iic; yiiz metre otede ba�ka bir tarlada 
yen iden belird igi yeri bulmak bir saate yakm zamanlanm al
d1. Ac; karnma, ofkeden kopiirerek, biitiin giin eyer altmda ka
lan k1sragm1 da yemleyemeden, Edmonds, Alice'e, karanhga ve 
mecburen tek dayanaklan olan fenerin c1hz 1�1gma sove sove 
oniindeki iki katmn karanhk siluetini izledi. 

iki saat sonra evden alh buc;uk kilometre uzakhktaki dere 
vadisindeydiler. $imdi bir agac; dahna c;arp1p beynini parc;alat
mamak ic;in Edmonds da yiiriiyordu; c;ahlar, ormanalh bitki
leri, c;iiriimekte olan kiitiikler, agac; tepeleri arasmda tokezle
ye vuru�a, bir eliyle k1sragm1 c;eke c;eke, oteki koluyla yiiziinii 

7 9 



koruyup, bir yandan ayagmm bashg1 yeri gormeye i;ah�uken 
oniindeki kahrlardan birine toslad1gmda ii;giidiisiiyle dogru 
yonde s1i;ray1p katmn hmi;la savurdugu i;ifteyi atlathktan son
ra zencilerin durdugunu fark etti. 0 zaman arhk yiiksek ses
le soverek, oralarda bir yerde bulunmas1 gereken, goriinmeyen 
ikinci kahra toslamamak ii;in i;abucak s1i;rarken fenerin sondii
giinii anlad1, i lerdeki agai;lann arasmdan yanan bir i;uanm du
manh 1�1gm1 gordii. I�1k hareket ediyordu. "Evet," dedi.  "Feneri 
yakma." Oscar'a seslendi :  "Kahn Dan'e ver, buraya gelip k1sra
g1 al." l�1ga bakarak bekledi, zencinin eli karanhkta kendi eli
ni bulana kadar. Sonra dizginleri buakh, kahrlarm i;evresinden 
dola�h, tabancay1 i;ekmi�, hala 1�1ga bak1yordu. "Feneri bana 
ver" dedi.  "Sen Oscar'la burda bekle." 

"Sizinle geleyim daha iyi," dedi Dan. 
"Peki," dedi Edmonds 1�1ga bakarak. "Kahrlan Oscar tut

sun." Beklemeden yiiriimeye ba�lad1 ama i;ok gei;meden zen
cinin hemen arkasmdan geldigini duydu; ikisi de fark edilmek 
tehlikesine kar�1 cesaret edebildikleri oli;iide h1zla i lerliyorlard1. 
�imdi duydugu soguk ofke gei;mi�ti. K1zgmhktan kopiiriiyor, 
sag elinde tabanca, sol elinde fenerle, ormanalh bitkilerine, kii
tiiklere aldumadan husla ileri dogru ahhp h1zla me�aleye yak
la�uken, hmi; dolu bir i;e�it mutluluk duyuyordu. 

Dan arkasmdan, "Bu eski K1zilderili hoyiigii," diye mml
dand1. "I�1k ondan bu kadar yiiksekte goriindii. 0 ve George 
Wilkins arhk i�i bitirmek iizere olmahlar." 

"O ve George Wilkins mi?" dedi Edmonds. Zmk diye ol
dugu yerde kald1. �iddetle dondii. Resim i;eken birinin fla�mm 
patlad1g1 andaki gibi, duru mu tastamam ve biitiin ai;1khg1yla 
gormek iizereydi; iistelik ta ba�tan beri bunu gordiigiinii, ama 
tepesinin atacagm1 bildiginden, kabul etmedigini de biliyordu. 
"Lucas'la George mu?" 

"O hoyiigii kaz1yorlar," dedi Dan. "Lucas Amca gei;en ba
harda o bin dolarhk altm paray1 buldugundan bu yana her gece 
gelip kaz1yorlar." 

"Siz de bunu biliyordunuz, oyle mi?" 
"Hepimiz biliyoruz. Onlan hep gozledik. Lucas Amca 

o gece bin dolarhk bir altm buldu, saklamaya i;ah�1rken im-"
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Dan'in sesi tiimden kesi ldi. Dan'in sesini arhk duyam1yordu, 
«;iinkii kafatasm1 dolduran, birka«; yil daha ya�h olsa fel«;le so
nu«;lanacak ola n  giiriiltii onu bashrm1�h. Bir an i«;in soluk ala
maz, hi«;bir �ey goremez oldu. Sonra gene �iddetle dondii; bo
guk bir sesle bir �ey soyledi ve ileri ahld1; sonunda ormanalh 
bitkilerinin arasmdan «;1k1p yass1 tepecigin kazilan yamacmda, 
bir fotografm arka alam gibi duran, kocaman oyugun oniinde
ki hareketsiz, agz1 a«;1k, ona bakan iki ki�inin kar�1smda a«;1kh
ga bomba gibi dii�tii - iki ki�iden biri, Edmonds'm yem torba
sma benzetebilecegi ama bu ikisinden hi«;birinin Alice'i besle
mek i«;in vakit ayirmayacagm1 bildigi i«;in benzetmedigi bir �ey 
ta�1yor, oteki de «;apkmca yana egilen eski piiskii hasir �apka
nm iistiinden yanan bir <;am dahm tutuyordu. 

"Lucas, sen!" diye bagtrd1. George m�aleyi elinden ath ama 
Edmonds'm feneri onlan zaten ni�<mlarm�h. Sonra ilk kez beyaz 
adam1, sahc1yi gordii; on kenan a�ag1 biikiilmii� �apka, boyunba
g1 tam tak1m, bir agacm yamndan ayaga kalk1yordu, pantolonu 
dizlerine kadar s1vanm�, «;amura batm� aya klan goriinmiiyor. 
''Tamam George, sen ka«;,'' dedi Edmonds. "Sana dokunmadan 
o �apkay1 vurabilirim sanmm." Yakla�h, fenerin �1gm1 tutup Lu
cas'm elindeki, diigmeleri kadranlan arasmda panldayan madeni 
kutu iizerinde yogunla�hrd1. "Demek bu," dedi. "U«; yiiz dolar. 
Ke�ke biri bu memlekete Yeni Y1ldan Noele kadar durmadan her 
giin bakilmas1 gereken bir tohum bulup getirse. Siz zenciler bo� 
kald1mz m1 bela anyorsunuz. Arna sen bakma. Bu ak�am Alice'in 
pe�inde ko�acak degilim. George'la ikiniz gecenin geri kalan k1s
rrum bu lanet makineyi gezdirmekle ge«;irmek isterseniz, bu sizin 
bileceginiz i�. Yalmz o kahr giine� dogdugu zaman ah1rlanmda
ki bolmesinde olmah. Duydunuz mu?" $imdi sahc1 aniden Ed
monds'm dirseginin dibinde belirdi. Edmonds onu unutmu�tu. 

"Hangi kahr bu?" dedi sahc1. 
Edmonds bir an i«;in feneri ona «;evird i.  "Benim katmm, ba

y1m," dedi. 
"Oyle mi?" dedi oteki. "O katir i«;in bende bir sati� belgesi 

var. $uradaki Lucas imzalad1." 
"Demek oyle," dedi Edmonds. "Eve doniince onunla pipo

nuzu yakabilirsiniz." 
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"Oyle mi? Bakm bay1m. Adm1z nedir -" Arna Edmonds 
c;oktan 1�ng1, define ara ma makinesini bir toren ya da ayin sim
gesi, kutsal bir nesne gibi hala elinde tutan Lucas'a c;evirmi�ti. 

"Dii�iiniince," dedi .  "O katmn pe�inde hie; ko�mam. Bu i� 
konusunda ne dii�iindiigiimii bu sabah sana soyledim. Arna 
kocaman adamsm. Vaktini bo�u na harcamak istiyorsan seni 
durduramam. Tann bi lir, durdurmak istemiyorum bile. Arna 
eger o kahr yarm sabah �afakla birlikte ahmnda olmazsa, �erife 
telefon ederim. Beni duydun mu?" 

Lucas as1k suratla, "Duydum," dedi. $imd i sahc1 gene ko
nu�tu. 

"Tamam, koca c;ocu k," dedi .  "Eger o kahr ben onu bura
dan gotii rmek ic;i n  kamyona yiiklemeye hazirlanmadan bulun
dugu yerden k1mildarsa, �erife telefon ederim. Bunu da duy
dun mu?" Bu kez Edmonds s1c;ray1p 1�1g1 sahcmm yiiziine dog
ru lttu.  

"Bana bir �ey mi dediniz, bay1m?" dedi. 
"Hayir," dedi sahc1. "Onunla konu�uyorum. 0 da beni i�it

ti." Edmonds bir an daha 1�1g1 adamm yiiziinde tuttu . Sonra 
a�ag1 indirdi, oyle ki yalmz c;amur birikintisi ic;indeki bacakla
nyla ayaklan ve 1�1gm sanki su ic;inde duruyorlarm1� gibi kml
mas1 goriindii. Edmonds tabancay1 cebine koydu. 

"Eh, Lucas'la ikinizin bu i�i halletmek ic;in sabaha kadar 
vaktiniz var." Doniip yiiriidii. Lucas onun ac;1khgm ucunda 
Dan'in bekledigi yere geri gitmesini izledi.  Sonra ikisi uzakla�
hlar, 1�1k bir siire agac;larm, c;ahlarm a rasmda panldad1.  Derken 
kayboldu. 

"George Wilkins," dedi Lucas. 
"Efendim?" 
"<;am dahm bulup gene yak." George soyleneni yaph; kir

m1z1 alev bir kez daha kokular, dumanlar ic;inde gece yansm1 
gec;iren agustos yild1zlarma dogru yiikseldi. Lucas define ara
ma makinesini b1rak1p me�aleyi ald1 .  "Sen �u �eyi al," dedi.  
"Arhk onu bulmah." 

Ancak sabah oldugunda onu bulmam1�lard1.  Me�ale saba
hm c;igle agirla�m1� olgiin havasmda solukla�h. Sahc1 �imdi ya� 
topragm iistiinde uyumaktayd1, �afagm soguguna kar�1 tortop 
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olmu�, hra�1 uzam1�, �1k kentli �apkas1 yanagmm altmda ezil
mi�, boyunbag1 kirli beyaz gomleginde yana kaym1�, i;amurlu 
pa ntolonu dizlerine kadar s1vah, diin kii parlak cilah ayakkab1-
lan iistlerine yap1�an i;amurla yamru yumru iki �ey. Sonunda 
onu uyandird1klarmda oturup sovmeye ba�lad1. Arna nerede 
ve nii;in bulundugunu hemen anlad1. "Eh, �imdi," dedi. "O ka
tir onu birakhg1m1z pamuk deposundan bir ad1m atarsa, �erife 
telefon ederim." 

"Ben yalmz bir gece daha istiyorum," dedi Lucas. "O para 
burda." 

"Bir gece daha al," dedi adam. "Yiiz gece al .  istersen geri 
kalan omriinii burada gei;ir. Yalmz once bana katmn kendinin 
oldugunu soyleyen adam neydi onu anlat." 

"Ben onun i;aresine bakanm," dedi Lucas. "Bu sabah onun 
i;aresine bakanm. Sen onu merak etme. Dstelik bugiin o kah
n kendin ahp gotiirmek istersen, �erif senden ahr. iyisi mi, sen 
onu oldugu yerde birak, ne kend ini iiz bu konuda ne de beni. 
Yalmz bir gece daha bu �ey bende kalsm, ondan sonra her �eyi 
hallederim." 

"Peki," ded i sahc1. "Arna bir gece daha kalmasmm sana 
kai;a patlayacagm1 biliyor musun? Tam tamma yirmi be� dolar 
daha fazlaya patlayacak. $imdi ben kente gidip yatacag1m." 

Sahcmm arabasma gittiler. Sahc1 define arama aletini ara
bamn bagajma koyup kilitledi. George'la Lucas'1 Lucas'm bahi;e 
kap1smm oniinde birakh. Araba yoldan h1zla uzakla�h. George 
onun arkasmdan bak1p h1zh h1zh gozlerini kirp1�hrm1�h. "$im
di ne yapacag1z?" dedi.  

"Elinden geldigince i;abuk kahvalhm yap, buraya gel," de
di Lucas. "Oglene kadar kasabaya gidip geri donmek zorunda
s1n." 

"Benim de yatmam gerek," ded i George. "Ben de i;ok uy
kusuzum." 

"Yann uyursun," dedi Lucas. "Belki de bu gecenin i;ogun
da uyursun." 

"Onceden deseydin, onunla gider, onunla gelirdim," dedi 
George. 

"Evet," dedi Lucas. "Arna demedim i�te. Kahvaltm1 elin-
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den geldigi kadar «;abuk yap. Ya da kente giden bir a raba bula
mam dersen, kahvalh etmeyi birak, �imdiden yola «;1k. C::iinkii 
yiiriiyecek elli be� kilometre yolun var, oglene kadar da bura
da olmak zorundasm." George on dakika sonra Lucas'm bah«;e 
kap1sma geldiginde, Lucas onu elinde «;arp1k «;urpuk ama «;ok 
okunakh elyaz1s1yla ozene bezene doldurdugu «;ekle kar�Ilad1.  
Elli dolarhk bir «;ekti. "Giimii� dolarlar a l," dedi Lucas. "Oglene 
kadar burada ol." 

Sahcmm arabas1 Lucas'm bah«;e kap1smda durdugunda ka
ranhk heniiz bas1yordu; Lucas'la George ellerinde kazma ve 
uzun saph bir kiirekle onu beklemekteydiler. Sahc1 hra� olmu�
tu, yiizii dinlenmi� goriiniiyordu, siperligi egik �apka hr«;alan
m1�h, gomlegi de temizdi. Arna �imdi ayagmda, iistiinde fab
rikanm etiketi ve bu sabah diikkan a«;Ild1gmda kath durdugu 
raftaki km�1khklanyla boz renkli bir pantolon vard1 .  George'la 
Lucas ona dogru yakla�irlarken Lucas'a a layh bir bak1� firlat
h. "Katmmm iyi olup olmad1gm1 sormuyorum," dedi. "C::iinkii 
sormama gerek yok. Var m1?" 

"Kahr iyi," dedi Lucas. George'la ikisi a rka koltuga otur
dular. Define a rama makinesi �imdi on koltu kta, sahcmm ya
mnda duruyordu. George a rabaya binerken yan yolda durdu, 
h1zh h 1zh gozlerini kirp1�hra ra k  maki neye ba k1p, "Dii�iin
diim ki," dedi.  "$unun bildiklerini ben bilseydim, ne kadar 
zengin olurdu m. Hepimiz olu rduk. 0 zaman her gecemizi 
gomiil mii� para a rayarak ge«;irmemiz gerekmezdi. Oyle de
gil mi?" Konu�ka n bir adamm nazik, sayg1h tavnyla sahc1ya 
ba k1yordu. "O zaman ne sen ne de Bay Lucas ka hr kiminmi�, 
dahas1 bir kahr var m1ym1� yok muymu�, ona bile a ldirmazd1-
mz, degil mi?" 

"Kes sesini de bin arabaya," ded i Lucas. Sahc1 vites degi�
tirdi ama arabay1 yiiriitmedi. Oturdugu yerde yanm arkaya 
donmii�, Lucas'a bak1yordu. 

"Ee?" dedi. "Bugiin nerede gezinmek istiyorsu n? Aym yer
de mi?" 

"Orda degil," dedi Lucas. "Sana gosteririm. Yanh� yere 
bakhk. Kag1d1 yanh� okumu�um." 

Sahc1, "Dogru," dedi. "Bunu anlaman fazladan odeyece-
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gin yirmi be� dolara degdi ." Arabay1 \ah�hrd1. $imdi de bir
den durdurdu arabay1, oyle ki koltugun ucuna i li�mi� oturan 
Lucas'la George on koltugun arkasma savruldular. "Ne dedin?" 
dedi sat1c1. "Kag1d1 ne yaphn?" 

"Yanh� okudum." 
"Neyi yanh� okudun?" 
"Kag1d1 ." 
"Elinde definenin nerede gomii lii oldugunu yazan bir 

mektup ya da oyle bir �ey mi var demek istiyorsun?" 
"Evet," dedi Lucas. "Diin onu yanh� okumu�um." 
"Nerde o kag1t?" 
"Evimde." 
"Git onu getir." 
"Bo�ver," dedi Lucas. "Ona gerek yok. Bu sefer dogru oku

dum." Sahc1 bir dakika daha omzunun iistiinden Lucas'1 siiz
dii. Sonra doniip elini vites koluna ath ama araba zaten vites
teydi. 

"Peki," dedi .  "Nerede bu yer?" 
"Siir arabay1. Ben sana gosteririm." 
Lucas'm dedigi yere varmak iki saatlerini  ald1; yol da yol 

bile degildi, tepelerin arasmdan k1vnla k1vnla \lkan, otlar
la kaph bir dere yatag1; arad1klan yer vadide degil, dereye ba
kan bir tepedeydi - bir kiime salk1m sa\ak sedir agac1, birtak1m 
eski baca kalmhlan, bir zamanlar kuyu ya da sarm\ olan bir 
\Okiintii, bak1ms1z fundahklar, ayak otuna bogulmu� uzamp 
giden tarlalar ve bir zamanlar orada bulunan bir meyve bah
\esinden kalma birka\ aga\, ays1z gokyiiziinde yiizen vah�i 
yaz sonu y1ld1zlarmm altmda karanhk ve belirsiz. "Meyve bah
\esinde," dedi Lucas. "Boliinmii�, iki ayn yere gomiilmii�, biri 
meyve bah\esinde." 

"Sana mektubu yazan adam geri gelip ikisini birle�tirme
diyse," dedi sahc1. "Ne bekliyoruz?" George'a, "Hey, Jack. Tut 
\Ikar �u �eyi oradan," dedi.  George define arama makinesini 
arabadan \Ikard1. $imdi sahcmm da arka cebinde yepyeni bir 
feneri vard1 ama hemen yakmad1. Karanhkta kilometrelerce 
ileri lere kadar goriilebilen oteki tepelerin olu�turdugu karanhk 
ufka goz gezdirdi .  "Val la, bu kez onu ilk \ah�hrmada bulsan 
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iyi edersin, yoksa bir saate kalmaz on be� kilometre oteden yii
riiyebilen herkes gelip bizi izlemeye kalkar." 

Lucas, "Bunu bana degil bu iii; yiiz yirmi be� dolarhk ko
nu�an kutuya soyle," ded i. "Tutup onu satm ald1m a ma Hay1r 
demekten ba�ka laf bilmiyor gibi." 

"Sen bu kutuyu daha satm almadm, koca \Ocuk," dedi sa
hCI. "Yerlerden biri �uradaki aga\larm arasmda d iyordun. Ta
mam. Neresi?" 

Lucas kiiregi a hp meyve bah\esine girdi. 6tekiler pe�inden 
gittiler. Sahc1, Lucas'm yeri belirlemek i\in duraklay1p aga\la
ra ve gokyiiziine bakhg1m, sonra gene yiiriidiigiinii gordii. So
nunda Lucas durdu. "Buradan ba�layabil iriz," dedi .  Sahc1, fene
ri yak1p bir el iyle 1�1g1 perdeleyerek George'un elindeki kutuya 
dogrulttu. "Tamam Jack," dedi. "Hadi ba�la." 

"Onu ben \ekeyim," dedi Lucas. 
"Olmaz!" dedi sahc1. "Sen ya�hsm. Daha bizim kadar da

yanabilecegini bile bilmiyorum." 
"Diin ak�am dayand 1m ya," dedi Lucas. 
"Bu diin ak�am degil," dedi sahc1. "Hadisene Jack," dedi 

sert bir sesle. Makineyi ta�1yan George ortada, yiiriimeye ba�la
d1lar; ii\ii de gozlerini fenerin 1�1gmm yogunla�hg1 sir dolu kii
\iik kadranlara dikerek meyve bah\esinde bir a�ag1 bir yukan 
gidip gelmeye ba�lad1lar; ii\ii de ibrenin hareketlendigini, bir 
an dort doniip sonra titreyerek durdugu nu gordiiler. 0 zaman 
Lucas kutuyu tuttu; George 1�1gm biriktigi yeri kiirekle kazma
ya ba�lad1, sonunda paslanm1� tenekenin \Ikttgm1, parlak bir 
giimii� dolar selinin pmlhlarla ve h1zla sahcmm ellerine a kh
gm1 gordii, sahcmm sesini duydu: "Ah, Tannm. Ah, Tannm." 
Lucas da \Omeldi.  <;ukurun oniinde o ve sahc1 kar�1 kar�1ya \O
meld iler. 

Lucas, "Eh, hi\ olmazsa bu kadanm buldum." dedi. Sahc1, 
bir eli dag1lm1� paralarm iistiinde, sanki Lucas paralara dogru 
uzanm1� gibi, obiir eliyle �iddetli bir hareket yapt1. <;omeldigi 
yerden Lucas'a bak1p uzun ve ha�in giildii. 

"Sen mi buldun? Bu makine senin degil, ihtiya r." 
"Onu senden satm ald1m," dedi Lucas. 
"Neyle?" 
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"Bir kahra kar�1hk," dedi Lucas. Adam <;ukurun ote yanm
dan ona giildii, ha�in ve siirekli .  "Onun i<;in sana sah� belgesi 
verdim," dedi Lucas. 

"On parahk degeri yoktu o belgenin," dedi sahc1. "$urda 
arabamda duruyor. istedigin zaman git, getir. Yirtmak zahme
tine bile katlanmad1m." Paralan konserve kutusuna geri koy
du. Fener, sahcmm elinden dii�iirdiigii yerde, athg1 yerde ha
la yamyordu. �abucak kalk1p 1�1gm aydmhgmdan <;1kh, �imdi 
yalmz kat yerleri bell i  yeni pantolonun i<;indeki bacaklan, yeni
den boyanmam1�, yalmzca y1kanm1� olan al<;ak topuklu siyah 
ayakkabilan goriiniiyordu. "Peki," dedi.  "Bu daha hi<;bir �ey 
degil .  Sen define iki boliik dedin.  Geri kalan k1sm1 nerde?" 

"Define bulan makinene sor," dedi Lucas. "Onun bilmesi 
gerek, oyle degil mi? Ona ii<; yiiz dolar istemen bunun i<;in de
gil miydi?" Karanhkta yiizsiiz iki golge birbirine bakh. Lucas 
k1m1ldad1. "O zaman biz eve donelim," dedi.  "George Wilkins." 

"Efendim?" ded i George. 
"Dur," dedi satin Lucas durdu. iki goriinmez adam gene 

yiiz yiize bakh. "Burda yiiz dolardan fazla yoktu," dedi sahc1. 
"�ogu obiir bolii kte. Sana yiizde on veririm." 

"Mektup benim mektubum," dedi Lucas. "Yetmez." 
"Yirmi," dedi sahc1. "Hepsi bu kadar." 
"Yansm1 isterim," dedi Lucas. 
"Yans1n1 m1?" 
"Kahr kag1dm1 da geri almm. Makinenin benim oldugunu 

yazan bir kag1t da verirsin." 
"Ha ha," dedi sahc1. "Ve de ha ha ha. Mektup meyve bah

<;esinde diye yaz1yor, oyle mi? Meyve bah<;esi fazla biiyiik degi l. 
Daha gecenin bitmesine <;ok var, yanm hesaba katmazsak -" 

"Yalmz bir boliimii meyve bah<;esinde diyor, dedim," dedi 
Lucas. Karanhkta birbirlerine bakhlar. 

"Yann," dedi sahc1. 
"$imdi," dedi Lucas. 
"Yann." 
"$imdi," dedi Lucas. Goriinmeyen yiiz kendi goriinmeyen 

yiiziine bakh. 0 da George da riizgars1z yaz havasmm beyaz 
adamm titremesiyle k1mildad1gm1 duyumsad1lar. 
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"Jack," dedi sahc1. "Obiir adamlar ne kadar buldu demi�
tin?" Arna Lucas, George'un konu�masm1 beklemeden yamt
lad1. 

"Yirmi iki bin dolar." 
"Yirmi ikiden fazla olmah," dedi George. "Biiyiik bir -" 
"Peki," dedi sahc1. "Sah� belgesini i� bittigi zaman veri-

rim." 
"Ben �imdi istiyorum," dedi Lucas. Arabaya gitti ler. Lucas 

feneri tuttu. Sahcmm deri evrak i;antasm1 ai;masm1, ii;inden ka
tmn sah� belgesini i;ekip alarak Lucas'a dogru atmasm1 izle
diler. Sonra sahcmm eli, arasmda kopya kag1d1 bulunan uzun 
formu doldurdu, imzalad1, bir kopyasm1 y1rth. 

"Yann sabah senin olaca k," dedi. "O zamana kadar be
nim." Firlay1p arabadan i;1kh. "Gelin hadi." Arna Lucas k1mil
damad1. 

"Peki, buldugumuz elli dolar ne olacak?" dedi. "Onun ya
ns1 benim degil mi?" Bu kez sahc1 yalmzca durup ona giildii, 
uzun uzun, kabaca, ne�esizce giildii. George'un elinden maki
neyi, Lucas'tan feneri kaphg1 gibi gerisingeri meyve bahi;esi
ne ko�maya ba�lad1, ko�arken z1play1p athyordu. "George Wil
kins," dedi Lucas. 

"Efendim?" dedi George. 
"O katm gotiir, ald1gm yere koy. Sonra Roth Edmonds'a gi

dip arhk kahr ii;in ka fa �i�i rmeyi birakmasm1 soyle." 

3 

Parlak tiiylii k1sragm sirtmdaki geni� eyerle yanmda durdugu 
merdivenin a�mm1� basamaklarmdan i;1k1p sira s1ra raflarm
da konserve yiyecekler bulunan, i;engel lerinde yularlarm, ko
�um kay1�larmm, hamutla rm, saban iplerinin as1h oldugu, me
las, peynir, deri ve gazyag1 kokulanyla dolu uzun odaya girdi. 
Edmonds doner koltugunu masadan ona dogru i;evirip sordu: 
"Neredeydin?" dedi. "iki giin once haber yollad1m sana. Gor
mek istiyordum. Neden gelmedin?" 

"Uyuyordum herhalde," dedi Lucas. "Son iii; geceyi ayak-
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ta ge�irdim. Gen�ligimdeki gibi dayanam1yorum uykusuzluga. 
Benim ya�1ma gel ince sen de dayanamazsm." 

"Senin yan ya�mday1m ama boyle bir �ey yapmayacak ka
dar akhm var. Benim iki kat ya�1ma gelince sen de ak1llamrsm 
belki. Arna seni bunun i�in istemedim. 0 lanet olas1 Saint Lou
is'li  sahc1y1 soracakhm. Dan, o hala buralarda dola�1yor, diyor. 
Ne yap1yor?" 

"Gomiilmii� para anyor," ded i Lucas. 
Edmonds bir an i�in konu�mad 1. Sonra, "Ne? Ne anyor? Ne 

dedin sen?" dedi.  
"Gomiilmii� para anyor," dedi Lucas. Rahat�a tezgahm ke

narma dayand1. Yelek cebinden kii�iik bir enfiye kutusu �1kanp 
kapagm1 a�h, dikkatle kapagm agzma kadar enfiye doldurdu, 
alt dudagm1 ba�parmag1 ile parmagmm arasma ahp �ekti, enfi
yeyi i�ine bo�a lth, kutunun kapag1m kapahp yelek cebine geri 
koydu. "Benim define a rama makinemi kullamyor. Gece ba�ma 
benden kirahyor. Bu yiizden geceleri uyuyamad1m ya. Kutuyu 
geri almak i�in. Arna diin gece hi� gelmedi; ben de biitiin gece 
iyi bir uyku �ektim. Demek nerden geldiyse oraya geri dondii." 

Edmonds doner koltugunda oturmu� Lucas'a bak1yordu. 
"Makineyi senden kirayla m1 ahyor? Almak i�in benim katm 
�al- sen - o makineyi mi?" 

"Geceligi yirmi be� dolardan," dedi Lucas. "Benden bir ge
celigine bu paray1 a lrri1�h. Demek bunlarm kiras1 boyle. Sath
gma gore, fiyah biliyordur. En azmdan, benim fiyahm bu." Ed
monds el lerini koltugun kollarma dayad1 ama heniiz yerinden 
k1mildam1yordu. Biraz one dogru egilmi�, hi� k1mildamadan, 
tezgaha dayanm1� duran zenciye bak1yordu: Yalmzca �enele
rindeki hafif �ekilme nedeniyle ya�hhg1 belli  olan, Grover Cle
veland ya da Ba�kan Taft gibi adamlarm yazm giyebilecegi tiir
den eski bir tif tik pantolon giymi�, sirtmda on ii kaskah kolah 
yakas1z beyaz gomlek, onun iistiinde, gogsiinde kahn bir altm 
kostek as1h, eskilikten sararm1� pike yelek, ba�mda Edmonds'm 
biiyiikbabasmm elli y1l once verdigi, a ltm1� dolarhk el yap1m1 
kunduz �apkasmm a ltmda, uyamk, ya da ciddi olmayan, hi�bir 
ifade ta�1mayan bir yiiz bulunan zenciye bakh. "�iinkii define
yi yanh� yerde anyordu," dedi Lucas. "Tepede anyordu; oysa 
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o para �urda dere boyunda bir yerde gomi.ili.i. Dort yil once o 
gece gizlice buraya gelip yirmi iki bin dolan ahp giden o iki be
yaz adam -" $imdi Edmonds koltuktan kalk1p ayakta durdu. 
Uzun bir soluk ahp Lucas'a dogru yi.iri.imeye ba�ladi .  "Arhk on
dan kurtuldugumuza gore, benle George Wilkins -" Edmonds, 
Lucas'a dogru yi.iri.imeyi si.irdi.iri.irken, ald1g1 solugu d1�an b1-
rakh. Bagiracag1m sanm1�h ama agzmdan r;1kan ses bir f1s1lh
dan fazla yi.iksek degildi. 

"�1k git buradan," dedi. "Evine git. Bir daha da gelme. Yi
yecek gerektiginde Molly Teyze'yi gonder." 
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Dc;iincii Boliim 
Edmonds hesap defterinden ba�1m kaldmp da yoldan ona dog
ru gelen kad1m gordiigiinde tammad1. Ba�1m yeniden hesap 
defterine egdi; ancak kad m giii; bela merd ivenleri i;1k1p diik
kana girdigi zaman kim oldugunu a nlad1.  C:::iinkii dort be� yil
d1r onu kendi kap1smm d1�mda hii; gormemi�ti. Tarla larmda
ki iiriine ba kmak ii;in k1srak s1rtmda dola�irken evin oniinden 
gei;tiginde onun toprak piposunun kam1� ag1zhg1 i;evresinde 
i;okmii� buru�uk yiiziiyle balkonda oturdugu nu, ya da arka 
bahi;ede i;ama�1r legeni veya ipinin oralarda ag1r agir, zorlukla 
dola�hgm1 goriir, bu konuda pek kafa yormasa da, geri;ek ya
�mdan i;ok daha ya�h gosterdigini dii�iiniirdii. Edmonds dii
zenli olarak ayda bir kez atmdan iner, ah parmakhga baglar, 
elinde bir ku tu tiitiin ve onun sevdigini bildigi kiii;iik bir torba 
ucuz yumu�ak �ekerle eve girip yanm saat otururdu. Eski Ro
mah yiizba�mm ii;tigi �arabm biraz1m dokerek tannlara arma
gan etmesi gibi, o da bu davram�1m talihine verdigi bir a rma
gan olarak goriiyordu, ama ashnda bu, zenci kadmm ki�iligin
de, dedeleri ne ve, biiyiik bir olas1hkla sahip olmad1gm1 dii�iin
diigii, vicdanma sunulan bir armagand1; onun tamd1g1 tek anne 
bu zenci kadmd1; o yagmurlu sell i  gece, kocasmm doktoru ge
tirmeye gidip neredeyse ya�am1m yitirdigi, doktorun yeti�eme
digi o gece onu dogurtmakla kalmam1�, kendi i;ocuguyla bir
likte hemen gelip eve yerle�mi�ti; ikisini birden emzirebilmesi 
ii;in, memeden kesilinceye dek beyaz i;ocukla kara i;ocuk onun
la birlikte aym odada uyumu�, kendi on iki ya�mda okula ba�
laymcaya dek hii;bir zaman da evden fazla uzakta ka lmam1�h 
- u fac1k bir kadmd1, neredeyse minik, gei;en kirk y1l ii;inde san
ki daha da ufalm1�h; ilk giinden beri gordiigii aym temiz beyaz 
ba� ortiisii ve onliiklerle amms1yordu onu; Lucas'ta n geni; oldu
gunu bildigi halde ondan i;ok da ha ya�h, inamlmaz derecede 
ya�h goriiniiyordu; son birkai; yild 1r ona babasmm ad1yla ses
lenmeye, da has1, ya�h zencilerin biiyiikbabas1 ii;in kulland1kla
n unvam onun ii;in kullanmaya ba�lam1�h. 

"Aman Tannm," dedi, "Ta buralarda ne i�in var senin? Ne
den Lucas'1 gondermedin? Seni gondermemesi gerektigini bil-" 
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"O �imdi yahyor," dedi kadm. Yiiriimekten biraz soluk so
luga kalm1�h. "Onun i-;in gelebildim ya. Bir �ey istemiyorum. 
Seninle konu�maya geldim." Biraz pencereye dogru dondii. Ed
monds o zaman binlerce km�1kla dolu olan o yiizii gordii. 

"Ne var? Ne oldu?" dedi.  Doner koltuktan kalk1p yaz1 ma
sasmm arkasmdan ayaklan tel le bagh dik tahta iskemleyi -;ekti. 
"Ge-; otur," dedi. Arna kadm aym gormez bak1�lan �imdi on
dan iskemleye -;evirdi; Edmonds sonu nda onu kolundan tuttu; 
iki ii-; kat ba�ka giysinin iistiine giydigi solmu�, tertemiz basma 
elbisenin altmdaki bu kol, piposunun kam1� sapmdan daha ka
lm degildi.  Edmonds onu iskemleye kadar gotiiriip oturttu, iist 
iiste giydigi etekleri, alt etekleri yayild1. Oturunca hemen ba�1-
m egip yana -;evirdi, bir demet kararm1� kuru kok gibi goriinen 
bogum bogum elini kaldmp gozlerinin oniinde tuttu. 

"l�1k ac1hyor," dedi.  Edmonds gidip kalkmasma yard1m et
ti; iskemlenin s1rhm pencereye dondiirdii. Bu kez kadm iskem
leyi kendi bulup oturdu. Edmonds yen iden doner koltuguna 
oturdu. 

"Peki," dedi .  "Ne var?" 
"Lucas'tan aynlmak istiyorum," dedi kad m. " �ey .... o �ey-

den .. . . . .  istiyorum." Edmonds hi-; k1mildamadan �imdi de ken-
dinin a-;1k se-;ik goremedigi yiize bak1yordu. 

"Ne istiyorsun? Ne?" dedi. "Bo�anmak m1? Kirk ytl sonra? 
Senin ya�mda? Ne yapacaksm? Yamnda kimse olmadan nastl -" 

"C::a h�abilirim. C::a-" 
"Lanet olsun," dedi Edmonds. "Onu demek istemedigimi 

biliyorsun.  Babam vasiyetnamesiyle senin omiir boyu ge-;imini 
saglamam1� olsayd 1, gene de -;ah�hrmazd1m seni.  Demek iste
d igim, ne yapacaksm? Senle Lucas'a ait olan evi birak1p gidip 
Nat ve George'la m1 oturacaksm?" 

"�imdikinden farkh olmaz. Benim hepten -;1k1p gitmem la
z1m. C::iinkii o deli .  0 makineyi ald1gmdan bu yana -;Ild1rd1. 0 
ve - ve . . . . .  " Edmonds daha �imdi kendi soyledigi halde kadmm 
George'un adm1 bile bulup -;1karamad1gm1 fark etti. Kadm k1-
m1ldamadan, Edmonds'm gordiigii kadanyla hi-;bir yere bak
madan, elleri kusursuz beyaz onliigiin iistiinde, kas1hp kalm1�, 
iki miirekkep lekesi gibi, konu�may1 siirdiiriiyordu. "- her gece 
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biitiin geceyi o makineyle d1�arda ge«i;iriyor, o gomiilii paray1 
anyor. Artik kendi hayvanlarma bile dogru diiriist bakhg1 yok. 
K1srag1, domuzlan ben besliyorum, siitii ben sag1yorum. Arna 
zaran yok. Bunlan yapabilirim. Hastaland 1g1 zaman seve seve 
yapanm. Arna �imdi kafas1 hasta. Kotii hasta. Arhk pazar giinii 
kiliseye gitmek i«i;in bile kalkm1yor yatakta n. �ok kotii hasta
land1, efendim. Tanrmm insanlar i«i;in a ma«i;lamad1g1 bir i� yap1-
yor. Ben de korkuyorum." 

"Neden korkuyorsun?" dedi Edmonds. "Lucas at gibi sag
lam. �u anda benden daha gii«i;lii. Hasada kadar yapilaca k i�i 
de yok �imdi. Bir siire biitiin gece yatmay1p George'la birlikte 
o dere boyunca bir a�ag1 bir yukan varsm dola�sm; bir zaran 
dokunmaz ona. Gelecek ay o i�i birak1p pamugunu toplamas1 
gerekecek nasilsa." 

"Korkum bu degil." 
"Ne peki? Ne var?" 
"Bulursa diye korkuyorum." 
Ed monds koltugunda oturdugu yerden gene bakh ona. 

"Bulmasmdan m1 korkuyorsun?" dedi. Kadm hala k1m1ldam1-
yor, belli bir yere bakm1yordu, ufac1kh, bir bebek, bir siis gibi. 

"�ii nkii Tann, 'Toprag1ma giren �ey Ben ona yeniden can 
verip geri getirene dek Benimdir, ona dokunan erkek ya da ka
dm korksun,' der. Ben de korkuyorum. Gitmeliyim. Kendimi 
ondan kurtarmahy1m." 

Edmonds, "Bu memlekette gomiilii para mara yok," dedi.  
"Ta ge«i;en bahardan bu ya na o «i;ukuru kaz1p durmad1 m1? Ma
kine de bulamaz. 0 makineyi almasm diye elimden gelen her 
�eyi yaphm - �u sahc1y1 izinsiz topraklanma girmekten tutuk
latmak d1�mda. Ke�ke tutuklatsayd1m - ama yaran olmazd1. 
Lucas onunla d1�arda bir yerde bulu�ur, gene de ahrd1 o maki
neyi. Arna dere boyunca gidip gelerek, George'a �uray1 kaz, bu
ray1 kaz demekle nas1l bulamad1ysa paray1, makineyle de bula
cag1 yok. Yakmda kendi de anlar. Vazge«i;er. iyile�ir." 

"Yok," dedi kadm. "Lucas ya�h. Gostermiyor ama altm1� 
yedi ya�mda. 0 ya�taki adamm define avc1hgma «i;1kmas1, ken
dini kumara, i«i;kiye, kadma kaphrmas1yla aym �ey. Vazge«i;me
ye vakti yetmez. Elden gidecek, gidecek ... " Sustu. Sert iskemle-
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de k1mildamadan oturuyordu, agarm1� onliigiipii n  iistiinde le
ke gibi duran bogumlu ince elleri bile hareketsizdi. Edmonds, 
Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, diye dii�iindii. 

"Yirmi ya� daha gen«; olsaydm, onu iki giin i«;inde nasil 
kendine getirecegini sana soyleyebilirdim. Arna �imd i yapa
mazsm," dedi. 

"De bana. Yapabilirim." 
"Olmaz. Fazla ya�hsm." 
"De bana. Yapabil irim." 
"Yann sabah o �eyle birlikte eve donmesini bekle; sonra 

sen kendin makineyi a hp dereye git, gomiilmii� paray1 ara.  Ay
m �eyi ertesi giin, bir sonraki giin gene yap. Ne yaphgmm far
kma varsm - o uykudayken makinesini kulland1gm1, ne zaman 
uyursa, makineye ne zaman goz kulak olam1yor, kendi kulla
nam1yorsa senin a ld1gm1 anlasm. Eve geldiginde kahvalhs1 ha
zir olmasm, uykudan kalkt1gmda, sen hala dere boyunda onun 
makinesiyle define arad1gmdan, ak�am yemegini bulamasm. 0 
zaman akh ba�ma gelir. Arna fazla ya�hsm. Buna dayanamaz
sm. $imd i eve git, Lucas uyanmca birlikte - yok, bir giinde iki 
kez yiiriiyemezsin bu yolu. Ona evde beni beklemesini soyle. 
Yemekten sonra gelip onunla konu�acag1m." 

"Konu�mak akhm «;elmez. Ben yapamad 1m. Sen de yapa
mazsm. Tek yapabilecegim onu birak1p gitmek." 

"Konu�mak i�e yaramayabilir," dedi Edmonds. "Arna, la
net olsun, deneyebilirim. 0 da, lanet olsun, dinlemek zorunda.  
Soyle ona, beklesin." 

Kadm kalkh o zaman. Edmonds onun, neredeyse bir be
bek kadar ufac1k olan kadmm, gii«;liikle yiiriiyerek yoldan evi
ne dogru gid i�ini izled i. Yalmzca ilgi degildi duyumsad1g1, i�in 
dogrusu, kadm i«;in endi�e de duymuyordu. Ofke kaplam1�h 
i«;ini - yalmz kendi ya�ad1g1 donemi degil, babasmm hayatta 
oldugu donemi de kapsayan, kend i biiyiikbabas1 McCaslin Ed
monds'm zamanma kadar uzanan, sayg1s1zhklarm, hakaretle
rin topuna kar�1 duydugu ofkeyle kopiiriiyordu. Lucas «;iftl igin 
en ya�hs1, Edmonds'm babas1 hayatta olsa ondan bile ya�h bir 
kimse olmakla kalm1yordu; Lucas'm kanma kan�m1� olan o bir 
«;eyrek beyaz kan da vard1, ki yalmz beyaz, yalmz Edmonds 
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kam degildi bu, koca Carothers McCaslin'in kendi kamyd1, 
hem de Edmonds'a be� ku�ak once anne tarafmdan ula�hg1 
halde, Lucas'a yalmz iki ku�a k once baba tarafmdan ge�mi�ti; 
Edmonds daha kii�iik bir �ocukken, Lucas'm babasmdan soz 
ederken nasil oteki zenciler gibi Bay Zack demedigine, Bay Ed
monds dedigine, beyaz adamm kendisiyle konu�urken de, tii
miiyle hesaph bir davram�la, hi�bir hitap sozciigii kullanmad1-
gma dikkat etmi�ti. 

Gene de Lucas kamndaki beyaz kan�1m1yla, dahas1 McCas
lin kamyla bile oviinmezd i; tam tersine: Sanki buna ald1rm 1yor, 
bununla i lgilenmiyor gibiydi. Bu beyaz kanla sava�mak gere
gini bile duymuyordu. Ona kar�1 �1kmak zahmetine bile kat
lanmas1 gerekmiyordu sanki. Ona kar�1 direnmesi, bu iki irkm 
kan�1m1 olarak varhgm1 siirdiirmekle, yalmzca bu beyaz ka
na sahip olmakla sm1rhyd1.  iki ayn soyun sava� alam ve kur
bam olmaktansa, onlan i�inde barmdiran, zehirle panzehirin 
a�1k havada giiriiltiisiiz pahrhs1z birbirinin etkisini yok ettigi, 
dayamkh, cetsiz, yahtkan bir tekneydi Lucas. Bir zamanlar ii� 
tane vard1  onlardan: Ja mes, sonra Fonsiba admda bir k1z kar
de� ve Lucas. Ya�h Carothers McCaslin'in oglu Tomey'nin Turl 
ile, Tennie'nin �ocuklanyd1 bunlar. Ed monds'm biiyiik day1-
s1 Amodeus McCaslin 1859'da oynad1g1 bir poker oyununda 
kom�usundan kazanm1�h Tennie'yi.  Fonsiba evlenip Arkan
sas'a yerle�ti; hi� geri gelmedi, ama o olene dek Lucas haberini 
ahyordu. Ancak en biiyiikleri James daha re�it olmadan ka�1p 
Ohio 1rmagm1 ge�ti, ondan bir daha haber a lamadilar - beyaz 
akrabalarmm bildigi kadanyla. Sanki James kendisiyle biiyii
kannesinin ugrad1g1 ihanet ve babasmm ads1z dogu�u arasma 
bir akarsu koymakla kalmam1�, aym zamanda enlem ve cog
ra fyay1 da araya koymu�, cedd inin keyfine gore bir giinden 
otekine kendisini ret ya da kabul edebilecegi, ama onun beyaz 
ceddini, kendi istemedikten sonra, reddetmek cesaretini gos
teremeyecegi bu iilkenin tozu nu tiimiiyle ayagmdan silkeleyip 
atm1�h. 

Ancak Lucas kald1. Kalmak zorunda degildi.  0� �ocugun 
arasmda tek onun �iftlikten aynlmasm1 engelleyen maddesel 
bir bag olmad1g1 gibi (Carothers Edmonds daha sonra Lucas'm 
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manevi bagla n  da olmad1g1m anlamaya ba�lad1), yirmi birinci 
dogum giinii nden ba�layara k  herhangi bir zamanda bir daha 
donmemek iizere «;1k1p gitmesini  saglayacak parasal bag1m
s1zhga onceden sahip ola n  da yalmz oydu. Carothers McCas
lin'in ikiz ogul lan Amodeus ile Theophilus'un 1850'lerin ba�
lannda babalarmm kolelerini  azat etmek iizere nasil bir diizen 
kurduklan konusunda Edmonds'larda babadan ogula ge«;en, 
Carothers Edmonds'a kadar ula�an bir bilgiye gore, ikizler 
babalarmm zenci oglu i«;in ayn bir odenek saglam1�ti (boyle
ce yalmzca beyaz yan-karde�lerince ve dolayh bir yoldan da 
olsa, zenci «;ocuk resmen tanmm1�h). Bir miktar parayd1 bu; 
zenci ogul sozlii olarak istedigi zaman, biriken faizleriyle bir
likte kendisine verilecekti. A ncak Tomey'nin Turl, a nayasal oz
giirliigiine kavu�tuktan sonra da «;iftlikte kalmay1 yeglemi�, 
bu hakkm1 hi«;bir zaman kullanmam1�h. Ve Turl oldii, o sirada 
ya�h Carothers McCaslin oleli  elli yildan fazla olmu�tu; Amo
deus ile Theophilus da oldiiler, yetmi� ya�larmda, nasil aym 
yilda dogdularsa gene aym y1l i«;inde oldiiler; «;iftlik McCaslin 
Edmonds'a ge«;mi�ti �imdi; kimsenin kesinlikle bilmedigi bir 
dii�iince ya da nedenle (bu neden Carothers'm Jefferson'daki 
derme «;atma kuliibede ya�ayan Isaac'e odemeyi siirdiirdiigii 
kii«;iik maa� degilse eger), Theophilus'un oglu Isaac Mccaslin, 
«;ift ligi McCaslin'e, onun oglu Zachary'ye ve onun oglu Carot
hers'a birakm1�h. Kimsenin bilmedigi bir nedenle, ama kesin
likle bira km1�h i�te; Mississippi'nin karanhk doneminde, arka
da bira kacak bir miil k  edinmek i«;in insanm kah ve ac1mas1z 
olmas1, nerede ve nas1I olduysa elde ettigi bu miilkii geride b1-
ra kacag1 giine dek elinde tutabilmek i«;in gii«;lii ve sert olmas1 
gerektigi o giinlerin m irasm1 a lmam1�h - ger«;ek sahibi miras1-
m reddetmi�ti (Isaac, "Ike Amca", \OCUksuz, �imdi dul, olmii� 
kansmm evinde, gene tapusunu iistiine a lmay1 reddettigi evde 
oturan, babasmm ya�hhk «;ocugu, kendi de ya�h dogan, son
ra durmadan gen«;le�en, daha gen«;le�en, arhk yetmi�ini a�hg1, 
seksenine itiraf etmek istemedigi kadar yakla�hg1 bu y1llarda 
gen«; bir «;ocugun bencillikten uzak, yiice safhgm1 kaza nan), 
miras1m reddetmi�, yalmz bu mirasm zenci amcasma ait olan 
bOlii miiniin, zenci amcan m  istemesiyle kendisine verilecegini 
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bir tiirlii anlam1� gibi goriinmedigi paranm vekaletini iistiinde 
tutmay1 talep etmi�ti. 

Zenci a mca, Turl, paray1 h i-;bir zaman istemedi .  Oldii. Son
ra onun ilk oglu James ka-;tl, -;iftlikte i-;inde dogdugu kuliibeyi, 
Mississippi'yi, sirtmdaki giysilerden ba�ka hi-;bir �ey almadan 
bir gece vakti birak1p gitti. Isaac McCaslin bunu duyunca pa
ranm ii-;te birini faiziyle birlikte bankadan -;ekti, o da kasaba
dan aynld1; bir ha fta sonra geri doniip paray1 gene bankaya 
koydu. Sonra zenci amcanm k1z1, Fonsiba, evlenip Arkansas'a 
yerle�ti. Bu kez Isaac onlarla birlikte gitti, mirasm ii-;te birini 
Arkansas'taki yerel bir ba nkaya transfer ettirdi ve Fonsiba'nm 
bu paradan her ay ii-; dolar -ne daha fazla, ne de eksik- alma
sm1 saglayacak bi-;imde bir diizenleme yap1p eve dondii. Sonra 
bir sabah Isaac evde gazeteye bakarken, okumadan bakarken, 
ne oldugunu, bunu ni-;in yaptlgm1 fark etti. 0 giiniin tarihiydi 
dikkatini -;eken. Bugun birinin dogum gunu, diye dii�ii ndii. Ka
ns1 odaya girerken yiiksek sesle, "Lucas'm. Lucas bugiin yirmi 
bir ya�mda," dedi. 0 zamanlar gen-; bir kad md1 kans1; ancak 
birka-; y1ldir evliydiler ama onun yiizii ndeki ifadenin anlam1-
m okumay1 -;oktan ogrenmi�ti Isaac; her zamanki gibi �imdi de 
sakin bir ac1mayla baktlg1 bu yiiziin, ta�1d1g1 i fade kadar, ger
gin, ac1, inat-;1 sesini de tamd1gmdan, aym zamanda pi�manhk
la, hem onun, hem de kend i adma duydugu bir pi�manhkla ba
k1yordu ona: 

"Lucas Beauchamp mutfakta. Seni gormek istiyor. Belki 
kuzenin yollam1�tlr; baba nm -;iftligine kar�1hk sana ayda ver
digi o ell i  dolan da kesmeyi kararla�hrd1gm1 haber vermek i-;in 
olmah." Arna zaran yoktu. bnemi yoktu. Ondan boyle de af  di
leyebilir, sanki bagira bagira soylemi� gibi, duydugu pi�manhg1 
ve ac1y1 boyle de dile getirebilirdi; kan-koca sozciiklere gerek 
kalmadan anhyorlard1 birbirlerini, yalmzca uzun siire birlik
te ya�amanm getirdigi eski ah�kanhkla degil, aym zamanda, 
uzun ve zavalh insan ya�ammm siiresi i-;inde, -;ok zaman once, 
kahc1 olmad1gm1, olamayacagm1 bildikleri k1sa bir anda, Tan
nla�1p, her biri kar�1smdakinin hi-;bir zaman olmasm1 istedigi 
ki�i olamayacagm1 bilerek onu onceden ve kend i arzusuyla ba
g1�lad1g1 i-;in. Derken Lucas odaya girdi; kapmm hemen i-;in-
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de, �apkas1 bir elinde bacagma dayah durdu - kullamlm1� eyer 
renginde Suriyel iyd i yiiz hatlan, irksal anlamda degil, ama on 
bin y1ld1r i;olde at ko�turan adamlarm mirasi;1s1 oldugundan. 
Hi<; de biiyiikbabalan Carothers McCaslin'in yiizii degildi bu 
yiiz. Kend ilerinden onceki ku�agm, i-; Sava�ta -;arp1�an Birle
�ik Giiney'in on bin yenilmemi� askerinin ortak resmiydi; nere
deyse tamnmayacak ol-;iide karikatiirize edilmi�, sakin, soguk, 
kendi yiiziinden daha soguk, kendi  yiiziinden daha ac1mas1z, 
daha saglam bir yiiz. 

"Nice y1llara," dedi Isaac. "Ben de tam -" 
"Evet," dedi Lucas. "Paranm geri kalam. istiyorum." 
"Para m1?" ded i Isaac. "Ne paras1?" 
"Eski Efend inin babama birakhg1 para. Hala bizimse. Bize 

vereceksen ." 
"Benim degil ki vereyim, ya da kendime saklayay1m. Ba

banm paras1yd1 o. Sizin hepinizin ya da herhangi birinizin tek 
yapmas1 gereken paray1 istemekti. Jim'i bulmaya -;ah�hm, o 
git-" 

"$imdi istiyorum," dedi Lucas. 
"Hepsini mi? Yans1 Jim'in." 
"Sen nas1l saklad1ysan ben de onun paym1 saklanm." 
"Evet," dedi Isaac. "Sen de gidiyorsu n," dedi. "Sen de b1ra-

k1p gidiyorsun." 
"Daha karar vermedim," dedi Lucas. "Gidebi lirim. Arhk 

biiyiidiim. Ne istersem yapanm. Karar verdigim zaman gidebi
lecegimi bilmek istiyorum." 

"Ne zaman istesen zaten gidebilirdin.  Biiyiikbabam To
mey'nin Turl'e o paray1 b1ra kmam1� olsayd1 bile. Senin ya da 
herhangi birinizin tek yapacagm1z �ey bana gel ip . . .  " Sesi yava�
lay1p kesi ld i.  Ayda elli dolar, d iye dii�iindii. Tilm ald1g1m paramn 
bu oldugunu biliyor. Doneklik ettigimi, pes dedigimi, dogu�tan kazan
d1g1m bir hakk1 reddedip, onun da adma huzur diyecegi bir �ey irin 
degil, bir �eyi silip yok etmek irin, ve biraz da yiyecek irin, soyuma 
ihanet ettigimi biliyor. "Para bankada," dedi. "Gidip alahm." 

i�in bu boliimiinii yalmz Zachary Edmonds'la onun oglu 
Carothers biliyordu. Arna sonradan olanlan Jefferson kasaba
smm -;ogu ogrendi, oyle ki bu oykii yalmz Edmonds ailesinde 
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anlatilmakla kalmad1, aym zamanda kasabanm daha az onemli 
kay1tlarma da ge�ti: beyaz ve zenci iki kuzenin o sabah nas1l 
birlikte bankaya gittikleri, Lucas'm, "Dur. Bu diinyanm paras1," 
dedigi. 

Beyaz adam, "�ok para. Evde ocagm kmk tuglas1 altmda 
saklanacak gibi degil .  Birak da senin i�in ben sa klayay1m. Birak 
kalsm." 

"Dur bakahm," dedi Lucas. "Banka paray1 kara deri li bir 
adam i�in de beyazlar i�in sa klad1g1 gibi saklar m1?" 

"Evet," dedi beyaz adam. "Onlarda n bunu yapmalanm is
terim." 

"Nasd geri alabilirim paray1?" Beyaz adam �ek yazma ko
nusunu anlath. "Peki," dedi Lucas. Beyaz adam hesab1 yeni 
banka defterine ge�irtirken vezne penceresinin oniinde ya n 
yana durdular; son ra Lucas gene, "Dur," ded i; miirekkep le
keleriyle dolu tahta ra fm oniinde gene yan yana, beyaz adam 
Lucas'a �ekin nasd dolduru lacagm1 anlath; o da beyaz adamm 
annesinin kendine de k1z ve erkek ka rde�ine de ogrettigi kar
gac1k burgac1k ama tiimiiyle okunakh elyaz1s1yla �eki yazd1 .  
Sonra Lucas, tek pencerenin, demirli vezne penceresinin oniin
den �ekilmeden veznedarm verd igi paray1 iki kez yava� yava�, 
gii� bela sayd1 ve sonra paray1 yeniden demirlerin otesine itip, 
"Simdi bunu geri koyabilirsin, bana da kag1d1m1 ver," dedi. 

Ancak gitmedi. 0 y1l i�inde evlendi, �iftlikteki kadmlardan 
biriyle degi l, kasabah bir kadmla evlendi; Mccaslin Edmonds 
da ona bir ev yaphrd1 ve ya�ad1g1 ve �if tlikte kald1g1 siirece uy
gun gordiigii gibi ekip bi�mesi i�in belli  bir miktar toprag1 ona 
ay1rd1. Sonra McCaslin Edmonds oldii; oglu evlend i  ve o mah
sur kald1klan, sel basan bahar gecesinde onun oglu Carothers 
dogdu. Carothers daha bebekliginde kara adam1, ammsad1g1 
tek annenin bir uzanhs1 olarak gormeyi kabu llenmi�ti, nasd ki 
kara siit karde�ini  de, babasm1 da kendi varhgmm birer uzan
t1s1 olarak sorgusuz sua lsiz kabul etmeyi ogrenmi�se. Daha 
bebeklikten �1kmadan iki ev birbiriyle degi� toku� edilebilir 
olmu�tu onun i�in:  Kendi ve siit karde�i, beyaz adamm evin
de aym yer �iltesinde ya da zencinin evinde aym yatakta uyu
yor, bu evlerden birinde ya da otekinde masada aym yemek-
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ten yiyorlard1; beyaz c;ocuk aslmda ocagmda yaz giinlerinde 
bile ya�am1 c;evresinde toplayan kiic;iik bir ate�in yand1g1 zen
cinin evini kendi evine yegliyordu. Kendi beyaz babas1yla siit 
karde�inin kara babasmm da aym �eyi yaphklanm ailesinin 
tarihc;esinden ogrenmesi gerekmedi; onlarm da ilk amlarmm, 
kendi amlarmdaki gibi, derisi kara olan tek bir kadmla ilgili ol
mayabilecegini aklma bile getirmedi. Bir giin, �a�irmadan, ne 
zaman ve nas1l ogrendigini de ammsamadan, kara derili kad1-
nm annesi olmad1gm1 anlad1 ve bu ona keder vermedi; kendi 
annesinin oldiigiinii ogrendi, kederlenmedi. Sadik ve degi�mez 
zenci kadm hala oradayd1, babas1 kadar s1k, belki daha da s1k 
gordiigii kara adam da, giic;lii, s1cak zenci kokusuyla, yaz ge
celerinde bile yanan ocag1yla �imdi bile kendi evine yegledigi 
zenci evi de oradaydi. Dstelik, a rhk bebek degildi. Kendisi ve 
siit karde�i c;iftlikteki atlara, kahrlara biniyorlard1; avlanmak 
ic;in kiic;iik kopekleri vard1, bir iki yd ic;inde tiifek de verilecegi 
vaat edilmi�ti; kendi ic;lerinde yeterli, biitiindiiler, tiim c;ocuklar 
gibi anla�ilmamak istiyorlar, ozel ya�amlarma girilmesi tehdi
di kar�1smda birlikte sava�1yorlar, sevmek, soru sormak, kimse 
kan�madan her �eyi incelemek ve rahat birak1lmak istiyorlardi. 

Sonra bir giin cetlerinden kalma o eski lanet, babadan kal
ma o eski gurur onun da iistiine indi; herhangi bir deger de
gil, bir cografya rastlanhs1yd1 bu gururun temeli; yiireklilikten, 
onurdan degil, haks1zhk ve utanc;tan kaynaklanan bir gururdu. 
Once onu tammadi. 0 ve siit karde�i, Henry, yedi ya�mdayd1-
lar. Ak�am yemegini yemi�lerdi, Molly onlan holiin kar�1 ucun
da, orada olduklan zaman uyudu klan odada yatmaya gonder
mek iizereydi; o birden, "Ben eve gidecegim," dedi. 

"Burda kalahm," dedi Henry. "Baham kalkmca kalk1p ava 
gidecektik ya." 

"Sen gidebilirsin," dedi o. "Ben eve gidiyorum." 
"Peki," dedi Henry. Kalk1p pe�inden geldi. Yaz giinii niin 

-i 

. 4 , ,  1 

� ·¥bh'.u 
�� 
�¥

.
l��,i¥.:o/ii

, ��e-�µ 1<a(f. 

. .

.,j 

� 

1 00 

alacakaranlığında kendi evine kadar olan o yarım  kilometrelik 
yolu nasıl yürürdüklerini anımsıyor : Kendi önden ,zenci  ço-
cuğu ona yetişip yan yana yürümelerini  engelleyecek  ölçüde  
hızlı hızlı yürüdüler , eve tek sıra girip     medivenleri   çıktılar   
içinde bir karyola,bir de yer yatağı  bulunan,  burada  kaldıkla- 



n zaman uyuduklan odaya girdiler, kendi soyunmay1 yava�
tan ahp Henry'nin ondan once yer yatagma yatmasm1 bekle
di .  Sonra karyolaya i;1kh, Henry'nin dirsegine dayamp yava�, 
sakin bir �a�kmhkla yataga dogru bakarak, "Orda m1 uyuya
caksm?" demesinden sonra bile, kaskah, tavana bakarak yatt1 .  
Henry, "Eh, peki. Bu yer yatag1 hence giizel uyutuyor, ama is
tedigin gibi olsun," deyip karyolaya yakla�ara k  beyaz i;ocugun 
tepesinde durdu, onun kendine yer ai;masm1 bekledi, sonunda 
beyaz i;ocuk, yiiksek sesle degil ama �iddetle, "Olmaz!" dedi.  

Henry k1mildamad1.  "Seninle karyolada uyumam1 istemi
yor musun?"diye sordu. \:ocuk da k1mildamad1. Yamt vermedi; 
kaskah s1rtiistii yahp yukan bakh. Henry yava�i;a, "Peki," de
di; yer yatagma doniip gene yath. \:ocuk kendini s1km1�, kaska
h, gozleri ai;1k yathg1 yerden onun yava�, sakin sesini duyuyor, 
dinlememek elinden gelmiyordu: "Eh, bu gece gibi s1cak bir ge
cede daha serin uyuruz ayn -" 

"Kes sesini !" ded i i;ocuk. "Konu�up durursan sen de ben 
de nasil uyuruz?" Henry sustu o zaman. Ancak i;ocuk uyuma
d1, Henry'nin sessiz, rahat solugunu duymaya ba�lad1ktan i;ok 
sonra, nedenini ai;1klayamad1g1 bir hiiziinle, duydugunu itiraf 
etmedigi bir utancm kah ofkesi ii;inde uyamk yath. Sonra uyu
du; uyumad1gm1 samyordu ama uyudugunu bilmeden sabaha 
kar�1 uyamp da yerdeki bo� yatag1 gorii nce uyudugunu anla
d1. 0 sabah ava i;1kmad1lar. Bir daha aym odada uyumad1lar, 
aym masada yemek yemediler, i;iinkii i;ocuk utani; duydugu
nu kendi kendine arhk itiraf etmi�ti ve bir ay Henry'nin evi
ne gitmedi, Henry'yi yalmzca uzaktan, Lucas'la tarlada, babas1-
nm yan mda yiiriirken, Lucas toprag1 siirdiigii s1rada kahrlarm 
dizginlerin i  tutarken gordii. Sonra bir giin hiiziin duydugunu 
anlad1, utani; duydugunu ve bunu itiraf etmeye haz1r oldugu
nu da a nlad1, yalmz gei; kalm1�h, sonsuza, sonsuza dek gei; kal
m1�h. Molly'nin evine gitti. Ogleden sonramn gei; bir saatiydi; 
Lucas'la Henry her an tarladan donebilirlerdi. Molly oraday
d1; i;ocuk bahi;eyi gei;erken mutfak kap1smdan ona bak1yordu. 
Yiizii ifadesizdi.  \:ocuk o a nda aklma gelen en iyi �eyi soyle
di, daha sonra daha iyisini yapar, bir sozle yaphg1 �eyi diizeltir, 
sonsuza kadar sil inip gitmesini saglayabilirdi. Molly'nin evine 
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girmeden, kapmm d1�mda iki ayag1m aymp durdu, biraz titre
yerek, kesin bir tavirla, "Bu ak�am yemegi sizinle yiyecegim," 
dedi. 

Her �ey yolundayd 1. Molly'nin yiiziinde hi\bir �ey yoktu. 
Arhk ne zaman olsa soyleyebilirdi o sozii, zamam gelince. "El
bet yersin," dedi Molly. "Sana tavuk pi�iririm." 

Derken her �ey eskisi gibi oldu. Henry hemen geld i, ta rla
dan onu gormii� olmahyd1; ikisi tavugu kesip yoldular. Sonra 
Lucas geldi, Lucas ve Henry'yle birlikte o da ambara gitti, Hen
ry inegi sagd1. Sonra Molly once Henry'yi, az sonra da onu i\eri 
\agmncaya kadar bah\ede bir �eyler yaphlar. Molly'nin sesi her 
zamanki gibiydi, sakin, metin: "Gel de yemegini ye," dedi.  

Arna ge\ ka lm1�h. Sofra mutfa kta her zamanki yerinde ku
ru lmu�tu, Molly her zamanki gibi ocagm oniinde du rup ekme
gi \lkanyordu, ama Lucas ortada yoktu ve ya lmz tek bir iskem
le vard1, tek bir tabak, yanmda kend inin siit dolu ba rdag1, or
tada dokunulmam1� tavukla dolu servis tabag1; bir an gozleri 
karanp oda \evresinde dondii, �a�kmhkla geri Sl\rarken Hen
ry'nin kap1ya yonelip d1�an \1khg1m gordii. 

"Ben yedigim zaman yemekten utamyor musun?" ded i.  
Henry duraklad1, agir agir, ofkesiz bir sesle, sakin, "Kimse

den utanm1yorum," dedi .  "Kendimden bile." 
Boylece mirasm1 omuzlad1 .  Ac1 meyvesini yed i.  Babasm

dan soz ederken Lucas'm Bay Zachary yerine Bay Ed monds 
dedigini duyuyor, kar�1 kar�1ya kald1klarmda onun beyaz ada
ma herhangi bir bi\imde hitap etmekten ka\md1gm1 gozlemli
yordu; Lucas bunu oylesine siirekli tetikte durarak, hesaph bir 
tavirla, oylesine kararh ve amans1z bir incelikle yap1yordu ki, 
\Ocuk zencinin babasma Bay Zachary demeyi reddettigine ba
basmm dikkat edip etmed igini bile anlayam1yordu. Sonu nda 
bir giin bundan babasma soz etti. bteki onu yiiziinde \Ocugun 
ne oldugunu anlamad1g1, kii\iik oldugu i\in pek de dikkat et
medigi bir ifadeyle dinledi; heniiz babas1yla Lucas'm arasmda 
bir �eyler ge\tigini sezinleyemeyecek kadar kii\iiktii; Lucas'la 
oteki beya zlar arasmda boyle bir �ey olmad1gma gore, bu irk 
aynm1 ile a\1klanamayan, ondan daha fazla bir �eyd i, Lucas'm 
damarlarmdaki beyaz kanla, dahas1 McCaslin kamyla da a\1k-
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lanamazd1, c;iinkii biiyiik day1s1 Isaac McCaslin'le Lucas arasm
da boyle bir �ey yoktu. "Lucas'm benden biiyiik olmas1, onun 
Buck ve Buddy Dayilan biraz ammsayacak kadar ya�h olmas1, 
biz Edmonds'larm, daha diin c;1kan mantarlarm, haks1z yere 
gasp ettigimiz bu c;iftlikte ya�ayan insanlarm soyundan gelme
si, sence yeterli neden degil mi bana Bay Zachary demeyi red
detmesi ic;in?" dedi babas1. "Biz birlikte biiyiidiik, seninle Hen
ry gibi birlikte yemek yed ik, uyuduk ve avland1k, bahk tuttuk. 
Biiyiik adam oluncaya kadar boyleydi. Yalmz ni�anc1hkta hep 
ben ondeydim, bir kez d1�mda. 0 zaman bile sonunda ben ka
zand1m. Yeterli neden degil mi bunlar?" 

"Biz c;iftligi zorla gasp etmedik," dedi c;ocuk, neredeyse 
bagirarak. "Biiyiikannemiz McCaslin de Buck ve Buddy Day1-
lar kadar Carothers'la akrabayd1. Isaac Day1 kendi verdi - Isa
ac Day1 diyor ki ... " Sustu. Babas1 ona bak1yordu. �ocuk sertc;e, 
"Hay1r efendim," dedi .  "Bu yeterli bir neden degil." 

"Ah," dedi babas1. 0 zaman c;ocuk babasmm yiiziindeki 
ifadenin anlamm1 okuyabild i .  Bunu daha once de gormii�tii, 
biitiin c;ocuklar gibi - tam anne babasmm arhk ondan saklad1g1 
bir �ey kalmad1gma inanarak s1ca k bir giiven duygusuna bii
riinmii�ken, bir anda, onlardaki, arhk gec;tigini sand1g1, ag1z s1-
k1hgmm yalmzca biraz geride durdugunu, araya gene a�Ilmaz, 
yeni bir engel koydugunu fark eder c;ocuk, hiiziin ve ofke ic;in
de anne babasmm kendinden once bir gec;mi�i oldugunu, ken
disinin payla�amayacag1 bi r ya�anhs1, utanc;lan, zaferleri bu
lundugunu fark eder. "Seninle bir anla�ma yapahm," dedi ba
bas1. "Lucas'm bana nasil davranmas1 gerektigini sen Lucas' la 
bana b1rak; ben de onun sana nas1l davranmas1 gerektigi konu
sunu ikinize birakay1m." 

Daha sonra, ergenlik c;agmda, o sabah babasmm yiiziinde 
gordiigii �eyin ne oldugunu, nas1l bir �eyin golgesi, lekesi, izi 
oldugunu anlayacakh - babas1yla Lucas arasmda gec;en, kendi
lerinden ba�ka kimsenin bilmedigi bir olayd1 bu, ayn 1rklardan 
olmalarmdan, ya da her ikisinin damarlarmda akan kanm da 
aym olmasmdan kaynaklanmayan, kend i olduklan, insan ol
duklan ic;in aralarmda gec;en bir olay. Sonra yirmi ya�ma ya
km, hemen hemen yeti�kin bir erkek oldugu zaman bu olaym 
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ne oldugunu bile anlad1. Bir kadmd1 bu, diye dii�iindii. Babamla 
bir zenci, zenci bir kadm ifin . Baham ve zenci bir adam, zenci bir ka
dm ifin, r;iinkii bunun beyaz bir kadm olabilecegini dii�iinmeyi 
reddettigini fark etmeyi bile kabul etmiyordu. Molly'nin adm1 
aklma bile getirmedi. Bunun onemi yoktu. Ve Tanrim, Lucas onu 
alt etti, diye dii�iindii. Edmonds, diye dii�iindii, hm;m ve ac1ma
s1zca. Edmonds. Zenci bir Mccaslin bile daha ustiin bir insan, hepi
mizden ustun. ihtiyar Carothers zenci piflerini arka bahfesinde pey
dahlarken ona hay1r diyecek bir koca ya da herhangi bir kimse flksayd1 
da gorseydim. - Evet, Lucas babam1 alt etti. Dyle olmasa Lucas bu
rada olmazd1. Baham Lucas'1 alt etmi� olsa, Lucas 'm onu bag1�lamas1 
ifin bile burada kalmasma izin vermezdi. Ancak Lucas burada kalabi
lirdi. <;unku o kimseden etkilenmez, ne bag1�lamak, ne de zarar ver
mek ifin. 

Lucas zamandan da etki lenmiyordu. Zachary Edmonds 
oldii; r;iftlik Roth'un kendine kald1 - oysa, ahlak ar;1smdan ke
sinlikle, belki -gerr;ekler bilinse- yasal ar;1dan da, r;iftligin ba
ba tarafmdan gerr;ek mirasr;1s1 olan ki�i hala ya�1yordu ve �im
di de kiir;iik yegeninin ayda odedigi az1c1k parayla ger;imini 
saghyordu. Yirmi yildir i�letiyordu r;if tl igi, kendinden once ba
bas1yla biiyiikbabasmm, onlardan once de biiyiik-biiyiikbaba
smm yaphg1 gibi, degi�en zamana ayak uydurmaya r;ah�arak 
tanm yap1yordu. Gene de doniip ger;en yirmi yila bakhgmda, 
bu siire ona uzun ve berbat bir miicadele ve dert ir;inde ger;
mi� gibi geldi - toprak ve hava (ya da son zamanlardaki gi
bi yerel yonetim) degildi onu ugra�hran, ya�h zenciydi - ona 
Bay Carothers dememeyi ammsamak zahmetine bile katlan
mayan, yerine gore Bay Edmonds, Bay Carothers ya da Roth 
ya da evlat ya da, birta k1m genr; zenci lerle birlikteyken hepsini 
bir torbaya koyarak, "siz r;ocuklar" diye hitap eden ya�h zenci.  
Lucas'm kendi toprag1m belki Carothers McCaslin'in de kul
lanm1� oldugu eski, kohne yontemlerle i�lemeyi sii rdii rdiigii, 
ogiitlere kulak asmad1g1, geli�mi� a letleri kullanmay1 reddet
tigi, traktoriin McCaslin cetlerinin kendisine ya�am boyu ver
dikleri topragm iistiinden bile ger;mesine izin vermedigi, pilo
tun pamuk kurdu zehriyle yiiklii ur;agm1 tarlasmm iizerinden 
ur;urmasm1 yasaklad1g1 y1llar vard1; gene de diikkanm def-
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terlerindeki hesabma gore otuz yilda ald1g1 malzeme be� yiiz 
doniimliik toprakta inamlmaz derecede karh bir tanm yap1-
yormu� gibi yiikliiydii; Edmonds onun borcunu hii;bir zaman 
odemeyecegini biliyordu, i;iin kii Lucas yalmz kendinden on
ceki iki Edmonds'1 gomdiigii gibi kendisini de gommekle kal
mayacak, biiyiik bir olas1hkla hesabm yazild1g1 defterlerden 
de uzun ya�ayacakh. Sonra o imbik vard1, onun, Edmonds'm, 
arka bahi;esinde, kendi ai;gozliiliigii onu ele verinceye dek, k1-
zma bak1hrsa, yirmi yil «;ah�hrd 1g1 imbik; i� ortag1, kefi l i  ol
makla kalmay1p akrabas1 da olan insandan «;ahp, gomiilmii� 
paranm sakland1g1 yeri aramak ii;in define makinesiyle degi� 
toku� et tigi ii«; yiiz dolarhk kahr vard1; �imdi de bu: Onun, Ed
monds'm tamd1g1 tek annenin kirk be� y1lhk evinin y1kilmas1-
na neden oluyordu, onu yeti�tiren, kend i «;ocugu gibi emziren, 
hem bedensel hem de ruhsal olarak onu her zaman koruyup 
kollayan, yol yorda m  ogreten, dogru davram�lan -kendinden 
a�ag1dakilere kar�1 nazik, e�itlerine onurlu davranmay1, zay1f
lara kar�1 comert, ya�hlara kar�1 anlay1�h ve herkese kar�1 yii
rekli ol may1- ogreten, ona, annesiz i;ocuga, hi«; sakmmadan, 
odiil de beklemeden, diinyanm ba�ka hi«;bir yerinde bulama
yacag1 bir baghh k  ve sevgi veren; - bu kadmm, Jefferson'da 
oturan, on yild1r yiiziinii bile gormedigi erkek karde�i ile on 
sekiz ya�mdaki evli k1zmm d1�mda hii; kimsesi olmayan, ken
di kocasmm iistiine «;ektigi lanetin k1zmm kocasmm da ba�m
da dola�hgma inand1gmda n k1z1yla oturmay1 da kabul etme
yen bu kadmm evini y1k1yordu.  

Zamandan da etki lenmiyordu Lucas. Edmonds yemek 
masasmda yalmz ba�ma bir �ey yiyemeden otururken, onu n 
odada oniinde durdugunu goriir gibi oldu - altm1� yedi ya
�mdaki Lucas'm yiizii kirk ii«; ya�mdaki kendi yiiziinden da
ha geni; goriiniiyor, tutkularm, dii�iincenin, doygunluklarm ve 
hayal kmkhklarmm olu�turdugu y1kmtmm izlerini  kendi yii
ziinden daha az ta�1yordu - bu yiiz biiyiikbabas1 McCaslin'in 
yiiziiyle onun karikatiirii olacak kadar bile bir benzerlik ta�1-
m1yordu, ama eski, ceddinin a it oldugu, ku�agm tiimii nii, tiim 
dii�iince bi«;imini miras a lm1�h, sars1c1 bir benzerlikle onlann, 
hpk1smm aym bir kopyas1yd1 -Isaac McCaslin'in kirk be� y1l 
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once o sabah gordiigii yiiz, Giineyli gem; askerlerin yenilgi 
gormemi�, ate�li ortak yiiziiydii, tahnit olmu�, ha fif�e mum
yala�m1�- ve Ed monds �a�kmhk ve deh�ete �ok benzeyen bir 
duyguyla dii�iindii: Bizim topumuzdan daha fOk Carothers 'a ben
ziyor o, Carothers'zn kendisinden bile daha fOk. Carothers '1 yaratan 
tUm cografya, iklim ve biyolojik ko�ullarzn, soyumuzun tUmiiniin, 
yiizii unutulmu�, kendi kendini yaratan onun d1�znda artzk ad1 bi
le unutulmu� binlerce ki�inin ilk ornegi, temsilcisi Lucas, kusursuz, 
tastamam ve tepeden bakan, belki ya�l1 Carothers 'zn da bakm1� oldu
gu gibi, biitUn siyah, beyaz, sari ya da k1Z1l z rklara, kendi zrkz dahil 
hepsine, tepeden bakan. 

2 

K1sragm1 Lucas'm parmakhgma baglay1p, topraga gomiilen 
kmk tuglalar, ba� a�ag1 edilmi� �i�elerle iki yanma diizgiince 
bordiir �ekilmi� ta� yolda n  yiiriiyerek merdivenleri �1k1p i�e
ri girdiginde, iyice karanhk basm1�h. Lucas, �apkas1 ba�mda, 
kapmm i�inde onu bekliyordu; ocaktaki ate�in oniinde yalmz 
silueti belliydi. Ya�h kadm ayaga kalkmad1.  0 giin oglenden 
sonra diikkanda oturdugu gibi k1m1ldamada n, yalmz biraz 
one dogru egilmi�, bogum bogum elleri beyaz onliigiin iistiin
de hareketsiz, yiiziiniin trajik maskesi yer yer ate�in yans1ma
s1yla aydmlanarak oturuyordu ve Edmonds, ammsad1g1 ka
da nyla, onu, evin i�inde ya da d1�mda, ilk kez agzmda toprak 
piposu olmadan goriiyordu. Lucas onun i�in bir iskemle �ek
ti. Ancak Lucas'm kend i oturmad1. Gidip ocagm obiir yanmda 
durdu, alevler onda da yans1yordu - Ed monds'm biiyiikbabas1-
nm elli yil once verd igi el yap1m1 kunduz �apkanm geni� egi
mi, hafif�e Suriyeli olan yiiz �izgileri, iliklemedigi yeleginin 
iistiindeki kahn altm saat kostegi. "Nedir bakahm biitiin bun
lar?" dedi Edmonds. 

"Bo�anmak istiyor," dedi Lucas. "Peki." 
"Peki mi?" dedi Edmonds. "Peki mi?" 
"Evet. Bana ka�a patlar?" 
"Anlad1m. Para odemen gerekecekse bo�anmayacaksm de-
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mek. Eh, bir bu i�te kimseye kaz1k atamazsm. Altm bulma ma
kinesini de ahp satm1yorsun, ihtiyar. Kann katm istemiyor." 

"Onun olsun," dedi Lucas. "Ben yalmz bunun kac;a patla
yacagm1 bilmek istiyoru m. Neden bizi sen bo�am1yorsun? Ge
c;en yaz Oscar'la onun Memphis'ten geti rdigi san orospuyu bo
�am1�hn ya. Bo�amakla da kalmadm, kadm1 kasabaya kendin 
gotiirdiin, Memphis'e tren biletini ahp eline verdin." 

"�iinkii onlarm evliligi pek s1k1 degildi," dedi Edmonds. 
"Hem de kadm er gee; ta�1d1g1 usturayla ona saldiracakh. Us
turay1 tam rastlatamaz ya da tokezlerse, Oscar onun kafas1m 
kopanrd1.  Bunun ic;in f1rsat kolluyordu. Ondan bo�ad1m onla
n. Arna sen Oscar degilsin.  Dinle beni, Lucas. Benden ya�hsm, 
bunu kabul ediyorum. Benden c;ok paran olabi lir, ve sanmm ki 
var, oyle dii�iindiigiine gore, benden daha ak1lh da olabi lirsin. 
Arna bunu yapamazsm." 

"Bana degil, ona soyle," dedi Lucas. "Bunu o c;1kard1. Bana 
gore hava ho�." 

"Evet. Tabi i .  Sen istedigini  yaphgm, yemekle uyumak d1-
�mdaki zamanmda George Wilki ns'i o Allahm belas1 ma kine
yi c;eke c;eke dere boyunda bir a�ag1 bir yukan dola�hrd1gm 
siirece sence hava ho�. 0 Allahm be-" 0 zaman sustu, yeni
den konu�maya ba �lad 1gmda yalmz sesini  a lc;a ltmakla kal
mam1�, en azmdan bir siire ic;in geriye dogru c;ekmi�ti:  "Sa
na soyledim, hep soyled im, bura larda gomiilii para yok d iye. 
Va ktini  bo�una ha rc1yorsun dedim. Arna olsun .  Senle George 
Wilkins ca mmz c;1kana kadar orda dolamp durun isterseniz. 
Arna Molly Teyze -" 

"Ben erkegim," dedi Lucas. "Burda erkek benim. Bu evde 
benim soziim gec;er, aym senin, ondan once babanm, ondan da 
once onun babasmm kendi evinde sozii gec;tigi gibi. Toprag1 i�le
yip hasad1 kaldirmam konusunda bir yakmman yok degil mi?" 

"Nasil yok?" dedi Edmonds. "Nasil  yok?" Arna oteki du
raklamadan soziinii siirdii rdii . 

"Ben i�imi yaphg1m siirece ozel i�lerimi nasil yiiriitecegi
mi ben bilirim; baban sag olsayd1 bunu sana ilk o soylerd i. Os
telik yakmda her ak�am define aramay1 birakmam gerekecek. 
Pamugumu toplayacag1m. 0 zaman ya lmz cumartesi, pazar ge-
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celeri arama yapacag1m." $imdiye kadar anla�1lan tavana bak1p 
konu�mu�tu. $imdi Edmonds'a bakh. "Arna o iki gece benim. 
Toprak benim diyen kim olursa olsun, o iki gece kimsenin tar
lasmda i;ah�mam." 

"Eh," dedi Edmonds. "Haftada iki gece. Gelecek hafta ba�
laman gerekir, i;i.inki.i pamugunun bir boli.imi.i toplanmaya ha
z1r." Ya�h kadma dondi.i. "i�te Molly Teyze," dedi.  "Haftada iki 
gece. Yakmda mutlaka onun bile akh ba�ma gelir." 

"Ben onun haftada iki gece d1�mda define aramay1 birak
mas1m istemiyorum ki," dedi kadm. Hii; k1mddamam1�h, �ark1 
soyler gibi tekdi.ize bir sesle konu�uyor, ikisine de bakm1yordu. 
"Ben onun define aramay1 hepten birakmasm1 da istemiyorum. 
c:;unki.i arhk i;ok gei;. Olan oldu. Ben aynlmahy1m." 

Edmonds gene eski moda �apkanm altmdaki ifadesiz, ne 
di.i�i.indi.igi.i belli olmayan yi.ize bakt1. "Onun gitmesini istiyor 
musun?" dedi.  "istedigin bu mu?" 

"Bu evde erkek ben olacag1m," dedi Lucas. inatla degil .  Al
i;ak sesle. Kesin. Bak1�1 Edmonds'mki kadar dik, onunkiyle ol
i;i.ilemeyecek kadar soguktu. 

"Dinle," dedi Edmonds. "Ya�m ilerliyor. Bu di.inyada i;ok 
zamanm kalmad1. Bir dakika once babamdan soz ettin. Hakh
sm. Arna onun vadesi yetip de olmeye yathgmda, ii;i rahat yat
h." <;unkii o hi(bir $ey, Tannm az kalsm yi.iksek sesle soyleyecek
ti bunu. Lanet, lanet, lanet olsun, diye di.i�i.indi.i, o ya$ll karzsma, 
Tann bu yaptzklarzm i(in beni bagz$lasm demesini gerektirecek hi(bir 
$ey yapmamz$fl, diyecekti az kalsm; a ma kendini tuttu. "Senin 
de huzur ii;inde yatmanm zamam yakla�h. Ne zaman oldugu
nu da bilemezsin." 

"Sen de bilemezsin." 
"Dogru. Arna ben kirk iii; ya�mday1m. Sen altm1� yedi ya

�mdasm." Birbirlerine bakhlar. $apkanm a ltmdaki yi.iz hala if a
desizdi, ne di.i�i.indi.igi.ini.i belli etmiyordu. Derken Lucas k1m1l
dad1. Doni.ip �ak diye ate�e ti.iki.irdi.i. 

"Tamam," dedi .  "Ben de ii;im rahat olmek isterim. Makine
yi birakacag1m. George Wilkins'e veririm -" i�te o zaman ya�h 
kadm da yerinden k1mddad1. Edmonds doni.ip bakhgmda, ka
dm bir eliyle iskemlesine dayanara k  kalkmaya i;ah�irken ote-
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ki elini -durdurmak ii;in Lucas'a degil- kendisine, Edmonds'a 
dogru uzatarak, "Olmaz!" diye bagmyordu. "Bay Zack! Gor
miiyor musun? Makine kendisindeymi� gibi kullanmas1 bir ya
na, Tanrmm kendine verilen, dokun ma dedigi �eye dokunan 
adamm ya da kadmm iistiine y1gacag1 laneti benim son i;ocu
gumun, tek evlad1m Nat'in iistiine i;ekecek. Makine onda kal
sm istiyorum. Onun ii;in ben gitmeliyim. Gitmeliyim ki maki
neyi kendi tutsun, George'a vermeyi aklmdan bile gei;irmesin. 
Gormiiyor musun?" 

Edmonds da kalkm1�h, iskemlesi giiriiltiiyle arkaya dii�tii. 
Ofkeden titreyerek Lucas'a bak1yordu. "Demek bana da oyun 
oynamay1 deniyorsun, oyle mi? Bana?" dedi titreyen bir  sesle. 
"Tamam. Bo�anma yok. Makineyi de birakacaksm. Yann sabah 
ilk i� o �eyi evime getireceksin. Duydun mu?" 

Evine dondii, ya da ahira. �imdi ay i;1km1�h, neredeyse top
lanmaya hazir ola n  ai;ilm1� pamugun iistiinde bembeyaz i�ild1-
yordu. Tanrmm laneti. Kadmm ne demek istedigini, ona neyi 
anlatmaya i;ah�tigm1 biliyordu. i namlmaz bir �ey ama diyelim 
ki Lucas'm arama yaphg1 yerde gomiiliip de unutulmu� bin do
lar gibi bir para olsa, bundan da olanaks1z1, Lucas bu paray1 
bulsa: Bu onu ne hale getirir - altm1� yedi ya�mda bir adam ol
sa da, Jefferson'da bir bankada, Edmonds'm bildigi gibi, bunun 
iii; kah paras1 bulunsa da; aim teri bile dokiilmeden, en azmdan 
kend i aim terini dokmeden kazand1g1 bin dolar. Ya George'u, 
k1zmm kocasm1, hii;bir yerde bir dolan olmayan, daha yirmi 
be�ine basmam1�, on sekiz ya�mda, gelecek baharda bebek bek
leyen bir kans1 olan genci ne hale getirir bu para? 

K1srag1 alacak kimse yoktu. Dan'e bekleme demi�ti. Eyeri 
ahp hayvam hmar etti, mera yolunun kap1s1m ai;1p gemini i;1-
kard1, ay aydm kali;asma bir �aplak indirdi; hayvan aniden ileri 
ahld1, e�kin ko�uyla �ahlanarak donerken iii; ayagmdaki beyaz
lar bir an ii;in aya dogru panldad1. "Lanet olsun," dedi.  "Ke�ke 
ben ya da Lucas Beauchamp at olsayd1k. Ya da kahr." 

Lucas ertesi sabah define arama makinesini ahp gelmedi. 
Edmonds'm kendi saat dokuzda evden aynld 1gmda (giinler
den pazard1) hala ortada yoktu. Edmonds bu kez otomobilini 
alm1�h; bir an Lucas'm yol iistiindeki evine ugramay1 dii�iin-
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dii. Arna giinlerden pazard1; ona oyle geldi ki, gec;en may1stan 
bu yana haf ta nm alh giiniinii Lucas'm i�leri nedeniyle s1k1hp 
ofkelenmekle gec;irmi�ti; yarm sabah giine�in dogmas1yla bir
likte biiyiik bir olas1hkla gene onun i�lerine klZlp kopiirmeye 
ba�layacakh; Lucas'm kendi gelecek haftadan ba�layarak yalmz 
cumartesi ve pazar giinlerini makineye ayiracagm1 soyledigi
ne gore, o zamana kadar bu iki giin makineyi kullanmamaya 
kendinin karar verebilecegini dii�iinmii� olabilirdi .  Boylece yo
luna devam etti. Biitiin gun donmedi - sekiz kilometre uzak
taki kiliseye, oradan be� kilometre uzakhktaki arkada�lanmn 
evine pazar yemegine gitti, ogleden sonray1 ba�kalarmm pa
muklarma bak1p, pamuk yeti�tirme ve pazarlama konulannda 
hiikiimetin i�lerine kan�mas1 dolay1s1yla edilen kiifiirlere ken
di sesini de katarak gec;irdi. Boylece kendi evine doniip Lucas't, 
Molly'yi ve define arama makinesini yeniden ammsad1gmda 
karanhk basm1�h. Lucas o yokken gelip makineyi bo� eve b1-
rakmazd1; onun ic;in doniip otomobilini Lucas'm kuliibesine 
siirdii. Kuliibe karanhkh; seslendiginde yamt alamadi. 0 da 
George'un c;eyrek kilometre otedeki kuliibesine gitti; oras1 da 
karanhkh, sesine yamt veren de c;1kmadi. Belki de artzk her ?ey 
yolunda, diye dii�iindii. Belki hepsi kiliseye gitmi?tir. Naszlsa on iki 
saat sonra sabah oldugunda Lucas 'la ilgili bir konuda kafa yorup uzUI
meye ba?layacagzm, hif degilse ne oldugunu bildigim, artzk alz?tzgzm 
bu konuda ilzillilrilm, daha iyi. 

Derken ertesi sabah, pazartesi giinii, ahirda bir saate yakm 
beklemi�, ne Dan ne de Oscar goriinmemi�ti .  Bolmeleri ac;1p ka
hr siiriisiinii mera yoluna kendi c;1karm1�h, tam elinde yem se
petiyle k1sragm bolmesinden c;1karken Oscar'm koridora girdi
gini gordii, ko�muyor, yorgun goriiniiyor ama h1zh h1zh yiirii
yordu. Sonra Edmonds, Oscar'm iistiinde hala pazar giysileri
nin olduguna dikkat etti - canh renkli bir gomlekle boyunbag1, 
bir pac;as1 boylamasma yirhlm1�, dizine kadar c;amura batm1� 
yiinlii kuma�tan pantolon. "Molly Beauchamp Teyze," dedi Os
car. "Diinden beri kay1p. Biitiin gece onu arad1k. Derede gittigi 
yeri bulduk; izini siirdiik ama oyle hafif, oyle ufak ki, yerde iz 
birakm1yor gibi bir �ey. Luke Amca, George, Nat ve Dan ha.Ia 
anyorlar." 
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Edmonds, "Ben k1sragm eyerini koyanm," dedi. "Katirlan 
meraya sald1m, gidip birini yakalaman gerekecek. \:abuk ol." 

Kaea merada ba�1bo� dola�an kahrlan yakalamak kolay ol
mad1; Oscar'm c;1plak s1rtma bindigi kahrlardan biriyle donmesi 
bir saate yakm zaman aldi. Bundan da iki saat sonra Lucas, Geor
ge, Nat ve Dan'in oldugu yere varabildiler. Ya�h kadmm bir bulup 
bir yitirdikleri, sonra yeniden bulduklan silik soluk, hafif ayak 
izleri onun dere boyundaki c;ahlarm, c;iiriimii� kiitiiklerin arasm
da amac;s1z dola�hg1 izlenimini uyandmyordu. Onu bulduklarm
da ogleye yakmd1; yerde, kusursuz beyaz onliigii, temiz, solmu� 
etekleri c;amurlara bulanm1�, y1rhlm1�, bir eli ha.la dii�erken tut
tugu define arama makinesinin sap1m kavram1�, c;amurun ic;inde 
yiiziikoyun yahyordu. Olmemi�ti. Oscar onu kaldird1gmda goz
lerini ac;1p bir yere, bir kimseye bakmadan yeniden kapad1. "Ko�,'' 
dedi Edmonds, Oan'e. "Kahn al. Otomobile git. Gidip Doctor Ri
deout'u getir. \:abuk ol. - Onu ta�1yabilir misin?" 

"Ta�1yabilirim," dedi Oscar. "Hie; agirhg1 yak ki. Arama 
kutusu kadar bile ag1r degil." 

"Ben ta�mm," dedi George. "Nat'in annesi -" Edmonds 
ona ve Lucas'a dondii. "Sen �u kutuyu ta�1," dedi. "ikiniz de 
ta�1ym. Umanm buradan c;1k1p eve varana kadar bir �ey bulur. 
\:iinkii ondan sonra benim toprag1mda bu ibreler hareket eder
se, ikinizden hic;biri orada olup onlara bakmayacak." Lucas'a, 
"O bo�anma i�inin de c;aresine bakacag1m," dedi. "Molly Teyze 
kendini oldiirmeden. Senle �u makine aramzda onu oldiirme
den. Tannm, �u anda senin yerinde olmad1g1ma seviniyorum. 
Bu ak�am yatagma yahp dii�iinecegin �eyleri dii�iinecegine de 
seviniyorum." 

0 giin geldi. Pamuk toplanm1�, c;igidi aynlm1�, balyalan
m1�, kirag1 yagm1�h; m1s1r toplamp, nemi ahmp, olc;iiliip am
barlanmas1 da bitmi�ti. Lucas'la Molly arka koltukta, Edmonds, 
Jefferson'a geldi, yarg1cm bulundugu ilc;e adliyesinin oniinde 
durdu. Lucas'a, "Sen ic;eri girmesen olur," dedi .  "Zaten belki de 
seni ic;eri almazlar. Arna buradan aynlma. Seni bekleyecek de
gilim. Hem de unutma, evi Molly Teyze ahyor, bir de bu yilki 
ilriiniin yans1 ve sen benim c;iftligimde kald1kc;a her yil ald1gm 
ilriiniin yans1 onun olacak. " 
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"Toprag1mda tanm yaptig1m her yil demek istiyorsun." 
"<;iftligimde kald1gm siirece her lanet yil demek istiyorum.  

Soyledigim gibi." 
"Cass Edmonds o tarlay1 bana verdi, ben -" 
"Beni duydun," dedi Edmonds. Lucas ona bak1p gozlerini 

kirp1�tird1. 
"Ordan t;1kmam1 m1  istiyorsun?" 
"Neden?" dedi Edmonds. "Ne yapmak it;in? Sen her gece 

biitiin gece benim topraklanmda gomiilii para arad1gma gore, 
giindiizleri de iistiinde uyursun. Dstelik iiriiniin yans1m Molly 
Teyze'ye vermek it;in de kalman gerekir. Hem de yalmz bu yil 
degil. Her yil demek -" 

"Hepsini alsm," dedi Lucas. "Ben yeti�tiririm, o hepsini 
alabilir. !;)urdaki bankada Carothers'm bana b1raktig1 iit; bin do
lanm var. Olene kadar yeter bana - sen onun da yansm1 birine 
vermemi kararla�hrmazsan tabii. Benle George Wilkins o para
y1 buldugumuzda da -" 

"�1k arabadan," dedi Edmonds. "Hadi t;ik. Git." 
Yarg1t; odasmdayd1; asil adliyenin yanmdaki kiit;iik bir bi

nada bulunan biirosunda oturuyordu . Oraya dogru giderler
ken Edmonds'm birden gene ya�h kad mm kolundan tutmas1 
gerekti; tam zamanmda tuttugu bu kolda kat kat giysilerin al
tmdan eline neredeyse h it; et gelmiyordu, kuru, hafif, kmlgan 
bir koldu bu, t;iiriimii� bir degnek kadar zay1fh. Kadma des
tek olarak durdu. "Molly Teyze," dedi. "Hala bo�anmak istiyor 
musun? Bo�anman gerekmez. Ben o �eyi ondan almm. Tann 
ad1na -" 

Ya�h kadm yiirii meye t;ah�tl, Edmonds'm elini de kendi
siyle birlikte t;ekerek. "Aynlmak zorunday1m," dedi. "Ba�ka bir 
tane ahr. Sonra sen almayasm diye ilk i� onu George Wilkins'e 
verir. Bir giin paray1 bulurlar, ben o zaman gitmi� olurum, yar
d1m edemem. Nat benim en kiit;iik, son t;ocugum. Olmeden 
otekileri bir daha gormem." 

"Hadi gel," dedi Edmonds. "Gel oyleyse." 
Yarg1cm odasma girip t;ikan birkat; ki�i vard1, it;erde de 

birkat; ki�i oturuyordu, kalabahk degildi. Siralan gelene kadar 
odamn arkasmda sessizce beklediler. Derken Edmonds birden 
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ya�h kadm1 kendinin ayakta tuttugunu fark etti . Ona destek 
olarak one dogru yiiriittii, bir an tutmay1 biraksa, ya�h kadm 
eski, solmu�, tertemiz giysilerin orttiigii cans1z, kurumu� bir 
kemik y1gm1 gibi yere y1gilacakh sanki. Yargu;, "Eh, Bay Ed
monds," dedi. "Davac1 bu mu?" 

"Evet, efendim," dedi Bay Edmonds. Yarg1r; (iyice ya�hyd1) 
ba�1m yana dogru egip gozliiklerinin iistiinden Molly'ye baktl. 
Sonra gozliiklerini burnunun iistiine kaldmp bir de arkalarm
dan bakh. Diliyle c1k c1k d iye bir ses r;1kard1. "Kirk iir; yd sonra. 
Siz bir �ey yapam1yor musunuz?" 

"Hayir efendi m," dedi Edmonds. "Denedim. Ben ... " Yarg1r; 
gene diliyle o c1k c1k sesini r;1kard1. Mahkeme katibinin oniine 
koydugu dilekr;eye bakh. 

"Ger;imi saglanacak, degil mi?" 
"Evet efendim. Ben ilgilenecegim." 
Yarg1r; dilekr;eye bak1p dii�iindii. "O zaman sanmm kar�1 

r;1kan yok." 
"Hayir efendim," dedi Edmonds. Ve o zaman - Lucas'm ar

kalarmdan geld igini bilmiyordu, ta ki yarg1cm gene ba�1m ya
na egip bu kez gozliiklerinin arkasmdan onlann omzunun iis
tiinden bir yere baktigm1 gorene, katibin de oraya bak1p, "Hey 
sen, zenci. !?apkam r;1kar," ded igini duyana kadar. Derken Lu
cas, Molly'yi bir kenara itip masaya yakla�h, bir yandan da �ap
kasm1 r;1kanyordu. 

"Kar�1 r;1kma yok, bo�anma da yok," dedi.  
"Sen ne?" dedi Yarg1r;. "Nedir bu?" Lucas bir kez olsun Ed

monds'tan yana bakmam1�h. Edmonds y1llard1r Lucas'm ba�m1 
ar;1k gormedigini dii�iindii budalaca; ashnda daha once Lucas'm 
sar;larmm agarm1� oldugunu fark ettigini de ammsam1yordu. 

"Bo�anmak istemiyoruz," dedi Lucas. "Vazger;tim." 
"Kocas1 sen misin?" 
"Evet." 
"Mahkemeye 'Efendim' de," dedi katip. Lucas ona ba kh. 
"Ne?" dedi .  "Mahkeme istemiyorum. Ben vazger;tim." 
"Vay, seni kendini bilmez kiistah -" demeye ba�lad1 katip. 
"Dur," dedi yarg1r;. "Lucas'a bakh. "Ger; kaldm. Bu dilekr;e 

usu liine gore yazilm1�. Karan bildirmek iizereyim." 
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"Arhk istemiyoruz," ded i Lucas. "Bo�anmak istemiyoruz. 
Roth Edmonds ne demek istedigimi bilir." 

"Ne? Kim bil iyor?" 
"Seni kiistah -"dedi katip. "Saym Yargu; -" Yargu; elini ye

niden hafifi;e katibe dogru kaldird1.  Hala Lucas'a bak1yordu. 
"Bay Roth Edmonds," dedi Lucas. Edmonds i;abucak ilerle

di; hala ya�h kadmm kolunu tutuyordu. 
"Evet, Bay Edmonds?" 
"Evet efendim," dedi Ed monds. "Dedigi dogru. Arhk bo-

�anmay1 istemiyoruz." 
"Dileki;eyi geri i;ekmek mi istiyorsu nuz?" 
"Evet efendim. Liitfederseniz efendim." 
"Ya," dedi yarg1i;. Di leki;eyi katlad1, katibe verdi. "Bunu 

dava listesinden i;1karm, Bay Hulett," dedi. 
Odadan i;1khklarmda ya�h kadm yiiriimeye i;ah�1yordu 

ama Edmonds onu neredeyse ta�1yordu. "i�te," dedi neredeyse 
serti;e. "Her �ey halledildi. Yarg1c1 duymad m m1? Lucas'm yar
g1ca, Roth Ed monds ne demek istedigimi bilir, dedigini duyma
dm m1?" 

Onu neredeyse kucaklay1p a rabaya oturttu; Lucas hemen 
a rkalarmda n geliyordu. Anca k arabaya binecegi yerde, "Bir da
kika bekle," dedi. 

"Bir dakika bekleyeyim mi?" dedi Edmonds. "Bekleye
yim ha!" ded i. "Sen beklemede s1fm tiikettin. Zaten zamamm1 
-" Arna Lucas gitmi�ti. Edmonds da bekledi. Arabanm yamn
da dump Lucas'm Meydam gei;i�ini, diikkanlara dogru gidi�ini, 
eski, giizel, bak1mh �apkamn altmda, dimdik, vakarh bir karar
hhkla diimdiiz yiiriiyii�iinii, zaman zaman ba�mdaki �apka gi
bi kendi cetlerinden a ld1g1m goriip yiireginde keskin bir �eyler 
duymasma neden olan yiiriiyii�iinii izledi. Lucas gecikmedi. 
Acele etmeden doniip arabaya bindi. Elinde kiii;iik bir torba var
d1 - birkai; kuru�luk �eker. Torbay1 Molly'nin avcuna birakh. 

"i�te," dedi. "Hii; di�in kalmad1 ya, di� etlerinle yersin." 
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0 gece hava serindi. Ocakta kiiiyiik bir ate� yakh; h kirhlan i�it
tiginde tek ba�ma ak�am yemegine oturmu�, aylardir duyma
d 1g1 bir i�tahla mevsimin ilk fiime jambonunu yiyordu; evin 
oniindeki verandamn kenarma parmaklarm eklemleriyle vu
rulmasmdan i;1kan hkirh yiiksek degil, aceleci degil, ya lmzca 
israrhyd1. Mutfak kap1smdan a�i;1ya seslendi: "Sayle ona, bu
raya gelsin," dedi. Yemeyi siirdiirdii. Lucas iiyeri girerek Ed
monds'1 gei;ip define arama makinesini masanm oteki ba�ma 
koydugunda, o hala yemeyi siirdiiriiyordu. Makinenin �imdi 
i;amurlan temizlenmi�, sanki parlahlm1�h, parlak, gizemli kad
ranlan, panlhh diigmeleriyle karma�1k ama aym zamanda kii
i;iik, derli toplu, i�bilir goriinii�lii bir kutu; Lucas bir an durup 
ona bakh. Sonra dondii. Odadan i;1kana dek bir daha ona bak
madi. "i�te orda," dedi.  "Kurtul ondan." 

"Peki. Onu tavanarasma koyanm. Belki gelecek bahara ka-
dar Molly Teyze onu unutur, sen de -" 

"Hayir. Kurtul ondan." 
"Temelli mi?" 
"Evet. Burda n biisbiitiin gitsin; bir daha gormeyeyim. Bana 

nerde oldugunu soyleme. Satabilirsen sat, paras1 sende kalsm. 
Yalmz uzakta bir yere sat ki bir daha goziim gormesin, ad1m 
duymak istemiyorum." 

"Ya!" dedi Edmonds. "Ya!" iskemlesini masadan arkaya 
dogru itip oturdugu yerden otekine, annesiz i;ocuklugunun tra
jik karma�1khgmdan anne ola ra k  bildigi tek kadmm kocas1 ola
rak ortaya i;1kan, beyazhgma hiirmeten bir kerecik bile olsun 
kendisine "efendim" dememi� olan, yiiziine kar�1 demesi bir 
yana, a rkasmdan da kendinden Roth diye soz ettigini bi ldigi 
adama bakh. "Bana bak," dedi. "Bunu yapmak zorunda degil
sin. Molly Teyze ya�h, baz1 garip dii�iinceleri var. Arna bilme
digi �ey - C::iinkii gomiilii ya da degil, para bulamazsm, ne bu
rada ne de ba�ka yerde. Bu lanet �eyi arada bir ahp, ayda bir ya 
da iki kez, o lanet dere boyunda bir a�ag1 bir yukan yiiriiterek 
geceyi gei;irmek istersen -" 

"Yok, istemem," dedi Lucas. "Kurtul ondan.  Arhk bir da-
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ha gormek istemiyorum onu. insa n m  bu diinyada ge'Jirecegi 
yetmi� y1h var, der Kitap. Bu siire i'Jinde bir dolu �ey isteyebi
lir insan; istediklerinin bir dolusu da ona gelebilir, vaktinde 
istemeye ba�larsa. Ben ba�lamak i'Jin fazla bekledim. 0 para 
orda. o" yil once 0 gece gizlice buraya gelip topraktan yirmi 
iki bin dolar 'fikaran o iki beyaz adam kimseye goriinmeden 
'Jekip gitti .  Ben biliyorum. Yeniden toprakla doldurduklan 'JU
kuru, paran m  i'Jine konup gomiildiigii 'JOmlegi gordiim .  Arna 
ben yetmi�ime yakla�tlm, o paray1 bulmak bana yazilmam1� 
demek." 
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Kara Pantalone 

1 

Eski, solmu�, temiz tulumunu daha bir hafta once Mannie kendi 
eliyle y1kam1�h; dump kiiregin att1g1 ilk topragm c;am tahtasm
dan tabuta c;arpmas1m dinledi. <:;ok gec;meden kendi de eline bir 
kiirek alm1�h; onun elinde (boyu bir seksenden, kilosu yiizden 
fazlayd1) kiirek kumsalda oynayan c;ocuklarm oyuncak kiiregini 
andmyor, kiiregin athg1 on be� santimetre kiipliik toprak c;ocuk 
kiireginin atacag1 kum damlas1 kadar hafif goriiniiyordu. <:;ah�
tig1 h1zar fabrikasmdan bir ba�ka i�c;i koluna dokundu, "Kiiregi 
bana ver, Rider," dedi. Rider duraklamad1 bile. Havadaki kiiregi 
yan yolda brrak1p bir elinin tersiyle arkada�mm gogsiine vurdu; 
adam1 bir ad1m geri athktan sonra gene hareket halindeki kiire
ge yap1�tI; goriinii�te hie; c;aba harcamadan, ofke ic;inde toprag1 
atmay1 siirdiirdii; oyle ki, sanki toprak yukardan doldurulmu
yor, yerden kendiliginden yiikseliyordu; sonunda, yeniligi d�m
da, mezarm bo� arsada diizensiz olarak serpi�tirilmi� oteki me
zarlardan fark1 kalmad1; mezarlar kmk c;omlek parc;alan, kmk 
�i�eler, eski tuglalar ve ba�ka birtak1m nesnelerle i�aretlenmi�ti; 
bakmca anlams1z goriinen, hic;bir beyaz adamm asla okuyama
yacag1 bu i�aretler ashnda derin anlamlar ta�1yan, dokunmas1 
Oliimciil �eylerdi.  Sonra dogruldu, tek eliyle cirit atar gibi f1rlat
hg1 kiirek titreyerek toprak y1gmmm tepesine dikildi; doniip yii
riimeye ba�lad1; orada toplanan az say1daki akraba ve a rkada�la
nmn, olen kans1yla kendini dogduklan giinden bu yana taruyan 
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insanlarm arasmdan ayrtlan ya�h bir kadm gelip kolunu tuttu
gunda bile yiiriimeyi kesmedi. Teyzesiydi.  Onu biiyiitmii�tii. 
Anne babasm1 hii; ammsayam1yordu. 

"Nereye gidiyorsun?" dedi kadm .  
"Eve gidiyorum," dedi Rider. 
"Yalmz ba�ma donme oraya. Yemek yemel isin. Eve gel de 

bir �eyler ye." 
"Eve gidiyorum," dedi gene; sanki demirden olan kolunun 

iistiinde kadmm eli bir sinekten daha agir degild i; bu elden 
kurtulup ilerled i; h1zar fabrikasmda ba�l oldugu ekibin ote
ki iiyeleri sessizce ai;1hp ona yol verdiler. Ancak o parmakhga 
varmadan arkada�larmdan biri ko�up yanma geldi; onu teyze
sinin gonderd igini  soylemeye gerek yoktu. 

"Rider, bekle," dedi.  "<;ahlarm arasmda testimiz var -" Ve 
sonra adam soylemeyi dii�iinmedigi, herkesi n bilmesine kar
�m bu ko�ullarda soyleyecegini hii; aklma getirmedigi bir �ey 
soyledi (bedenleri topraga verilmi� olsa da Oliiler bu diinyay1 
hemen birak1p gitmez ya da gidemezler; her ne kadar papazlar 
bize onlarm buradan, yalmz iiziintii i;ekmeden degil, seve seve 
giderek Tann katma i;1ktiklanm tekrar tekrar soyleyip dursalar 
da), "Donemezsin oraya. Kann daha dola�1yordur," dedi .  

Rider duraklamad1, hafifi;e arkaya egik, yiiksekteki ba�m
da gozlerinin pmarlan k1zarm1�h; a�ag1 dogru, arkada�ma bak
h. "Rahat b1rak beni, Acey," dedi. "Bana kan�ma �imdi ." Ve yii
riimeyi siirdiirdii, iii; s1rah tel i;iti ad1mlanm bolmeye bile ge
rek kalmadan a�h, yolu gei;ti, koruya dald1.  Korudan i;1k1p, ge
ne bir ad1mda son tarlanm i;itini a�1p yola vard1gmda karanhk 
basmak iizereydi.  Pazar ak�ammm bu saatinde bo�tu yol -ne 
bir ai leyi ta�1yan araba, ne bir ath, ne de kiliseye yayan giden, 
onunla konu�acak, doniip arkasmdan bakmamaya ozen gos
terecek bir kimse vard1-, gei;en uzun bir haftanm yolda birak
hg1 toynak ve tekerlek izleri, un gibi kuru, u n  gibi hafif soluk 
renkli agustos tozunun iistiinde tela�s1z gezinen pazar ayakka
b1lanyla bozulmu� ama kaybolmam1�h, altta, orada bir yerde, 
goriinmiiyordu ama izleri tavlay1p sabitle�tiren tozun ii;inde, 
pazar ogleden sonralan kendi y1kamrken, diikkana, gelecek 
haf ta nm yiyecegini almaya giden kansmm ba� parmag1 aynk 
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�1plak ayagmm izleri duruyordu; �imdi ilerlerken kendi ayak 
izleri noktay1 koyuyor, daha u fak bir adamm ko�masma yakm 
bir h1zla yiiriirken bedeni kansmm bedeninden bo�alan havay1 
gogiisliiyor, gozleri onun gozlerinin yitird igi nesnelere degiyor 
- direk, aga�, tarla, ev, tepe. 

Onunki yolun en son eviydi, kendinin degildi, yorenin be
yaz mal sahibinden, Carothers Edmonds'tan kiralanm1�h. An
cak kira geciktirilmeden pe�in odeniyordu; ta�mah daha alh ay 
ge�mesine kar�m, Rider verandamn tabamm yenilemi�, mut
fag1 yeniden yapm1�, dam eklemi�ti, cumartesi ogleden sonra
lan, pazarlan kendi �ah�arak yapm1�h bunlan, kansmm yar
d1m1yla; fmm da alm1�h. C::iinkii iyi kazamyordu: On be�-on 
alh ya�larmda bedeni gel i�meye ba�lad1gmdan bu yana h1zar 
fabrikalarmda �ah�m1�h; �imdi yirmi dordiinde ekibin ba�ma 
getirilmi�ti, �iinkii ba�mda bulu ndugu ekip giindogumu i le 
giinbahm1 arasmda oteki ekiplerin ii� kah kereste kaldmyor
du; kendinin de, giiciiyle oviindiigiinden, normalde iki ki�inin 
kald1ra� yard1m1yla hareket ettirebilecegi kiitiikleri kaldird1-
g1 olurdu; hi� i�siz kalmazd1, ashnda paraya gerek duymad1g1 
eski giinlerde bi le; istedigi, belki gereksindigi �eylerden �ogu 
parayla satm ahnm1yordu - ad1 amlmayan her tiirlii ama� i�in, 
a�1kh koyulu her tiirlii kad1m satm a lmasma gerek yoktu, ne 
giydigine onem vermezdi, her cumartesi giinii verdigi iki do
lan bile almak istemeyen teyzesinin evinde giiniin, gecenin her 
saatinde onun i�in yemek vard1 - boylece geriye yalmz cumar
tesi, pazar oynad1g1 kumarla i�tigi viskinin paras1 kahyordu, 
ta ki alh ay once omiir boyu ta md1g1 Mannie'ye i lk kez rastla
yana ve kendi kendine, "Bu i� burada biter," diyene dek. Ve o 
zaman evlendi ler, Carothers Edmonds'tan kuliibeyi kiralad1; 
Edmonds'm en ya�h kirac1s1 Lucas Beauchamp Amca'nm kirk 
be� y1l once evlendigi gece yakhg1 ate�in o gii nden bu yana 
yand1g1 anlahhrd1; o da evlendikleri gece ocakta bir ate� yak
h; ve haftada be� giin her saba h lamba 1�1gmda kalk1p giyindi, 
kahvalhsm1 etti kten sonra alh bu�uk kilometre yol yiiriiyerek 
giine� dogarken h1zara ula�h, ve her gun giine�in batmasmdan 
tam bir saat sonra evine geri dondii, cumartesi giiniine kadar. 
Cumartesileri ogleyi bir saat ge�meden evin merdivenlerinden 
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i;1kar, verandanm diregine ya da kapmm i;eri;evesine degil, ve
randanm tavanma vurup ii;eri girer, parlak giimii� dolarlan 
mutfaktaki tertemiz ovulmu� masanm iistiine �akir �akir do
kerdi; mutfakta yemek ocagm iistiinde hkirdar, teknede s1cak 
su, hamur kabartma tozu kutusunda yumu�ak sabun, kaynahl
m1� un i;uvallarmm dikilip birbirine eklenmesiyle yapdan hav
lu, temiz tulumu, gomlegi hazir beklerdi; Mannie paray1 toplar, 
yanm kilometrelik yolu yiiriiyiip diikkandan gelecek haftamn 
yiyeceklerini ahr, paramn artamm Edmonds'm kasasma yatmp 
donerd i, be� giinden sonra ilk kez hit; acele etmeden yemekle
rini yerlerdi - et, sebze, m1sir ekmegi, i;ardakh kuyudan i;1km1� 
ayran, Mannie'nin fmm oldugunda n bu yana her cumartesi ta
ze taze pi�irdigi pasta. 

Ancak elini bahi;e kap1sma koydugunda ona sanki kap1-
nm a rdmda hii;bir �ey yokmu� gibi geld i. Ev zaten hii;bir za
man kendinin olmam1�h, a ma �imdi her �ey, yenilenen tahtalar, 
i;eri;eveler, sai;aklar, ocak, fmn, yata k bile, hepsi amlannda bir 
ba�kasmm pa ri;alanyd1, oyle ki, sanki bir yerde uyuyakalm1�, 
sonra aniden gozlerini ai;mca kendini ba�ka bir yerde bul mu�
tu; daha oteye gitmeden, yan ai;1k bahi;e kap1smm ii;inde du
rup yiiksek sesle konu�tu: "Ne yap1yorum ben burda?" Sonra 
kopegi gordii. Onu unutmu�tu. Diin sabaha kar�1 havlamaya 
ba�lamasmdan bu yana onu ne gordiigiinii amms1yordu, ne de 
duydugunu - biiyiik bir kopekti, az bui;uk mash kirmas1 bir ta
z1 (evlendikten bir ay sonra Mannie'ye, "Bana biiyiik bir kopek 
gerek; benle duran tek kiii;iiciik �eysin sen, dort hafta degil, bir 
giin bile yalmz kalman olmaz," demi�ti.) balkonun altmdan 
i;1km1�, yakla�1yordu, ko�madan, ak�am alacasmm akmhsma 
kapdm1� gibi geldi, hafifi;e bacagma yasland1, ba�1m Rider'm 
ona yalmzca doku nan parmak ui;larma degecek gibi kald1rd1, 
yiiziinii eve i;evirdi, hit; ses i;1karmadan oylece durdu; ancak 
o zaman Rider'm kar�1smdaki, tahta ve r;ahdan olu�an ii;i bo� 
kabuk somutla�h, doldu, sanki hayvan onun yoklugunda evin 
denetimi ve korunmasm1 iistlenmi�ti de �imdi ona b1rak1yor
du; Rider bir a n  oraya giremeyecegini sand1. "Arna yemem ge
rekir," dedi. "Yemeliyiz," diyerek ilerledi ama kopek pe�inden 
gelmedi, sonunda doniip kiifretti, "Buraya gel !" ded i. "Ne kor-
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kuyorsun? Seni de severdi beni sevdigi gibi." Ve basamaklan 
i;1kh, veranday1 gei;ip eve, alacakaranhkla dolu tek odaya girdi; 
�imdi biitiin o alh ay, zamanm tek bir am ii;ine s1k1�m1�, soluk 
almak ii;in hava birakmadan, ocagm i;evresine dolu�up iist iiste 
y1g1lm1�h -daha fmm alamad1g1 giinlerde, h1zardan i;1k1p alh 
bui;uk kilometrelik yoldan geldiginde, onu bu ocagm oniinde, 
darac1k sirh, kali;alanyla i;omelmi�, ince ellerinden birini ai;m1�, 
yiiziinii a levlerden korurken oteki el iyle tavay1 ate�in iistiinde 
tutar bulurdu; onlar ya�ad1ki;a yanacak olan ate� daha diin sa
bah giin dogdugunda olii bir kiil kiimesiydi-, agai;hklarla tar
lalar arasmdan yiiriidiigii zorlu yol yiirek ah�lanm h1zland1r
mam1�h, sessiz, karanhk odada hareketsiz durmak da yava�
latmad1, giiniin son 1�1g1, bu giii;lii, yenilmez yiirekle derin ve 
diizenli inip kalkan gogsiin i;evresinde solarken, �imdi ocagm 
ba�mda durdu. 

Kopek ondan aynld1. Hayvanm yasland1g1 bacagmdaki ha
fif basmi; kayboldu; tahta taban iizerinde h1zla kayan peni;ele
rin i;1kard1g1 g1cirhh sesi duydu ve once kopegin kai;hgm1 san
d1. Ancak hayvan on kapmm hemen d1�mda durmu�tu; Rider 
onun ba�1m yukan kaldmp ulumaya ba�lad1gm1 gorebil iyordu. 
Ve Rider onu da gordii. Kans1 mutfak kap1smda durmu�, ken
dine bak1yordu. Rider k1mildamad1. Soluk almad1, sesinin diiz
giin i;1kacagm1 anlayana kadar konu�mad1, onu korkutmamak 
ii;in yiiziinii de degi�tirmedi. "Mannie," dedi. "Rahat ol. Kork
muyorum." Sonra ona dogru bir ad1m ath, yava�i;a, elini bile 
kaldirmad1 ve durdu. Sonra bir ad1m daha ath. Ancak bu kez 
Rider hareket eder etmez, kans1 solmaya ba�lad1. Hemen dur
du, soluk almay1 kesti, k1mildamadan durdu, gozleriyle onun 
da durmasm1 saglamak istiyordu. Arna o durmam1�h. Soluyor, 
gidiyordu. "Dur, bekle," dedi, o giine dek bir kadma kar�1 ag
zmdan i;1kan en yumu�ak sesiyle. "O zaman ben de seninle ge
leyim tathm," dedi. Arna o gidiyordu. H1zla kayboluyordu. Ri
der, ancak iki ki�inin kaldirabilecegi bir kiitiigii kaldirmasm1 
saglayan kendi giiciiniin, fazlas1yla giii;lii olan kan ve kemigin 
ya�ama direncinin ne denli biiyiik olabilecegini, �iddet sonucu 
gelen ani bir oliimde bile, geni; bir adamm belki etiyle kemigi
nin degil, a ma o etle kemigin hayatta kalma iradesinin geri;ekte 
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ne denli giic;lii oldugunu, en azmdan bir kez, kendi gozleriyle 
goriip ogrendi. 

Sonra o gitti.  Rider onun durdugu kap1dan gec;ip fmna 
ula�h. Larnbay1 yakrnad1. I�1k gerekrniyordu. Fmm kend i kur
rnu�, tabak raflanm kendi yap1p c;akrn1�h; bunlarm a rasmdan 
el yordarn1yla iki tabak ald1, soguk fmnm iistiinde duran so
guk tencereden diin teyzesinin getird igi, �irndi ne oldugunu, 
ne zarnan yedigini amrnsarnad1g1, arna diin yedigi yernekten 
tabaklara koydu, tabaklan ahp rnutfagm tek penceresinin a l
tmda duran, ovulup ternizlenrni� rnasaya gotiirdii, iki iskernle 
c;ekti, oturup sesinin c;1krnas1m istedigi dururna gelrnesini bek
ledi. "Gel �irndi buraya," dedi sertc;e. "Gel de yernegini ye. Ben 
hie; -" Ve durdu, tabagma bak1yor, h1zh h1zh soluk ahyor, gog
sii kabanp iniyordu; sonunda soluk alrnay1 birakh, belki ya nrn 
dakika hareketsiz kald1, sonra bir ka�1k soguk, tutkalla�rn1� be
zelyeyi agzma gotiirdii. Donrnu�, olgiin lokrna dudaklarma de
gince sanki geri f1rlad1, ag1zdaki s1cakhkla bile ismrnarn1� olan 
bezelyelerle ka�1k tabaga c;arp1p dokiildii, iskernlesi giiriiltiiyle 
arkaya dii�tii, ayaktayd1 �irnd i, c;ene kaslarmm gerilip ba�mm 
iist k1srn1m yukanya dogru c;ekerek agzm1 ac;rnaya ba�lad1gm1 
duyu rnsad 1. Arna bunu da ses olarak c;1krnadan durdurdu, gene 
kendini tutarak tabagmdaki yernegi oteki tabaga aktard1, tabag1 
a hp rnutfa ktan c;1kh, oday1, veranday1 gec;ti, tabag1 en alt basa
rnaga koyup bahc;e kap1sma dogru gitti .  

Kopek ortada yoktu. Arna yolun ilk ki lornetresinde ona ye
ti�ti. 0 sirada ay c;1krn1�h, ikisinin golgesi agac;larm a rasmda 
kmk dokiik, oradan oraya dola�1yor, ya da rnera mn egirniyle 
tepelerdeki terk edilrni�, eski tarlalarm iistiinde kusursuz uza
mp gidiyordu; adarn neredeyse bir atm gidebilecegi bir h1zla 
bu a razide yiiriiyor, oniine ne za rnan 1�1kh bir pencere c;1ksa 
yolunu degi�tiriyordu; kopek onun ayagmm dibinden aynlrn1-
yor, aym gokyiiziinde c;izdigi c;ernbere gore adarnla kopegin 
golgeleri k1sahyordu; sonunda golgelerine bashlar, en son ya
nan larnba da gozden kayboldu, golgeleri ote yandan uzarnaya 
ba�lad1, kopek, adarnm hernen ayagmm dibinden bir tav�an bi
le firlasa, ondan aynlrnad1; sonra �a fagm kur�un renkli 1�1gmda 
yere serilip yatan adarnm yamnda o da yath, adarnm giic;liikle 
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ald1g1 soluklarla kabanp inen gogsiiniin, ac1yla inleyen degil, 
ama uzun uzad1ya teke tek silahs1z dovii�en birinin i;1kard1g1 
sesleri a ndiran ha�in horlamasmm yanmda yath. 

H1zar fabrikasma vard1gmda orada ate�i;iden ba�ka kim
se yoktu, odun y1gmmdan donmekte olan ya�hca bir adamd1 
bu, sessizce onu izl iyordu, Rider ya lmz kazan kuliibesinden 
degil, kazanm ii;inden (ya da iistiinden) gei;ip gidecekmi� gi
bi uzun ad 1mlarla yiiriiyordu; diinkii temiz tulu mu dizlerine 
kadar i;amura bulanm1�, kirlenmi�, smls1klam olmu�tu; ba�ma 
yan gei;irdigi bez �apkasmm siperi her zamanki gibi kulagma 
dii�mii�tii, gozlerinin ak1 i;epei;evre k1zarm1�h, bak1�larmda is
rarh, gergin bir ifade vardi.  "Kovan nerde?" dedi .  Ancak ate�i;i 
onu yamtlamadan yamndan gei;ip gitti, direkte i;iviye as1h du
ran parlak yag kovasm1 ald1.  "Biraz ekmek istiyorum, o kadar," 
dedi .  

"Hepsini al," dedi ate�i;i. "Ben otekilerin kovalarmdaki ye
meklerden yerim. Sonra git evine, yat. iyi goriinmiiyorsun." 

"Goriinmeye gelmed im buraya," dedi Rider. Sirhm direge 
vererek yere oturdu, yiyecek kovasm1 dizlerinin arasma ald1, 
yemegi agzma el iyle hk1�tmyordu -gene bezelye, gene p1hhla�
m1�, sogu k; dii nkii pazar giiniinden kalma k1zarm1� tavuktan 
bir pari;a, bu sabahki kahva lhdan birkai; k1zarm1� et, i;ocuk bo
nesi kadar ekmek-, s1radan, tats1z. Ekibin geri kalanlan �imdi 
toplanmaya ba�lam1�, kazan kuliibesinin d1�mdan konu�mala
n, yaphklan hareketlerin sesleri duyuluyordu, i;ok gei;meden 
beyaz ustaba�1 da at iistiinde ai;1khg1 gei;ip geldi.  Rider ba�1m 
kaldmp bakmad1, bo� kovay1 kenara birak1p kalkh, kimsenin 
yiiziine bakmadan dereye git ti, yiiziikoyun yahp ba�1m suya 
uzath, aym horlarken yaphg1 gibi, derin, giii;lii, tedirgin soluk
larla, ya da diin a lacakaranhkta bo� evde bogu lurcasma soluk 
almaya i;ah�hg1 zamanki gibi suyu ii;ine i;ekti. 

Sonra kamyonlar i;ah�maya ba�lad1. Hava kamyon egzoz
larmm h1zh ah�lan, h1zarm inleme ve bangirhlanyla zonklu
yor, kamyonlar teker teker kiitiiklerin y1gild1g1 yere yana�1yor, 
Rider sirayla her gelen kamyona i;1k1p, kald1rd1g1 yiikiin iistiin
de dengede durarak, kiihiklerin altmdaki takozlan sokiip ah
yor, zincirlerini gev�etip i;1kanyor, kancah kald1rac1yla birer 
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hirer diizelttigi servi, sak1z ve me�e kiitiiklerini, ekibinden s1-
radaki iki ki�i a hp kaydiraktan giitmeye hazir oluncaya kadar, 
orada tutuyordu; oyle ki sonunda her bir kamyonun yiikiiniin 
bo�almas1 homurtulu bag1rmalarla noktalanan uzun giimbiir
tiilii bir kiikreme haline geldi; sabah i lerleyip ter bashki;a ora
dan buradan havaya atdan �ark1 sozleri duyuldu. Rider onlarla 
�ark1 soylemedi. Pek ender yapard1 bunu ve bu sabah herhangi 
ba�ka bir sabahtan i;ok farkh say1lmazd1: Kendi, ona bakmak
tan dikkatle kai;man adamlarm ba�larmdan bir adam boyu 
yiiksekte, �imd i beline kadar soyunmu�, gomlegini i;1karm1�, 
tulumunu askdarmdan kali;asmm iistiinde baglam1�, boynun
daki mendille ba�mdaki sag kulagmm iistiine sarkan �apkas1-
nm d1�mda bedeninin iist taraf1 i;1plak, gece karas1 kas kiimele
ri ile �eritleri iistiinde hrmanan giine�in teri i;elik mavisi parla
yarak i;ah�h, ta ki oglen diidiigii i;alana kadar; o zaman kiitii k
lerin ba�mdaki adamlara, "Geri durun," dedi. "�ekilin." Ve k1-
sa, h1zh ad1mlarla arka arka kayan kiitiigiin iistiinden dengeli, 
dimdik yere indi .  

Teyzesinin kocas1 onu bekliyordu - onun kadar boylu ama 
i;elimsiz denecek kadar zay1f, ya�h bir adamd1 eni�tesi; bir elin
de bir kova, obiir elinde iistii ortiilii bir tabak tutuyordu; onlar da 
dere kenarmda, otekilerin yemek kovalanm ai;maya ba�lad1klan 
yerin az otesinde golgede oturdular. Kovada temiz, 1slak bir k1-
hk i;uvahna sanlm� kavanozda ayran vard1. Ortiilii tabak �eftali 
turtas1yd1, ha.la s1cakt1. Eni�te, "Bu sabah senin ii;in pi�rdi bunu," 
dedi. "Bize gel dememi tembihledi." Rider yamt vermedi; dirsek
leri dizlerinin iistiinde, biraz one egilmi�, turtay1 iki eliyle tutup 
biiyiik lokmalarla yiyor, �eftalinin �kerli suyu i;enesinden dam
hyor, agzmdaki lokmay1 i;ignerken bir yandan da beyazlan biraz 
daha k1rmmla�n g0zlerini h1zh hizh k1rp1�tlnyordu. "Diin ak
�am evine geldim ama sen yoktun. Teyzen gonderdi. Bize gelme
ni istiyor. Diin biitiin gece gelirsin diye lambayi sondiirmedi." 

"Ben iyiyim," dedi Rider. 
"iyi degilsin. Tann verdigini geri ald1 .  Tannya inancm1, gii

venini kaybetme. Teyzen sana yard1m edebilir." 
"Hangi inani;, hangi giiven?" dedi Rider. "Mannie Ona ne 

kotiiliik etti? Ne diye gelip benim hayahma kan�1yor -" 
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"Sus!" dedi ya�h adam. "Sus!" 
Sonra kamyonlar gene c;ah�maya ba�lad1. 0 zaman soluk 

a lmay1 siirdiirmek ic;in kendine nedenler icat etmesine gerek 
kalmad 1, bir siire sonra da, yuva rlanan kiitiiklerin giiriiltiisii 
arasmda soluk alma konusunu unuttuguna inanmaya ba�lad1; 
ancak, soluk alma konusunu unuttuguna inand1gm1 anlar anla
maz, unutmad1gm1 anlad1, oyle ki son kiitiigii kaydiraga c;evir
dikten sonra ayaga kalkh, elindeki kaldirac; kancasm1 yanm1� 
bir kibriti atar gibi firlahp ath, son athg1 kiitiigiin kaydirakta
ki giiriiltiilii ini�i biterken kayd1ragm iki egimli yolunun orta
smda, yiizii kamyonda kalan kiitiige doniik durdu. Bunu daha 
once de yapm1�h - kamyondan bir kiitiigii elleriyle ahp, den
geleyip, onunla birlikte doniip kaydiraga athg1 olmu�tu, ama 
bu kiitiik kadar biiyiik degildi onlarm hic;biri; o zaman egzoz 
giiriiltiisiiyle, bo� c;ah�an h1zarm hafif v1zilhs1 d1�mda biitiin 
sesler kesildi, biitiin gozler (beyaz ustaba�mm gozleri de bun
lann a rasmdayd1) Rider'a dikilmi�ti. Kamyonun kasasma daya
d1g1 kiitiigii, c;omelip el leriyle altmdan kavrad1. Bir an tam bir 
hareketsizlik oldu. Sanki akils1z, cans1z tahta, adam1 biiyiile
mi�, kendi dogal hareketsizliginden birazm1 ona akta rm1�h. 0 
zaman bir ses yava�c;a, "Kaldird1," dedi. "Kiitiik kamyondan 
kalkh." Sonra s1ms1k1 yere basan bacaklarm sonsuz kiic;iik ha
reketlerle dizler birle�inceye kadar dogruldugunu gordiiler, 
hareket son derece kiic;iik ilerlemelerle ic;ine dogru c;ektigi kar
mna, kabarm1� gogsiine, boyun kaslarma c;1kh, gec;erken, s1k1l
m1� di�lerden dudaklan kaldird1, ba�1m tiimiiyle arkaya dogru 
c;ekti, yalmz kan c;anag1 gozlerin sabit bak1�lanm etkilemeyen 
bu hareket kollara eri�ti, dirsekleri kiitiigii ba�mm iistiinde 
dengede tutacak bic;imde kald1rd1. Aym ses, "Ya lmz bu kiitii
gii c;eviremez," dedi. "Onu kamyona geri koymay1 deneyince 
de, kiitiik onu ezer." Ancak kimse k1mildamad1. Sonra -biiyiik 
bir giic; toplamas1 olmadan- kiitiik sanki aniden kendiliginden 
adamm ba�mm iistiinden arkaya dogru firlad1, doniip giimbiir
deyerek kaydiraga atlad1; Rider dondii, egik yolun iistiinden 
tek ad1mda indi, adamlar ona yol ac;arken aralanndan yiiriidii, 
ac;1khg1 gec;ip ormana dald1; oysa ustaba�1 arkasmdan, "Rider! 
Hey, Rider," diye bagmyordu. 
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Giine� batarken o ve kopegi alh bm;uk ki lometre uzakhk
taki irmak batakhgmdaydilar - bir odadan biiyiik olmayan bir 
a\1khk daha, son ra bir kuliibe, yan yanya tahtalarla \adir be
zinden yapilm1� harap bir yer; hra�1 uzam1� beyaz bir adam, 
kap1ya dayanm1� bir tiifegin yamnda durmu�, Rider'm uzathg1 
avucundaki dort giimii� dolarla yakla�mas1m izliyor. "Bir testi 
istiyorum," dedi  Rider. 

"Testi mi?" dedi beyaz adam. "Yanm litrelik bir �i�e demek 
istiyorsun. Bugiin pazartesi. Bu hafta \ah�ma yok mu?" 

"Ben birakhm," dedi Rider. "Nerde testim?" Goriinii�te 
hi\bir yere bakmadan, yiiksek, hafif\e arkaya egi k ba�mdaki 
kan \anag1 gozlerini s1k s1k kirp1�hrarak bekledi; sonra testiyi 
kulpundan orta parmagma tak1p bacagma dayayarak dondii; 
beyaz adam o anda a niden dikkatle bak1p onun gozlerini gor
dii -sanki ilk kez goriiyordu, once k1silm1� ve israrh olan, �imdi 
de sanki gormeden bakan, aklan arhk hi\ goriinmeyen gozleri
ni- ve, 

"Dur. Ver �u testiyi ba na. Sana bir galon i\ki laz1m degil. 
Yanm litrelik �i�eyi verecegim, paras1z. Al onu git. Bir daha da 
gelme, �eye kadar-" dedi. Sonra beyaz adam uzamp testiyi tut
tu; bunun iizerine oteki testiyi savurup arkasma ahrken kolunu 
kaldmp obiir elini beyaz adamm gogsiine indirdi. 

"Dikkat et beyaz adam," dedi. "Testi benim. Paras1m ode
dim." 

Beyaz adam ona kiifiir etti. "Hay1r, odemedin. i�te paran. 
Bira k �u testiyi, zenci." 

"Testi benim," dedi Rider, sesi sakin, hatta nazikti, k1rmm 
gozlerini s1k s1k kirp1�hrmas1 d1�mda yiizii sakindi. "Paras1m 
odedim." Doniip, adama da tiifege de arkasm1 doniip yiiriidii, 
yeniden a\1khg1 ge\ip kopegin gene onun pe�inden gitmek i\in 
k1y1smda bekledigi yola geldi. ikisi birlikte, yakla�an a laca
karanhga bir \e�it san�mhk bula�hran ve evinin duvarlarmm 
uyand ird1g1 s1kmhy1 andiran bir duyguyla ona soluk alaca k yer 
b1rakmayan, ge\it vermez �eker kam1�1 duvarlarmm arasmdan 
h1zla ilerlediler. Ancak bu kez, bu duygudan ka\mak yerine 
durdu, koca testiyi kaldmp m1s1r ko\am hkacm1 \1kard1, ak�am 
karanhgmda kotii kotii kokan ham a lkolii ba�ma dikti, buzlu 
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su gibi kah ve soguk olan s1v1y1, tadm1, s1cakhg1m duyumsa
madan, bi.iyi.ik yudumlarla ic;ti, sonunda testiyi indirdiginde, 
cigerlerine hava girdi.  "Hah, bu iyi," dedi .  "Beni dene. Dene 
beni bakahm koca c;ocuk. $imdi bende seni alt edecek bir �ey 
var." 

C::ukurun soluk ald1rtmayan kara nhgmdan c;1kmca ay yeni
den parlad1; �imd i ic;erken, ilzun golgesi, ba�ma diktigi testinin 
golgesiyle birlikte, yerde uzay1p gidiyor, sonra testiyi indirip 
yeniden soluk alabilinceye kadar bogazma gi.imi.i� havay1 c;eki
yor, testiyle konu�uyordu: "Hadi bakahm. Her zaman senden 
i.isti.ini.im derdin.  Hadi bakahm. Gaster kendini." Gene dikti 
testiyi ba�ma; ic;kiyi yudumlad1g1 si.irece soguk s1vmm ne tad1, 
ne de s1cakhg1 vard1, bogazmdan soguk bir ate�le gec;en kah s1-
vmm az sonra gi.ic;li.i cigerlerinin si.irekli inip kalk1�m1 sarma
lad1gm1 duyumsad1, en sonunda ha reket eden beden i gogi.isle
digi havanm gi.imi.i� kahhgmdaki duvarmda ko�tukc;a cigerleri 
de aniden ozgi.irle�ip onunla birlikte ko�tu. $imdi iyiydi, onun 
uzun ad1mlarla ilerleyen golgesi ile yanmda ko�an kopegin gol
gesi tepe boyunca h1zla i lerleyen iki bulut gibiydiler; eni�tesi
nin gi.ic;li.ikle tepeye hrmanan c;el imsiz bedenini gordi.igi.inde, 
Rider'm ha reketsiz, uzun golgesi, havaya kaldird1g1 testinin 
golgesiyle birl ikte tepeye di.i�mekteydi.  

Ya�h adam, "Fabrikada senin gittigini soylediler," dedi.  
"Nereye gidecegini bildim. Eve gel, oglum. 0 elindeki sana 
yard1m edemez." 

"Yard1m etti bile," dedi Rider. "Zaten evimdeyim. Y1lan 
soktu beni, zehir zarar veremez arhk." 

"O zaman gel, teyzeni gor. Birak seni gorsi.in; ba�ka �ey is
temiyor: Seni gorsi.in yeter -" Ancak Rider uzakla�maya ba�la
m1�h bile. "Bekle!" 

"Bana yeti�emezsin," dedi Rider, gi.imi.i� havaya dogru ko
nu�uyordu; gogi.isledigi gi.imi.i� kahhgmdaki hava onun yamn
dan neredeyse hareket eden bir atm yanmdan gec;tigi kadar bi.i
yi.ik bir h1zla akmaya ba�lam1�h. Hafif, c;el imsiz ses gecenin son
suzlugunda kaybolmaya ba�lam1�h bile, Rider'm golgesi kopegin 
golgesiyle birlikte kilometreleri a�1yor, gogsi.i derin, gi.ic;li.i soluk
larla hava gibi ozgi.ir inip kalk1yordu, c;i.inki.i arhk iyiydi. 
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Derken, gene ic;tiginde, arhk s1vmm agzmdan girip ic;ine 
gitmedigini  aniden fark etti. Yutkunuyor ama ic;ki bogazmdan 
a�ag1 akm1yor, agz1m, bogaz1m dolduran kah, hareketsiz siitun, 
herhangi bir geri tepme ya da tiksinme olmadan kendiligin
den, girtlagmm bozulmam1� bic;imini koruyarak d 1�an firhyor, 
ay 1�1gmda parhyor, parc;alanarak c;igle kaph otlarm binbir c;e�it 
mmlhs1 arasmda kayboluyordu.  Gene ic;ti .  Gene s1v1yla kaskah 
dolan agzmm kenarlarmdan buz gibi iki derecik akh; o soguk 
havay1 cigerlerine c;ekerken, gene bic;imi bozulmam1� siitu n  gii
mii� giimii� panlday1p titreyerek yere indi; testiyle konu�u rken 
onu kaldirm1�, havada tutuyordu: "Tamam. Seni bir kez daha 
denerim. Koydugum yerde durmaya karar verirsen, rahat b1ra
kmm." ic;ti, iic;iincii kez girtlagm1 doldurdu, aym parlak bozul
mam1� siitunun yinelemesinden bir saniye once testiyi indird i, 
gogsii h1zla inip kalkarak sonunda solu k alabilinceye kadar se
rin havay1 ic;ine c;ekti.  M1sir koc;amm dikkatle testinin agzma 
geri hkad1, h1zh h1zh soluyor, gozlerini kirp1�tmyordu, yalmz 
kalan golgesi tepenin egimi boyunca otelere, geceye bulanm1� 
diinyanm sonsuz karma�1khgma dogru uzamyordu. "Tamam," 
ded i. "Ben yanh� anlam1�1m. Bana gerektigi kadar yard1m et
mi�. iyiyim �imdi. Daha fazla istemez." 

�ay1rdan, c;ocukken bo� enfiye kutulan, pash ko�um to
kalan, c;ekme zinciri parc;a"lanyla, ara sira da gerc;ek bir teker
lekle oynad1g1 ku mlu hendegin ac;ilm1� kara-giimii� agzmdan 
gec;erken penceredeki lambay1 gorebiliyordu; baharda, teyze
si mutfak penceresi nde ba�mda beklerken c;apalad1g1 bahc;enin 
0 boliimiinii gec;ti, daha yiiriimeyi ogrenmemi�ken tozlarmm 
ic;inde yuvarlamp emekledigi otsuz boliimii nii de gec;ti .  Eve, 
odaya, 1�1gm ic;ine girdi; kap1da durdu, ba�1m, gormekte zorlu k 
c;ekiyormu� gibi geriye atm1�h, kulpu nu pa rmagma takhg1 testi 
bacagma dayah. "Alec Eni�te, beni gormek istedigini  soyledi," 
dedi. 

"Yalmz gormek degil," dedi teyzesi . "Eve gel istedim, sana 
yard1m edebiliriz." 

"Ben iyiyim. Yard1ma gerek yok." 
"Hayir," dedi teyzesi. iskemleden kalk1p geld i, diin mezar

da tuttugu gibi Rider'm kolunu s1k1ca tuttu. Gene diinkii gibi 

1 28 



elinin altmdaki bu kol demir gibiydi.  "Hayir! Alec eve gelip de 
daha giine�in batmasma <;ok varken senin fabrikadan <;1k1p git
tigini anlatmca, neden bunu yaphgm1, nereye gittigini anlad1m. 
Bunun sana yaran olmaz." 

"Oldu bile. iyiyim �imdi." 
"Yalan soyleme bana," dedi teyzesi.  "Bana hi<; yalan soyle

medin. $imd i  de soyleme." 
0 zaman soyledi .  Kendi sesiyle, hiiziin ve �a�kmhk belirt

meden, bu odamn duvarlarmm da az sonra dar gelmeye ba�la
yacag1 gogsiiniin devasa inip kalk1�larmdan <;1kan al<;ak bir ses
le konu�tu. Ancak bir an sonra <;1k1p gidecekti buradan. 

"Hayir," dedi. "Hi<; yaran olmad1." 
"Olmaz da! Sana Tanndan ba�ka hi<;bir �ey yard1m ede

mez. Ondan yard1m iste! Anlat Ona. Seni duymak, sana yar
d1m etmek istiyor!" 

"Tannysa benirn anlatrnarn gerekmez. Tannysa zaten bili
yordur. i�te burday1rn. Gelsin de bir hayn dokunsun bakahm." 

"Diz <;ok!" diye bagird1 teyzesi. "Diz <;ok de yalvar Ona!" 
Arna yere basan dizleri degil, ayaklanyd1. Bir siire arkasmdan 
gelen teyzesinin tahtalarm iistiindeki aya k  seslerini, kap1ya ge
lip arkasmdan seslendigini duydu: "Spoot!  Spoot!" diye sesle
niyordu teyzesi, ay 1�1g1yla benek benek bah<;enin otesinden, 
<;ocuklugunda, yeniyetmeliginde ona seslendikleri add1 bu, 
birlikte <;ah�tlg1 adarnlardan, yoluna <;1k1p sonradan u nuttugu 
ads1z parlak kara kadmlardan, Mannie'yi goriip, "Bu i� burada 
biter," dernesinden onceydi; o zarnan ona Rider demeye ba�la
rn1�lard1. 

Fabrikaya vard1gmda heniiz gece yansm1 ge<;mi�ti. Arhk ko
pek yoktu yamnda. Bu kez nerede, nastl oldugunu ammsayam1-
yordu. Once kopege bo�alan testiyi firlatt1g1m amrnsar gibi oldu. 
Ancak daha sonra baktI, testi hala elindeydi, bo� da degildi; ger
<;i �imdi her i<;tiginde i<;ki agzmm kenarlanndan iki buzlu akm
tiyla inip gornlegini, tulurnunu 1slahyordu; oyle ki, arhk yutarna
d1g1 halde, hep tad1, s1cakhg1, dahas1 kokusu kalrnayan s1vmm 
ac1 soguklugu i<;inde yiiriiyordu. "Ustelik," dedi. "Ben ona bir 
�ey atrnam. Hak ederse, yak1mmda duruyorsa tekmeleyebilirirn. 
Arna hi<;bir kopegi iistiine bir �ey ahp kovalamarn." 
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Ac;1khga girip, sessizce yiikselen ay san�1m kereste y1gmla
n arasmda durdugunda testi ha.la elindeydi.  $imdi de engelsiz 
uzanan golgesinin ortasmda duruyor, diin ak�am bashg1 gibi 
golgesine bas1yor, biraz sallanara k  gozlerini k1rp1�tmp, iist iiste 
y1g1lm1� kerestelere, kayd1raga, yanm beklemek iizere dizilen 
kiitiiklere, ay 1�1gmda agarm1�, suspus duran kazan kuliibesine 
bak1yordu. Ve her �ey gene yolundayd1.  Gene k1pirdad1. Arna 
k1p1rdamad1, ic;iyordu, soguk, h1zh, tats1z s1v1y1 yutmas1 gerek
miyordu, oyle ki ic;kinin bogazmdan a�ag1, ic;eri mi, yoksa d1�a
n mi gittigini bilmiyordu. Arna her �ey yolundayd1. Gene yii
riimeye ba�lad1, �imdi testi de yok olmu�tu, ne zaman, nerede, 
bilmiyordu. Ac;1khg1 gec;ti, kazan kuliibesine girip onu da gec;ti, 
zaman tuzagmm kav�aks1z ters donemecinden a�1p alet odas1-
nm kap1sma geldi, tahtalarm birle�tigi yerlerin ardmda lamba
nm olgiin 1�1g1, yiikselip alc;alan can h  golgeler, mmlhh sesler, 
ahlan zarlarm bas1k hkirhlan, eli siirgiilii kap1da, giirii ltiilii, 
sesi de yiiksek: "Ac;m �unu. Benim. Yilan soktu, olecegim." 

Derken kap1dan ic;eri girmi�ti, a let odasmdayd1.  Aym yiiz
ler vard1 - kereste ekibinden iic; ki�i, fabrika i�c;ilerinden iic; dort 
ki�i, kalc;a cebindeki koca tabancayla beyaz gece bekc;isi, bekc;i
nin oniinde yerde madeni ve kag1t paralardan kiic;iik bir y1gm, 
adma Rider denen ve Rider olan adam, yere c;omelmi� duran 
c;emberin ba�mda, ayakta, biraz sallamyor, gozlerini kirp1�hn
yor, beyaz adam gozlerini dikmi� ona bakarken Rider'm yiizii
niin olii kaslan giiliimseme bic;imini ahyor. "Yer ac;m kumar
bazlar," dedi.  "Yer ac;m. Yilan soktu beni, bana zehir i�lemez." 

"Sarho�sun sen," dedi beyaz adam. "C::1k, git burdan. Zen
ciler, biriniz kap1y1 ac;sm, c;1karm onu burdan." 

"Tamam beyaz ada m," ded i Rider, sesini yiikseltmeden. 
Yiiziinde, kirp1�hrd1g1 kirm1z1 gozlerinin altmda, hala donup 
kalm1� o hafif giiliimseme; "Sarho� degilim. Diizgiin yiiriiye
miyoru m, c;iinkii cebimdeki senin �u paran agirhk yap1yor." 

$imdi o da diz c;okmii�tii, son haftahgmm geri kalan al
h dolan yerde oniindeydi, gozlerini kirp1�tmyor, hala kar�I
smdaki beyaz adamm yiiziine giiliimseyerek bak1yordu, gene 
giiliimseyerek beyaz adam bahis tutu�urken zarlarm elden ele 
gec;mesini, beyaz adamm oniindeki kirli, eski paralar y1gmmm 
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gitgide biiyiimesini seyretti, beyaz adamm zar ahp arka arkaya 
iki i;ifte bahsi kazand1gm1, sonra yirmi be� sentlik bir partiyi 
kaybettigini gordii, sonunda zarlar eline geldi, avcunun ii;inde 
hk1rdad1, madeni para la rdan birini ortaya siirdii. 

"Bir dolar koyuyorum," dedi, zarlan ath, beyaz adam zar
lan toplay1p geri verirken Rider ona bakh. "Dursun," dedi. "Be
ni yilan soktu, neyle olsa gei;erim." Yeniden zarlan ath, Bu sefer 
bir zenci onlan ahp ona geri verdi. Gene, "Dursun," dedi, zar
lan ath ve beyaz adamm elinin zarlara uzanmas1yla o da eli
ni uzahp adam1 bileginden yakalad1, zarlarla paramn iistiinde 
i;omelmi�, ikisi yiiz yiize duruyorlard1, Rider sol eliyle adam m  
bilegini tutuyor, yiiziinde hala 0 kaskah donmu�, olii giiliimse
me, sesi sakin, neredeyse sayg1h, "Hileli zarlarla bile gei;erim. 
Arna bu oteki i;ocuklar -" diyordu . Sonunda beyaz adamm 
avcu ai;1ld 1, ikinci i;ift zar yere, birinci i;iftin yanma yuvarland1, 
beyaz adam elini Rider'dan kurtanp ayaga ve geri firlad1, elini 
tabancasm1 koydugu arka cebine uzattl. 

Ustura Rider'm boynunda pamuklu bir sicimle as1hyd1, 
gomleginin altmda, kiirekkemiklerinin arasmda duruyordu. 
Tek bir hareketle usturay1 omzunun iistiinden one ahp ipinden 
kurtard1 ve b1i;ag1 ai;ti, b1i;agm s1rh s1kilm1� yumrugunun ii;in
de eklemlerine dayand1, ba�parmag1yla b1i;agm sapm1 kapanan 
parmaklarma dogru bashrd1, oyle ki, yan i;ekilmi� tabanca pat
lamadan bir saniye once, usturayla degil, aslmda savurdugu 
yumruguyla beyaz adamm bogazma vurdu, aym hareketi ustu
rayla siirdiiriince, ilk f1�kiran kan eline de koluna da degmedi.  

2 

Her �ey bittikten sonra -i;ok siirmedi; ertesi giin- tutukluyu h1-
zar fabrikasmm iii; kilometre kadar otesinde bir zenci okulun
da asilm1� buldular. Savc1 oliime bilinmeyen ki�i ya da ki�ilerin 
neden olduguna be� dakika ii;inde hiikmetti, cesed i yakmlarma 
teslim etti - �erif yard1mc1s1 bunlan kansma anlahyordu. Mut
faktayd1lar. Yard1mcmm kans1 yemek yap1yordu. Tutuklu diin 
gece yansmdan hemen once hapishaneye getirildiginden bu 
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yana uyumam1�h �erif yard1mc1s1, ayaktayd1 ve �ok �ey yap
m1�h, �imdi uykusuzlu ktan, aceleyle, geli�igiizel zamanlarda 
yedigi �abuk yemeklerden bitkindi, sobanm yanmda bir iskem
lede oturuyordu, bitkindi, hem de biraz fazlaca heyecanhyd1.  

"$u Allahm belas1 zenciler," dedi .  "Ba�1m1za daha �ok dert 
a�mad1klarma �a�1yorum valla. <;iinkii neden? <;iinkii insan 
degil bunlar. Goriinii�leri insan gibi, arka ayaklarmm iistiinde 
yiiriiyiip konu�abi liyorlar, sen onlan anlayabil iyorsun, samyor
sun ki onlar da seni anlar, en azmdan zaman zaman. Arna nor
mal insanca duygulara gelince, insanlarm ince duygularma ge
l ince, manda siiriisiinden farks1z bunlar. $imdi bugiinkii adam1 
ele al-" 

"Ke�ke ele alsan da," dedi kans1 sert�e. Bir zamanlar giizel 
olan, iri yap1h bir kadmd1; �imdi sa�lan kirla�maya ba�lam1�h, 
boynu kesinl ikle �ok k1sayd1; cam s1kilm1� gibi goriinmiiyordu, 
aslmda sakindi  ama k1zm1�h. Dstelik o giin bir kuliipte oyuna 
gitmi�, elli sentlik en biiyiik odiilii kazanm1�, anca k ba�ka bir 
iiye puanlarm yeniden sayilmasmda diretmi�, oyunun tiimii
niin sonu�lan ge�ersiz sayilm1�tl. "Hi� olmazsa benim mutfa
g1mdan �1kar �u adam1. Siz �erifler! Biitiin giin adliyede otu
rup �ene �alarsm1z. iki ii� ki�inin gelip burnunuzun dibinden 
tutuklunuzu alabilmesine �a�mama h. Ayaklanmz1, k1�lanmz1 
birazc1k kipirdatsamz altm1zdan iskemlelerinizi, masalanmz1, 
oturdugunuz pencere i�lerini de ahrlard1," dedi .  

"O Birdsong tayfas1 oyle iki  ii� ki�i degil," dedi �erif yar
d1mc1s1. "Kirk iki tane etkin oylan var. Maydew'yla ikimiz bir 
giin se�men l istesini  ahp sayd1k. Arna dinle -" Kans1 elinde bir 
yemekle ocaktan dondii. 0 ge�erken �erif yard1mc1s1 aceleyle 
ayaklanm toplad1, kadm nerdeyse kocasmm iistiinden ge�ip 
yemek odasma gitti. $eri f yard1mc1s1 kend ini duyurabilmek 
i�in sesini yiikseltti .  "Kans1 onu birak1p Oliiyor. Tamam. Arna 
o yas tutuyor mu, ne gezer. Cenazede en �ok �ah�an o. Dedikle
rine gore tabutu �ukura koymalarm1 bile beklemeden bir kiirek 
kap1p iistiine toprak atmaya ba�lam1�, buldozerden hizh. Arna 
bunu bir yana b1rakahm -" $erif yard1mc1smm kans1 geri gel
di .  0 da gene ayaklanm �ekip sesini a l�alth. "- belki de kans1 
konusundaki duygulan boyleydi .  Kimseyi kansm1 gommekte 
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acele etti diye suc;layamazsm, onu acele mezarhga gondermekte 
de parmag1 yoksa tabii. Arna ertesi gun ate�c;inin d1�mda i�e ilk 
gelen o, buhar c;1kmasm1 birak, daha ate�c;i ate�ini bile yakma
dan fabrikaya geliyor. Be� dakika once gelse, kaldmp eve yat
maya yollamak ic;in Birdsong'u uyandirmakta ate�c;iye yard1m 
edebilir, ya da Birdsong'un girtlag1m o zaman kesip herkesi 
zahmetten kurtarabilirdi.  

"i�te, i�e geliyor, ilk i�ba�1 yapan adam o, oysa McAndrews 
ve ordaki herkes onun o gun izin almasm1 bekliyor, c;unku bir 
zenci bile tatil yapmak ic;in kansm1 yeni gommu� olmaktan daha 
iyi bir bahane bulamaz; adam beyaz olsa, kansma besledigi duy
gular ne olursa olsun, sayg1smdan gelmez i�ine, kuc;uk bir c;ocuk 
bile o gun i�e gelmemeyi akil ederdi, hem de o gunun gundeli
gini alacagm1 bile bile. Arna o bunu yapm1yor. ilk  i�ba�1 yapan 
o, daha i�ba�1 dudugunun c;almas1 bitmeden bir kutuk kamyo
nundan otekine athyor, uc; metrelik servileri tek ba�ma kaldmp 
kibrit c;opu gibi firlahp atiyor. Ve sonunda tam herkes onu oyle 
kabul etmi�ken, oyle kabul edilmek istedigini du�unmekteyken, 
ogleden sonramn orta yerinde McAndrews'a ya da herhangi ba�
ka birine, izninizle, ho�c;a kal, eyvallah demeden c;ekip gidiyor, 
tam bir galonluk viskiyi, kafa patlatan beyaz kahr viskisini ali
yor ve sonra dogruca fabrikaya geri donuyor, Birdsong'un on be� 
y1ld1r fabrikada c;ah�an zencilerle oynad1g1 hileli barbutun us
tune geliyor; hileli zarlarm ustundeki noktalan saymas1m ogre
necek ya�a geldiginden bu yana hie; ses c;1karmadan kazancmm 
yuzde doksamm kaybettigi o hileli barbutun ba�ma c;okuyor ve 
be� dakika sonra Birdsong'un g1rtlagm1 boyun kemigine kadar 
kesiyor." �rif yardunc1smm kans1 yeniden onunden gec;ti, 0 da 
yeniden ayaklanm toplay1p sesini yukseltti. 

"Boylece benle Maydew oraya gittik. i�e yarayacagm1 san
d1gun1zdan degil, c;unku gun agamken o Jackson, Tennessee'yi 
boylam1� olurdu; hem onu yakalamarun en kolay yolu Birdsong 
tayfasmm pe�inden aynlmamakh. Elbet onlar onu buldugunda 
geri getirmeye degecek bir �y b1rakmazlard1 ama, dosya kapa
mrd1. Onun ic;in adamm evinin ordan gec;memiz tamam1yla �ns 
eseri oldu; neden gittigimizi bile anunsam1yorum �imdi, ama git
tik, ve ordayd1. Surgulu kapmm arkasmda bir dizinde ac;1k ustu-
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ra, obiir dizinde dolu tiifekle mi oturuyordu? Hay1r. Uykudaydi. 
Ocagm iistiinde ic;indekilerin hepsini yedigi koca bir bezelye ten
ceresi, yalmzca ba�1 verandanrn kenarmda gOlgede, arka bahc;ede 
giin�in altmda serilrni� uyuyor; arka kap1da ay1yla boynuzsuz 
boga k1rrnas1 gibi bir kopek avaz avaz havhyor. Onu uyandmyo
ruz, kalk1p oturuyor, 'Tarnarn beyaz adarnlar, ben yaphrn. Yalmz 
beni kilit altma sokrnaym,' diyor. Maydew diyor ki, 'Bay Bird
song'un akrabalan da seni kilit altma sokrnazlar. Seni bir yakalar
larsa istedigin kadar terniz hava ahrsm,' diyor; o da, 'Ben yapbrn. 
Yalmz kilit altma alrnaym,' diyor - kilit altma ahnrnarnas1 konu
sunda �rife ogiit, talirnat veriyor; tarnarn, yaprn1�, c;ok fena, arna 
�u anda terniz havadan kesilrnesi onun ic;in hie; uygun degilrni�. 
Boylece onu arabaya bindirdik, o s1rada ya�h kadm soluk soluga 
ko�arak yoldan c;1k1p geldi -anas1, teyzesi ya da oyle bir �ey-, bi
zirnle gelrnek istiyordu; Maydew, biz adarn1 kapatrnadan Bird
song'un akrabalan yeti�irse kadmm kendine de ne yapacaklanm 
anlatrnaya c;ah�b arna kadm gene de geliyor; Maydew, belki de, 
dedi, Birdsong'un akrabalan bize yeti�irse kadmm arabada olrna
s1 iyi bile olur; ne de olsa kanunu engellernek onaylanacak bir �ey 
degil, her ne kadar Birdsong'la ili�ki gec;en yaz Maydew'un sec;i
rni kazanrnasm1 saglad1ysa da. 

"Boylece kadm1 da arabaya ald1k, adarn1 kasabaya hapisha
neye getirdik, Ketcharn'a teslirn ettik; Ketcham onu rnerdiven
lerden c;1kanrken ihtiyar kadm da pe�inden gidiyor, ta hiicreye 
kadar; bir yandan da Ketcharn'a, 'Onu iyi yeti�tirrneye c;ah�hrn. 
iyi c;ocuktur. �irndiye kadar ba�1 hie; derde girrnedi.  Yaphgmm 
kar�1hg1m gorecek. Arna onu beyaz adarnlara verrne,' deyip du
ruyor; sonunda Ketcham ona doniip, 'Sen de, o da bunu o be
yaz adarnlan sabunsuz hra� etrneye ba�larnadan once dii�iin
seydiniz,' diyor. Boylece Ketcham hiicreye ikisini birden kapat
rn1�, c;iinkii Maydew gibi o da dii�iinrnii� ki, ya�h kadmm orada 
onunla olrnas1, bir �ey c;1karsa Birdsong tayfas1 iistiinde iyi bir 
etki yapar; ne olur ne olrnaz, Maydew'un donerni bitince kendi 
�erif aday1 rnaday1 olur belki diye. Boylece Ketcham a�ag1 ge
ri doniiyor, c;ok gec;rneden de prangah rnahkurnlar gelip yukan, 
kodese c;1k1yor; Maydew �irndilik i�ler duruldu diye dii�iinrneye 
ba�larn1�ken birden bir hayk1rrna duyuluyor, ac1yla inleme degil, 
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hayk1rma: Sozleri olmayan bir haykirma bu; Ketcham tabancas1-
m kap1p gerisingeri merd ivenlerden kodese prangahlarm kogu
�una ko�uyor, oradan zencinin hiicresinin i<;ini gorebiliyor; ihti
yar kadm bir ko�eye biiziilmii�, zenci demir karyolay1 <;ak1h ol
dugu yerden sokmii�, hiicrenin orta yerinde karyolay1 bebek be
�igi gibi ba�mm iistiinde tutuyor, bag1ra bag1ra ya�h kadma, 'Ben 
sana zarar vermem,' diyor, karyolay1 f1rlahp duvara ahyor, sonra 
gelip o <;elik parmakhkh kap1y1 yakahyor, tuglalan, mente�ele
riyle birlikte kap1y1 sokiiyor, cibinlikten pencere teli gibi tepesin
de tutup bagmyor, 'Tamam. Ta mam. Ka<;maya <;ah�m1yorum.' 

"Elbette Ketcham hemen orac1kta vurabilirdi onu, ama, dedi
gim gibi, madem kanunsuzluk olacakh, o zaman ilk ad1m1 atmak 
Birdsong'un adamlarmm hakk1yd1.  Boylece Ketcham vurmu
yor onu, bunun yerine demir kap1dan gerileyip iist iiste y1gilan 
prangah zencilerin arkasmdan atlay1p bagmyor, 'Yakalaym onu! 
Yere yahrm!' Ancak zenciler ilk ba�ta ona yakla�am1yor, geri du
ruyorlar; sonunda Ketcham aralarma girip yeti�ebildiklerini tek
meliyor, yeti�emediklerine tabanca mn kabzas1yla vuruyor da, 
onlar o zaman zencinin iistiine yiiriiyor. Ketcham diyor ki, tam 
bir dakika bu zenci iistiine gelenleri yakalay1p pa<;avra bebekleri 
atar gibi odamn obiir yanma f1rlatm1�, bir yandan da, 'Ka<;maya 
<;ah�m1yorum, ka<;maya <;al�m1yorum,' deyip duruyormu�. So
nunda yere yahrm1�lar, iistiinde yerde bir alay zenci kafas1, kolu, 
bacag1 kaymyor; Ketcham diyor ki, o zaman bile arada s1rada bir 
zenci oda boyunca havada u<;up, u<;an sincap gibi yere seriliyor, 
gozleri otomobil farlan gibi f1rlam1�; sonunda yerde kahyor; Ketc
ham gidip adama eri�inceye kadar, zencileri birer birer iistiinden 
soyuyor; sonunda, kiimenin altmda onu gordiigiinde, o giiliiyor, 
gozlerinden cam bilyeler gibi iri gozya�lan dokiiliiyor, yiiziinden 
inip, kulaklanm ge<;ip yerde baloncuk patlamasma benzer bir <;e
�it ses <;1kanyor bunlar, biri yere ku� yumurtalan dii�iiriiyormu� 
gibi. Zenci giiliiyor, giiliiyor, bir yandan da, 'Anla�1ld1, dii�iinme
den edemiyorum; anla�Ild1, dii�iinmeyi b1raka m1yorum,' diyor. 
Ya buna ne demeli?" 

Kans1 yemek odasmdan, "Bu evde yemek yiyeceksen onii
miizdeki be� dakika i<;inde yersin derim," diye sesleniyor. "Be� 
dakika sonra sofray1 toplay1p sinemaya gidiyorum." 
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Eski insanlar 

1 

il k  ba�ta hii;bir �ey yoktu. Siirekli, soguk, hafif yagmur var
d1, kas1m sonu �afagmm degi�mez kur�un renkli 1�1g1, bu 1�1-
gm ii;inde bir yerlerde bulu�up onlara dogru ko�an kopeklerin 
sesleri . Derken Sam Fathers i;ocugun arkasmda durup, hemen 
hemen ilk kez doldurulan ilk tiifegiyle ilk ko�an tav�amm vur
dugu giin arkasmda durdugu gibi durup, omzuna dokundu 
ve i;ocuk titremeye ba�lad1 ama ii�iidiigiinden degil .  0 s1rada 
geyik oradayd1. Ortaya i;1k1p goriinmedi; yalmzca oradayd1, 
hayalet gibi degildi ama sanki 1�1gm tiimiinii kendi ii;inde top
lam1�h, 1�1gm kaynag1 oymu� gibi, sanki yalmzca 1�1gm ii;in
de hareket etmiyor, aym zamanda 1�1g1 yay1yordu ve ko�maya 
ba�lam1�h bile, geyikleri hep gordiigiiniiz gibi, siz onu gorme
den once o sizi gormii�, saniyenin binde biri ii;inde ilk atlay1�1-
m yapm1�h; havada siiziiliirken, boynuzlan o soluk 1�1kta bile 
sanki ba�mm iistiinde sallanan kiii;iik bir sahncakh iskemle. 

"$imdi," dedi Sam Fathers. "�abuk ate� et, acele etme.'' 
�ocuk ate� ettigini hii; ammsam1yordu. Babas1, babasmm 

ikiz karde�i, onlarm babalan gibi o da seksen ya�ma kadar ya
�ayacak ama hii;bir zaman o giin ate� ettigini, dipi;igin omzun
daki geri tepmesini bile ammsamayacakh. 0 tiifegi sonradan 
ne yaphgm1 da ammsamad1. Ko�uyordu.  Derken geyigin ba�m
da durmu�tu, hayvanm bedeni h1zla ko�ar durumda kalm1�h, 
olii gibi degildi, i;ocuk onun ba�mda titriyor, sars1hyordu, Sam 
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Fathers gene yanmdayd1, b1\ag1 uzatlyordu. "Onden yakla�
ma," dedi Sam. "Olmediyse ayaklanyla seni par\a par\a eder. 
Arkadan yakla�, once boynuzlanndan yakala ki sen geri Sl\ra
yana kadar ba�1m a�ag1da tutabilesin. Sonra da obiir elini geti
rip parmaklanm burun deliklerine sok." 

<;ocuk soyleneni yaph - geyigin ba�1m geri \ekti, bogaz1m 
gerdi ve Sam Fathers'm b1\ag1yla kesti; Sam egilip ellerini  du
mam tiiten sicak kana bahrd1, \Ocugun yiiziinde one arkaya 
siiriip sildi. Sonra Sam'in borusu islak, kur�un renkli ormanda 
bir\ok kez \mlad1 ve kopekler bir dalga halinde ko�up geldiler, 
\evrelerinde kayna�maya ba�ladilar, her biri geyigin kamm bir 
kez yalad1ktan sonra Tennie'nin Jim'le Boon Hogganbeck onlan 
kovalay1p uzakla�tlrd1, sonra adamlar geldiler, ger\ek avc1lar -
tiifegi hi\ �a�mayan Walter Ewell, Binba�1 de Spain ve ya�h Ge
neral Compson ve \ocugun kuzeni, McCaslin Edmonds, babas1-
nm k1z karde�inin torunu, kendinden on a lh ya� biiyiik, ancak 
kendi de Mccaslin de tek \Ocuk olduklarmdan ve \Ocuk dog
dugunda babas1 yetmi�ine yakla�hgmdan, kuzenden \Ok aga
bey, ikisinden de \Ok baba-, hepsi atlarmm iistiinde oturmu�, 
onlara bak1yorlar: Yetmi� ya�mda ki ya�h adama - iki ku�aktan 
bu yana zenci, ama yiiz hatlan ve duru�u hala Chickasaw re
isi babasmm izlerini ta�1yan Sam Fathers'a ve yiiziindeki kanh 
ellerin izleriyle orada duran, �imdi dik dump titremesini belli 
etmemekten ba�ka yapacak bir �eyi kalmam1� olan \Ocuga ba
k1yorlar. 

Kuzeni, "iyi yaph m1, Sam?" diye sordu. 
"iyi yaph," dedi Sam Fathers. 
i lk oldiirdiigii geyigin kamnm damgas1m sonsuza kadar 

ta�1yacak olan beyaz \Ocukla, esmer ya�h adama bak1yorlard1; 
ya�h adam m  anne ve baba soyunu n her ikisinde de vah�i kral
lar vard1, kanh el leri, \Ocugun daha once zaten al\akgoniillii
liikle, sevin\le, ozveri ve aym zamanda gururla onun ogret
menliginde kabul ettigi �eyi resmen kutsam1�h, o kadar; bu el
ler, bu dokunu�, \Ocugun sonunda dokmeye deger bulundugu 
bu ilk degerli kan, \Ocukla adam1 oylesine sonsuza dek birle�ti
riyordu ki, adam, tiim reislerle krallarm girdigi topragm altma 
girdikten sonra bile, \Ocugun ya�ayacag1 yetmi� y1lda, seksen 
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y1lda ya�amm1 siirdiirecekti; - heniiz yeti�kin bir erkek olma
yan i;ocuk, biiyiikbabasmm ya�ad1g1 memlekette, onunkine ya
km bir ya�am siirerek biiyiiyecek, biiyiikbabasmm kendine b1-
rakhg1 topraklan o da torunlanna birakacakh; yetmi�ini a�km 
ya�h adamm dedeleri hii;bir beyaz adam girmeden i;ok once bu 
topraklann sahibiydi, ama kendi irklarmdan herkesle birl ikte 
�imdi yok olup gitmi�lerdi; miras birakhklan kan bir ba�ka 1r
km damarlarma gei;mi�, bir siire kole bile olmu�, �imdi de k1sir, 
Sam Fathers'm i;ocugu olmad1gmdan, izledigi yabanc1 ve kai;1-
mlmaz yolun sonuna yakla�m1�h. 

Sam'in babas1, kendi kend ine Doom ad1m takan Ikkemo
tubbe'ydi. Sam i;ocuga bunu anlatm1�h - ya�h Issetibbeha'mn 
k1z karde�inin oglu olan Ikkemotubbe'nin nas1l geni;liginde 
New Orleans'a kai;tigm1, yedi yil sonra yanmda, admm �ovalye 
Soeur-Blonde de Vitry oldugunu soyleyen Frans1z bir arkada�
la dondiigiinii, bu Frans1z'm da herhalde kendi ailesinin Ikke
motubbe'si oldugunu ve adamm daha o zamandan Ikkemotub
be'ye Du Homme demeye ba�lad1gm1 anlatm1�h; Ikkemotubbe 
geri donmii�, yuvaya gelmi�ti, yan mda, bu yabanc1 Aramis ve 
Sam'in annesi olacak olan, zenci-beyaz kirmas1 bir kole kadm 
ve sim dantelli  �apkas1yla ceketi ve ii;inde bir ayhk kopek yav
rulan bulunan �arap sand1g1 bir sepet ve ii;inde ince toz �ekere 
benzer beyaz bir toz bulunan altm enfiye kutusu vard1. Gene 
Sam anlatm1�h, onu irmak iskelesinde bekar geni;liginden iii; 
dort arkada�mm kar�1lad1gm1, duma m tiiten me�alenin 1�1g1 
�apkasmm parlak band1yla ceketinin iistiinde pmldarken Do
om'un nas1l i;amurlarm iistiinde i;omelip kopek yavrularmdan 
birini  sepet sand1ktan i;1kard1gm1, yavrunun dilinin iistiine be
yaz tozdan bir tutam koydugunu, yavrunun onu tutanm elin
den atmasma firsat kalmadan oldiigiinii. Ve Sam anlatm1�h, 
olen Issetibbeha'nm yerine oglu Moketubbe'nin, Doom'un �i�
man kuzeninin gei;tigi c;iftlige nas1l dondiiklerini ve ertesi giin 
Moketubbe'nin sekiz ya�mdaki oglu nun nas1l aniden oldiigii
nii ve o giin oglenden sonra Moketubbe'yle otekilerin i;ogunun 
(Sam bunlara Halk diyordu) gozleri oniinde Doom'un �arap 
sand1gmdan bir yavru kopek daha i;1kanp onun da diline bir 
tutam toz koydugunu, Moketubbe'nin tahttan feragat ettigi-
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ni ve Doom'un, Frans1z arkada�mm zaten ona vermi� oldugu 
Adam ad1m ald1gmi. Nasil ertesi giin, tahta i;1kma kutlamala
n sirasmda Doom'un o sirada hamile olan melez kadm la miras 
olarak heniiz kendine kalan kolelerden birinin evlendigini i lan 
ettigini (Sam Fathers, Chickasaw dilinde iki-Babas1-Vard1 anla
mma gelen ad1m boyle alm1�), iki yil sonra da adam1, kad1m ve 
i;ocugu, kendi i;ocugu olan i;ocugu, beyaz bir kom�usu na, Ca
rothers McCaslin'e sathg1m gene Sam anlatm1�h. 

Bunlar yetmi� y1l once olmu�tu. <:;ocuk onu ilk tamd1gmda 
Sam Fathers altm1� ya�mdayd1 - uzun boylu olmayan, daha i;ok 
tiknaz bir adam, goriinii�te pek yerinden k1m1ldamayan, kas
lan gev�ek biri gibi, ama geri;ekte oyle degi l, yetmi�inde bile 
tek beyaz teli olmayan sai;lan at yelesi gibi, yiiziinde de ya�1-
m gosteren hit;bir �ey yok, ta ki giiliimseyene kadar; zenci kam 
ta�1d1gmm goriiniirdeki tek izi, sai;lanyla hrnakla rmdaki hafif 
donukluk, bir de gozlerinde dikkatinizi i;eken bir �ey, her za
man orada olmad1g1 ii;in dikkatinizi i;eken, istirahat halindey
ken ortaya i;1kan, o durumda bile her zaman goriilmeyen bir 
�ey - gozlerin bit;imi ya da renginde degil, ama ifadesinde beli
ren bir �ey; bunun ne oldugunu i;ocugun kuzeni ona soylemi�
ti: Ham'den ald1g1 bir miras degildi bu ifade, kullugun degi l, 
koleligin, kamndaki bir bOliimiin kolelerin kamndan geldigi
ni bi lmenin gozlerdeki anlahm1yd1.  McCaslin, "Kafesteki ya�
h bir aslan ya da ay1 gibi," ded i. "Kafeste dogdu, biitiin hayah 
boyunca da kafesteydi; ba�ka bir �ey bi lmiyor. Derken burnu 
bir koku ahyor. Herhangi bir koku olabilir, herhangi bir �eyin 
yamnda n gei;ip sonra onun burun deliklerine gelen bir esin
ti. Arna o bir an it;in bu kokuda kendi gozleriyle hit; gormedigi 
k1zgm i;olii ya da kam1�hg1 buluyor, belki de gorse tamyamaya
cag1, gitse it;inde barmamayacagm1 herhalde bildigi yeri bulu
yor. Arna arhk koklad1g1 bu yer degil.  Kafesin kokusunu duyu
yor. 0 daki kaya kadar duymam1�h kafesin kokusunu.  0 anda 
k1zgm kumlar ya da kam1�hk burun deliklerine iifledi ve uzak
la�h, �imdi tek duyabildigi koku kafes oldu. Gozlerine o ifadeyi 
veren �ey i�te bu." 

"O zaman birak da gitsin !"  dedi i;ocuk. "Bira k  gitsin!" 
Kuzeni k1saca giildii. Sonra giilmeyi, daha dogrusu o se-
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si c;1karmay1 birakh, aslmda hie; giilmemi�ti. "Onun kafesi 
McCaslin' ler degil," dedi kuzeni.  "Sam vah�i bir adamd1. Dog
dugunda, kiic;iik beyaz kan�1m1 d1�mda, iki taraftan da ta�1d1-
g1 kanda birc;ok �eyin bilgisi vard1; bu bilgiler bizim kamm1z
dan o kadar c;ok once ehlile�tirilip c;1kanld1 ki, biz yalmz onlan 
unutmakla kalmad1k, kendimizi kendi kaynaklanm1zdan ko
rumak ic;in siiriiler halinde birlikte ya�amak zorunday1z. Sam 
yalmz bir sava�c;mm degil, bir reisin ogluydu. Sonra biiyiidii, 
bir �eyler ogrendi ve ihanete ugrad1gm1 anlad1, damarlarmdaki 
kan, sava�c;ilarm, reislerin kam ihanete ugram1�h. ihanet eden 
babas1 degildi," diye c;abucak ekledi McCaslin. "Annesiyle ken
disini kolelige satan ya�h Doom'u belki de hie; suc;lamad1, c;iin
kii belki kendine verilen zararm bundan daha once ba�lad1g1-
na inamyordu; kendinin de Doom'un da damarlarmdaki aym 
sava�c;1larm, reislerin kamyd1 ve bu kan annesinin kendisine 
verdigi kara kan arac1hg1yla ihanete ugram1�h. ihanet eden, da
marlarmdaki kara kan degildi, annesi de bile bile ihanet etme
mi�ti, ama kolelerin kamyla birlikte biraz da onlan kole yapan
larm kamm ona vererek gene de ihanet etmi�ti; Sam'in sava� 
alam, yenilgisinin yer a ld1g1 sahne, bu yenilginin amt mezan 
Sam'in gene kendisiydi. Onun kafesi biz degiliz," dedi McCas
lin.  "$imdiye kadar hie; kimsenin, ya da babanm, Buddy Da
y1'nm bile, ona bir �ey yap ya da yapma dedigini ve onun buna 
kulak verdigini duydun mu hie;?" 

Dogruydu. Onu ilk kez c;iftligin demirci diikkanmm kap1-
smda otururken gordiigiinii amms1yordu; ormana gitmedigi 
zamanlarda orada saba n demirlerini biler, a letleri onanr, biraz 
mara ngozluk bile yapard1. Ve bazen de, ormanm onu c;ekmedi
gi kimi giinlerde, diikkan c;iftligin yapilmas1m bekledigi i�lerle 
dolup ta�sa da, Sam, bir yanm ya da biitiin giin orada hic;bir 
�ey yapmadan oturur, hie; kimse, ne kendi giinlerinde c;ocugun 
babas1yla onun i kiz karde�i, ne de onlardan sonra resmen ol
masa da pratik olarak c;iftligin ba�ma gelen kuzeni McCaslin, 
ona, "Yann giine� batmadan bu i� bitecek," ya da, "Bu i� neden 
diin yapilmad1?" demezdi. Ve her yil bir kez, kas1m aymda c;o
cuk o giin kubbeli bezden tepesi takilan arabanm yiiklendigini 
goriirdii - tiitsii evinden yiyecekler, jambon, sosis, diikkandan 
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kahve, un ve melas, kampa et gelene kadar kopeklerin yemesi 
ii;in daha diin gece kesilen s1gmn tamam1, kopeklerin kendile
rinin kondugu sand1k, sonra yataklar, tiifekler, borular, lamba
lar, baltalar arabaya yiiklenir, i;ocugun av giysileri ii;indeki ku
zeni McCaslin'le Sam Fathers arabac1 yerine, Tennie'nin Jim ko
pek sand1gmm iistiine oturur, Jefferson'a dogru yola i;1karlard1; 
orada Binba�1 de Spain ve General Compson ve Boon Hoggan
beck ve Walter Ewell ile bulu�up Tal lahatchie'nin biiyiik vadi
sinde, geyikle aymm bulundugu yerlerde avlanmaya giderler
di, iki haftahgma. Ancak i;ocuk arabanm yiiklenmesi bitmeden 
daha fazla bakmaya dayanamayacagm1 anlard1; neredeyse ko
�arak oradan uzakla�ir, kendinin arabay1, kimsenin de kendini 
goremeyecegi bir ko�enin arkasma gidip beklerdi; kendini tu
tar, kaskah durup aglamaz, kendi kendine, "<:;ok kalmad1. Di; 
yil  sonra" (ya da iki, ya da bir yil son ra) "on ya�mda olurum. 
Cass o zaman gidebilirsin dedi," diye f1si ldard1 .  

Sam Fathers i;ah�hg1 zaman beyaz adamlarm yaphg1 i�le
ri yapar, ba�ka bir �ey yapmazd1: Carothers McCaslin'in eski
den kolesi olan zenci ler gibi kendine aynlan topraklarda i;ifti;i
lik yapmaz, daha gene; olan ya da yeni gelen zencilerin yaphg1 
gibi giindelikle tarlada da i;ah�mazd1 - i;ocuk bu konuda ihti
yar Carothers ile Sam arasmda, ya da belki ondan sonra, Carot
hers'm ikiz ogullan ile Sam arasmda nasll bir anla�ma yapild1-
gm1 hii;bir zaman ogrenemedi. <:;iinkii Sam zenci kuliibelerinin 
orada, kendi de bir zenci kuliibesinde oturur, zencilerle ahbap
hk eder (i;ocuk biiyiidiikten, evden kendi ba�ma i;1k1p demirci 
diikkamna gelmeye, sonra da tiifek ta�1maya ba�lad1ktan son
ra Sam herhangi bir kimseyle ne kadar ahbaphk ettiyse), onlar 
gibi giyinip onlar gibi konu�ur, ara s1ra onlarla birlikte zenci 
kilisesine bile giderdi, ama hala bir Chickasaw reisinin ogluy
du ve zenciler de bunu biliyordu. Yalmz zenciler degil, i;ocuk 
da boyle dii�iiniiyordu. Boon Hogganbeck'in biiyiikannesi de 
bir Chickasaw kad1myd1, o giinden bu yana ailede beyaz kan 
egemen olmu�tu, Boon beyaz bir adamd1, ama reis soyundan 
gelmiyordu. En azmdan i;ocuk Boon'la Sam'i yan yana goriince 
aradaki farkm hemen anla�ild1gm1 dii�iiniiyordu; Boon bile bu 
fark1 biliyordu sanki - o Boon ki, bir kimsenin kendinden daha 
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soylu olabilecegi dii�iincesini hie; aklma getirmezdi. Bir adam 
ondan daha akilh ya da daha zengin (Boon buna �ansh diyor
du) olabilirdi ama daha soylu olamazd1. Boon mash cinsinden 
bir kopekti, tiimiiyle sad1k, baghhg1m Binba�1 de Spain'le c;ocu
gun kuzeni Mccaslin arasmda e�it olarak bolii�tiirmii�tii, yedi
gi ekmek ic;in tiimiiyle onlara bag1mhyd1, yedigi ekmegi de bu 
ikisi arasmda bolii�tiiriiyordu, dayamkh, comert, yeterince yii
rekli, her tiirlii i�taha ac;1k ve muhakeme yetisinden hemen he
men tiimiiyle yoksundu. Sam Fathers ise, en azmdan c;ocugun 
goziinde, yalmz kuzeni McCaslin'le Binba�1 de Spain'e kar�1 de
gil biitiin beyazlara kar�1 agirba�h, vakur bir tavir takmabilen, 
yaltaklanmad1g1 gibi zenci lerin beyazlarla kendi aralarma dik
tikleri bir duvar olan, her an giilmeye hazir bir ne�e ic;inde go
riinmeye de c;ah�mayan ki�iydi. Sam c;ocugun kuzeni McCas
lin'e yalmz bir insanm otekine davrand1g1 gibi davranmakla 
kalm1yor, ya�h bir adamm gene; bir adama davrand1g1 gibi dav
ramyordu. 

Sam c;ocuga ormam ogretti, avlanmay1, ne zaman ate� edi
lecegini, ne zaman ate� edilmeyecegini, ne zaman oldiiriiliip ne 
zaman oldiiriilmeyecegini, bundan da iyisi, daha sonra bu avla 
ne yapilacagm1 ogretti. Sonra konu�urdu Sam c;ocukla, ikisi yaz 
gecesinin parlak, yere yakm yild1zlan altmda bir tepede oturup 
kopeklerin tilkiyi yakma getirdigini i�itmeyi beklerken, ya da 
kopekler dere boyunda bir rakunun izini siirerken, kas1mda, 
arahkta, ormanda bir ate�in ba�mda, ya da nisan sabahlarmda 
ate�siz, zifiri karanhkta, yogun c;iyin ic;inde hindi tiineginin al
tmda c;omelmi� otururlarken konu�urdu. C::ocuk soru sormaz
d1; Sam sorulara kar�1 tepki vermezdi. C::ocuk yalmzca oturup 
bekler ve dinlerdi ve Sam konu�maya ba�lard1; eski giinleri, 
tamyacak kadar aralarmda ya�amaya vakit bulamad1g1, bu ne
denle de ammsamad1g1 Halk1 (babasmm yiiziinii gordiigiinii 
bile ammsam1yordu) ve kammn kan�hg1 ama Halkm yerini 
alamayan oteki irk1 anlahrd1 .  

Ve Sam o eski giinleri, c;ocugun tamd1g1 iki  irktan da ay
n bir 1rkm olmii�, kaybolmu� insanlanm anlatirken, eski giin
ler eski giinler olmaktan c;1kar, c;ocugun �imdisinin bir parc;as1 
olur, olaylar c;ocuga yalmzca diin olmu� gibi gelmekle kalmaz, 
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hala oluyormu�, onlan ya�ayanlar hala soluk ahp dola�1yor, 
gen;ek golgeleri b1rak1p gitmedikleri topragm i.isti.ine di.i�i.iyor
mu� gibi gelirdi. Dahas1 da var: Sanki kimi olaylar heni.iz yer 
almam1�h, ama yann olacakh; sonunda <;ocuga oyle gelirdi ki, 
kendi de heni.iz var olmam1�h; <;ocugun kendi irk1 da, onlarm 
birlikte getirdigi kole irk da heniiz gelmemi�ti buralara; Sam'le 
ikisinin iistiinde avland1klan topraklar once biiyiikbabasmm, 
sonra babas1yla amcasmm, �imdi de kuzeninindi ve bir gi.in 
kendinin olacakh, ama aslmda bu topraklarm onlarm elinde ol
mas1 onemsiz ve gen;ekd1�1 bir �eydi, hpk1 Jefferson ar�ivlerin
deki defterin, bu topraklarm onlara ait oldugunu belirten, �im
di silik soluk olmu� arkaik yazilan gibi; ve sanki burada konuk 
olan <;ocugun kendisiydi, Sam Fathers'm sesinden ev sahipleri
ni dinliyordu. 

O<; yil onceye kadar onlardan iki tane vard1, oteki safkan 
Chickasaw Sam Fathers'tan da beter kaybolmu� biriydi .  Ge<;mi
�ini bilen yoktu. Admm Jobaker oldugunu soylerdi, tek sozciik 
gibi . C::iftlikten ve herhangi ba�ka bir yerle�im yerinden sekiz 
kilometre otede insanlardan uzakta, ki.i<;iik, pis bir kuliibede 
ya�ardi. Pazarda av eti satmak i<;in avlamr, bahk tutar, zenci ya 
da beyaz, kimseyle konu�mazd1; hi<;bir zenci onun yoluna <;1k
maz, hi<; kimse kuliibesine yakla�maya cesaret edemezdi - Sam 
d1�mda. Belki ayda bir kez de <;ocuk onu Sam'in diikkanmda 
bulurdu - iki ya�h adam toprak yerde topuklarmm iistiinde <;6-
melir, zenci ingilizcesi ile tekdiize bir dag leh<;esinin kan�1m1 
bir dilde konu�urlar, ara sira, <;ocugun da <;omelip yanlarmda 
otururken zamanla ogrenmeye ba�lad1g1 o eski dilden bir ci.im
leyi de araya katarlardi. Sonra Jobaker oldii. Daha dogrusu bir 
siiredir onu kimse gormemi�ti. Derken bir sabah Sam'i bulama
dilar, kimse, <;ocuk bile, ne zaman nereye gittigini bilmiyordu; 
sonunda o gece dere boyunda avlanan zenciler birden alevlerin 
parlad1gm1 goriip o yana gittiler. Yanan, Jobaker'm kuliibesiydi, 
ama onlar kuliibenin yakmma bile gelemeden arkadaki gOlge
lerin i<;inden biri onlara ate� etti. Ate� eden Sam'di, ama Joba
ker'm mezan hi<;bir zaman bulunamadi. 

Ertesi sabah <;ocuk kuzeniyle kahvalhdayken Sam'in ye
mek odasmm penceresi oniinden ge<;tigini gordii ve eve de-
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mirci diikkamndan daha yakm bir yerde onu hii; gormedigini 
ammsad1. Yemegi bile birakh; o ve kuzeni durup kiler kaplSl
nm d1�mdan gelen sesleri dinlediler; sonra kap1 ai;Ild1, Sam 
elinde �apkas1yla ama kap1ya vurmadan ii;eri girdi, oysa evdeki 
hizmet edenler d1�mda herkes girmeden kap1ya vururdu, an
cak Sam kapmm arkasmdan kapanmasma yetecek kadar i ler
leyip ikisine de bakmadan durdu - zenci giysilerinin iistiinde 
K1zilderili yiizii, onlarm ba�larmm iistiindeki bir �eye ya da 
odada bile olmayan bir �eye bak1yordu. 

"Gitmek istiyorum," dedi.  "Gidip Biiyiik Vadi'de ya�amak 
istiyorum." 

"Orada ya�amak m1?" dedi i;ocugun kuzeni. 
"Binba�1 de Spain'le sizin kampm1zda, avlanmaya gittigi

niz yerde," dedi Sam. "Siz yokken oraya goz kulak olabilirim. 
Biiyiik kuliibede oturmam1 istemezseniz ormanda kendime 
kiii;iik bir ev yapabil irim." 

"Peki, Isaac ne olacak?" dedi i;ocugun kuzeni. "Ondan na
sil aynlacaksm? Onu da m1 yanmda gotiireceksin?" Arna Sam 
hala ikisine de bakm1yor, kapmm hemen oniinde, ne dii�iindii
gii anla�Ilamayan, yalmz giiliimsediginde ya�hhgm1 ele veren 
yiiziiyle duruyordu. 

"Gitmek istiyorum," dedi .  "B1rakm gideyim." 
"Peki," dedi i;ocugun kuzeni yava�i;a. "Binba�1 de Spain'le 

konu�urum. Yakmda m1 gitmek istiyorsun?" 
"�imdi gidiyorum," dedi Sam. D1�an i;1kh. Hepsi bu ka

dar. <;ocuk o zaman dokuz ya�mdayd1; ona bir kimsenin, ku
zeninin bile, Sam'le tarh�maya kalk1�mamas1 son derece dogal 
geliyordu. Aynca arhk dokuz ya�mda oldugundan Sam'in bir 
burukluk duymadan, kendisini, ormanda gei;irdikleri giinle
ri geceleri b1rakabilecegini anlayabiliyordu. <;ocuk kendinin 
de Sam'in de yalmzca bu aynhgm gei;ici oldugunu degil, aym 
zamanda gerekli, i;ocugun olgunla�mas1 ve bir giin kendisi
ni adamak iizere Sam'in ya�am1 boyunca onu egittigi �ey ii;in 
gerekli oldugunu bildigine inamyordu . Bunu gei;en yaz bir ge
ce dere vadisinde kopeklerin tilkiyi geri getirdigini duymay1 
beklerken konu�up kararla�hrm1�lard1; i;ocuk �imdi agustosun 
yiikseklerdeki cirlak yild1zlan altmda gei;en o konu�mada, bu-
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giinkii bu dakikamn bir onbilgisi, bir uyan oldugunu gorebi
liyordu. "Bu yerle�ik memlekette ne varsa ogrettim sana," de
mi�ti Sam. "�imd i buralarda benim kadar iyi avlanabilirsin. 
Biiyiik Vadi ii;in haz1rsm �imdi, ay1 ve geyik ii;in. Avcmm eti 
bunlar," demi�ti. "Gelecek yil on ya�mda olacaksm. Ya�m1 iki 
haneli rakamlarla yazacaksm, erkek olmaya hazirlanacaksm. 
Baban" (i;ocugu n  kuzeninden her zaman baba diye soz ederdi 
Sam; boylece i;ocuk daha yetim kalmadan once bile kuzeniy
le arasmdaki ili�kiyi, i;ocukla vasisi, akrabas1, reis, ailenin ba�1 
arasmdaki bir i li�ki olarak degil de, i;ocukla onun bedenini ve 
aym zamanda dii�iinii� bii;imini yaratan adam arasmdaki ili�
ki olara k  nitelemi�ti) "baban o zaman bizimle gelebilecegine 
soz verdi." Bu nedenle i;ocuk Sam'in gitmesini anlayabiliyordu. 
Ancak neden �imdi, mart aymda, av aymm dogmasmdan alh 
ay once gitmesi gerektigini anlayam1yordu. 

"Eger dedikleri gibi Jobaker oldiiyse," dedi i;ocuk, "ve 
Sam'in bizden ba�ka yakm1 yoksa, neden Biiyiik Vadi'ye �imdi, 
bizim oraya gitmemizden alb ay once gitmek istiyor?" 

"Belki de bunu istiyor," dedi McCaslin. "Belki bir siire sen
den uzakla�mak istiyor." 

Arna zaran yoktu. McCaslin' le oteki biiyiikler s1k s1k boyle 
�eyler soylerler ama o hii; aldirmazd1, nasil ki Sam'in arhk ora
da ya�amak iizere Biiyiik Vadi'ye gitmek istedigini soylemesine 
aldirmad1ysa. Giderse Sam'in orada alh ay kal mas1 gerekecekti, 
i;iinkii �imdi gidip hemen geri donmesi anlams1zd1. Ve insanla
rm yerle�ip oturdugu bu iilkede avlanmak konusunda Sam'in 
ya da herhangi bir kimsenin ogretebilecegi her �eyi bildigini 
Sam'in kendi soylemi�ti ona. Onun ii;in zaran yoktu. Yaz, der
ken ilk kiragmm dii�mesinden sonra gelen bulutsuz, giine�li 
giinler, sonra soguk ve kendi bu kez McCaslin'le birlikte ara
bada ve kan dokecegi, onu yeti�kin bir erkek, bir avc1 yapacak 
olan ilk biiyiik avm1 vuracag1 giin gelecekti; ondan sonra da 
Sam onlarla birlikte eve donerdi, kendi de i;ocuki;a tav�anlarm, 
opossumlarm pe�inde ko�may1 geride b1rakm1� olurdu. 0 za
man k1�m avc1larm yaphg1 gibi ate�in ba�mda oturup gei;mi� 
avlardan, gelecek avlardan konu�anlardan biri de o olurdu. 

Boylece Sam gitti. 0 kadar az �eyi vard1 ki, hepsini elinde 
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ta�1yabiliyordu. McCaslin'in onu arabayla gondermesine raz1 
olmad1g1 gibi, binmek ii;in kahrlardan birini de almad1. Gider
ken goren de olmad1 onu. Bir sabah gitmi� buldular o kadar, 
ii;inde zaten fazla bir �ey olmayan kuliibesinde kimse yoktu, 
bo�tu, ii;inde zaten pek fazla i� yap1lmayan demirci diikkam 
i;ah�m1yordu. Sonunda kas1m geldi, i;ocuk da kahld1 - kendi, 
kuzeni Mccaslin ve Tennie'nin Jim, ve Jefferson'da onlan bek
leyen, oteki arabayla kendilerine katilacak olan Binba�1 de Spa
in ve General Compson ve Walter Ewell ve Boon ve yemek pi
�irmek ii;in ya�h Ash Amca, ve kendinin, McCaslin'in, General 
Compson'la Binba�1 de Spain'in binecekleri payton. 

Sam kampta onlan kar�1lamak ii;in bekliyordu. Onlan gor
diigiine sevindiyse, bunu belli etmedi.  iki hafta sonra da kamp1 
toplay1p dondiiklerinde iiziildiiyse, bunu da belli etmedi .  C::iin
kii onlarla birlikte geri donmedi. Geri donen i;ocuk oldu, yerle
�ilmi�, tamd1k memlekete donen, tek ba�ma ve yalmz, tav�an 
kovalama benzeri i;ocuki;a �eylerle oyalamp on bir ay sonra 
ormana geri gitmeyi bekleyecek olan, bu ilk k1sa kampmdan 
kendisiyle birlikte biiyiik ormamn ne anlama geldigi konusun
da unutulmaz bir bilgiyi getiren i;ocuk - nedenini bilmiyordu 
ancak, tehlikeli ya da ozel likle dii�manca bir niteligi olmayan, 
ama derin, duyumsayan, devasa ve derin derin dii�iinen bir or
tam olan bu orman onun istedigi gibi, ii;inde ileri geri dola�ma
sma izin vermi�ti, yaralanmam1�h i;ocuk ama orada kiii;iildii
giinii ve, onurlu bir bii;imde dokiilmeye deger olan kam dokiin
ceye kadar, yabanc1hgm1 duyumsam1�h. 

Sonra gene kas1m gelir ve ormana geri donerlerdi.  Sam 
her sabah i;ocugu ahp ona aynlan bekleme noktasma gotiiriir
dii. Dogalhkla kotii noktalardan biriydi bu, i;iinkii daha on, on 
bir, on iki ya�mdayd1 ve heniiz ko�an bir geyik bile gormemi�
ti. Arna orada dururlard1, Sam'in kendi tiifek ta�1maz, aym i;o
cuk sekiz ya�mdayken ko�an tav�ana ate� ettigi zaman durdu
gu gibi, i;ocugun biraz arkasmda dururdu. Kas1m �afaklannda 
orada beklerler ve bir siire sonra kopeklerin sesini i�itirlerdi. 
Bazen av kovalamrken iyice yakmlarmdan gei;er, sesi duyulur 
ama goriinmezdi; bir seferinde Boon Hogganbeck'in eski tiife
giyle iki kez ate� ettigini duydular; Boon o tiifekle sincaptan, 
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o da oturan bir sincaptan daha biiyiik bir �ey vurmu� degildi; 
iki kez de Walter Ewell'm yank1 yapmayan tiifeginin giirledigi
ni duydular ki o sesi duyduktan sonra borusunun otmesini bile 
beklemezdiniz. 

"Ben hie; ate� edemeyecegim," dedi c;ocuk. "Hie; vuramaya
cag1m." 

"Evet, vuracaksm," dedi Sam. "Bekle de gar. Avc1 olacak
sm. Erkek olacaksm." 

Arna Sam gelmedi. Onu orada birakh. Binek atlanm gotiir
mek ic;in, paytonun onlan bekledigi yola kadar gelirdi, o kadar. 
Biiyiikler atlara biner, arkadan gelen, Sam'le birlikte Ash Am
ca'nm, Tennie'nin Jim'le c;ocugun bindigi, kamp malzemesini, 
ganimetleri, eti, ba�lan, boynuzlarm saglam olanlanm ta�1yan 
araba, avcmmki d1�mda balta girmemi� ormanda, yiice sak1z
larm, servilerin, me�elerin ve gec;it vermeyen kam1� ve c;ah du
varlarmm arasmdan k1vnla k1vnla giderdi - degi�en ama sii
rekli uzay1p giden iki duvar ve bu duvarlarm hemen ardmda 
vah�i orman, ilk iki haftadan sonra c;ocugun damgasm1 ruhun
da sonsuza dek ta�1yacag1, biraz egilerek onlan gozleyen, din
leyen vah�i orman, tiimiiyle dii�man degil, c;iinkii onlar kiii;iik, 
birc;ok ay1, geyik vurmu� olan Walter Ewell, Binba�1 de Spain ve 
General Compson bile c;ok kiii;iik ve ormanda kald1klan siire 
c;ok k1sa, zarars1zd1, derin derin dii�iinen, gizemli, devasa, ne
redeyse ald1rmaz bir duru�u olan vah�i ormam heyecanland1-
ramayacak kadar kiic;iik ve zarars1zd1 onlar. 

Sonra c;1karlard1 ormandan, kap1s1 olan bir duvar kadar 
smm belirgindi c;1khklan yerin. Birden iki yandan iskelet pa
muk, m1sir tarlalan akmaya ba�lar, kur�un renkli yagmurun 
altmda kasvetli, hareketsiz goriiniirdii bunlar; �imdi, bir ev, 
ambarlar, insan elinin bir an iistiinde gezindigi c;itler arkalarm
daki vah�i ormanm duvanm tutar; devasa ormanm, solgunla
�an kur�un renkli 1�1kta MI.a ic;ine girilemez bir goriinii�ii var
dir, ic;inden c;1ktiklan ufak arahg1 da yutmu� gibidir. Paytondan 
inen, kuzeni McCaslin'i, Binba�1 de Spain'i, General Compson'u 
ve Boon'u paytonun yanmda kendilerini bekler bulurlardi. 0 
zaman Sam arabadan iner, atlardan birine binip otekileri iple
rinden c;ekerek geri donerdi. <:;ocuk bir siire onun arkasmdan 
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bakar, yiiksek, gizemli duvarm oniinde kfo;iile kii\iile hi\ ard1-
na bakmadan ilerlemesini izlerdi. Sonra Sam girerdi o duvarm 
i\ine; \Ocugun onun kimsesiz kald1gm1, yalmzhk \ektigini dii
�iindiigii, kuzeninin de oyle dii�iindiigiinii sand1g1 yere doner
di Sam. 

2 

Boylece o an geldi .  C::ocuk tetigi \ekti, Sam Fathers onun doktii
gii kam yiiziine siirdii, \Ocuk da \Ocukluktan \Ik1p avc1 ve er
kek oldu. Son giindii. Ogleden sonra kamp1 bozup yola \lkhlar, 
kuzeni, Binba�1 de Spain ve General Compson ve Boon at sir
tmda,Walter Ewell'la zenciler, kendi ve Sam ve vurdugu geyi
gin postu ve boynuzlan i le arabada. Arabada ba�ka ganimetler 
de olabilirdi (vard1 da) ama onun goziinde yoktu hi\biri, Sam'le 
ikisinin de, hpk1 o sabahki gibi, aslmda yalmz olduklan varsa
y1labilirdi. Araba kivnla sarsila, yava�, degi�ken ama uzay1p 
giden aga\ duvarlan arasmdan ilerliyor, vah�i orman bu duvar
larm ardmdan ve tepeden onlarm ge\i�ini izliyordu; dii�man 
olmaktan uzakh �imdi orman, bundan boyle hi\bir zaman da 
dii�man olmayacakh, \iinkii geyik hala ormanm i\inde ko�up 
athyordu ve sonsuza kadar da atlayacakh, sars1lan namlular 
siirekli gelecek, sonsuza kadar �a�maz ni�anlanm ahp patlaya
cak ve geyik hala bu oliimsiizliik anmdan f1rlay1p sonsuza ka
dar Oliimsiiz atlayacak; - araba sars1hyor, hoplay1p z1phyordu, 
erkek geyigin goriindiigii o an, kendinin ate� edi�i, Sam Fathers 
ve kendi ve Sam Fathers'm yiiziine damgasm1 vurdugu kan, 
onu sonsuza kadar vah�i ormanla birle�tirmi�, vah�i orman 
onu kabul etmi�ti, \iinkii Sam, ba�ard1 demi�ti, tam o s1rada 
Sam birden dizginleri \ekip arabay1 durdurdu ve hepsi yatt1g1 
yerden f1rlay1p ko�maya ba�layan geyigin \lkard1g1 o �a�maz 
ve unutulmaz sesi duydular. 

Derken Boon patikadaki kivnmm otesinden bag1rd1 ve, 
duran arabada k1pirdamadan otururlarken, Walter ve \Ocuk 
tiifeklerine uzamrken, Boon ko�tura ko�tura geri geldi, �apka
s1yla katm dehliyordu, onlara bagmrken yiizii heyecan i\in-
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deydi. Derken oteki athlar da atlanm mahmuzlayarak k1vnm1 
dondiiler. 

"Kopekleri getirin!" diye haykird1 Boon. "Kopekleri geti
rin! Geyigin ba�mda en azmdan on dort boynuz vard1! Papaya 
korusunda yolun tam kenarma yatm1�! Orda oldugunu bilsem 
i;ak1mla kesebilirdim bogazm1!" 

"Ondan kai;m1� olmah," dedi Walter. "Tiifeginin olmad1g1-
m gormii�tiir." Walter tiifegini ahp arabadan inmi�ti bile. C::o
cuk da tiifegini ahp indi, oteki athlar da geldiler, Boon da nasil 
olduysa katmndan indi, arabadaki kamp arar; gerer;lerini yokla
y1p tiifegini anyor, bir yandan da bagmp duruyordu: "Kopek
leri getirin! Kopekleri getirin!"  C::ocuga oyle geldi ki, biiyiikler 
sonsuza kadar ne yapacaklanna karar veremeyeceklerdi - ya�h 
adamlarm damarlannda soguk ve yava� akan kan, kendi ya�1 
ile onlarmki arasmdaki y11larda degi�ik bir madde olmu�, ken
di damarlarmdaki, dahas1 Boon'la Walter Ewell'm damarlarm
daki kandan bile farkh, daha soguk bir madde haline gelmi�ti. 

"Ne dersin Sam?" dedi Binba�1 de Spain. "Kopekler geri 
getirebilirler mi geyigi?" 

"Kopek gerekmez," dedi Sam. "Pe�inde kopekleri duy
mazsa bir .-;ember i;izer, giine� batarken doniip buraya yatmaya 
gelir." 

"Peki," dedi Binba�1 de Spain. "Siz i;ocuklar atlan alm. Biz 
arabayla yola i;1k1p sizi orada bekleriz." 0 ve General Compson 
ve McCaslin arabaya bindiler, Boon ve Walter ve Sam ve i;ocuk 
atlara binip patikadan aynlarak geri dondiiler. Bir saat, Sam'in 
gosterdigi yolda, ogleden sonramn �afaktan bu yana pek de
gi�meyen, arada bir gei;i� siireci olmadan karanhga donii�ecek 
olan kur�un renkli aydmhgmda ilerlediler. 

"Daha fazla gitmeyelim," dedi Sam. "Riizgara kar�1 gele
cek. Katirlann kokusunu duymasm1 istemeyiz." Binekleri koru
lukta bagladilar. Belirsiz ogleden sonra aydmhgmda Sam �im
di yiiriiyerek onlerine dii�mii�tii, i;ocuk onun hemen ardmda, 
obiir ikisi de i;ocugun hemen arkasmda (ya da i;ocuk oyle sam
yordu). Arna degillerdi. Sam yiiriimeyi b1rakmadan, ba�1m ha
fifr;e i;evirip iki kez omzunun iistiinden onunla konu�tu. "Za
manm var. Biz oraya ondan once vannz," dedi. 
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Boylece o da daha yava� yiiriimeye i;ah�h. Heniiz hareket 
ettigini bile gormedigi geyigin ii;inde ilerledigi zamamn ba� 
dondiiriicii h1zm1, bilerek yava�latmaya i;ah�h, ona oyle geli
yordu ki, Sam geyigin ko�usunda bir i;ember i;izerek onlara 
dogru geri gelecegini soylemi�ti ama, pe�inde onu ko�turacak 
kopekler olmamasma kar�m, zaman, geyigi geri donii�ii olma
yan bir bii;imde, onlardan uzaklara, daha, daha i;ok uzakla
ra ta�1yordu. Yiiriimeyi siirdiirdiiler; belki bir saat daha, belki 
bunun iki kah, belki de yanm saat gei;mi�ti, i;ocuk ne kadar 
zaman gei;tigini bilmiyordu. Derken bir sirta geldiler. C::ocuk 
daha once buraya gelmediginden bunun bir s1rt oldugunu bi
lemezdi. Tek bildigi, ormanalh bitkileri seyreldigine gore, hafif 
bir egime geldikleri, topragm, belli belirsiz bir egimle, s1k bir 
kam1� duvarma dogru yiikseldigiydi. Sam durdu. "i�te buras1," 
dedi. Walter'la Boon'a soyliiyordu: "Bu sirh izleyin, iki yol ayn
mma geleceksiniz. izleri goriirsiiniiz. Geyik gei;erse bu iii; nok
tanm birinden gei;er." 

Walter bir siire i;evresine bakmd1. "Biliyorum," dedi. "Ge
yiginizi gordiim. Gei;en pazartesi buradayd1m. Bir y1lhktan da
ha biiyiik olmayan bir yavru o geyik." 

"Bir yilhk yavru mu?" dedi Boon. Yiiriirken soluk soluga 
kalm1�h. Yiiziinde biraz i;ilgm bir ifade vard1. "Benim gordii
giim geyik bir yilhk yavruysa, ben daha anaokuluna gidiyo-
rum." 

"O zaman demek ben bir tav�an gordiim,"dedi Walter. 
"Ben her zaman senin ilkokula ba�lamadan iki y1l once okulu 
b1rakhg1m duyard1m." 

Boon ofkeli ofkeli Walter'e bakh. "Onu vurmak istemiyor
san, i;ekil yoldan," dedi. "Git bir yere otur, Tannm, ben -" 

Sam ali;ak sesle, "Burada durarak kimse vuramaz geyigi," 
dedi. 

"Sam'in hakk1 var," dedi Walter. Yiiriimek ii;in tiifeginin 
giimii� renkli namlusunu a�ag1 verdi. "Biraz daha fazla hareket 
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ve biraz daha fazla sessizlik. Hogganbeck sekiz kilometre daha 
yürüyebilir, rüzgar sırtımızda olmasa bile ,'' dedi . Yola koyul -
dular. Çocuk bir süre Bonn'un konuştuğunu duyabildi,az son- 
ra bu ses de kesildi, Sonra Sam'le ikisi bir kez daha küçük bir 



korulukta kocarnan bir rne�enin oniinde k1rn1ldarnadan dur
dular, gene bir �ey yoktu. Yalmzca tepelerinde yiikselen vah
�i orrnanla soluk 1�1ktaki kasvetli yalmzhk, bir de biitiin giin 
durrnayan hafif, soguk yagrnurun ince rnmlhsi. Derken, san
ki onlarm yerlerini  ahp k1rnildarnadan durrnalanm beklerrni� 
gibi, vah�i orrnan yeniden soluk alrnaya ba�ladi. Sanki onlarm 
iistiine dogru egilrni�ti, ayn ayn beklerne noktalarmda, «;ocu
gun ve Sarn'in ve Walter'm ve Boon'un iistiine egilrni�ti, deva
sa, dikkatli, yan tutrnayan ve her �eyi bilen, i«;inde bir yerlerde 
biiyiik erkek geyigin dola�hg1 orrnan; heniiz pe�ine dii!?iilrne
digi i«;in ko�rnayan, heniiz korkrnarn1�, hi«;bir zarnan da korkak 
olrnayan arna yalmzca uyamk, onlarm da oldugu gibi uyamk 
olan geyik, belki de «;ernberini «;izip donii� yoluna girrni!?ti bi
le, belki de «;ok yakmlarmdayd1, belki de «;ok eskiden beri var 
olan oliirnsiiz Hakern'in goziiniin onlarm iistiinde oldugunu o 
da fark etrni�ti. <:;iinkii o s1rada «;ocuk daha on iki ya�mdayd1 
ve o sabah ba�mdan bir �ey ge«;rni�ti: iki saniyeden az bir siire 
i«;inde diinkii «;ocuk olrnaktan «;1krn1�h. Ya da belki bunun da 
bir Onerni yoktu, belki \OCUk bir yana, kentte biiyiirnii� yeti�kin 
bir adarn bile anlayarnazd1, ald1g1 cam sevrnenin ne dernek ol
dugunu. <:;ocuk gene titrerneye ba�ladi. 

"iyi ki �irndi ba�lad1," diye f1s1ldadi. Konu�urken k1rnilda
rn1yor, yalmz dudaklanyla «;1kan sozciikleri bi«;irnlendiriyordu. 
"O zarnan ge«;rni� olur. Tiifegi kaldmnca -" 

Sam de konu�rnad1, "Sus," dedi. 
"O kadar yakmda rn1?" diye f1s1ldad1 «;ocuk. "Ne dersin -" 
"Sus," dedi Sam. 0 da sustu. Arna titrernesini durdura-

rn1yordu . Durdurrnaya «;ah!?rnad1, «;iinkii sarsilrnadan durrna
s1 gerektigi anda titrernenin ge«;ecegini bil iyordu; Sam Fathers 
onu kutsay1p zay1fhk ve pi�rnanhk duygularmdan armdirrna
rn1� rn1yd1 zaten? Sarn'in onu armdird1g1 duygular zay1fhk ve 
pi�rnanhkh, ya�ayan ve ko�an ve en ihti�arnh, en h1zh oldu
gu bir anda, bir saniye i«;inde ya�arn1 sona eren her �eye kar
�1 duyulan sevgiden armrn1� degildi. i�te bu nedenle k1rnilda
madan durdular, derin derin, sessizce ve siirekli soluk alarak. 
Giine� olsa �irndi batrnaya yakla�1rd1; kur�uni, degi�rnez 1�1gm 
s1kla�hg1m, yogunla�hgm1 sand1, sonra birden anlad1 ki bu 
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onun kendi solu k  ah�1, kendi yiiregi, kendi kamyd1 - bir �ey,

her �ey ve �u Sam Fathers gen;ekten de ona bir damga vur

mu�, bu onu ya lmzca avc1 yapmakla kalmam1�, aym zamanda

Sam'le onun yok olmu� halkmda bulunan bir �eyle damgala
mi�h.  O zama n solugunu tuttu; yalmz yiiregi, kam vard1 �im

di ve bunun ardmdan gelen sessizlikte vah�i orman da soluk

almayi kesti, solugunu tutmu�, egilip abamyor, devasa, yan
tutmayan tavnyla bekliyordu. Derken «i;ocugun titremesi de,

onceden tahmin ettigi gibi, ge«i;ti; o zaman tiifeginin iki agir

horozunu «i;ekti .
Derken her �ey ge«i;ti; olup biti. Iss1zhk heniiz yeniden soluk

almaya ba�lamam1�h; yalmzca «i;ocugu gozlemeyi b1rakm1� ba�

ka yere bak1yordu, ona arkasm1 bile donmii�tii, sirtta «i;ok yu

kanlarda ba�ka bir noktaya bak1yordu; «i;ocuk kendi gozleriyle

gormii�«i;esine geyigin kam1�hgm kenarma kadar geldigini, on

lan ya gordiigiinii, ya da kokulanm ahp geri dondiigiinii anla

mi�h. Ancak iss1zhk yeniden soluk almaya ba�lamadi. Yeniden
soluk almahyd1 ama almad1. Hala durup daha once gozledigi
�eyi gozliiyordu ama o �ey burada degildi, iss1zhk bak1yordu

ve bakhg1 yer «i;ocukla Sam'in durdugu yer degildi; kaskah ke

silen, kendi  de soluk almayan «i;ocuk aklmdan, Hayzr! Hayzr! di

ye ge«i;irdi, ama arhk «i;ok ge«i; oldugunu biliyor, iki ii«i; y1l onceki

umutsuzluguyla, Bana hi�bir zaman ate� etme fzrsatz  �zkmayacak,

diye dii�iiniiyordu. Derken i�itti - Walter Ewell'm her zaman

athgmi vuran tiifeginden «i;1kan tek merminin sesini duydu.

Sonra da borunun yumu�ak sesi sirttan a�ag1 siiziiliip geldi ve
«i;ocugun i«i;inden bir �eyler koptu, geyige ate� etmek firsatmm

«i;ikmasm1 ba�tan beri beklemedigini anlad1.
"Tamam samnm," dedi. "Walter Ewell vurdu onu." Farkm

da olmadan tiifegini hafif«i;e kaldirm1�h. �imdi tiifegi indirdi,

horozlardan birini de indirmi�, kam1�hktan «i;1kmak i«i;in don

mii�tii ki Sam konu�tu:
"Bekle!" 
"Beklemek mi?" diye bag1rd1 «i;ocuk. Ka«i;mlm1� firsatm,

u«i;up giden �ansm verdigi ac1yla nasil da Sam'e doniip h1�1mla,

"Ne beklemesi? Boruyu duymuyor musun?" dedigini ammsa-

yacakh. 
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Sam'in orada nasil durdugunu da ammsayacakti. Sam k1-
m1ldamamu;;h. Uzun boylu degildi; k1sa ve biraz kalmd1, c;ocuk 
da gec;en bir iki yil ic;inde h1zla boy atml§h, oyle ki ikisinin boy
lan arasmda fazla bir fark yoktu; gene de Sam c;ocugun ba§mm 
iistiinden sirtm tepesine, borunun sesine dogru bak1yordu; c;o
cuk Sam'in kendini gormedigini de anlad1; c;ocugun ha.la ora
da, yamnda oldugunu biliyor ama onu gormiiyordu. 0 zaman 
c;ocuk geyigi gordii. S1rttan a§ag1 dogru, sanki oliimiinii haber 
veren boru sesinin ic;inden c;1k1p geliyordu. Ko§muyordu, koca
mand1, acelesizdi, boynuzlanm alc;ak dallardan gec;irmek ic;in 
ba§Im saga sola egerek yiiriiyordu; c;ocuk da, Sam her zamanki 
gibi arkasmda degil bu kez yanmda, tiifek · hala biraz dogrul
tulmu§, horozlardan biri ha.la kalk1k, duruyordu. 

Derken geyik onlan gordii. Gene de ko§maya ba§lamad1. 
Yalmzca bir an durdu, herhangi bir insandan daha boyluydu, 
onlara bakh; sonra kaslan yumu§ay1p toparlandi. Yolunu degi§
tirmedi bile, kac;m1yordu, ko§muyordu da, geyiklerin o kanath, 
o c;abas1z rahathg1yla ilerleyip onlarm alh yedi metre otesinden 
gec;ti, ba§1 yukarda, gozii magrur ve kibirli degil, ama dopdo
lu, vah§i ve korkusuz; ve §imdi c;ocugun yanmda duran Sam, 
avcunu di§an dogru ac;1p sag kolunu dimdik yukanya kaldir
d1, c;ocugun Joe Baker'la onun demirci diikkanmda konu§ma
lanm dinleyip ogrendigi 0 dilde konU§tU, bir yandan da Walter 
Ewell'm borusu ha.la c;ahyor, onlan olii bir geyigin yanma c;ag1-
nyordu. 

"Ole, Reis," dedi Sam. "Biiyiikbaba." 
Walter'm yanma vard1klarmda, o, arkas1 onlara doniik, k1-

mildamadan, neredeyse §a§km ve dii§iinceli, ayaklarmm dibine 
bak1yordu. Ba§ml kald1rmadi. 

Yava§c;a, "Buraya gel, Sam," dedi .  Yanma gittiklerinde gene 
ba§ml kald1rmad1, yerde daha gec;en bahar yavru olan, boynuz
lan heniiz c;1km1§ kiic;iik bir geyik vardi. Walter, "O kadar kii
c;iik ki neredeyse vurmayacakhm," dedi. "Arna §U b1rakhg1 iz
lere bir bakm. Nerdeyse bir inegin ayak izleri kadar kocaman. 
Dstiinde yathg1 izlerden ba§kas1 olsa, burada benim gormedi
gim ba§ka bir geyik daha bulunduguna yemin edebilirdim." 
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3 

Yolda paytonun bekledigi yere vard1klarmda karanhk basm1�h. 
Hava soguyordu, yagmur dinmi�, gokyiizii riizgarla ac;ilmaya 
ba�lam1�t1. Kuzeni, Binba�1 de Spain ve General Compson bir 
ate� yakm1�lard1. "Vurdunuz mu onu?" dedi Binba�1 de Spain. 

Walter, "Yavru boynuzlan olan biiyiikc;e bir batakhk tav
�am vurduk," dedi. Kiic;iik geyigi katmndan indirdi. <;ocugun 
kuzeni McCaslin geyige bakh. 

"Biiyiik geyigi goren olmad1 m1?" diye sordu. 
"Boon'un bile onu gordiigiine inanm1yorum," dedi Walter. 

"Boon'un iirkiittiigii �ey, birinin o korulukta kaybettigi inekti 
belki de," dedi. Boon ilenmeye, sovgiiler yagdirmaya ba�lad1, 
Walter'a, kopekleri salmad1g1 ic;in Sam'e, geyige ve her �eye. 

"Ald1rma," dedi Binba�1 de Spain. "Gelecek sonbaharda 
geldigimizde burada olur. Hadi yola c;1kahm." 

Walter'1 Jefferson'dan iic; kilometre uzaktaki evinin bahc;e 
kap1smda birakhklarmda vakit gece yansm1 gec;mi�ti; General 
Compson'u evine b1rakhklarmda daha da gec;ti, sonra da onun 
ve McCaslin'in gecenin geri kalan boliimiinii gec;irecekleri Bin
ba�1 de Spain'in evine geldiler, c;iinkii kendi c;iftliklerine daha 
yirmi yedi kilometre vardi. Hava soguktu �imdi, gokyiizii ac;1k
h; giine� dogana kadar �iddetli bir don olacakh; atlarm ayakla
rmm, tekerleklerin, arabadan inip Binba�1 de Spain'in bahc;esin
den gec;erek eve girerlerken kendi ayaklarmm altmdaki toprak 
�imdiden donmu�tu; ev karanhk ve s1cakh, karanhk merdiven
lerden el yordam1yla c;1ktilar. Sonra Binba�1 de Spain bir mum 
bulup yakh; yabanc1s1 olduklan odaya girdiler, c;ar�aflan on
lar ic;ine girip is1hncaya kadar soguk olan biiyiik, derin yataga 
yattilar, sonunda c;ocugun titremesi gec;ti ve birden McCaslin'e 
olanlan anlath; McCaslin ses c;1karmadan sonuna kadar onu 
dinledi. "inanm1yorsun," dedi c;ocuk. "Biliyorum inan-" 

"Neden olmasm?" dedi Mccaslin. "Burada, yeryiiziinde, 
olup biten her �eyi bir dii�iin. Dii�iin ki ya�amak, hayattan tat 
almak ic;in kaynayan giic;lii kam sonunda toprak emiyor. El
bette aym zamanda keder ve ac1 da var, ama gene de, her �e
ye kar�m, hayat ya�ayana bir �eyler, pek c;ok �ey veriyor, c;iin-
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kii sonm;ta ac1 i;ekmek olduguna inand1gm bir �eye katlanmak 
zorunda degilsin, her zaman bunu durdurmay1, buna bir son 
vermeyi sei;ebilirsin.  Ve ac1 i;ekmek, kederlenmek bile hii;likten 
iyidir, ya�amamaktan kotii yalmz bir tek �ey vardir, o da utani;. 
Arna sonsuza dek ya�ayamazsm, ve hayat her zaman sen tum 
olanaklan ya�ay1p tiiketmeden once biter. Ve biitiin bunlar bir 
yerlerde var olmay1 siirdiirmeli, biitiin bunlar yalmzca bir ya
na ablmak ii;in icat edilmi�, yarahlm1� olamaz. Ve toprak derin 
degildir; kayaya gelene dek i;ok fazla toprak yoktur. Ve toprak 
nesneleri ahp kendinde saklamak istemez; onlan yeniden kul
lanmak ister. Tohuma, me�e palamutlarma baksana, gommeye 
kalktigm kokmu� ete bi le ne olduguna bak: 0 da yok olmay1 
reddeder, yeniden 1�1ga, havaya eri�inceye dek kayna�ir, sava�ir, 
durmadan giine�i arar. Ve onlar -" i;ocuk bir an ii;in onun pen
cerenin oniindeki elinin siluetini gordii, gozleri art1k karanhga 
ah�hgmdan tertemiz, buzlu y1ld1zlarm pmldad1g1 gokyiiziinii 
de gorebiliyordu. "- onlar da bunu istemez, buna gerek duy
maz. Dstelik, neden istesin ki, bu diinyadaki ya�ama doyma
m1�ken, kam hala kanken kullamp tat ald1g1 yerlerin aymsmda 
bol bol gezinecek yer bulup istedigi gibi dola�hgma gore." 

"Arna biz onlan istiyoruz," dedi i;ocuk. "Biz onlan da isti
yoruz. Bize de onlara da bol bol yer var." 

"Hakhsm," dedi McCaslin. "Maddi varhklarmm olmad1g1-
m var sayahm, yere gOlgelerinin dii�medigini -" 

"Arna ben onu gordiim!" diye bag1rd1 i;ocuk. "Gordiim 
onu!"  

"Yava� ol," dedi McCaslin. Bir an eli i;ocugun yorganm al
tmdaki bacagma dokundu. "Yava� ol. Gordiigiinii biliyorum. 
Ben de gordiim. ilk geyigimi vurdugumda Sam beni de bir kez 
gotiirdii oraya." 
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Ayz 

1 

Bu sefer bir adamla bir de kopek vard1. Koca Ben'i, ay1y1 sayar
sak iki hayvan, Boon Hogganbeck'i sayarsak iki adam; Boon'da 
da Sam Fathers'taki kanm aymsmdan biraz vard1 ama o soylu 
degildi, yalmzca Sam, Koca Ben ve melez Aslan kusursuzdu, 
bozulmam1�h ve bozulamazd1. 

On alh ya�mdayd1. Alh yildir yeti�kin avcilarm arasmda 
bir avc1yd1. Alh yildir konu�malarm en iyisini duymu�tu. Vah
�i orman iistiineydi bu konu�malar, biiyiik ormanlardan ko
nu�ulmu�tu, yaz1h herhangi bir belgeden daha biiyiik ve daha 
eski olan ormanlardan: - yabaml topraklarm herhangi bir par
-;asm1 satm ald1gma inanacak kadar budala olan beyaz adam
lardan, herhangi bir par-;asm1 kendininmi� gibi gosterip bir 
ba�kasma devredecek kadar insafs1z olan K1zilderiliden konu
�ulmu�tu; bu topraklar, onlara sahip olunamayacagm1 bile bi
le bir par-;asmm sahibiymi� gibi davranan Binba�1 de Spain'den 
biiyiiktii; satamayacag1m bile bile buralan Binba�1 de Spain'e 
satan ya�h Thomas Sutpen'den ya�hyd1; kendi de satamayaca
g1m bile bile onlan ya�h Sutpen'e satan Chickasaw reisi ya�h 
Ikkemotubbe'den de eskiydi. Yabaml topraklarm kendi i-;inde 
diizenledigi zorunlu yan�a, hafifletilmesi soz konusu olma
yan -;ok eski kurallara gore ko�ulan, pi�manhga yer vermeyen 
amans1z yan�a kahlan insanlarla hayvanlardan konu�ulmu�tu, 
ormanm artalam oniinde bir duvar kabartmas1 gibi duran in-

1 5 6 



sanlardan, beyaz, kara, K1z1lderili olmayan ama avc1 olan, da
yanmak i\in gereken irade ile dayamkhhga, hayatta kalabilmek 
i\in gereken al\akgoniilliiliik ile beceriye sahip olan avcilardan 
ve kopeklerden, ay1 ve geyiklerden konu�;ulmu�tu: - oyunlarm 
en iyisiydi bu, soluk ahp vermenin en has1, ve sonsuza kadar 
dinlemelerin en iyisi; ge\mi�e doniip tam1 tamma ammsamak 
i\in yava�tan \tkan, ag1rhg1 olan, kararh sesler, somut av ga
nimetleri -raflara dizilmi� tiifekler, kafalar, postlar- arasmda, 
kasaba evlerinin kiitiiphanelerinde ya da \iftlik evlerinin \ah�
ma odalarmda ya da (en iyisi) kampta, daha par\alanmam1�, 
hala ihk etin as1h durdugu, onu vuran adamlann, kamp evi ve 
ocak varsa, yanan kiitiiklerin kar�1smda, ocak ba�mda, yoksa, 
gerilmi� mu�ambalarm oniine y1gilan odunlarm dumanh ale
vi \evresinde oturulup konu�ulanlar. Her zaman bir �i�e olur
du ve ona oyle gelirdi ki, yiiregin, beynin, kurnazhgm ve h1zm 
o keskin ve �iddetli anlan dam1hlarak, kadmlarla \Ocuklarm, 
yeniyetmelerin i\medigi, yalmzca avcilarm i\tigi bu kahve
rengi i\kide toplanm1�h; avcilar doktiikleri kam degil ama yo
gunla�tmlm1� oliimsiiz vah�i ruhu i\iyorlard1; 61\iilii i\erlerdi, 
dahas1 a l\akgoniilliiliikle, inan\stzlar gibi a�ag1hk ve temelsiz 
bir umutla i\kinin onlara kurnazhk, gii\ ve h1z erdemlerini ka
zandiracagm1 umduklarmdan degil, bu erdemleri sayg1yla se
lamlamak i\in i\erlerdi. Boylece, bu arahk sabahmm da viskiy
le ba�lamas1 sanki yalmz dogal degil, aym zamanda uygundu. 

Sonradan bunun \Ok daha onceden ba�lam1� oldugunu 
fark etti. ilk kez adm1 iki haneli bir rakamla yazmaya ba�lad1g1, 
kuzeni McCaslin'in onu ilk kez kampa, biiyiik ormanlara go
tiirdiigii o gun zaten ba�lam1�h; yeterince al\akgoniillii ve da
yamkh olabilirse bunun kar�1hgmda vah�i topraklardan ken
dine avc1 adm1 ve payesini kazanacakh. Tuzaktan yaralanm1� 
ayag1yla neredeyse yiiz altm1� kilometre karelik bir alanda ken
disi i\in bir ad, ya�ayan bir adam gibi belirli bir unvan kaza
nan ya�h ay1y1 daha gormemi�ti ama oykiisiinii biliyordu: Par
\alamp talan edilen m1s1r ambarlan, ormana gotiiriiliip yenilip 
yutulan domuz yavrulan, yeti�kin domuzlar, dahas1, danalar, 
sokiiliip ahlan tuzaklar, kapanlar, ezilip oldiiriilen kopekler, 
ona yivli tiifeklerle, av tiifekleriyle \Ok yakmdan ahlan ama \O-
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cuklarm boruyla iifledigi bezelye taneleri kadar bile etkili ola
mayan mermiler konusunda uzun bir oykii - c;ocuk dogmadan 
once ba�layan bir y1k1p dokme koridoru ve onun ic;inden, h1z
la degil, ama daha c;ok bir lokomotifin aman vermeyen, kar�1 
konulmaz kararhhg1yla ilerleyen kaba tiiylii koskocaman bir 
beden. C:::ocuk daha onu gormeden once bile bu beden ko�uyor
du bilincinde. Heniiz onun sol ayagmm c;arp1k izini biraktig1 
biiyiik ormana girmeden bile ya�h ay1 kocaman boyuyla dii�
lerinde yiikseliyordu, kaba tiiylii, kocaman, kirm1z1 gozlii, ko
tii niyetli degil, ama biiyiik, onu k1shrmaya c;ah�an kopeklere, 
ondan h1zh ko�maya c;ah�an atlara, insanlara, onlarm s1ktiklan 
mermilere, ic;inde ya�ad1g1, onu k1s1tlayan memlekete gore c;ok 
biiyiiktii. C:::ocuk sanki duyumlanyla aklmm heniiz algllama
d1g1 �eyi onceden sezmi�ti: Olmeye hiikiimlii olan, kenarlan 
sabanlarla, baltalarla az1c1k az1c1k siirekli kemiri len, vah�i ol
dugu ic;in korkulan o vah�i orman, ya�h aymm kendine bir ad 
kazand1g1 ve ic;inde ko�tugu iilkede birbirleri ic;in bile ads1z, sa
y1s1z adam; Oliimlii bir hayvan bile degil, eski, Oliip gitmi� bir 
donemden kalma bir tarih hatas1, yllmaz, yenilmez bir hayalet, 
kiic;iik, c1hz insanlarm uyuklayan bir filin ayak bileklerine ii�ii
�en ciiceler gibi, nefret ve korku ic;inde, ofkeyle kesip bic;tigi es
ki vah�i hayatm kutsal bir ornegi olan ya�h ay1; - tek ba�ma, 
yilmaz ve yalmz, dul kalm1�, c;ocuksuz ve oliimliiliikten arm
m1�, ya�h kans1 elinden alman, tiim ogullarmdan daha c;ok ya
�ayan ya�h Priamos. 

Daha c;ocukken, onlara kahlmasma iic; yil, sonra iki yil, 
sonra bir yil kalm1�ken, her kas1m kopekleri, yatak yorgam, yi
yecegi, kuzeni McCaslin'i, Tennie'nin Jim'i ve, Sam siirekli kal
mak ic;in kamp yerine gitmeden once, Sam'i gotiiren arabamn, 
biiyiik ormana gitmek iizere Biiyiik Vadi'ye dogru yola c;1kma
sm1 izlerdi. C:::ocuga kahrsa onlar ay1, geyik avlamaya degil, ol
diirmeyi bile amac;lamad1klan ay1yla her y1lki bulu�malarma 
gidiyorlard1. iki hafta sonra yanlarmda ganimet, post olmadan 
doneceklerdi. Beklememi�ti. Bu kez o postun oteki postlar ve 
kafalarla birlikte arabada olacagmdan korkmam1�h. De;, ya da 
iki, ya da bir yil daha sonra bunun kendi gozleri oniinde ola
cag1m, belki onun kendi tiifegiyle bile olacagm1 kendi kendine 
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soylemi� bile degildi. Ancak ormandaki -;irakhk donemini ge
-;irip avc1 olmaya deger bulunduktan sonra, aymm -;arp1k ayak 
izini ay1rt etmesine izin verecegine, ve o zaman bile iki kas1m 
haftas1 boyunca, kuzeni ve Binba�1 de Spain ve General Comp
son ve Walter Ewell ve Boon ve onu k1shrmaktan korkan ko
pekler, ondan kan ak1tmay1 bile ba�aramayan tiifekler, -;ifteler 
gibi kendinin de, ya�h aymm ofkel i oliimsiizliigiiniin yilhk tO
ren-ayininde bir ba�ka onemsiz varhk olarak kalacagma inam
yordu. 

Sonunda giinii geldi. Kuzeni ve Binba�1 de Spain ve Gene
ral Compson'la birlikte paytonda, ag1r agir inen, donma nok
tasmm hemen iistiinde -;iseleyen kas1m yagmurunun ardm
daki yabaml ormam gordii, daha sonra hep gordiigii ya da en 
azmdan gordiigiinii ammsad1g1 gibiydi - eriyen ogleden son
ranm ve olmekte olan y1lm altmdaki s1k kas1m ormanlarmm, 
bitmek bilmeyen, kasvetli, ge-;it vermez goriinen, yiiksek du
varlan (Sam Fathers'm arabayla kendilerini bekledigini bildigi 
halde heniiz nas1 l, hangi noktada bu duvardan i-;eri girebilme
yi umduklanm anlam1� degildi); payton son a-;1k arazide, pa
mukla m1smn iskelet saplarmm, vah�i ormanm o -;ok -;ok es
ki bogriiniin insanlarca ucun ucun kemirilmesinden son kalan 
izler olan tarlalarm arasmdan ilerliyordu, sonunda, bu a-;1dan 
bak1lmca, arabanm kendi de kii-;iiliip giiliin-; alma derecesinde 
ciicele�mi� gibiydi, sanki arhk hareket etmiyordu (bu da daha 
sonra, y1llar sonra, yeti�kin bir adam olup denizi gordiigii za
man tamamlanacak olan bir �eydi), tek ba�ma kii-;iik bir tekne
nin okyanusun sonsuzlugunda hi-; ilerlemiyor gibi goriinerek 
yalmzca a�ag1 yukan inip -;1kmas1, en sonunda suyun sallamp 
a-;ilarak, yava�-;a, demir ahlacak kii-;iik koya dogru geni�leme
si gibi. Oraya girdi. Sam arabada, sabirh kahrlarm arkasmda
ki arabac1 yerinde, yorgana sannm1�, bekliyordu. c;ocuk ger-;ek 
vah�i ormandaki -;irakhk donemine de gene yanmda Sam'le 
ba�lad1, aym tav�an ve benzeri �eylerin pe�inde -;irakhk ederek 
yeti�kin erkeklige haz1rland1g1 zamanlardaki gibi; ikisi nemli, 
ihk, zenci kokulu yorgana sarmdilar, vah�i orman onu kabul 
etmek i-;in bir an a-;ild1ktan sonra hemen arkasmdan gene ka
pand1, ilerlemesi kar�1smda a-;1hp, o ge-;tikten sonra kapamyor-
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du; belli bir yolu izlemiyordu araba, be� metre oniinde biten ve 
o be� metre gittikten sonra yok olan bir kanaldan gec;iyordu; 
araba sanki kendi istegiyle gitmiyor, c;evrelerindeki el degme
mi� ama gene de ak1�kan, uykulu, kulaks1z ve neredeyse 1�1ks1z 
ortamm a�mmas1yla ilerliyordu. 

Ona on ya�mda kendi dogumuna tamk oluyormu� gibi gel
di. Ona kahrsa olanlar garip bile degildi. Hepsini daha once ya
�am1�h, hem de yalmz dii�lerinde degil .  Kamp evini gordii -ba
harda yiikselen suya kar�1 iist iiste y1gilan kiitiiklere oturtul
mu�, alb odah, boyas1z kuliibe-, daha gormeden biliyordu kam
pm ona nasil goriinecegini. Kampa yerle�menin diizensiz h1zh 
diizeni ic;inde o da yard1m etti, bu sirada yaptig1 hareketlerin 
bile yabanc1s1 degildi, onceden bilinen �eylerdi bunlar. Sonra 
iki hafta boyunca hic;bir inceligi olmayan, aceleyle pi�irilmi� 
yemekleri yedi -ek�i mayah, �ekilsiz ekmek, vah�i garip etler, 
geyik, ay1, hindi ve daha once yemedigi rakun-, bunlan once 
avc1, sonra a�c;1 olan adamlar pi�iriyor, gene onlar yiyordu; av
cilar gibi o da c;ar�afs1z, sert battaniyelerin altmda uyudu. Her 
sabah �afak sokerken Sam Fathers' la onu, bekleme noktasmda, 
avm ona aynlan gec;it yerinde buldu. En kotii gec;itti buras1, en 
k1sir olam. Boyle olmasm1 beklemi�ti zaten; bu ilk avmda ko�an 
kopekleri bile duymay1 ummaya cesaret etmemi�ti. Arna onlan 
duydu. Uc;iincii sabahh - kaynag1 belli  olmayan, neredeyse ne 
oldugu ayirt edilemeyen bir mmlh duyuldu; daha once o kadar 
c;ok say1da kopegin bir arada ko�tugunu duymam1�h ama bu 
mmltmm ne oldugunu anlad1, sonra mmlh kabanp belirginle�
ti, sonunda c;ocuk kuzeninin be� kopeginin seslerini otekilerin 
arasmdan sec;meye ba�lad1. "$imdi," dedi Sam, "tiifegini hafif
c;e yukan kaldir, horozlan c;ek ve k1mildamadan dur." 

Ancak, daha vakit dolmam1�h onun ic;in. Alc;akgoniilliiliik 
vardi. Onu ogrenmi�ti. Sabirh olmay1 da ogrenebilirdi. Daha 
on ya�mdayd1, bir hafta olmu�tu onunu doldurah. 0 an gec;
mi�ti. Ona geyigi, biiyiik erkek geyigi kendi gozleriyle gormii� 
gibi geliyordu, h1zdan uzam1�, duman renkli bedenin gozden 
kayboldugunu goriir gibi oldu; kopeklerin sesi kesildikten son
ra, ormanm, kur�un renkli yalmzhgm hala bu sesle c;mlad1gm1 
duydu; uzaktan, kur�un renkli, yan s1v1 sabahla karanhk orma-
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nm otesinden, iki el silah sesi geldi. "$imdi harozlan indir," de
di Sam. 

Soyleneni yaph. "Sen de biliyardun," dedi. 
"Evet," dedi Sam. "Ate� etmedigin zaman ne yapacagm1 

ogretmek istiyarum. Kopeklerle insanlar ay1yla geyigi vurma 
firsah gelip ge<;tikten sanra oliir." 

"Arna a degildi," dedi <;acuk. "Ay1 bile degildi. Yalmzca bir 
geyikti." 

"Evet," dedi Sam. "Yalmzca bir geyik." 
Sanra, ikinci hafta i<;inde bir giin, gene duydu kopekleri. 

Kopeklerin ge<;en sefer aldugundan daha az yakla�hg1m bi
le bile, Sam kendine bir �ey soylemeden, fazla uzun, fazla agir 
alan biiyiik adam tiifegini Sam'in ana ogrettigi gibi dagrulttu; 
gii<;liikle i�itilebildikleri bir yerdeydi kopekler. Ka�an kopekle
rin daha once duydugu havlamasma da benzemiyardu havla
y1�lan. Sanra fark etti ki, ana once tiifegi dagrultup sanra hi<; 
k1mildamadan durmay1 ogreten Sam, kalk1p anun yanma gel
mi�ti. "Orada," dedi Sam. "Dinle." C::acuk dinledi; duydugu, 
a<;1k bir kakunun h1zla izini siiren kopeklerin <;mlayan, gii<;lii 
karosu degildi; bir aktav daha tiz, kesik kesik, yiiksek, giiriiltii
lii havlamalard1 bunlar, karars1zhktan ate bir �ey vard1 bu ses
lerde, bir teslim alu�, <;acugun heniiz ne aldugunu anlamad1g1 
bir isteksizlik vard1; kopekler biiyiik bir h1zla ka�mad1gmdan 
seslerinin i�itilmez almas1 uzun zaman ald1; havlamalar i�itil
mez alduktan sanra bile havada kalan bir yank1 vard1: ince ve 
neredeyse insana ozgii bir isteri, bir teslim alma, arhk oniinde 
hi<;bir �ey, ka<;an hi<;bir duman renkli beden almadan duyulan, 
neredeyse insana ozgii bir yas. Omzunun iistiinden Sam'in sa
ludugunu duydu. Saluk alan ya�h adamm burun deliklerinin 
kabaran k1vnm1m gordii. 

"Kaea Ben!" diye bagird1 Sam, f1sildayarak. Sam k1milda
m1yar, yalmz sesler azald1k<;a yava� yava� ba�1m <;eviriyar, h1z
h h1zh saluk ahrken burun delikleri siirekli kabanp iniyardu. 
"Hah!" dedi. "Ka�muyar bile. Yiiriiyar." 

"Arna burada, yukarda!" diye bagird1 <;acuk. "Ta yukarlar
da!" 

"Bunu her yil yapar," dedi Sam. "Bir kez yapar. Ash'le 
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Boon onun oteki kiic;iik ayilan buradan kovalamak ic;in geldigi
ni soyliiyor. Onlara, cehennem olup gidin, avcilar aynlana dek 
bir daha da gelmeyin, diyormu�. Belki." C::ocuk arhk bir �ey 
duymuyordu ama Sam'in ba�1 yava� yava� donmeyi siirdiirdii; 
sonunda c;ocuga arkasm1 dondii. Sonra yeniden ba�1m c;evirip 
ona bakh - aym yiiz, ciddi, tamd1k, giiliimseyene kadar ifade
siz, aym ya�h adamm gozleri; c;ocuk onlara bakarken ic;lerinde, 
karanhk bir alev gibi, tutkulu, gururlu bir nitelik �iddetle par
lay1p yava�c;a sondii. "Kopeklerle adamlara nasil ald1rmazsa, 
ay1lara da ald1rmaz o," dedi Sam. "Buraya geldi, c;iinkii bu yil 
burada kim var, kim kampa yeni kahlm1� gormek istiyor. Bu 
yeni gelen iyi ate� edebiliyor mu, ate� etmeden bekleyebiliyor 
mu bekleyemiyor mu. Bakahm elinde tiifegiyle bir adam gelene 
dek onu k1stmp tutabilecek bir kopek bulmu� muyuz, anlama
ya c;ah�1yor. C::iinkii o ba� ay1dir. Adam." Gozlerindeki o nitelik 
solukla�1p kayboldu; yeniden omiir boyu tamd1g1 gozler oldu. 
"Kopekleri b1rakir ki irmaga kadar pe�inden gelsinler, ondan 
sonra geri gonderir onlan, biz de gitsek iyi olur; kampa don
diiklerinde kopeklerin nasil goriiniiyor bakanz." 

Kampa once kopekler gelmi�ti, on kopek mutfagm altm
da, gerilerde birbirlerine sokulmu� duruyorlard1; Sam'le c;o
cuk c;omelip karanhkta gormeye c;ah�hlar, kopekler yere c;ok
mii�, sessizler, fir donen gozleri parhyor, sonra kayboluyor ve 
hie; ses yok, yalmz c;ocugun nereden geldigini heniiz bilmedigi 
bir �eyin ortahga yayilan kokusu var, kopekten fazla, kopek
ten giic;lii, yalmzca hayvans1 degil, dahas1 yalmzca vah�i hay
vans1 da degil. C::iinkii kopeklerin teslimiyet ic;indeki, ac1 dolu 
havlamasmm oniinde ko�an, bo�luktan, vah�i ormandan ba�ka
s1 degildi; oyle ki on birinci kopek ogleden sonranm ortalarm
da kampa dondiigiinde, c;ocuk ve Tennie'nin Jim ha.la titreyen, 
k1mildamadan duran bu di�i kopegi tutarken, Sam onun par
c;alanm1� kulag1yla yarah omzuna tentiirdiyot ve makine yag1 
siirdii; bunlan yapan da gene canh bir yarahk degil, vah�i or
manm kendisiydi, orman bir an ic;in egilmi�, kopegin cesaretini 
hafifc;e ok�am1�h. "T1pk1 insan gibi," dedi Sam. "T1pk1 adamlar 
gibi. Yiireklilik gostermek zorunda kalmay1 elinden geldigince 
erteledi ama kopek denmeye deger bir kopekse, er gee; bir gun 
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bunu yapmak zorunda kalacagm1 ve yapmca da ba�ma neler 
gelecegini onceden biliyordu." 

Sam'in tam ne zaman gittigini bilmiyordu. Tek bildigi onun 
gittigiydi. Bundan sonraki ii<; giin kalk1p kahvalh ettiginde 
Sam'i kendini bekler bulmad1g1yd1. Bekleme noktasma yalmz 
gitti; �imdi oray1 kendi ba�ma bulabiliyordu; Sam'in ona ogret
tigi gibi orada durup bekledi. U<;iincii giin gene kopekleri duy
du, ogrendigi gibi tiifegini haz1r etti, avm ilerden ge<;ip gittigini 
i�itti, <;iinkii daha hazir degildi; �imdiden sab1r ve al<;akgoniil
liiliikle vah�i ormana adad1g1 biitiin o uzun ya�amma gore, or
manda ge<;irdigi iki haftahk k1sac1k siireyle heniiz bundan ba�
kas1m hak etmemi�ti; yeniden tek bir el ate� edildigini duydu, 
Walter Ewell'm tiifeginden <;1kan giirlemeyi. Arhk kimse yol 
gostermeden ormandaki kendi bekleme yerini bulup kendi ken
dine kampa geri donebildigi gibi, �imdi de, pusulasm1 ktilla
narak, at iistiindeki Binba�1 de Spain'le Tennie'nin Jim d1�mda, 
herkesten once, geyigin ba�mda bekleyen Walter'm ve giiriiltiiy
le havlayan kopeklerin yanma geldi, kan kokusuna, dediklerine 
gore, aymm kokusuna bile ald1rmayan tek gozlii katmn <;ektigi 
arabayla gelen Ash Amca bile daha orada degildi. 

Kahrla gelen Ash Amca degil, Sam'di. Geri donen Sam. Ye
mekten sonra Sam gene onu bekliyordu, <;ocuk tek gozlii katmn 
s1rtmda, Sam oteki araba katmna binmi� olarak yola <;1ktilar, ii<; 
saatten fazla, gittik<;e k1salan ogleden sonra aydmhgmda, <;ocu
gun bile yol, iz fark edemedigi, bolgenin daha once gormedigi 
bir bOliimiinde yol aldilar. Derken <;ocuk Sam'in neden kendini 
kan kokusundan, vah�i hayvanlarm kokusundan iirkmeyen tek 
gozlii kahra bindirdigini anlad1. bteki kahr, saglam olam, bir
den durdu, Sam iistiinden inerken kahr geri doniip ka<;mak is
tedi; Sam onu tutuyor, kahr dizginlere as1hp <;ekiyordu; Sam onu 
baglamak tehlikesini goze alamad1gmdan konu�arak sesiyle ya
h�hnp yiiriitmeye <;ah�h; <;ocuk da o s1rada iirkmeyen sakat ka
hrdan indi. Sonra, olmekte olan k1� ogleden sonrasmda ya�h or
mamn biiyiik, koyu karanhgmda Sam'in yamnda durarak, ses
sizce yerdeki pen<;elenmi�, par<;alamp i<;i oyulmu� <;iiriik kiitiige, 
onun yamndaki islak topragm iistiindeki kocaman, <;arp1k, iki 
hrnakh ayak izine bakh. �imdi ge<;en sabah kopeklerin sesinde 
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i!iiittigi !iieyin ve mutfagm altmda birbirlerine sokulmu!ii kopeklere 
bakarken duydugu kokunun ne oldugunu anhyordu. Kendi i<;in
de de vard1 aym !iiey; biraz farkh, <;iinkii onlar hayvand1, kendisi 
degildi, ama yalmzca biraz farkhyd1 bu !iiey - edilgin bir istek, 
bir teslim olu!ii, <;ok <;ok eskilerden beri var olan ormanm kar!iil
smda kendi kmlganhgm1, gii<;siizliigiinii anlamak, ama ku!iiku 
ya da iirkiintii duymadan; aniden agzm1 dolduran salyada bir 
bakir tad1; beyninde ya da midesinde, hangisinde oldugunu bil
miyordu ama onemi yoktu, kah, keskin bir kas1lma; tek bildigi, 
ilk kez anlad1g1 !iiuydu: Ay1, dinledigi oykiilerde ko!iian, kendini 
bildi bileli dii!iilerinde beliren, demek ki kendilerini bildiklerin
den bu yana kuzeninin, Binba!iil de Spain'in, belki de ya!iih Ge
neral Compson'un bile dinledikleri oykiilerde ve dii!iilerinde var 
olan ay1, oliimlii bir hayvand1 ve onlarm her kas1m aymda kam
pa gelirken aslmda ay1y1 vurmay1 ummay1!iilarmm nedeni, ay1-
nm oliimsiiz olmas1 degil, ama o giine dek kendilerinin bunu ya
pabilecegi konusunda ger<;ek bir umut beslememeleriydi. "Yann 
olur," dedi <;ocuk. 

"Yann gene deneriz, demek istiyorsun," dedi Sam. "Daha 
kopegimiz yok." 

"On bir kopek var ya," dedi <;ocuk. "Pazartesi giinii kova
ladilar onu." 

"Sen de i!iiittin kopekleri," dedi Sam. "Gordiin de. Daha ko
pegimiz yok. Bir kopek yeter. Arna daha yok. Ba!iika tiirliisii an
cak ay1 eli tiifekli ve kur!iiun s1kmasm1 bilen birini kazara ezer
se olabilir." 

"Bu ben olmam," dedi <;ocuk. "Walt�r Ewell olabilir, ya da 
Binba!iil, ya -" 

"Olabi lir," dedi Sam. "Yann dikkat et. C::iinkii ak1lhdir. Bu 
kadar uzun ya!iiamazd1 yoksa. Ku!iiahhr da <;igneyip ge<;mek 
i<;in birini se<;mesi gerekirse, bu sen olursun." 

"Nas1l?" dedi o. "Nereden bilecek . . . . .  " Durdu. "Beni zaten 
tamyor mu demek istedin sen? Daha once biiyiik ormana hi<; 
gelmedigimi, daha ne yap1p yapamayacag1m1 ogrenecek kadar 
zamamm olmad1gm1 . . . . . .  " Gene durdu, Sam'e bak1yordu; al<;ak-
goniilliiliikle, !iia!iikmhk bile duymadan konu!iitu: "Bakmaya gel
digi bendim; sanmm bir kez bakmas1 yeterliydi," dedi. 
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"Sen yarm dikkat et," dedi Sam. "Donmeye ba�lasak iyi 
olacak. Kampa varmadan karanr hava." 

Ertesi sabah her zamankinden ii-; saat once -;1khlar yola. 
A�-;1 Ash Amca bile gidiyordu, o Ash Amca ki mesleginin a�
-;1hk oldugunu soyler, Binba�1 de Spain'in av ve kamp partileri 
i-;in yemek pi�irmekten ba�ka pek bir �ey yapmazd1, yalmzca 
orada bulunmakla o da vah�i ormanm damgasm1 yemi�ti, bir 
kopegin yirhlan kulag1, omzu ile 1slak bir toprak par-;asmdaki 
-;arp1k ayak izi kar�1smda hpk1 otekilerin hepsinin ve daha iki 
hafta oncesine kadar yabaml ormam gormemi� olan -;ocugun 
verdigi tepkinin ayms1m o da veriyordu. Atlara bindiler. Gide
cekleri yer yayan gidilemeyecek kadar uzakh: \:ocuk, Sam ve 
Ash Amca kopeklerle arabadayd1, kuzeni ve Binba�1 de Spain 
ve General Compson ve Boon ve Walter Ewell ve Tennie'nin Jim 
iki�er iki�er atlara bindiler. iki hafta onceki gibi bu sabahm da 
ilk kur�un renkli 1�1klan onu Sam'in getirdigi, tiifegiyle birak1p 
gittigi bekleme noktasmda buldu. Boyuna gore -;ok biiyiik olan 
tiifek kendinin bile degildi, Binba�1 de Spain'indi, arkadan do
luyordu ve -;ocuk heniiz bu tiifekle, geri tepmesini ve mukavva 
mermiyle yeniden doldurulmasm1 ogrenmek i-;in ilk gun tek 
bir kez bir kiitiige ate� etmi�ti o kadar; k1pirhs1z kara sulan bir 
kam1�hktan -;1kan, k1pirhs1zca kii-;iik bir a-;1khktan ge-;tikten 
sonra gene kam1�hga dalan kii-;iik bir derenin yanmdaki yiik
sek bir sak1z agacmm dibinde durdu; kam1�hkta, goriinmeyen 
bir yerde, bir ku�, zencilerin Lord-to-God dedikleri bir aga-;ka
kan olii bir agacm govdesini tikirdatiyordu. Durdugu yer, her
hangi ba�ka bir bekleme noktas1 gibiydi, iki haftadir durdugu 
bekleme noktasmdan ancak baz1 ayrmhlarda farkhyd1; kendisi 
i-;in yeni bir bolge, ama iki hafta sonra biraz ogrendigine inan
d1g1 oteki yerden daha a� tamd1k olmayan bir yerdi - aym 1S
s1zhk, c1hz ve korkak insanlarm degi�tirmeden yalmzca i-;in
den ge-;tigi, hi-;bir i�aret, hi-;bir iz birakmad1g1 aym yalmzhk, 
�imdiki goriinii�ii, Sam Fathers'm ilk Chickasaw atalarmm, so
pa ya da balta, ya da yay1 -;ekilmi� kemik oklanm haz1rlay1p 
i-;ine sokulduklan yerin hp1 hpma ayms1yd1 bu yer, yalmz -;o
cuk farkhyd1, -;omelip mutfagm kenarmdan korku i-;inde birbi
rine sokulan kopekleri, kopek denmeye deger bulunmak ugru-
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na bir kez olsun cesaret gostermek zorunda kalan di�i kopegin 
pan;alanm1� kulag1m, boynunu ve diin ir;i oyulmu� kiitiigiin 
yanmda, topraktaki canh ayagm izini gordiigii ir;in, yalmzca bu 
nedenle, farkhyd1.  Kopekleri hir; duymad1. Kesinlikle hir; duy
mad1 onlan. Yalmzca agar;kakamn hkirhsmm aniden kesildigi
ni duydu ve aymm kendine bakhg1m anlad1. Ay1y1 hir; gormedi. 
Oniindeki kam1�hktan m1 yoksa arkasmdan m1 bak1yordu bi le
medi. K1mildamad1, i�e yaramayan ve �imdi veya sonra hir;bir 
zaman ona ate� etmeyecegini arhk anlad1g1 tiifegini elinde tu
tarken, salyasmda mutfagm altma bakhgmda birbirine sokulan 
kopeklerde duydugu kokunun bakir tadm1 duydu. 

Sonra o gitti . Agar;kakanm kuru hk1rhs1 nas1l birdenbire 
bittiyse gene oyle birden yeniden ba�lad1 ve bir sure sonra ko
pekleri bile duydugunu sand1 - bir mmlh, pek ses bile dene
meyecek bir �eydi bu, belki de dikkat etmeden once bir siire
dir, bir ya da iki dakikadir duydugu, i�itme alanma girip sonra 
yeniden r;1kan, kaybolan bir ses. Kopekler r;ocugun yakmmda 
bir yere hir; gelmedi. Duydugu sesin kopeklerin olduguna ye
min edemezdi, kopekler bir aymm pe�indeydiyseler, bu ba�ka 
bir ay1yd1.  Kam1�hktan r;1k1p gelen, batakhg1 ger;en Sam oldu, 
yamnda, ku� avma giden kopeklere ogreti ldigi gibi topugunun 
dibinden aynlmayan yarah di�i kopek vard1. Gel ip, titreyerek, 
r;ocugun ayagma yaslamp yath. "Onu gormedim," dedi r;ocuk. 
"Gormedim Sam." 

"Biliyorum," dedi Sam. "Bakan oydu. Onu duymadm da, 
oyle mi?" 

"Hayir," dedi r;ocuk, "Ben -" 
"Ak1lhdir," dedi Sam. "Fazla akilh." C::ocuk, bacagma yas

lamp hafifr;e ama siirekli titreyen kopege bakan Sam'in gozle
rindeki o niteligi, o karanhk ve dii�iinceli alevi gordii. Kopegin 
yarah omzunda bir iki damla taze kan bogiirtlen taneleri gibi 
parhyordu. "Fazla biiyiik. Daha kopegi bulamad1k. Arna belki 
bir giin," dedi Sam. 

C::iinkii bir gelecek sefer vard1, daha, daha sonraki seferler. 
Heniiz on ya�mdayd1. C::ocuk onu ve kendini goriir gibi oldu: 
Zamanm kan�1k karanhklardan r;1k1p zaman oldugu yerde, 
golgeler ir;inde, ikisini, oliimliiliikten armm1� olan ya�h ay1y1 
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ve bundan biraz paym1 alan kendini gordii. \:iinkii �imdi anh
yordu, birbirine sokulan kopeklerden gelen kokunun ve kendi 
salyasmdaki tadm ne oldugunu anhyordu: Korkuydu bu, ve c;o
cuk korkuyu tamm1�h, nasil ki bir c;ocuk, bir gene;, rastlanhyla 
kar�1la�hg1 ya da yalmzca yatak odasma girdigi, birc;ok erke
gi sevmi� ve onlar tarafmdan sevilmi� bir kadmm huzurunda 
kendinde kahtsal olarak bulunan ama heniiz ya�amad1g1 a�k1 
ve tutkuyu ve tecriibeyi tamrsa, c;ocuk da oylece tamm1�h kor
kuyu. Demek onu gormem gerekecek, diye dii�iindii, korkusuzca 
ve umuda bile kapilmadan. Ona bakmal1y1m. Boylece ertesi ya
zm haziram geldi .  Gene kamptaydilar, Binba�1 de Spain'le Ge
neral Compson'un dogum giinlerini  kutluyorlardi. Biri eyliilde, 
oteki k1� ortasmda ve neredeyse otuz yil daha once dogmu�tu 
ama her yaz ikisi ve McCaslin ve Boon ve Walter Ewell (ve �im
diden sonra c;ocuk) kampta iki hafta gec;irir, bahk, sincap, hin
di avlar, geceleri kopeklerle rakun ve yabankedilerini kovalar
lard1 .  Daha dogrusu yalmz Boon ve zenciler (ve �imdi c;ocuk) 
bahk tutar, sincap avlar, geceleri kopeklerle rakun ve yabanke
disi avma c;1kard1, c;iinkii yalmz Binba�1 de Spain'le General 
Compson gibi denenmi� avci lar degil (onlar bu iki haftay1 ko
caman demir kazanda pi�en Brunswick yahnisinin ba�mda sal
lanan iskemlelerde gec;irir, yahniyi kan�hnp tadma bakarlar, 
Ash Amca'yla pi�irme yontemlerini tarh�ir, Tennie'nin Jim de 
kendi ic;kisini ic;tigi teneke ma�rapayla viskilerini doldururdu), 
McCaslin ve Walter Ewell gibi genc;ler de bahis tutu�mak ya da 
ni�anc1hklanm denemek d1�mda vah�i babahindilere ate� et
meyi kiic;iimserlerdi .  

Daha dogrusu kuzeni McCaslin'le otekiler onun sincap 
avma c;1khg1m samyorlardi. Oc;iincii giiniin ak�amma kadar 
Sam Fathers'm da oyle sand1gm1 dii�iiniiyordu. Her sabah kah
valhdan sonra c;1k1yordu kamptan. Arhk kendi tiifegi vard1, 
yeni, arkadan dolma, bir Noel armagam, sonradan bu ilk tiifek 
iki c;ift namlu, emniyet, bir de kabza degi�tirecek, geriye yalmz 
iistiinde kendinin ve McCaslin'in adlan ve 1878 tarihi kazil
m1� giimii� kakma tetik kopriisii kalacakh ama onu neredeyse 
yetmi� yil ta�1y1p, onunla ate� edecekti. 0 sabah av1 bekledigi 
noktay1, kiic;iik batakhgm yanmdaki agac1 da buldu. Pusulas1-
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m kullanarak bu noktadan ba�layarak c;evreyi tarad1; farkmda 
olmadan, orta halliden daha iyi bir orman adam1 olmay1 ogre
tiyordu kendine. Uc;iincii giin ayak izini gordiigii ic;i oyulmu� 
kiitiigii bile buldu. iz �imdi hemen tiimiiyle unufak olmu�, ina
mlmaz bir h1zla kaybolmaya yiiz tutmu�, tutkulu bir kendini 
birak1�la agacm ic;inden c;1k1p biiyiidiigii topraga geri doniiyor
du. $imdi dola�hg1 yer yaz ormamyd1, karanhkla ye�il, kas1m
daki erimi� kur�un renginden daha bile karanhk, oglende bile 
giine� buraya ancak riizgars1z beneklerle iniyor, hic;bir yeri tam 
olarak kurumayan toprakta siiriinen yilanlar - kendileri de ay
m benekli kara renkte olduklanndan c;ocugun bazen ancak k1-
pirdad1klarmda gordiigii zehirli mokasenler, c;mgirakh yilan
lar, su yilanlan vard1; kampa her giin biraz daha, biraz daha 
gee; doniiyordu, ilk giin, ikinci giin; iic;iincii giin alacakaranhk
ta Sam'in geceyi gec;irmek iizere hayvanlan kapatt1g1, kiitiikler
den yapilma ahmn oniindeki kiitiiklerle c;evrilmi� kiic;iik ac;1k
hg1 gec;erken Sam, "Daha dogru diiriist bakmadm da ondan," 
dedi. 

C::ocuk durdu. Bir an yamt vermeden bekledi, sonra sakin 
ama bir c;ocugun kiic;iik bir derede olu�turdugu kiic;iik bir se
tin y1kilmas1 gibi, sakin bir patlamayla konu�tu: "Tamam. Evet. 
Arna nasil? Batakhga gittim. 0 kiitiigii de gene buldum. Ben -" 

"iyi yapm1�sm. Belki de seni izlemi�tir. Ayak izini de gor
medin mi?" 

"Ben . . . . .  " dedi c;ocuk. "Gormedim - sanm1yordum -" 
"Tiifektendir," dedi Sam. C::itin yamnda k1mildamadan du

ruyordu ya�h adam, zenci bir koleyle bir Chickasaw reisinin 
oglu, eski, solmu� tulumuyla, ba�mda, bir zamanlar zencinin 
koleliginin simgesi olan, �imdi de ozgiirliigiinii tac;landiran, tir
fillenmi� be� sentlik hasir �apka. Binba�1 de Spain'in de kendi 
c;apmda, gec;ici bir siire ic;in ucundan az1c1k kemirdigi vah�i or
mandaki kamp -ac;1khk, ev, kiic;iiciik avlusuyla ahir- alacaka
ranhkta solukla�h, ormamn c;ok eski zamanlardan beri var olan 
karanhgma kan�h. Tiifek, diye dii�iindii c;ocuk. Tiifek. "Bir se
c;im yapmak zorundasm," dedi Sam. 

Ertesi sabah kahvaltidan once, Ash Amca mutfagm yeri
ne serdigi yorganlarmm ic;inde uyamp da ate�i yakmadan c;ok 
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once, kamptan aynld1. Yamnda yalmz pusula ve yilanlar i<;in 
sopa vard1. Karanhkta goriinmeyen pusula elinde, bir kiitii
giin iistiine oturdu, onun gelmesiyle kesilen gece sesleri yeni
den k1p1rdad1, sonra gene bu kez temell i  kesildi, bayku�lar sus
tu, yerlerini uyanan giindiiz ku�larma biraktilar, kur�un renkli 
islak ormana i�1k girdi ve <;ocuk pusulay1 gorebildi. H1zh ama 
sessizce ilerliyordu, heniiz bunu fark edecek zamam olmam1�
h ama gittik<;e daha usta bir ormanc1 oluyordu; di�i bir geyik
le yavrusu iirkiip ka<;hlar, yatt1klan yere onlan gorecek kadar 
yakla�m1�h - ormanalh bitkilerinin h1�irhs1, k1sa, beyaz kuy
ruk, annesinin arkasmdan firlayan, <;ocugun sand1gmdan h1zh 
ko�an yavru. Dogru avlamyordu, Sam'in ogrettigi gibi, riizgara 
kar�1; ama bunun onemi yoktu �imdi. Tiifegi b1rakm1�h, ken
di iradesiyle vazge<;mi�ti tiifekten, bir �ey feda etmi� ya da bir 
se<;im yapm1� degildi, ama aymm �imdiye kadar bozulmayan 
goriinmez alma kurah gibi, avc1yla av arasmdaki dengeyi ko
ruyan biitiin o eski kurallarm da yok sayild1g1 bir durumu ka
bul etmi�ti. Korku bile duymayacaktl, tiim bedenini (kan, deri, 
bagirsaklar, kemikler, bellek, kendi belleginden <;ok onceki za
manlara kadar giden ammsay1�, her �ey) onu bu ay1dan ve ne
redeyse bundan sonraki yetmi� y1lda izini siirecegi biitiin oteki 
ayilarla geyiklerden ay1ran tek �ey d1�mda, a<;1k, ince, sondii
riilemez bir zeka d1�mda her yerini korku sard1g1 o anda bile 
korkmayacakh; Sam ondaki bu zekaya seslenerek demi�ti ki: 
"Kork, korkmamak gelmez elinden. Arna iirkme. Ormandaki 
hi<;bir �eyden zarar gelmez sana, yeter ki bir ko�eye k1stmlm1� 
olmasm ya da kokundan iirktiigiinii anlamasm. Ay1yla geyigin 
de, hpk1 cesur insanlar gibi, odleklerden korkmas1 gerekir." 

Artik kii<;iik batakhktaki ge<;it yerinden <;ok otede, daha 
once hi<; gitmedigi yeni ve yabanc1 bir bOlgedeydi; �imdi yalmz 
pusulay1 degil, aym zamanda babasmdan kalan, bir <;orek ka
dar kalm, agir giimii� saati de kullamyordu. Kamptan aynlah 
dokuz saat olmu�tu; bundan dokuz saat sonra karanhk basah 
bir saat ge<;mi� olacakti. Durdu; ortahk sonunda pusulay1 oku
ni.asma yetecek kadar aydmlamp da oturdugu kiitiikten kalk
tigmdan bu yana ilk kez duruyordu; <;evresine bakmd1, gomle
ginin yeniyle yiiziiniin terini  sildi .  Ay1y1 gormek i<;in duydugu 
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gereksinme nedeniyle, ali;akgoniilliiliik ve huzur ii;inde ve pi�
manhk duymadan vazgei;mi�ti tiifeginden, ama anla�ilan tii
fekten vazgei;mek yetmiyordu. Bir an orada durdu - tepesinde 
yiikselen, yol iz tammayan vah�i ormanm ortasmda bir i;ocuk, 
yabanc1, kaybolmu�. Sonra kendini tiimiiyle yabaml ormana b1-
rakh. Hala uygarhk bula�1g1 vard1 iistiinde. Saat ve pusulayd1 
nedeni. Tulumundan birinin halkah zincirini, otekinin ilmekli 
smmm1 i;ozdii, onlan bir i;almm iistiine ash, sopay1 da yanlan
na dayay1p yiiriidii. 

Kayboldugunu anlad1gmda, Sam'in ona ogretip i;ah�tird1-
g1 �eyi yaph: Geldigi yolu kesecek bir i;ember i;izerek yiiriidii. 
Son iki iii; saattir fazla h1zh yiiriimemi�ti, pusulayla saati i;ah
nm iistiinde biraktigmdan bu yana daha da yava� yiiriiyordu. 
Onun ii;in �imdi iyice yava�lad1, agai; i;ok uzakta olamazd1; ger
i;ekten de beklediginden i;abuk buldu onu, doniip o yana gitti, 
ama altmda i;ah yoktu, pusula, saat de yoktu; o da Sam'in ona 
ogretip i;ah�hrd1g1 ikinci �eyi denedi: Ters yonde ve daha geni� 
ikinci bir i;ember i;izerek iki i;emberin olu�turdugu i;izgilerin 
bir yerde kendi onceki ayak izlerini kesmesini bekledi, ama ne 
kendi ayak izini ne de ba�ka bir iz goremedi; �imdi daha h1zh 
yiiriiyordu ama panige kapilmam1�h, kalbinin ah�lan biraz da
ha !11zh ama giii;lii ve yeterince diizenliydi; bu kez agac1 da bu
lamad1, i;iinkii yamnda daha once hii; gormedigi devrilmi� bir 
kiitiik, kiitiigiin otesinde kiii;iik bir batakhk, toprakla su aras1 
bir islakhk vard1; i;ocuk Sam'in ona bir sonra, en sonunda yap
may1 ogretip i;ah�tird1g1 �eyi yaph; kiitiikte otururken i;arp1k 
ayak izini gordii, islak topraktaki  i;arp1k i;okiintii i;abucak suy
la doluyor, su toprakla aym diizeye gelince ta�1yor, ayak izinin 
kenarlan h1zla kayboluyordu. �ocuk daha bakarken bir sonra
ki, ondan da bir sonraki izi gordii; ilerlemeye ba�lad1, acele et
miyor, ko�muyordu, ama sanki hava onlan bii;imlendiriyormu� 
gibi oniinde belirmeyi siirdiiren izlerin h1zma ayak uyduruyor
du; onlan sonsuza dek kaybedecegi ve kendisinin de sonsuza 
dek kaybolacag1 yere kadar bir ad1m geriden izledi; yorulmad1, 
ku�ku ya da korku duymadan istekle ilerledi, kalbinin giii;lii, 
h1zh vuran i;ekicinin iistiinde gogsii biraz soluk soluga kalm1�
h; birden kiii;iik bir ai;1khga i;1kh ve orman i;evresinde biitiin-
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le�ti. Sessizce ve h1zla gelip kahla�h - giine� i�mlarmm dokun
dugu yerlerde o aga<;, <;ah, pusula ve saat pmld1yordu. Derken 
ay1y1 gordii. Ortaya <;1k1p goriinmedi ay1; orada duruyordu; ha
reketsiz, riizgars1z oglenin benekli s1cakhgmda k1mildamadan 
duruyordu; dii�lerindeki kadar biiyiik degildi ama bekledigi 
kadar biiyiiktii, beklediginden biiyiiktii, alacah karanhkta tek 
boyutlu, ona bak1yordu. Derken k1mildadl. Acele etmeden a<;1k
hg1 ge<;ti, bir an i<;in giine�in tam aydmlattig1 yerdeydi, sonra 
oradan <;1kh ve dump bir omzunun iistiinden gene ona bakh. 
Derken gitmi�ti. Ormanm i<;ine dogru yiiriimedi.  Gozden yitti, 
hareket etmeden vah�i ormanm i<;ine dald1, aym <;ocugun bir 
giin izledigi bir bahk, havuzunun karanhk derin sularma yiiz
ge<; k1pirdatmadan batan kocaman bir levrek gibi. 

2 

Buna gore, nefret etmeli, korkmahyd1 Aslan'dan. 0 zaman on 
ii<; ya�mdaydl. Geyigini vurmu�, Sam yiiziine geyigin s1cak ka
mm siirmii�tii; ertesi kas1mda bir ay1 vurdu. Ancak bu riitbeye 
ula�madan once ormanda aym tecriibeyi ge<;iren bir<;ok yeti�
kin kadar ustala�m1�h. Arhk daha tecriibeli baz1 biiyiiklerden 
daha iyi bir orman adam1yd1. Kampm kirk kilometre <;evresin
de bilmedigi yer yoktu - irmak azmag1, bay1r, nirengi noktas1 
aga<;lar, yol; isteyeni bu bolge i<;inde istedigi bir noktaya dos
dogru gotiiriip geri getirebilirdi .  Sam Fathers'm bile hi<; gor
medigi av ge<;itlerini biliyordu. U<;iincii sonbahar kendi ba�ma 
bir geyigin yattig1 yeri buldu; kuzenine haber vermeden Walter 
Ewell'm tiifegini odiin<; ald1; �afak sokerken geyigin yatagma 
gelmesini bekledi; Sam'in anlathg1, eski Chickasaw dedelerinin 
yaphg1 gibi, geyik gelince onu vurdu. 

Arhk aymm ayak izini, hem de yalmz <;arp1k olamm degil, 
hepsini, kendi ayak izinden daha iyi tamyordu. Oteki ii<; ayak 
izinden herhangi birini goriir gormez ay1rt edebiliyordu, hem 
de yalmzca bu izler biiyiik oldugu i<;in degil . 0 seksen kilomet
relik alan i<;inde hemen hemen onunki kadar biiyiik ayak izle
ri birakan ba�ka ayilar vard1; en azmdan bu izler onunkilere o 
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kadar yakmd1 ki aradaki fark1 ancak iki izi yan yana getirirse
niz anlayabilirdiniz. Koca Ben'in ayak izlerini tammas1 bundan 
fazla bir �eydi. Sam Fathers onun ogretmeni, arka bahc;edeki 
tav�anlarla sincaplar anaokulu olmu�sa, o zaman vah�i orman 
ve orada ko�up duran ya�h ay1 da onun iiniversitesiydi; onca 
uzun bir siiredir e�siz ve c;ocuksuz oldugundan kendi kendinin 
atas1 durumuna gelen ya�h erkek ay1yd1 c;ocugun egitimini al
d1g1 yer, a lma mater'i. 

$imdi ne zaman istese buluyordu c;arp1k izi, kampa on ya 
da sekiz kilometre uzakhkta, ya da bazen daha yakm bir yerde. 
Sonraki iii; yil ic;inde bekleme yerindeyken iki kez onun izini 
bulan kopekleri duydu; bir keresinde rastlanhyla gittiler iistii
ne, isteri tutmu� gibi havlamalan tiz, sefil, neredeyse insan se
si gibiydi kopeklerin. Halii Walter Ewell'm tiifegiyle avlamrken, 
bir giin onun bir kasirganm y1khg1 agac;lardan olu�an uzun bir 
koridordan gec;tigini gordii. Ay1 birbirine girmi� agac; govde
leriyle dallarm ba�tan ba�a iistiinden gec;ecek yerde, lokomo
tif gibi onlan yanp aralarmdan gec;mi�ti, neredeyse bir geyik 
kadar h1zhyd1, c;iinkii geyik bu uzakhgm biiyiik bir boliimiinii 
havada gec;irir; o zaman ay1y1 k1shrmak ic;in yalmz olaganiistii 
cesur degil, aym zamanda biiyiik ve h1zh bir kopek gerektigi
ni anlad1. Evde kiic;iik bir kopegi vard1; zencilerin fyce dedikleri 
bu melez kopek cesaretten ote bir goziipeklige sahipti. Bir ha
ziran aymda yamnda kopegi de getirdi, sanki bir ba�ka insana 
verdigi bulu�ma soziinii tutarcasma ayarlad1 zamam; kopegin 
ba�ma bir c;uval gec;irip kucagma ald1, Sam Fathers da bir c;ift 
taz1ya baglad1g1 ipleri c;ekti, boylece riizgardan yana aymm izi
ni siirdiiler ve gerc;ekten de pusuya dii�iirdiiler onu. 0 kadar 
yakmdaydilar ki k1stmlan ay1 ayaga kalk1p sirhm agaca daya
d1, ancak c;ocuk sonradan aymm bunu kiic;iik kopegin c;ilgm 
yaygarasmm �a�kmhg1yla yapm1� olabilecegini anlad1. Ay1 bir 
servinin oniinde arka ayaklan iistiinde kalkm1�h, c;ocuga ay1-
nm boyu gitgide daha, daha c;ok uzuyormu�, yiikselmesi hie; 
bitmeyecekmi� gibi geldi; tazilara bile kiic;iik kopekten umut
suz, umars1z bir c;e�it yiireklilik bula�m1� gibiydi. Derken c;o
cuk kiic;iik kopegin havlamay1 gerc;ekten birakmayacag1m an
ladi. Tiifegi ahp ko�tu. c;ilgm gibi bas bas bagiran, fmldak gi-
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bi donen kiii;iik kopegi yakalay1p kucaklad1gmda sanki aymm 
tam altmdaydilar. Aymm kokusunu duydu, giii;lii, s1cak, kes
kin. Yere yay1hp yukan, tepesinde gok giiriiltiisii gibi yiikselen 
ay1ya bakh. Ay1 ona i;ok tamd1k goriindii, sonunda ammsad1: 
Tam dii�lerinde gordiigii gibiydi .  

Sonunda ay1 gitti. C::ocuk onun gittigini gormedi. Halii kii
i;iik kopegi tutuyordu. Yere diz i;okmii�, iki eliyle i;ilgma donen 
kiii;iik kopegi tutuyor, giderek iki tazmm uzakla�an, a�agilan
m1� feryatlanm duyuyordu; sonunda Sam elinde tiifekle geldi. 
Ses i;1karmadan tiifegi i;ocugun yamna koydu, durup ona bak
h. "ikidir onu elinde tiifekle goriiyorsun," dedi. "Bu sefer mut
lak vururdun." 

C::ocuk kalkti. Hala kiii;iik kopegi tutuyordu. Kopek kucak
ta bile i;ilgmca havlamasm1 siirdiiriiyor, elektrikli tellerden ya
pilma yaylar gibi tazilarm gitgide kaybolan sesine dogru uza
mp ahhyordu. C::ocuk biraz soluk soluga kalm1�h. "Sen de vura
bilirdin," dedi. "Tiifegin vardi. Neden ate� etmedin?" 

Sam i�itmemi� gibi yaph. Elini uzahp, iki tazmm arhk sesi 
duyulmazken, hiila i;ocugun kucagmda gerilip havlayan kiii;iik 
kopege dokundu. "Gitti arhk," dedi.  "Gev�eyip gelecek sefere 
kadar dinlenebilirsin." Kiii;iik kopek elinin altmda sakinle�me
ye ba�laymcaya kadar ok�amay1 siirdiirdii. "Sen nerdeyse iste
digimiz kopeksin," dedi. "Arna yeterince biiyiik degilsin. Daha 
bulamad1k o kopegi. Govdesi aklmdan birazc1k biiyiik olmah, 
cesareti ikisinden de biiyiik olmah." Elini kiii;iik kopegin ba
�mdan i;ekip ay1yla tazilarm kayboldugu ormana dogru bakh. 
"Bir giin birisi vuracak," dedi. 

"Biliyorum," dedi i;ocuk. "Onun ii;in bizden biri vurmah 
onu. Vurmah ki son giine kalmasm. Onun bile arhk daha fazla 
uzamasm1 istemeyecegi son giinlere kalmasm." 

i�te bunun ii;in Aslan'dan nefret etmesi, korkmas1 gerekir
di. Dordiincii yazd1, Binba�1 de Spain'le General Compson'un 
dogum giinii kutlamalarma i;ocugun katild1g1 dordiincii kez. 
Binba�1 de Spain'in k1srag1 bir erkek tay yavrulam1�h. Bir ak
�am Sam atlarla kahrlan ahira gotiirmeye gittiginde tay yok 
oldu, korkudan i;ilgma donen k1srag1 Sam giii;liikle ahira ko
yabildi. Once atm kendisini yavrusundan aynld1g1 yere gotiire-
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cegini dii�iinmii�tii Sam. Arna k1srak direndi, gitmedi .  Dahas1 
ormanda herhangi bir yere, herhangi bir yone yonelir gibi de 
yapmadi. Hata korkudan del iye donmii� bir durumda tek yap
hg1 �ey korlemesine ko�mak oldu. Bir keresinde doniip saldir
mak ister gibi Sam'in iistiine dogru geldi, sanki umars1zhgm 
son kertesinde onun bir insan, hem de r;oktand1r tamd1g1 bir in
san oldugunu fark edemiyordu. Sonunda Sam onu ahira getir
di; o zamana kadar hava iyice karard1gmdan k1sragm dola�m1� 
olacag1 yollan bulmak olanaks1zdi. 

<::ocuk eve gidip Binba�1 de Spain'e haber verdi. Bunu ya
pan bir hayvand1 dogalhkla, biiyiik bir hayvan, tay her nere
deyse, arhk oliiydii. Hepsi bil iyordu bunu. General Compson 
hemen, "Panterdir," dedi. "Aym panter. Ger;en mart hani o di�i 
geyikle yavrusu." Boon Hogganbeck hayvanlarm k1�1 nasil ge
r;irdigini gormek ir;in her yilki gibi kampa gelmi�, donii�iinde 
Sam'in Binba�1 de Spain'e yol lad1g1 haberi getirmi�ti - di�i geyi
gin bogaz1 parr;alanm1�, hayvan yavruyu da kovalay1p yakala
m1�, oldiirmii�tii. 

"Sam onu panterin yaphgm1 soylemedi," dedi Binba�1 de 
Spain. Yemek masasmm ba�mda oturan Binba�1 de Spain'in ar
kasmda ayakta duran Sam �imdi hir; konu�muyordu, ne dii�iin
diigii belli degildi, arhk konu�may1 kesseler de eve gitsem der 
gibi bekliyordu. Herhangi bir yere de bakm1yordu sanki. "Pan
ter habersiz bir geyige sald1rabilir, ondan sonra da yavruyu 
yakalamakta fazla giir;liik r;ekmez. Ancak hir;bir panter anne
sinin yanmda duran taya saldirmaz. Koca Ben yapm1�hr," de
di Binba�1 de Spain. "Beni dii� kmkhgma ugrath. Kurallan r;ig
nedi. Boyle bir �ey yapacagm1 sanmazd1m. Benim kopeklerimi, 
McCaslin'in kopeklerini oldiirdii, tamam, olabilir. Kopekleri 
onun iistiine siirdiik; birbirimizi uyard1k. Arna �imdi evime ge
lip mahma zarar veriyor, iistel ik av mevsimi de degil. Kurallan 
r;ignedi. Bunu Koca Ben yaph Sam." Sam gene bir �ey demedi, 
orada oylece duruyor, Binba�1 de Spain'in konu�may1 kesmesini 
bekliyordu. "Yann k1sragm izini surer, ne oldugunu anlanz," 
dedi Binba�1 de Spain. 

Sam gitti. Kamp evinde oturmay1 istememi�, r;eyrek ki
lometre kadar uzakta, bir dere azmagmda, Joe Baker'mki gibi 
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ama daha saglam, daha korunakh bir kuliibe yapm1�, buna bir 
de kiitiiklerden yaphg1, her yil yeti�tirdigi domuz yavrusu ic;in 
biraz m1s1r depolad1g1, saglam bir ambar eklemi�ti. Ertesi sabah 
uyand1klarmda Sam bekliyordu. Tay1 bulmu�tu. Kahvalhy1 bile 
beklemediler. Uzakta degildi, bogaz1 parc;alanm1�, bag1rsaklan 
ile budunun bir parc;as1 yenmi� olan taym yan yathg1 yerle ah1r 
arasmda dart yiiz metre yoktu. Oraya ta�1mp dii�iiriilmii� gibi 
degil, f1rlahhp ahlm1� gibiydi, iistiinde panterin taym bogazm1 
ararken yakalad1g1 yerde b1rakacag1 penc;e izi de yoktu. izleri 
okudular: \:llgma danen k1srak c;emberler c;izerek ko�mu�, son
ra da daniip dun ak�am Sam Fathers'a yaphg1 gibi saldirm1�
h; korku ic;indeki kac;1�m, aliimiin uzun izleri vard1; hayvanm 
izleri vard1, kendine dogru ilerleyen k1sraga ko�arak saldirma
m1�, yalmzca iic; dart ad1m atm1�, k1srak daniip kac;m1�h. Gene
ral Compson, "Tannm, ne kurt ama!" dedi. 

Sam ha.la konu�muyordu. Biiyiikler diz c;akiip izleri alc;er
lerken c;ocuk Sam'e bak1yordu. $imdi bir �ey vard1 Sam'in yii
ziinde. Ne mutluluktu bu, ne sevinc;, ne de umut. \:ocuk daha 
sonralan, biiyiidiigiinde anlayacakh bunun ne oldugunu ve 
Sam'in ta ba�tan beri izleri neyin birakhgm1 bildigini, bahar
da di�i geyigin boynunu neyin parc;alad1gm1, yavruyu kimin 
aldiirdiigiinii. 0 sabah Sam'in yiiziinde gardiigii �ey, olacakla
n anceden bilmekti. \:ocuk, Memnundu, diye dii�iindii. Ya�lzy
dz. (:ocuklarz, halkz, yeryii.zii.nde gorebilecegi, ya�ayan, kendi kanzn
dan kimsesi yoktu . Olsaydz bile ona dokunamaz, onunla konu�amazdz, 
{:ii.nkii. yetmi� yzldzr bir zenci olmak zorunda kalmz�tz . �imdi hemen 
hemen sonuna gelmi�ti ve memnundu . 

Kampa daniip kahvalh ettikten sonra tiifeklerle taz1lan 
ahp geri geldiler. \:ocuk sonradan Sam Fathers gibi kendileri
nin de tay1 neyin aldiirdiigiinii bilmeleri gerekirdi diye dii�iin
dii. Arna insanlarm birtak1m yanh� anlamalardan yola c;1karak 
manhk yiiriittiiklerini, hatta hareket ettiklerini garmesi ne ilk
ti ne de son oldu. Boon Hogganbeck tay1 iki bacagmm arasma 
ahp tazllara kemeriyle vurarak onlan taydan uzakla�hrd1; ta
zllar o zaman izleri koklamaya ba�ladllar. ic;lerinde heniiz akh 
ermeyen gene; bir erkek taz1 bir kez uludu, kapekler biraz ize 
benzeyen bir �eyin iizerinde ko�tular. Sonra dump adamlara 
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bakhlar, iz siirmeye istekliydiler ama �a�irm1�lard1, soru sorar 
gibi bak1yor, sanki, "Eee, �imdi ne olacak?" diye soruyorlardi. 
Sonra ko�up gene taya dondiiler, Boon ha.la iki ayagm1 ai;m1� 
onun iistiindeydi, kopekleri kemeriyle kovup uzakla�hrd1. 

"Hii; bu kadar i;abuk soguyan iz gormedim," dedi General 
Compson. 

"Belki de anasmm yam ba�mda duran bir tay1 tek ba�ma 
oldiirebilecek biiyiikliikte bir kurt koku birakm1yor," dedi Bin
ba�1 de Spain. 

"Belki de bu bir hortlak," dedi Walter Ewell .  Tennie'nin 
Jim'e bakh. "Ne dersin Jim?" 

Tazilar izi siirmediklerinden Binba�1 de Spain Sam'i yolla
d1, 0 da yiiz metre kadar otede izleri buldu; gene kopekleri izin 
iistiine saldilar, geni; olam gene uludu ama adamlardan hii;biri 
onun av1 bulan bir taz1 gibi degil de bahi;esine yabanc1 biri gi
ren bir koy kopegi gibi havlad1gm1 fark etmedi. General Comp
son, sincap avcilarma, i;ocuga, Boon'a, Jim'e dondii: "<;ocuklar 
bu sabah kopekleri yammzdan ayirmaym. Tay1 sabah kahvalh
smda yemek ii;in buralarda bir yerde dola�1yordur. Ona rastla
yabilirsiniz," dedi. 

Arna rastlamadilar. Durup arkalarmdan onlarm bagh ko
peklerle ormana giri�ine bakan Sam'in yiiziinii amms1yordu 
i;ocuk - giiliimseyene kadar hii;bir �ey belli  etmeyen, tazilarm 
Koca Ben'i bulduklan o sabah burun deliklerinin hafifi;e ka
barmas1 d1�mda ifadesiz K1zilderili yiiziinii.  Ertesi giin tazilan 
yanlarma aldilar ama taze bir iz bulmay1 umduklan, taym ol
dugu yere vard1klarmda cesedin yok oldugunu gordiiler. Son
ra iii;iincii sabah, bu kez kahvalhdan kalkt1klarmda, bakhlar 
ki Sam gene onlan bekliyor. "Gelin," dedi Sam. Onlan evine, 
kiii;iik kuliibesine, onun arkasmdaki m1sir ambarma gotiir
dii. M1sirlan i;1kanp kap1ya bir kapan kurmu�, yem olarak ta
ym cesedini koymu�tu. Kiitiiklerin arasmdan rengine, bii;irnine 
bakabildikleri k1sac1k siire ii;inde, tiifek ya da tabanca namlu
su rengine yakm bir hayvan gordiiler; hayvan yere i;okmii� ya 
da ayakta duruyor bile degildi, hareket halinde, havada, onlara 
dogru geliyordu - i;ok biiyiik bir giii;le kap1ya ahlan, kap1y1 i;er
i;evesi ii;inde yerinden z1plahp zangirdatan ag1r bir beden, her 
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neyse, bu hayvan sanki yere degmesine f1rsat kalmadan ken
dini yeniden kap1ya f1rlahyar, bir daha f1rlatmak i\in yeniden 
h1z ahyardu. "Uzakla�m," dedi Sam. "Yaksa baynunu k1raeak." 
Geri \ekildiklerinde bile hayvan agir bedenini e�it arhklarla ka
p1ya f1rlatmay1 siirdiirdii, saglam kap1 her seferinde yerinden 
haplay1p zangird1yardu, hayvamn kendinden ha.la hi\ ses \Ik
mam1�h - ne bir h1rlama, ne bir inilti. 

"Nedir bu Allahm belas1 �ey?" dedi Binba�1 de Spain. 
"Kopek," dedi Sam. Tazilarm ya�h aymm izini bulduklan 

a ilk sabahtaki gibi burun delikleri siirekli hafif hafif kabanp 
iniyardu, gozlerinde de a vah�i uysalhk vard1. "O kopek," dedi. 

"O kopek mi?" dedi Binba�1 de Spain. 
"Kaea Ben'i a k1shraeak." 
"Ne kopegi? Kopeklerimin arasma bu hayvam sakmaktan

sa Kaea Ben'in kendisini almm daha iyi .  Vur anu." 
"Yak," dedi Sam. 
"Onu eveille�tiremezsin. Onun gibi bir hayvanm senden 

karkmasm1 saglayabileeegini nasil umuyarsun?" 
"Ben anun eveil almasm1 istemiyarum." dedi Sam. c:;aeuk 

anun burun deliklerini, gozlerindeki vah�i uysalhgm 1�1gm1 
gordii. "Arna karkmasmdansa, benden ya da ba�ka birinden ya 
da bir �eyden karkaeagma, eveille�sin daha iyi. Arna ne eveil 
alaeak, ne de karkak, hi\biri." 

"Ne yapaeaksm anunla oyleyse?" 
"Goriirsiin," dedi Sam. 
ikinci hafta her sabah Sam'in ambarma gittiler. Sam \a

hdan bir ka\ tahtay1 kaldirm1�, taym eesedine bir ip baglaya
rak sark1tm1�, kapan dii�iinee tay1 \ekmi�ti. Her sabah hayvan 
durup dinlenmeden kendini kaldmp kaldmp kap1ya atarken 
Sam'in ambarm \ahsmdan a�ag1 bir kava su sallandirmas1m 
izlediler. Hayvan hi\ ses \1karm1yardu; hareketlerinde bir \Il
gmhk da yaktu, saguk, sert, kar�1 kanulmaz bir kararhhk vard1 
davram�mda. Haftamn sanuna dagru kap1ya atlamay1 b1rakh. 
Aneak fazla zay1f dii�mii�e benzemiyardu, kap1y1 kiramayaea
gm1 da anlam1� gibi degildi. 0 sirada arhk daha fazla kap1ya 
atlamaya gerek gormiiyar gibi bir hali vard1. Kimse anun yat
hg1m gormemi�ti. Ayakta duruyardu -arhk gorebiliyarlard1 

1 77 



onu-, biraz mash, biraz Airedale ve bir diizine ba�ka cinsin ka
n�1m1, omuzlarmm geni�ligi belki yetmi� be� santimden fazla, 
ag1rhg1 tahminen kirk kiloya yakm, soguk san gozler, kocaman 
bir gogiis ve hepsinin iistiinde o garip mavimsi tiifek namlusu 
renk. 

Derken iki haftanm sonu geldi .  Kamp1 bozmaya haz1rlan
dilar. <;ocuk gitmemek i<;in yalvard1, kuzeni de ona izin ver
di .  Sam Fathers'm yanma kii<;iik kuliibeye ta�mdi. Her sabah 
Sam'in kovay1 ambara salland1rmasma bakh. 0 haftanm so
nunda kopek yath. Kalk1p sendeliyor, yan yanya siiriinerek su 
kovasma kadar gidip suyu i<;iyor, sonra gene yere y1g1hyordu. 
Bir sabah arhk suya kadar gidemedi, on ayaklanm yerden kal
diramad1 bile. Sam k1sa bir sopa ahp ambara girmeye haz1rlan
d1. "Dur," diye bagird1 <;ocuk. "Tiifegi alay1m -" 

"Yok," dedi Sam. "$imdi k1m1ldayam1yor." K1m1ldayama
d1 da. Yan yatm1�, Sam ona, ba�ma, zay1flam1� bedenine doku
nurken, hareketsiz, san gozleri a<;1k, bak1yordu.  Bu gozler yir
hc1 degildi, bak1�larmda kii<;iik, <;aps1z bir kotii niyet de yoktu; 
ama, bir doga giiciiniinkini and1ran, soguk, neredeyse ki�isel 
olmayan bir kotiiliik vardi. Sam'e de bakm1yordu, kiitiiklerin 
arasmdan kendine bakan <;ocuga da. 

Sam ona yiyecek vermeye ba�ladi. ilk verdiginde <;orba
y1 i<;ebilmesi i<;in Sam'in onun ba�1m kald1rmas1 gerekti. 0 ak
�am Sam kopegin eri�ebilecegi bir yere i<;inde et par<;alan olan 
bir kap <;orba birakh. Ertesi sabah kap bo�alm1�, kopek dog
rulup karm iistii yatm1�h, ba�1 yukarda, soguk san gozleriyle 
kap1dan ambara giren Sam'i izliyordu; soguk san gozlerin ba
k1�mda hi<;bir degi�iklik olmadan ve gene hi<; ses <;1karmadan 
Sam'in iistiine atlad1; zay1fhktan ni�an alma yetenegi, kas uyu
mu bozulmu�tu, Sam sopayla ona vurup yahrd1ktan sonra am
bardan d1�an atlay1p kap1y1 kapatacak vakit bulabildi; Sam'in 
arkasmdan kopek iki haftadir a<; kalan o degilmi� gibi, arada 
·ayaklanm yere basacak kadar vakit birakmadan, kendini gene 
kap1ya f1rlatmaya ba�ladi. 

0 giin ogleyin ormanda naralar atarak kamptan dogru ge
len biri vardi. Boon'du bu. Gelip bir sure kiitiiklerin arasmdan 
gene karm iistii yatan koca kopege bakh, ba�1 yukarda, uyku-
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lu san gozlerini bir yere bakmadan kirp1�hnyor, boyun egme
yen, dize getiri lemeyen bir ruh. "En iyisi," dedi Boon, "bu pic;i 
birakmah Koca Ben'i yakalasm, sonra da ay1y1 bunun iistiine 
salmah." Ac;1k havada k1zarm1�, sark1k yiiziinii c;ocuga c;evirdi. 
"Kapanlanm topla . Cass, eve donsiin, diyor. Bu at yiyen yara
hkla oyaland1gm yeter." 

Kampta Boon'un odiinc; ald1g1 bir kahr vard1; payton vadi
nin kenarmda bekliyordu. �ocuk o ak�am eve dondii. McCas
lin'e anlath. "Sam onu gene ac; b1rakacak. ic;eri girip dokunma
sma izin verene kadar. Sonra gene yiyecek verecek. Sonra gere
kirse gene ac; b1rakacak." 

"Arna neden?" dedi Mccaslin. "Sam bile evcille�tiremez o 
vah�i hayvam." 

"Onun evcille�mesini istemiyoruz ki. Boyle kalmas1m is
tiyoruz. Tek istedigimiz, onun ambardan c;1kmak ve bir daha 
girmemek ic;in Sam'in ya da birinin soziinii dinlemek zorunda 
oldugunu anlamas1. Koca Ben'i durduracak, sonra da k1shracak 
kopek bu. Adm1 bile koyduk. Adi Aslan." 

Derken sonunda kas1m ay1 geldi .  Kampa dondiiler. General 
Campson ve Binba�1 de Spain ve kuzeni ve Walter ve Boon' la 
birlikte kamp evinin avlusunda, tiifekler, yatak yorgan, yiyecek 
kutulan arasmda duran c;ocuk, Sam Fathers'la Aslan'm yoldan 
gelip avluya giri�ini izledi - y1pranm1� tulumu, lastik c;izmeleri, 
eskimi� koyun postu ceketi, c;ocugun babasmdan kalma �apka
s1yla ya�h K1zilderili adam, onun yanmda ciddi ciddi yiiriiyen 
koskoca kopek. Onlan kar�1lamaya ko�an tazilar birden dur
du, yalmz hala pek akilh olmayan gene; taz1 d1�mda. 0, Aslan'a 
dogru ko�tu, yaltaklanarak. Aslan onu terslemedi. Durmad1 
bile. Bir aymm yapacag1 gibi bir penc;e vuru�uyla cam yanm1� 
sesler c;1karan gene; kopegi birkac; metre oteye yuvarlay1p ath, 
sonra avluya girdi, hic;bir yere, hie; kimseye bakmayan gozlerini 
k1rp1�hrarak durdu. "Tannm. Tannm. - Dokunmama izin verir 
mi ki?" dedi Boon. 

"Dokunabilirsin," dedi Sam. "Aldirmaz. Kimse, hic;bir �ey 
umurunda degil onun." 

�ocuk bunu da izledi. Boon'un Aslan'm ba�m1 ok�ad1g1, 
sonra yanma diz c;okiip kemiklerini, kaslanm, giiciinii yokla-
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dig1 bu andan ba�layarak bundan sonraki iki yil izledi. Sanki 
Aslan bir kadmd1 - ya da belki kadm Boon'du. Bu daha dog
ruydu - kocaman, ciddi, uykulu bir goriinii�e sahip olan, Sam 
Fathers'm dedigi gibi, hic;bir insam, hic;bir �eyi umursamayan 
kopek; vah�i, duygusuz, kah yiizlii, az biraz Kizilderili kan�1-
m1, neredeyse c;ocuk akilh bir adam. C::ocuk, Boon'un Aslan'a 
yiyecek verme i�ini Sam'den ve Ash Amca'dan devralmasm1 
izledi .  Aslan yemegini yerken Boon'un mutfagm yamnda yag
mur altmda c;omelip bekledigini gordii. Aslan oteki kopekler
le birlikte ne yemek yedi, ne de uyudu; bu nedenle ikinci ka
s1m ayma kadar kimse onun nerede yathgm1 bilmiyor, Sam'in 
kuliibesinin yanmdaki kopek kuliibesinde yathg1m samyordu; 
o giin c;ocugun kuzeni McCaslin'in Sam'e rastlantiyla soyledi
gi bir soz iizerine Sam ona anlath. 0 ak�am, c;ocuk, Binba�1 de 
Spain ve McCaslin bir lamba ahp Boon'un uyudugu arka odaya 
gitti ler -kiic;iik, kapah, Boon'un y1kanmam1� bedeninin, 1slak 
av giysi lerinin ag1r kokusuyla dolu havas1z oda-, sirtiistii ya
hp horlayan Boon soluk alamay1p uyand1, Aslan da onun ya
nmdan ba�1m kaldmp soguk, uykulu san gozlerle onlara bakh. 

"Lanet olsun Boon," dedi McCaslin. "C::1kar �u kopegi bu
radan. Yann Kaea Ben'i kovalayacak. Biitiin gece senin koku
nu ald1ktan sonra, porsuk kadar kokmayan bir �eyin kokusunu 
nasil ahr?" 

"Kokumun benim burnuma bir zarar verdigine hie; dikkat 
etmedim," dedi Boon. 

"Verseydi de zaran yoktu.  Aymm izini bulmam1z sana 
bagh degil. Onu d1�an koy. Evin altma, oteki kopeklerin yanma 
koy." 

Boon kalkmaya davrand1. "Yiiziine dogru esneyen, ya da 
ona dokunan ilk kopegi Oldiiriir," dedi .  

"Sanmam," dedi Binba�1 de Spain. "Hic;biri o uyurken bi
le yiiziine kar�1 esnemek ya da ona dokunmak tehlikesini goze 
almaz. Di�an koy onu. Yann sabah burnunun dogru diiriist ko
ku almas1m istiyorum. Kaea Ben gec;en yil kandird1 onu. Bu yil 
gene kand1racag1m sanmam." 

Boon ayakkabilanm baglamadan giydi, iistiinde kirli uzun 
donu, uyurken dagilan sac;lanyla Aslan'la birlikte c;1kh. bteki-
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ler on odadaki poker oyununa, McCaslin'le Binba�1 de Spain'in 
ellerinin kendilerini bekledigi masaya dondiiler. Bir siire sonra 
McCaslin, "Gene gidip bakmam1 ister misin?" dedi.  

"Hay1r," dedi Binba�1 de Spain. Walter Ewell'a, "A-;1yorum," 
dedi. Gene McCaslin'e dondii. "Bakarsan bana soyleme. Ya�lan
manm ilk belirtisini gormeye ba�hyorum kendimde. Emirlerime 
kar�1 gelindigini bilmek istemiyorum, emri verirken kar�1 geli
necegini bilsem bile. - Kii-;iik bir doper," dedi Walter Ewell'a .  

"Ne kadar kii-;iik?" 
"\:ok kii-;iik," dedi Binba�1 de Spain. 
Dst iiste y1g1lan yorganlarm, battaniyelerin altmda uykuyu 

bekleyen -;ocuk, Aslan'm �imdiden Boon'un yatagmda oldugu
nu, gecenin geri kalan boliimiinii, ertesi geceyi, ondan sonra
kileri, gelecek kas1mda ve ertesi kas1mda biitiin geceleri orada 
ge-;irecegini biliyordu. 0 zaman dii�iindii: Sam ne dii�iiniiyor 
acaba? Her ne kadar Boon beyaz olsa da Sam Aslan'z kendi yanzna 
alabilirdi. Binba�z ya da McCaslin'den bunu isteyebilirdi. Aslan'a ilk 
dokunan Sam'in eliydi ve Asian da bunu biliyor. Sonra biiyiidii -;o
cuk ve boylesinin daha dogru oldugunu anlad1. Boyle olmahy
d1. Sam reisti, prensti; ayaktak1mmdan olan Boon avc1ydi. Ko
peklere Boon'un bakmas1 dogruydu. 

Aslan'm onderliginde kopek siiriisiiniin Koca Ben'in pe�ine 
dii�tiigii ilk sabah kampta yedi yabanc1 belirdi. Bunlar batakh
gm adamlanyd1: Nereden geldikleri belli olmayan, s1ska, s1tmah 
adamlar; rakunlara tuzak kuran ya da belki vadinin kenarmdaki 
kii-;iik tarlalara pamukla m151r eken, giysileri Sam Fathers'mki
lerden -;ok daha iyi olmayan ama Tennie'nin Jim'in giysilerinden 
-;ok daha kotii olan bu adamlar �afak soktiigiinde gelmi�, eski -;if
teleri, tiifekleriyle yan avluda -;omelmi� sabrrla bekliyorlard1. Bir 
sozciileri vard1; Sam Fathers sonradan Binba�1 de Spain'e onlann 
ge-;en yaz ve sonbahar boyunca nasil hirer, iki�er, ii-;er kampa ge
lip sessizce Aslan'a baktiklanm, sonra gittiklerini anlatb. "iyi sa
bahlar Binba�1," dedi sozcii. "Bu sabah �u mavi kopegi o iki par
makh koca aymm iistiine salacakm1�smiz, duyduk. Gelip baka
hm dedik, iznin olursa. At1� yapmay1z iistiimiize varmazsa." 

"Ho�geldiniz," dedi Binba�1 de Spain. "isterseniz ate� edin. 
0 bizden -;ok sizin aym1z." 
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"Yalan degil ha. Ona epey rakun yedirdim, iii; yil once de 
bir domuz yavrusu. Ay1da biraz hakk1m var." 

"Benim de hakk1m var," dedi bir ba�kas1. "Arna ay1da de
gil." Binba�1 de Spain ona bakh. Adam tiitiin r;igniyordu. Tii
kiirdii. "Diive yavruydu. Giizeldi de. Ger;en y11. Onu buldum 
sonunda. Aym ger;en hazirandaki sizin taym durumundaydi." 

"Eh," dedi Binba�1 de Spain. "Sizin olsun. Kopeklerimin 
oniinde av goriirseniz vurun." 

0 giin kimse Kaea Ben'e ate� etmedi. Kimse gormedi onu. 
c;:ocugun on bir ya�mdayken onu gordiigii ar;1khktan yiiz met
re kadar ilerde kopekler ona rastlad1. c;'.ocugun durdugu yerin 
oradan uzakhg1 r;eyrek kilometre yoktu. Kopeklerin sesini duy
du ama aralannda tammad1g1, Aslan'm sesi olmas1 gereken bir 
ses yoktu, Aslan'm onlarm yamnda olmad1g1m sand1. Kopekle
rin Kaea Ben'in arkasmda o giine kadar ko�tuklarmdan r;ok da
ha h1zh ko�malan, seslerinde isteri tutmu� gibi bir tizlik bulun
may1�1 da onu uyandirmaya yetmedi.  0 ak�am Sam ona Aslan'm 
iz iizerinde hir; ses r;1karmadan gittigini soyleyinceye kadar an
lamadi. "Kaea Ben'i bogazmdan yakalad1gmda homurdanacak," 
dedi Sam. "Arna hir;bir zaman bag1rmayacak. 0 be� santim ka
lmhgmdaki kap1ya atlarken nasil hir; ses r;1karmad1ysa oyle. ir;in
de o mavi kopek var ya ondan. Ne diyordunuz ona?" 

"Airedale," dedi r;ocuk. 
Aslan oradayd1; ancak ay1y1 bulduklan yer irmaga fazla 

yakmdi. 0 ak�am Boon'la Aslan on bir siralarmda kampa don
diiklerinde, Boon Aslan'm Kaea Ben'i bir kez durdurduguna 
yemin etti; ama taz1lar yakla�mam1�, Kaea Ben kar;1p irmaga at
lam1�, kilometrelerce yiizmii� akmhyla birlikte, Boon' la Aslan 
da k1y1dan on alh kilometre kadar gidip sonra kar�1 k1y1ya ger;
mi�ler, ancak, karanhk basmaya ba�lad1gmdan, irmagm s1g ye
rinden kar�1 k1y1ya r;1khg1 yerde Kaea Ben'in izini bulamam1�
lar, halii yiizmiiyorsa tabii. Sonra Boon taz1lara kiifretmeye ba�
lad1, Ash Amca'mn onun ir;in saklad1g1 yemegi yedi ve yatmaya 
gitti; bir siire sonra r;ocuk, horultularla sars1lan, havas1z kiir;iik 
odamn kap1s1m ar;h, ciddi, koca kopek ba�1m Boon'un yashgm
dan kaldmp bir an ona bakh sonra gene ba�1m yashga koyup 
ya th. 
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Ertesi kas1mda arhk geleneksel olarak Koca Ben'e aynlma
ya ba�layan kampm son giinii geldiginde, onlan bekleyen bir 
diizineden fazla yabanc1 vard1. Bu kez hepsi batakhktan gelmi
yordu. Kimileri Aslan' la Koca Ben'i duyup bolgenin Jefferson 
gibi kasabalarmdan, koca mavi kopegin iki parmakh ay1yla y1l
hk bulu�masm1 izlemek i<;in gelen adamlard1. Baz1larmm tiife
gi bile yoktu, iistlerindeki av giysileri, <;izmeleri di.in bir diikka
nm rafmda duruyordu. 

Bu kez Aslan, Koca Ben'i irmaktan sekiz kilometre ote
de buldu, iistiine gidip k1shrd1; bu kez taz1lar bir tiir umars1z 
ozenmeyle onun yanma gittiler. C::ocuk onlan duydu; o kadar 
yakmdaydi. Boon'un nara athgm1, General Compson'un ba�e
demedigi atm1 yakla�hrabildigi kadar yakmdan, iki namlu
suyla birden ate� ettigini duydu; bir namludan be� sa<;ma, ote
kinden tek kur�un atilm1�h. C::ocuk, kopeklerin, ay1 kurtulup 
yeniden ka<;maya ba�lad1gmdaki havlamas1m da duydu. $imdi 
o da ko�uyordu, soluk soluga, t6kezleyerek, cigerlerini paralar
casma, General Compson'un ate� ettigi, Koca Ben'in taz1lardan 
ikisini oldiirdiigii yere vard1 .  General Compson'un mermileri
nin ak1thg1 kam gordii, ama daha ileri gidemedi .  Soluk almak, 
kalbinin <;arpmhsm1 yava�latmak i<;in bir agaca dayamp durdu, 
kopeklerin giderek uzakla�an sesi sonunda duyulmaz oldu. 

Geri kalamm o gece kampta -yeni av ceketleri, <;izmeleriy
le be� yabanc1y1 konuk ettiler; biitiin giin ormanda kaybolan, 
hala korku i<;indeki bu adamlan sonunda Sam Fathers bulup 
getirmi�ti- dinledi: Aslan'm ay1y1 bir kez daha durdurdugu, 
ama ancak vah�i hayvanlardan iirkmeyen tek gozlii katmn 
ona yakla�abildigi, katmn iistiinde Boon'un oldugu ve �imdi
ye kadar hi<; kimsenin Boon'un ate� ettigi bir �eyi vurdugunu 
gormedigi anlahldi. Boon pompah tiifegiyle be� el ate� etmi�, 
hi<;bir �ey vuramam1�, Koca Ben bir taz1y1 daha oldiiriip yeni
den ka<;m1�, gene irmaga atlay1p kaybolmu�tu. Boon' la Aslan 
gene cesaret edebildikleri kadar k1y1 boyunca ilerlemi�lerdi .  
Fazla uzakla�m1�lard1; hava karanrken kar�1ya ge<;mi�ler, bir 
kilometre sonra karanhk basm1�h. Bu sefer Aslan karanhkta, 
Koca Ben'in sudan <;1khg1 yerde, kaybolan izini bulmu�tu, kan 
yiiziinden belki, ama neyse ki ipi Boon'un elindeydi, Boon ka-
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hrdan inip Aslan'la bogu�arak onu gii<; bela kampa getirmi�ti. 
Bu sefer Boon kiifiir bile etmiyordu. Kap1da duruyordu, r;amur 
ir;indeydi, bitkindi, hayvan ba�h oluk ag1zlarma benzeyen r;ir
kin yiizii kocaman, trajik ve hala �a�km, "Vuramad1m onu," 
diyordu. "Sekiz metre uzaktayd1m ve be� el ate� edip vurama
d1m." 

"Arna kan ak1thk," dedi Binba�1 de Spain. General Comp
son kan ak1th. Daha once olmam1�h bu." 

"Onu vuramad1m," dedi Boon. "Be�inde de vuramad1m. 
Aslan orda bana bakarken." 

"Aldirma," dedi Binba�1 de Spain. "iyi kovalad1k. Kan da 
ak1thk. Gelecek y1l Katie'ye General Compson'u ya da Walter'1 
bindirip onu vururuz." 

0 zaman McCaslin, "Aslan nerde Boon?" diye sordu. 
"Sam'e birakhm," dedi Boon. "Ben onunla yatmaya lay1k 

degilim." 
Buna gore Aslan'dan nefret etmeli ve korkmahyd1 r;ocuk. 

Arna bunu yapmadi. Ona oyle geliyordu ki biitiin bu olanlar 
bir kaderdi. Ne oldugunu bilmedigi bir �ey ba�lamaktayd1, ba�
lam1�h bile. Sanki kurulmu� bir sahnede oynanan bir oyunun 
son perdesi gibiydi. Ne oldugunu bilmedigi bir sonun ba�lang1-
c1yd1, yalmz buna iiziilmeyecegini biliyordu o kadar. Alr;akgo
niillii olacak hem de gurur duyacakh kendi de bunun bir par
r;as1 olmaya deger goriildiigii ya da yalmzca orada olup, olanla
n gorebildigi ir;in. 

3 

Arahk ay1yd1.  Ammsayabildigi en soguk arahk. Kampta iki 
hafta ger;irmi�, Aslan'la Koca Ben'in y1lhk yan�lanm ko�malan 
ir;in havamn yumu�amasm1 bekleyerek dart giin daha kalm1�
lardi. Ondan sonra kamp1 bozup eve doneceklerdi .  Havanm 
degi�mesini bekleyerek ger;irdikleri bu fazladan zaman boyun
ca poker oynamak d1�mda yapacak �ey olmad1gmdan viskile
ri tiikenmi�ti; r;ocuk ve Boon, ellerinde Binba�1 de Spain'in ir;ki 
yap1mc1s1 Bay Semmes'e yazd1g1 bir not ve bir bavulla Memp-
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his'e viski almaya gonderiliyorlard1. Daha dogrusu Binba�1 de 
Spain'le Mccaslin, Boon'u viski almaya gonderiyor, «i;ocugu da 
Boon'un kampa viskiyle ya da viskinin «i;oguyla, ya da biraz1yla 
birlikte donmesini saglamak i«i;in onun yanma katiyorlard1. 

Tennie'nin Jim onu saat ii«i;te uyand1rd1. Titreyerek «i;abu
cak giyindi; titremesi soguktan degildi, «i;iinkii ocakta �imdiden 
giiriil giiriil yanan bir ate� vard1, karak1�ta bu saatte kanm ya
va� akmasmdan, kalbin yava� atmas1, uykunun yanm kalma
smdand1. Evie mutfak arasmdaki bo�lugu ge«i;ti, sabaha daha ii«i; 
saat kala, parlak, kaskah gecenin altmdaki demir toprak bo�
lugu ge«i;erken kavurucu karanhgm tad1m dilinde, damagmda, 
cigerlerinin ta dibinde duydu ve sonra lambanm aydmlathg1, 
alev alev yanan, camlan bugulandiran sobanm 1s1thg1 mutfa
ga girdi; Boon masanm ba�ma oturmu�, i«i;ine dii�ercesine ta
bagma egilerek kahvalhsma ba�lam1�h bile, agzmdakini «i;ig
neyen «i;enesi uzam1� sakallanyla maviydi, yiizii su gormemi�, 
kaba, at yelesi sa«i;lan tarak gormemi�ti - dortte bir KlZl lderil i, 
Chickasaw'lu bir kadmm torunuydu Boon, sirasmda kanmda 
bir damla bile yabanc1 kam bulundugu ima edilse sert, ofkeli 
yumruklanyla bunu yalanlar, sirasmda, genellikle viski i«i;tik
ten sonra, aym yumruklar ve aym ofkeyle babasmm safkan 
bir Chickasaw, dahas1 bir reis oldugunu, annesinin bile yalmz
ca yan beyaz oldugunu savunurdu. Bir doksanm iistiinde bo
yu, «i;ocuk akh gibi bir akh, at kalbi gibi bir kalbi vard1, «i;ocu
gun o zamana kadar gordiigii en «i;irkin yiiz olan yiiziindeki, 
derinligi olmayan, potin diigmesi gibi kii«i;iik, kah gozlerinde 
ne kotiiliik, ne iyilik, ne yumu�akhk, ne �iddet, ne de herhangi 
ba�ka bir �ey bulabilirdiniz. Sanki biri bir futbol topundan az 
biiyiik bir ceviz bulup «i;eki«i;le iistiine ka� goz ag1z burun yap
m1�, sonra da boyam1�h, genellikle kirm1z1ya; K1zi lderili kir
m1z1s1 degil, i«i;inde viskinin de pay1 olabilecek, parlak, yalmz
ca iyi ve kotii havalarda d1�arda bulunmanm saghkh alhg1yd1, 
bu yiizdeki km�1khklar da ge«i;irdigi kirk y1hn kalmhs1 degildi, 
gozlerini k1s1p giine�e ya da avm ka«i;1p sakland1g1 kam1�hkla
rm karanhgma bakmaktan olu�mu�, soguk kas1m ya da arahk· 
aylarmda gun 1�1ymca kalk1p yeniden avlanmak i«i;in topragm 
iistiinde yatarak oniinde uyudugu kamp ate�iyle pi�mi�ti; sanki 

1 8 5 



zaman, hava gibi ii;inden gei;ip gittigi bir �eydi ve onu havanm 
ya�landird1gmdan fazla ya�landirm1yordu. Cesur, sad1k, basi
retsiz ve giivenilmezdi; meslegi, i�i, zanaah yoktu; bir kotii, bir 
de iyi yam vard1; viski, ve Binba�1 de Spain'le i;ocugun kuze
nine kar�1 duydugu sorgusuz sualsiz baghhk. Binba�1 de Spain 
bir seferinde, "Ben bazen bunlarm ikisi ii;in de onun iyi yam di
yorum," demi�ti . McCaslin, "Ya da iki kotii yam," dedi. 

C::ocuk kahvalhsm1 etti, k1zaran etin kokusundan ya da te
pelerindeki ayak seslerinden uyanan kopeklerin evin a ltmdaki 
seslerini duyuyordu. Aslan bir kez havlad1, k1sa ve kesin, nasil 
ki her kampta en iyi avcmm budalalar d1�mda herkese tek bir 
soz soylemesi yeterli olursa; Binba�1 de Spain'le McCaslin'in 
kopeklerinden hii;biri Aslan kadar biiyiik, onun kadar giii;lii, 
dahas1 belki de onun kadar cesur degildiler ama budala da 
degillerdi; ii;lerindeki son budalay1 Kaea Ben gei;en y1l oldiir
mii�tii. 

Onlar kahvalhlanm bitirirken Tennie'nin Jim geldi .  Araba 
d1�ardayd1.  Ash Amca, bula�1klan Tennie'nin Jim'e birak1p, ara
bayla ormanc1larm demiryoluna kadar onlan gotiirmeye, kii
tiik ta�1yan trene el sallay1p durdurarak bindirmeye karar ver
mi�ti. C::ocuk bunun nedenini bil iyordu. Ash Amca'nm Boon'a 
tak1hp k1zdirmas1m dinlemesi ilk olmayacakh. 

Hava soguktu. Arabanm tekerlekleri donmu� topragm iis
tiinde giiriiltiiyle tangird1yordu: Gokyiizii k1milhs1z, pml p1-
nldi.  C::ocuk titremiyor, yava� yava� ve �iddetle durmadan sar
s1hyordu, o durmadan yava� yava� sars1hrken, az once yedigi 
�eyler, bo�lukta as1hym1� gibi duran midesinde ha.Ia s1cak ve 
kaskatiyd1. "Bugiin avlanmazlar," dedi. "Bugiin hii;bir kopegin 
burnu koku almaz." 

"Aslan d1�mda," dedi Ash. "Aslan ii;in buruna gerek yok. 
Ona tek gereken �ey ay1." Ash i;uvallan ayaklarma dolam1�, 
mutfagm yerine serdigi yatagmdan ald1g1 bir yorgam da ba�1-
na ve her yanma sarm1�h, oyle ki, parlak y1ld1zlarm ince 1�1g1 
altmda, i;ocugun o zamana kadar gordiigii hii;bir �eye benze
miyordu. "Bin doniimliik buzhanede kovalar o ay1yi. Tutar da. 
Obiir kopeklerin onemi yok, nasil olsa Aslan'a yeti�emezler, o 
ko�arken oniinde bir ay1 olsun yeter." 
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"Obiir kopeklerin nesi var?" dedi Boon. "Sen zaten ne bi
lirsin ki? Kampa geleli biraz odun kirmanm d1�mda kH;m1 mut
faktan ilk �imdi i;1kardm." 

"Kopeklerin bir �eyi yok," dedi Ash. "Kendilerine kalsa 
hii;bir zaman da bir �ey olmaz onlara. Ke�ke ben de omiir boyu 
saghg1m1 bu kopekler kadar korumay1 bilseydim." 

"Eh, bu sabah avlanmazlar," dedi Boon. Sesi sert, kendin
den eminindi. "Binba�1 benle Ike donene dek ava i;1kmaz, soz 
verdi." 

"Hava bugiin degi�ir. Yumu�ar. Gece yagmur yagar." Son
ra Ash giildii, yiiziinii bile saklayan yorganmm ii;inde bir yer
lerde k1k1rdad1. "Deh, kahrlar," deyip dizginlere asild1, kahrlar 
ileri ahld1, sendeleyip tang1rdayan arabay1 birkai; metre i leri 
ath, sonra yeniden yava�lay1p k1sa ad1mlarla i;abuk i;abuk yii
riiyii�lerini tutturdular. "Ustelik Binba�1 ne diye seni beklesin? 
Aslan'1 kullanacak o. Senin bu kampa ay1 ya da ba�ka bir et ge
tirdigini hi<; duymad1m ben." 

�imdi Boon Ash'e kii.fii.r edecek, ya da belki ona vurur, diye dii
�iindii i;ocuk. Arna Boon yapmad1; hi<; yapmam1�h bunu; i;ocuk 
da biliyordu yapmayacag1m; Boon dort yil once odiini; ald1g1 bir 
tabancayla Jefferson'da sokakta bir zenciye be� el ate� edip vura
mam1�h, aym gei;en sonbaharda Koca Ben'e be� el ate� edip vura
mad1g1 gibi, ama gene de vurmazd1 Ash'e. "Yemin ederim," dedi 
Boon, "bu gece ben donmeden ne Aslan'1 ne de ba�ka bir kopegi 
hii;bir �eyin avma i;1karmaz. \:iinkii bana soz verdi. Kami;da �u 
kahrlan, durma kami;da. Beni dondurmak m1 istiyorsun?" 

Tren yoluna vanp bir ate� yakhlar. Bir siire sonra dogu ay
dmlamrken kiitiik treni ormandan i;1kh, Boon el sallay1p treni 
durdurdu. Sonra i;ocuk s1cak vagonda yeniden uyudu; Boon, 
kondiiktOr ve frenci, Aslan'la Koca Ben'den konu�tular, hpk1 
daha sonra insanlarm Sullivan' la Kilrain'den, daha da sonralan 
Dempsey' le Tunney'den konu�acaklan gibi. Yays1z vagon sar
slla sarsila tangir tungur giderken, uykusunun arasmda i;ocuk 
bir yandan onlarm Koca Ben'in oldiirdiigii domuz yavrularm
dan, buzagilardan, talan ettigi ambarlardan, pari;alad1g1 tuzak 
ve kapanlardan ve derisinin altmda mutlak ta�1d1g1 kur�un
lardan konu�tugunu duyuyordu - Koca Ben; ayaklan tuzakta 
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sakatlanan ay1larm elli yild1r iki Parmak ya da U<; Parmak ya 
da Sakat Ayak diye adlandmld1g1 iilkede yalmz Kaea Ben faz
ladan bir ay1yd1 (ba� ay1 diyordu General Compson ona) ve i�te 
bundandir ki insan bir adamm ta�1maktan pi�manhk duyma
yacag1 bir ad kazanm1�h kendine. 

Sonra giine� dogarken Hoke'un Yeri'ne vardilar. S1cak va
gondan av giysileri, <;amurlu <;izmeleri, lekeli hakileri, Boon'un 
hra�1 uzam1� mavi <;enesiyle <;1khlar. Arna bunun zaran yoktu. 
Hoke'un Yeri bir kereste h1zanyd1, orada aym zamanda bir ia�e 
ve levaz1mat magazas1, iki diikkan, ana hattan aynlan bir raym 
iistiinde bir yiikleme k1zag1 bulunuyordu ve buradaki herkesin 
ayagmda <;izme, iistiinde haki giysiler vard1. Az sonra Mem
phis treni geldi .  Boon biifeden ii<; paket patlam1� m1sir-melas, 
bir �i�e de bira ald1, <;ocuk da onun <;igneme sesleri arasmda ye
niden uykuya dald1. 

Ancak Memphis'te zaran vard1 k1hks1z olmamn. Yiiksek 
binalar, sert yaya kaldmmlan, kolah yakah, boyunbagh adam
lar, onlarm <;izmeleriyle haki giysilerini biraz daha <;amurlu, 
daha kaba saba, Boon'un hra�1m daha beter uzam1� gosteriyor
du, sanki Boon yiiziinii ormandan ya hi<; <;1karmamah, ya da 
en azmdan yanmda onu tamyan, "Korkmaym, size zarar ver
mez," diyecek bir Binba�1 de Spain ya da Mccaslin gibi biri ol
mahyd1. Bir yandan di�lerinin arasma giren patlam1� m1s1rlan 
diliyle <;1karmak i<;in agz1m oynatarak, kal<;adan tutulmu� ba
caklanm iki yana a<;1p, tereyagh cam iistiinde yiiriiyormu�<;as1-
na istasyonun kaygan platformunu ba�tan ba�a ge<;ti Boon, yii
ziindeki mavi sakal, egelenmi� yeni bir tiifek namlusunun tala
�1 gibiydi. ilk meyhaneyi ge<;tiler. <:;ocuk kapah kapilarm arka
smdan bile tala� ve bayat i<;ki kokusunu duyar gibi oldu. Boon 
oksiirmeye ba�lad1. Bir dakikadan daha k1sa bir siire oksiirdii. 
"Lanet olas1 soguk," dedi. "Nereden kaphm, bilmem ki." 

"istasyondan," dedi <;ocuk. 
Boon gene oksiirmeye ba�lad1. Durdu. <:;ocuga bakh. "Ne 

dedin?" dedi. 
"Kamptan <;1ktig1m1zda yoktu, trende de oksiirmedin." 

Boon gozlerini kirp1�hrarak ona baktI. Sonra gozlerini kirp1�hr
may1 birakti. Bir daha oksiirmedi. 

1 88 



Yava�r;a, "Bana bir dolar odiinr; ver," dedi. "Hadi ver. Sen
de vard1r. Cebinde bir dolar varsa, ha.la ordadir. Eli s1k1sm de
mek istemiyorum. C::iinkii degilsin. istedigin bir �ey yok, o ka
dar. Ben on alh ya�1mdayken elimdeki dolar daha iistiinde onu 
r;1karan bankanm ad1m okuyamadan eriyip giderdi." Yava�r;a, 
"Bana bir dolar ver Ike," dedi. 

"Binba�1'ya soz verdin. McCaslin'e soz verdin. Kampa do
nene kadar olmaz." 

"Pekala," dedi Boon, sesi alr;ak, sabirh. "Tek bir dolarla ne 
yapabilirim ki? Bana ba�ka bir dolar daha vermezsin." 

"Hakhsm, vermem," dedi r;ocuk, onun da sesi yava�h ve 
ofkeden buz gibiydi, ama ofkesi Boon'a kar�I degildi, i;iinkii 
Boon'un nasil McCaslin' le kendini uyandirmak ii;in mutfakta
ki kah iskemlenin iistiinde horlayarak saati gozleyip sabahlad1-
gm1, onlan arabayla yirmi yedi kilometre uzaktaki Jefferson'a 
gotiiriip Memphis trenine yeti�tirdigini ammsad1; McCaslin'i 
kandmp izin almca, Boon'la kendi miizayedede dort dolar yet
mi� be� sente vah�i, hii; gem vurulmam1�, benekli bir Teksas 
midillisi satm alm1�lar, yumu�akba�h iki ya�h k1sragm arasm
da dikenli telle baglay1p i;if tlige getirmi�lerdi; hayvan tanelen
mi� m1s1r gormemi�ti hii;, bunun ne oldugunu bile bilmiyor, 
belki de m1sir tanelerini bocek samyordu ve sonunda (r;ocuk 
on ya�mdayd1, Boon da .omiir boyu on ya�mda kalm1�t1) Boon 
midillinin uysalla�hgm1 soylemi�ti; atm ba�ma bir r;uval ge
i;irmi�ler, dort zenci onu ite kaka iki tekerlekli eski bir arabaya 
ko�mu�, tak1mlan takm1�lar, Boon'la r;ocuk arabaya oturmu� ve 
Boon zencilere, "Tamaro r;ocuklar, birakm," demi�, zencilerden 
biri -Tennie'nin Jim'di bu- r;uvah i;ekip alm1�, camm kurtarmak 
ii;in kendini kenara atm1�h; tekerleklerden biri avlunun ai;1k ka
p1smm diregine r;arp1p firlam1�, o anda Boon yakasmdan tutup 
r;ocugu yolun kenarmdaki i;ukura athgmdan o bundan sonra 
olanlan ancak boliik pori;iik gorebilmi�ti: Yan kap1ya r;arp1p 
arka bahr;eyi ger;en, balkona atlayan oteki tekerlegi, yol boyun
ca oraya buraya sar;1lan araba parr;alanm, hala dizginleri elin
den b1rakmayan Boon'un havaya kalkan toz toprak ii;inde karm 
iistii gidi�ini ammsad1; sonunda dizginler de kopmu�, iki giin 
sonra on bir kilometre uzakta midilliyi bulmu�lard1, boynun-
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da Mia krn;;umlanyla gemi as1h, iki gerdanhk birden takm1� bir 
dii�es gibi. Boon'a dolan verdi. 

"Tamam," dedi Boon. "Sogukta durma, gel i<;eri." 
"Soguk degil," dedi o. 
"Limonata i<;ersin." 
"Limonata istemiyorum." 
Kap1 Boon'un arkasmdan kapand1. Giine� �imdi iyice yiik

selmi�ti. Ash geceden once yagmur yagar demi�ti ama pml p1-
nl bir giindii. Hava �imdiden Ilmm1�h, yarm ava <;1k1labil irdi. 
Kalbinde o ilk giinkii <;arpmhy1 duydu; avlanmakta, av pe�in
de ko�makta ne kadar eskirse eskisin hi<;bir zaman ge<;meye
cekti bu <;arpmh: En iyisiydi bu, soluk ahp vermenin en iyisi, 
al<;akgoniilliiliik ve gurur. Dii�iinmemeliydi bunu. Sanki ko�
maya ba�lam1�h bile, gerisingeri istasyona, tren yolunun ken
dine: Giineye giden ilk trene; dii�iinmemeliydi bunu. Cadde 
kalabahkh. Biiyiik Norman araba atlarma, Percheron' lara, i<;le
rinden giizel paltolu adamlarm, pembe kiirklii hammlarm <;1-
k1p istasyona girdigi �1k arabalara bakh. (Hala istasyonun bir 
kap1 otesindeydiler.) Babas1 yirmi yd once at iistiinde, Forrest'm 
komutasmdaki Albay Sartoris'in siivarilerinden biri olarak 
Memphis'e gelmi�, anacaddeyi ge<;ip, (anlahlanlara bak1hrsa) 
deri koltuklarda Kuzeyli subaylarm oturdugu, uzun, parlak tii
kiiriik hokkalarma tiikiirdiigii Gayoso Oteli'nin lobisine girmi� 
ve <;1km1�h. 

Arkasmdaki kap1 a<;Ild1 .  Boon elinin tersiyle agzm1 sil iyor
du. "Tamam," dedi. "Hadi gidip i�i bitirelim de buradan defo
lup gidelim." 

Gidip bavulu doldurttular. <;ocuk Boon'un oteki �i�eyi ne
reden, nas1l elde ettigini hi<; bilmiyordu. Ku�kusuz Bay Sem
mes vermi� olmahyd1. Giine� batarken Hoke'un Yeri'ne gel
diklerinde �i�e bo�alacakt1. Hoke'un Yeri'ne giden donii� treni
ne iki saat vard1; Binba�1 de Spain, sonra da McCaslin, Boon'a 
dogruca istasyona gitmelerini once soylemi�, sonra da emret
mi�lerdi; soyleneni yapmas1 i<;in de yanma <;ocugu katm1�lar
d1 .  Boon �i�eden ilk i<;kisini once tuvalette i<;ti .  Uniformah bir 
adam geldi, ona orada i<;ki i<;emeyecegini soyleyecekti, Boon'un 
yiiziine bir bak1p vazge<;ti . Bir sonraki i<;kisini lokantada masa-
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nm altmda su bardagma koyarken, yonetici (bir bayand1) bura
da i<;ki i<;emezsiniz dedi, o da gene tuvalete gitti. Aslan'la Koca 
Ben hakkmda hi<;bir �ey duymam1� olan, duymak da istemeyen 
zenci garsonla, onu duymazhk edemeyen lokantadaki herkese 
anlahyordu Koca Ben'le Aslan'i. Sonra birden aklma hayvanat 
bah<;esi geldi .  Hoke'un Yeri'ne saat ii<;te bir tren daha oldugu
nu ogrenmi�ti, kalan zamam hayvanat bah<;esinde ge<;irir, sa
at ii<;teki trene binerlerdi, tuvalet ten ii<;iincii kez donene kadar. 
Sonra ilk gelen trene binip kampa gideriz, diyordu, Aslan'1 ahp 
hayvanat bah<;esine geri geliriz. Oradaki ayilan dondurmayla, 
pastayla besliyorlarm1�, Aslan'1 onlarm iistiine salanz. 

Boylece ilk treni ka<;irdilar, binmeleri beklenen ilk treni. 
<:;:ocuk Boon'u saat ii<;teki trene bindirdi, gene yola koyuldular; 
Boon arhk tuvalete bile gitmiyor, trenin koridorunda i<;kisini 
i<;erek yakalad1g1 adamlara Aslan'1 anlahyor, onlar da istasyon
daki adam gibi ona orada i<;ki i<;emeyecegini soylemeye cesaret 
edemiyorlard1. 

Giine� batarken Hoke'un Yeri'ne geldiklerinde Boon uyu
yordu. <:;:ocuk gii<; bela onu uyandmp onu ve bavulu trenden 
indirdi; Boon'u h1zarm levaz1mat diikkanmda yemek yemeye 
bile raz1 etti. Boylece ormana donmek i<;in kiitiik trenine bin
diklerinde Boon kendine gelmi�ti; giine� batarken gokyiizii k1-
zarm1�, �imdiden bulutlanm1�h, bu ak�am toprak donmazdi. 
$imdi uyuyan <;ocuktu, yays1z yiik vagonu sarsila tangirdaya 
ilerlerken, k1pk1rm1z1 sobamn arkasmda oturan Boon, frenci ve 
kondiiktor Aslan'la Koca Ben'den konu�tular, <;iinkii onlar Bo
on'un neden soz ettigini biliyorlard1, <;iinkii buras1 kendi mem
leketleriydi.  "Hava bulutland1, buzlar erimeye ba�lad1 bile," de
di Boon. "Yann Aslan onu yakalar." 

Koca Ben'i yakalayanm Aslan olmas1, ya da Boon'dan ba�
ka biri olmas1 zorunluydu. Bu ki�i Boon olmayacakh. Kimse 
onun sincaptan daha biiyiik bir �ey vurdugunu gormemi�ti, 
zenci bir adama ate� ettigi giin vurdugu zenci kadm d1�mda. 0 
giin zenci Boon'dan ii<; metre uzaktaym1�, iriyan da bir adam
m1�; Boon, Binba�1 de Spain'in zenci arabac1smdan odiin<; ald1-
g1 tabancayla be� el ate� etmi�; adam da posta havalesiyle ald1-
g1 bir bu<;uk dolarhk bir tabanca <;1karm1�, Boon'u yakacakm1�, 
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ama tabanca ate� almay1p be� kez klikiliklikliklik diye bir ses 
«i;1kanrken, Boon ate�e devam ediyormu�, McCaslin'e kirk be� 
dolara patlayan bir vitrin cam1 kirm1�, oradan ge«i;en bir zenci 
kad1m da bacagmdan yaralam1�; yalmz onun parasm1 Binba�1 
de Spain odemi�ti; McCaslin'le ikisi vitrinle zenci kadm arasm
da hangisinin parasm1 kimin odeyecegini kararla�hrmak i«i;in 
kag1t «i;ekmi�lerdi. Ve bu y1hn ilk giinkii bekleme yerinde, kam
pm ilk giiniiniin sabah1 geyik Boon'un tam iistiinden ge«i;mi�ti; 
«i;ocuk Boon'un eski, pompah tiifeginin pam, pam, pam, pam, 
pam ettigini, sonra da Boon'un sesini duydu: "Lanet olsun, ge
liyor i�te! Kar�1sma «i;1km! Kar�1sma «i;1km!" Oraya gittiginde 
bakh, geyigin izleriyle patlam1� be� mermi kovam arasmdaki 
uzakhk alb metre bile yoktu. 

0 gece kampta Jefferson'dan be� konuk vard1: Bay Ba
yard Sartoris ve oglu, General Compson ve iki ki�i daha. Er
tesi sabah, Ash Amca'nm yagacagm1 onceden bildigi yagmur 
altmdaki kur�un renkli �afakta pencereden bakmca, ince in
ce «i;iseleyen yagmurda «i;omelip oturan ya da ayakta dura n iki 
diizineye yakm adam gordii; on yildir Koca Ben'i m1sirlan, 
domuz yavrulan, danalanyla bile besleyen bu adamlarm giy
digi eski piiskii �apkalan, av ceketlerini, tulumlan, kentli bir 
zenci f1rlahp atar ya da yakard1; yalmz lastik «i;izmeleri sag
lam ve yeniydi; tiifekleri, mavisi gitmi�, eski tiifeklerdi, kimi
lerinin tiifegi de yoktu. Kamptakiler kahvalh ederlerken, at 
iistiinde, ya da yaya bir diizine adam daha belirdi :  Bunlar on 
be� kilometre a�ag1da kamp kurduklan yerden gelen orman
cilarla, Hoke'un Yeri'nden gelen h1zar fabrikasmm adamla
nyd1; onlardaki tek tiifek, kiitiik ta�1yan trendeki kondiikto
riin tiifegiydi :  Oyle ki, bu sabah ormana giderken Binba�1 de 
Spain'in kumandasmdaki ordu, bazilarmm silahs1z olmalan 
d1�mda, neredeyse o karanhk '64 ve '65 y1llarmda kumanda
m oldugu baz1 ordular kadar gii«i;liiydii. Kii«i;iik avluya s1gm1-
yor, yola ta�1yorlardi. Binba�1 de Spain yolda at iistiinde otu
ruyor, Ash kirli onliigiiyle yagh mermileri onun karabinasma 
siiriip tiifegi eline verirken, iizengisinin dibinde koca ciddi 
mavi kopek duruyor, ama bir kopek gibi degil, at g ibi duru
yor, uykulu, topaz gozlerini bel li bir �eye bakmadan kirp1�h-
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nyor, Boon'la Tennie'nin Jim'in bagh tuttugu tazilann sesine 
bile kulak vermiyordu . 

Binba�1 de Spain, "Bu sabah Katie'ye Generel Compson'u 
bindirecegiz," dedi. "Gec;en yil kan ak1th; altmda kac;mayan bir 
katir olsayd1, o zaman -" 

"Olmaz," dedi General Compson. "Ben arhk ormanda ka
hr, at ya da ba�ka bir �eyin sirtmda ko�turamayacak kadar ya�
hy1m. Ostelik gec;en yil elime firsat gec;ti, kac;ird1m. Katie'yi �u 
c;ocuga birak1yorum; o binsin." 

"Dur, olmaz," dedi McCaslin. "Ike'm oniinde ayilan avla
yacag1 koca bir omiir var. Ba�kas1 binsin -" 

"Hay1r," dedi General Compson. "Ben Ike'm binmesini isti
yorum. $imdiden benden de senden de daha iyi bir orman ada
m1 Ike. On yil sonra Walter'a yeti�ecek." 

<;ocuk once inanamad1, Binba�l ona soyleyinceye kadar. 0 
zaman vah�i hayvanlann kanmm kokusundan iirkmeyen tek 
gozlii kahra bindi, Binba�1 de Spain'in iizengisinin dibinde ha
reketsiz duran kopege bakh; ak1p gelen kur�uni 1�1kta kopek 
bir dana kadar biiyiik, gerc;ekte oldugundan daha biiyiik gorii
niiyordu - kocaman kafas1, hemen hemen c;ocugun gogsii ka
dar enli gogsii, mavi derinin altmda, onlara kan gonderen kalp 
hie; kimseyi, hic;bir �eyi sevmediginden, kimsenin dokunu�uy
la irkilmeyen ya da titremeyen kaslanyla orada aym bir at gibi 
duruyordu kopek; ama attan farkhyd1, c;iinkii at yalmzca ag1r
hk ve h1z demektir, oysa Aslan'da hem cesaret ve av1 takip edip 
oldiirmek ic;in gereken irade ve istegi olu�turan her �ey vard1, 
hem de dayamkhhk; yakalay1p oldiirmek ugruna, etle kemigin 
hayal edilebilecek tiim s1mrlarm otesinde dayanabilmesi ic;in 
gereken irade ve istek vard1 onda. Derken kopek ona bakh. Ba
�m1 hareket ettirip bakh ona, tazilarm kopard1g1 onemsiz gii
riiltiiniin otesinden, Boon'un gozleri gibi derinliksiz, onlar ka
dar kotiiliik ya da iyilikten, yumu�akhk ya da �iddetten uzak, 
san gozleriyle bakh. Bu gozler yalmzca soguk ve uykuluydu. 
Sonra gozlerini kirp1�hrd1, o zaman c;ocuk kopegin ona bakma
d1gm1 anlad1, hie; bakmam1�h, ba�1m ba�ka yana dondiirmeye 
bile zahmet etmiyordu. 

0 sabah ilk bag1rhy1 i�itti. Sam'le Tennie'nin Jim kahrlara 
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ve arabay1 i;eken atm iistiine eyerlerini koyarken Aslan i;oktan 
ortadan kaybolmu�tu; i;ocuk taz1larm yay1hp aglamakh sesler
le yeri koklad1klanm gormii�, sonra onlar da kaybolmu�lardi. 
Sonra o, Binba�1 de Spain, Sam ve Tennie'nin Jim kopeklerin ar
dmdan gittiler ve buzlan eriyen, islak ormanm ii;inden gelen 
ilk bagirhy1 duydular; ilerde, iki yiiz metreden az bir uzakhkta 
bir taz1, i;ocugun arhk tamd1g1 o tiz, umars1z, neredeyse insan 
sesi niteligindeki havlamalanyla havhyordu, otekiler de ona 
kahld1, karanhk orman i;mlay1p ottii. 0 zaman atlanm siirdii
ler. �ocuk ormam yararak sessizce ilerleyen koca mavi kopegi, 
onun oniindeki ay1y1 geri;ekten goriir gibi oldu: Dort y1l once 
0 giin firtmamn y1khg1 agai;lan yararak, kopeklerin oniinden 
kalm bedeniyle lokomotif gibi gei;tigini gormii�tii, ay1 onun gi
debilecegini sand1gmdan i;ok daha biiyiik bir h1zla ilerlemi�, 
ko�an kahrlarla bile aray1 ai;m1�h. Tek bir el silah sesi duydu
lar. Orman aralanm1�h, h1zla ilerliyorlard1, kopeklerin kopard1-
g1 k1yamet onlerinde hafifliyor, kayboluyordu; ate� eden adam1 
gei;tiler - batakhk adam1, i�aret eden bir kol, s1ska bir yiiz, ba
girmak ii;in ai;hg1 agzmm kiii;iik kara oyugunda i;iiriik di�ler. 

�ocuk taz1larm kopard1g1 giiriiltiideki degi�ikligi fark et
ti ve iki yiiz metre otede onlan gordii. Ay1 donmii�tii. Aslan'm 
hii; duraklamadan onun iistiine gittigini, aymm ona vurup 
yana athktan sonra havlayan taz1larm arasma dald1gm1, nere
deyse durdugu yerde bir taz1y1 oldiirdiikten sonra h1zla doniip 
gene ko�maya ba�lad1gm1 gordii. Sonra kendilerini dalga dalga 
iislerine dogru kai;an kopeklerin arasmda buldular, i;ocuk Bin
ba�1 de Spain'le Tennie'nin Jim'in bagird1gm1, Jim'in kopekle
ri geri i;evirmeye i;ah�irken �aklathg1 deri kami;1smm tabanca 
gibi patlayan sesini duydu. Daha sonra o ve Sam Fathers atla
rmm iistiinde yalmzd1lar. Yalmz tazilardan biri Aslan'dan ay
nlmam1�h. �ocuk onun sesini tamd1. Bir yil once ak1ls1z olan, 
en azmdan oteki taz1larm goziinde hala da ak1ls1z kalan gen.; 
taz1yd1 bu. �ocuk, Belki cesaret budur, diye dii�iindii. "Tamaro," 
dedi Sam arkadan. "Tamaro. Elimizden gelirse onu irmaktan 
uzakla�hrmah." 

$imdi bir kam1�hktaydilar: Bir i;ahhk. �ocuk buradan ge
i;en yolu Sam kadar iyi biliyordu. Ormanalh bitkilerinin arasm-
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dan yolun tam agzma \Ikhlar. Yol \ahhg1 ge\ip irmagm iistiin
deki yiiksek, a\1k yamaca gidiyordu. Walter Ewell'm tiifeginin 
kalm sesini duydu \Ocuk, sonra iki silah sesi daha. "Yak," dedi 
Sam. "Taz1y1 duyabiliyorum. Devam et." 

<;atirdayan, 1shk \alan \ahhgm tavans1z tiinelinden \Ikt1k
larmda ha.la dortnala gidiyorlard1, suyu bol san irmagm iistiin
deki a\1k yamaca geldiler; akan kur�un renkli 1�1kta hi\bir �ey 
yans1tmayan 1rmak sanki hareketsizdi. $imdi \Ocuk da taz1y1 
i�itebiliyordu. Ko�muyordu taz1. Bagm�1, \Ilgmca tiz bir havla
mayd1; Boon da dik yama\ boyunca ko�uyor, saban ipiyle ashg1 
eski tiifegi sirtmda hoplay1p z1phyordu.  Yiizii \Ilgm gibiydi, do
niip yukan, onlara dogru ko�tu, kendini \Ocugun arkasma ka
tmn iistiine att1. "$u lanet tekne!" diye bag1rd1. "Kar�1 k1y1da 
kalm1�! Dosdogru kar�1ya ge\ti. Aslan ona fazla yakmd1! 0 kii
r;iik taz1 da! Aslan oyle yakmd1 ki, ate� edemedim! Hadi yiirii!" 
diye bagird1, topuklanyla katmn karmm doverek. "Yiirii hadi!" 

Yamac;tan a�ag1 indiler, eriyen toprakta kay1yorlard1, so
giitlere c;arpa \arpa suya girdiler. <;ocuk sars1lmad1, sogugu 
duymad1. Yiizen katmn bir yanmda, bir eliyle eyer kay1�ma ya
p1�m1�, obiir eliyle tiifegini suyun iistiinde tutuyordu. Katmn 
oteki yanmda da Boon. Sam onlarm arkasmda bir yerdeydi ve 
sonra irmagm ir;i, onlan c;evreleyen su, kopeklerle doldu. On
lar kahrlardan daha h1zh yiiziiyorlard1; kahrlarm ayag1 karaya 
basmadan kopekler yama\tan yukan hrmanmaya ba�lam1�lar
d1. Binba�1 de Spain az once aynld1klan k1y1dan bagmyordu, 
c;ocuk arkasma bakmca Tennie'nin Jim'le atm suya girdigini 
gordii. 

$imdi onlerindeki orman ve yagmurla ag1rla�m1� hava bir 
biiyiik giiriiltiiyle dolmu�tu. <;mhyor, feryatlar kopanyordu; 
arkalarmdaki k1y1ya c;arp1p yankilanan r;mlama ve giiriiltii geri 
gelip yeniden bic;imleniyordu, sonunda bu memlekette �imdiye 
kadar bir av1 k1shran ne kadar taz1 varsa hepsi birden kendi
ne bagmyor gibi geldi. Sudan \Ikarlarken ayagm1 katmn sirh
na ath; Boon yeniden kahra binmeyi denemedi. Ozengilerden 
birine as1hp yamac1 hrmand1, s1rt boyunca dizilen ormanalh 
bitkilerine c;arpa c;arpa ilerledi ve ay1y1 gordii; ay1 arka ayakla
n iistiinde kalkm1�, s1rhm bir agaca vermi�ti, bagn�an tazilar 
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\evresinde doneniyordu; Aslan bir kez daha ayaklan yere deg
meden atladi. 

Bu sefer ay1 ona vurmadi. Kopegi bir sevgili gibi kollan
nm arasma ald1, ikisi birden yere y1k1ld1lar. C:::ocuk �imdi kahr
dan inmi�ti. Tiifeginin iki horozunu da \ekti, ancak kayna�an 
benekli taz1 bedenleri d1�mda bir �ey goremiyordu; sonunda 
ay1 gene kalkh. Boon bagmyor, bir �ey soyliiyordu ama ne ol
dugunu anlamad1; Aslan'm hala aymm bogazm1 birakmad1gm1 
gordii, yan dogrulan ay1 bir pen\esiyle vurup taz1lardan biri
ni birka\ metre oteye firlath; ayaga kalkh, yiikselmesi hi\ bit
meyecek gibi dimdik uzad1, dik durup on pen\eleriyle Aslan'm 
karmm kaz1maya ba�ladi. 0 zaman Boon ko�maya ba�ladi. C:::o
cuk onun elinde parlayan b1\akla taz1larm arasma atlad1gm1, 
onlan tekmeleyip yuvarlayarak uzakla�hrd1gm1, kahra biner
ken yaphg1 gibi kendini aymm sirtma athgm1, ayaklanyla ay1-
y1 karnmdan sarmalad1gm1, sol eli aymm g1rtlagmda, Aslan'm 
yap1�1p birakmad1g1 yeri a lttan tutarken havaya kalk1p inen b1-
\agm panlhsm1 gordii. 

B1\ak yalmz bir kez indi. Bir an bir heykeli andirdllar: Ay1-
nm girtlagma yap1�an kopek, ay1, aymm sirtma saplad1g1 b1-
\ag1 daha derinlere bahrmaya \ah�an adam. Sonra yere y1ktl
d1lar, Boon'un agirhg1yla arkaya dogru dii�tiiler, Boon en alt
ta. Ayakta ilk goriinen aymm sirhyd1, ama Boon hemen onun 
sirtma atladi. B1\ag1 elinden hi\ birakmam1�h ve \OCUk gene 
onun kolunun ve omzunun son derece kii\iik hareketlerle b1\a
g1 i leri dogru iterek kalbini ara�hrd1g1m gordii; sonra ay1 dim
dik yiikseldi, adamla kopek de onunla birlikte yiikseldiler, ay1 
arka ayaklan iistiinde, bir adamm yiiriiyecegi gibi yiiriiyiip, 
adamla kopegi de ta�1yarak, ormana dogru birka\ ad1m ath ve 
yere y1k1ldi. C:::okmedi, ufalanmadi. Bir agacm devrilmesi gibi 
birden devrildi, oyle ki adamla kopek bir kez havaya firlar gibi 
oldular. 

C:::ocuk ve Tennie'nin Jim one dogru ko�tular. Boon aymm 
ba�mda diz \Okmii�tii. Sol kulag1 yirhlm1�h, ceketinin sol ko
lu tiimiiyle gitmi�ti, sag \izmesi dizinden tabanma kadar par
\alamp kopmu�tu; ince ince yagan yagmurda incelen kam ba
cagmdan a�ag1, elinden, kolundan a�ag1, yanaklarmdan a�ag1 
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iniyordu, yiizii arhk vah�i degildi, sakindi. Birlikte Aslan'm <;e
nelerini a<;1p aymm bogazmdan aldilar. "Yava� olun be," dedi 
Boon. "Gormiiyor musunuz, bagirsaklan hep d1�arda." Ceketi
ni <;1karmaya ba�lad1. 0 sakin sesiyle Tennie'nin Jim'e, "Sanda
ll getir. Burdan yiiz metre kadar otede, k1y1da. Gordiim," dedi. 
Tennie'nin Jim kalk1p gitti .  Derken, <;ocuk, Tennie'nin Jim'in ba
gird1g1m m1 duymu�tu, yoksa rastlanhyla ba�m1 kaldmp bak
m1�h da onun yere dogru egildigini mi gormii�tii, ammsam1-
yordu ama, Sam Fathers'm <;ignenmi� <;amurun i<;inde yiiziiko
yun yerde yathgm1 gordii. 

Kahr onu sirtmdan atm1� degildi. Boon daha ko�maya ba�
lamadan once Sam'in kahrdan indigini amms1yordu. Ostiinde 
hi<;bir iz yoktu, <;ocuk ve Boon onu s1rtiistii dondiirdiiklerinde 
gozleri a<;1kh, Joe Baker'la ikisinin konu�tugu o dilde bir �ey 
soyledi. Arna hareket edemiyordu. Tennie'nin Jim sandah ge
tirdi; onun irmagm kar�1 k1y1smdaki Binba�1 de Spain'e seslen
digini duyuyorlardi. Boon, Aslan'1 avc1 ceketine sanp sandala 
ta�1d1, Sam'i de a�ag1 ta�1dilar, sonra geri gidip ay1y1 Tennie'nin 
Jim'in deri kam<;1s1yla tek gozlii katmn eyer kolonuna baglay1p 
<;eke <;eke sandala kadar gotiirdiiler, sandala aldilar; Tennie'nin 
Jim'i atla iki katm yiizdiiriip kar�1 k1y1ya ge<;irmeye birakhlar. 
Binba�1 de Spain sandalm burnunu tutarken, Boon sandal k1-
y1ya varmadan atlay1p onu ge<;ti. Binba�1 de Spain, Koca Ben'e 
bak1p sessizce, "Eh," dedi.  Sonra suya girdi, egilip Sam'e do
kundu ve Sam ona bakh, Joe Baker'la ikisinin konu�tugu o eski 
dilde bir �ey soyledi. "Ne oldu, bilmiyor musun?" dedi Binba�1 
de Spain. 

"Hay1r efendim," dedi <;ocuk. "Kahr yapmad1. Hi<;bir ne
den yok. Boon ay1ya dogru ko�maya ba�lamadan Sam kahrdan 
inmi�ti. Sonra bakhk, <;amurun i<;inde yahyor." 

Boon hala irmagm ortasmda olan Tennie'nin Jim'e bagm-
yordu. 

"Hadisene be, Allahm belas1," diyordu. "Getirsene �u katm." 
"Kahn ne yapacaksm?" dedi Binba�1 de Spain. 
Boon ona bakmad1 bile. "Hoke'un Yeri'ne gidip doktoru ge

tirecegim," dedi, gene o sakin sesiyle, siirekli akan parlak ka
nm altmdaki yiizii de tiimiiyle sakin. 
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"Senin kendine doktor laz1m," dedi Binba�1 de Spain. "Ten
nie'nin Jim -" 

"Bo�ver onu," dedi Boon. Binba�1 de Spain'e dondii. Yiizii 
hfila sakindi ama sesi biraz yiikselmi�ti, "Gormiiyor musun, la
net bag1rsaklan hep d1�arda," dedi.  

"Boon!" dedi Binba�1 de Spain. Birbirlerine bakhlar. Boon'un 
ba�1 Binba�1 de Spain'den bir ba� uzundu, c;ocuk bile �imdi Bin
ba�1 de Spain'den boyluydu. 

"Doktoru getirmem laz1m," dedi Boon. "Lanet bag1rsaklan -" 
"Peki," dedi Binba�1 de Spain. Tennie'nin Jim sudan c;1k1p 

geldi. Atla saglam kahr Koca Ben'in kokusunu alm1�lard1 bile; 
yamac;tan yukan c;1karken �aha kalk1p geri tepiyor, Tennie'nin 
Jim'i de kendileriyle birlikte siiriikliiyorlard1, sonunda Jim onla
n durdurup baglad1, geri geldi. Binba�1 de Spain kay1�1m yele
ginin iliginden c;oziip c;1kard1g1 pusulasm1 Tennie'nin Jim'e ver
di. "Dogru Hoke'un Yeri'ne git," dedi. "Doktor Crawford'u al, 
getir. Bak1lacak iki adam var, de ona. Benim k1srag1 al .  Buradan 
bulabilir misin yolu?" 

"Bulurum efendim," dedi Tennie'nin Jim. 
"Peki," dedi Binba�1 de Spain. "Git hadi." c;ocuga dondii. 

"Kahrlarla ah al, git, arabay1 getir. Biz sandal la irmakta Rakun 
kopriisiine kadar gideriz. Orada bulu�ahm. Yolu bulabilir mi
sin?" 

"Evet efendim," dedi c;ocuk. 
"Peki. Hadi c;1k yola." 
c;ocuk geri arabaya gitti. Ne kadar ko�tuklanm ancak o 

zaman anladi. Kahrlan arabamn ko�um kay1�larma, ah da ar
ka kapaga baglamas1 ogleden sonray1 buldu. Rakun kopriisii
ne vard1gmda alacakaranhkh. Sandal oradayd1. c;ocuk sandah 
gormeden, suyu da gormeden, dizginler elinde, devrilmek iize
re olan arabadan atlamak zorunda kald1, geri tepen saglam ka
tirm gemine, sonra da kulagma yap1�mak ic;in dola�h, sonra da 
topuklanm yere gomiip Boon yamac;tan c;1k1p gelinceye kadar 
hayvam tuttu. Arabaya baglanan at zaten ipini koparm1�, yola 
atlay1p kampa dogru gozden kaybolmu�tu. Arabay1 c;evirdiler, 
kahrlan c;ozdiiler, c;ocuk saglam katm a ld1, yiiz metre oteye go
tiiriip bagladi. Boon zaten Aslan'1 arabaya getirmi�ti, Sam �im-
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di sandalda oturuyordu, onu kaldird1klarmda yiiriiyiip yamat;
tan t;ikmaya, arabaya hrmanmaya davrand1 ama Boon bekle
medi; Sam'i kucaklay1p arabaya oturttu. Sonra Kaea Ben'i gene 
tek gozlii katmn eyerine bagladilar, yamat;tan yukan t;ektiler, 
iki kaydirma kiitiigiinii at;1k arka kap1ya dayay1p ay1y1 araba
ya aldilar; t;ocuk gidip saglam katm getirdi, Boon katmn tok 
bir ses t;ikaran kah yiiziine vura vura gii\ bela ko�;umlan tak
h, hayvan sonunda yerinde durdu, titriyordu. Derken yagmur 
ba�lad1, sanki biitiin giin onlan beklemi�ti. 

Yagmurda, seller altmda, kor karanhkta kampa dondiiler, 
1�1klan gormeden t;ok once onlara yol gostermek it;in t;alman 
boruyu ve arahkh ahlan silah seslerini i�ittiler. Karanhk kiit;iik 
kuliibesine geldiklerinde Sam ayaga kalkmay1 denedi, gene de
delerinin dili  olan · o eski dilde bir �eyler soyledi; sonra at;1k se
t;ik, "indirin beni. indirin beni," dedi. 

"Ocag1 yanm1yor," dedi Binba�1 de Spain. "Devam et!" 
Arna Sam �imdi debeleniyor, ayaga kalkmaya t;ah�1yordu. 

"indirin beni efendi," dedi. "B1rakm evime gideyim." 
Boylece t;ocuk arabay1 durdurdu, Boon da inip Sam'i araba

dan ald1. Bu sefer onu yiiriimeye t;ah�mak it;in b1rakmad1. Kuca
gma ahp ta�1d1, Binba�1 de Spain ocaktaki gomiilmii� korlardan 
bir kag1t part;as1 tutu�turup lambay1 yakh, Boon Sam'i yatagma 
koydu, t;izmelerini t;1kard1, Binba�I de Spain iistiinii orttii, \OCUk 
kahrlan tuttugundan orada degildi, araba durunca Kaea Ben'in 
kokusu seller akan karanhk havada one dogru geldiginden sag
lam kahr kat;maya t;ah�1yordu, t;ocuk orada degildi, ama Sam ye
niden gozlerini at;m1� olmahyd1, o derin bak1�1yla onlardan, ku
liibeden \Ok daha oteleri, bir aymm oliimiiyle bir kopegin olmek 
iizere olmasmdan otesini goriiyordu. Sonra yola devam ettiler, 
borunun uzun uzun inleyi�ine dogru, seller inen, yogun havada 
her biri, sanki bir sonraki gelene kadar tak1hp kalan, sonra ote
kine kahlan arahkh ah�lara, 1�1klan yanan eve, seller altmdaki 
aydmhk pencerelere dogru ilerlediler; Boon tiimiiyle sakin, kanh 
yiiziiyle kucagmdaki cekete sanh t;1km1 it;eri getirirken ona ba
kan yiizler de sakindi. Boon Aslan'i, kan, ceket ne varsa hepsi 
birlikte, t;ar�afs1z kirli yer yatagma, ev i�lerinde 'bir kadm kadar 
becerikli olan Ash'in bile bir tiirlii diizeltemedigi yataga yahrd1. 
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Hoke'un Yeri'nden h1zar fabrikas1 doktoru gelmi�ti. Boon, 
doktor Aslan'a bakmcaya kadar kendine dokundurtmad1. Dok
tor Aslan'1 bay1ltmak tehlikesini goze alamadi. Bagirsaklanm 
ir;eri koyup, kloroform kullanmadan dikerken Binba�1 de Spa
in ba�1m, Boon da ayaklanm tuttu ama o hir; k1pirdamaya r;a
h�mad1. San gozleri hii;bir yere bakmadan ar;1k, orada oylece 
yath; yeni av giysileri ir;indeki, eski av giysileri ir;indeki sessiz 
adamlar Boon'un bedeninin ve giysilerinin ek�i kokusuyla dolu 
havas1z odaya gelip ona bakhlar. Sonra doktor Boon'un yiizii
nii, kolunu, bacag1m temizleyip dezenfekte etti, sard1 ve elin
de fenerle r;ocuk onde, doktor, McCaslin, Binba�1 de Spain ve 
General Compson arkada, Sam Fathers'm kuliibesine gittiler. 
Tennie'nin Jim ocakta ate�i yakm1�h, oniinde r;omelmi� uyuk
luyordu. Sam, Boon onu yatagma koydugundan, Binba�1 de 
Spain iistiine battaniyeleri orttiigiinden bu yana k1mildama
m1�h, gene de gozlerini ar;h, birer birer odadaki yiizlere bakh 
ve Mccaslin onun omzuna dokunup, "Sam. Doktor sana bak
mak istiyor," dediginde ellerini battaniyenin altmdan r;1kanp 
gomleginin diigmelerini r;ozmeye bile davrand1, yapamaymca 
Mccaslin, "Dur, biz yapanz," dedi. Onu soydular. Orada yah
yordu -bak1r rengi, neredeyse tiiysiiz bir beden, ya�h bir ada
mm bedeni, ya�h bir adam, ormandan r;1kmasmdan bu yana 
bir ku�ak bile ger;meyen vah�i bir adam, r;ocuksuz, h1s1ms1z, 
halks1z-, hareketsiz, gozleri ar;1k ama doktor onu muayene eder
ken arhk hii;birine bakm1yor; doktor battaniyeleri r;ekti, stetos
kopu r;antasma geri koydu, r;antay1 kapad1 ve yalmzca r;ocuk 
Sam'in de olmek iizere oldugunu biliyordu. 

"Bitkin," dedi doktor. "Belki de �ok ger;iriyor. Onun ya�m
da arahk aymda irmaklarda yiizmek. . . iyile�ir. Bir iki giin ya
taktan r;1kmasma izin vermeyin yeter. Burada yanmda kalacak 
kimse var m1?" 

"Biri kalacak," dedi Binba�1 de Spain . 
E,ve 
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        Eve  döndüler , ekşi  kokulu  odada, eli  Aslan'ın  arkasında 
avlananlar, onu bugünden önce  hiç   görmemiş  olanlar ,ona 
bakmak için sessizce odaya girip girip çıkıyorlardı. Sonra  şafak 
söktü,o zaman hepsi Koca Bern'e bakmaya avluya çıktılar ; onun 



da gozleri ai;1kh, dudaklan hirlarken kasilm1� gibiydi, a�mm1� 
di�leri goriiniiyordu, sakat ayag1, derisinin altmdaki eski mer
milerin kiii;iik, sert kabarc1klan (sai;ma ve mermi olarak bun
lardan elli iki tane vard1) ve sol omzunun altmda Boon'un b1i;a
gmm girip sonunda can evini buldugu, neredeyse goriinmeye
cek kadar kiii;iik yank. Sonra Ash onlan kahvalhya i;agirmak 
ii;in ag1r bir ka�1kla bula�1k tasmm dibine vurmaya ba�lad1 ve, 
i;ocugun ammsad1g1 ilk kezdi bu, yemek yerlerken mutfagm 
altmdaki kopeklerin sesini duymad1klan. Sanki avludaki Olii 
ya�h ay1 hala aralarmda Aslan olmadan kar�1 koyamayacaklan 
bir korku kaynag1yd1. 

Gece yagmur dinmi�ti. Sabahm ortalarmda zay1f bir gii
ne� belirdi, pusu dag1hp havay1 ve yeri is1th; bir i;e�it pashrma 
yazmm pashrma yaz1, riizgars1z bir Mississippi arahg1 giinii 
olacakti o giin. Aslan'1 on balkona, giine�e i;1kardilar. Boon'un 
fikriydi .  "Lanet olsun," dedi. "ii;erde durmay1 hii; istemezdi, 
onu zorla tutard1m. Biliyorsunuz." Bir demir ahp mutfagm ta
ban tahtalarmdan yatagm altmda kalanlan ayird1, Aslan'1 k1-
mildatmadan yatakla birlikte balkona ta�1y1p ormana doniik 
yatird1lar. 

Sonra o ve doktor ve McCaslin ve Binba�1 de Spain, Sam'in 
kuliibesine gittiler. Sam bu kez gozlerini ai;mad1; soluk ah�1 da 
oylesine sessiz ve sakindi ki soluk ahp verdigini zorlukla go
rebiliyorlard1.  Doktor stetoskopunu i;1karmad1, ona dokunmad1 
bile. "Bir �eyi yok," dedi doktor. "Nezle bile olmam1�. Birakm1� 
o kadar."

"Birakm1� m1?" dedi Mccaslin. 
"Evet. Ya�hlar bunu bazen yapar. Sonra gece iyi bir uyku 

i;eker, ya da belki yalmzca bir bardak ii;ki ii;er, fikir degi�tirir
ler." 

Eve dondiiler. Ve o zaman gelmeye ba�lad1 onlar - batak
hk sakinleri, tuzak kuran, kininle, rakun ve irmak suyuyla bes
lenen s1ska adamlar, vadinin kenarmdaki kiii;iik tarlalarmda 
m1sir ve pamuk yeti�tiren, ambarlan, domuz ah1rlan ya�h ay1 
tarafmdan talan edilen i;ifti;iler, ya�h aymm tazilanm Oldiirdii
gii, kapanlanm, tuzaklarm1 kmp att1g1, derisinin altmda kur
�unlanm ta�1d1g1 ki�iler, ormancilarm kampmdan kiitiiki;iiler, 
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Hoke'un Yeri'nden, h1zar fabrikasmdan, daha uzaklardaki ka
sabalardan gelen adamlar. Yayan, at sirtmda, arabalarla avluya 
girip ya�h ay1ya, sonra da on balkonda yatan Aslan'a bakmaya 
gelmi�lerdi, avluyu doldurup d1�ma ta�hlar, neredeyse yiiz ki�i 
vard1, 1hk, uykulu giin 1�1gmm altmda t;omelmi�, ya da ayakta, 
alt;ak sesle avc1hktan, avdan, av1 kovalayan kopeklerden, taz1-
lardan, ay1dan, geyikten, yeryiiziinden yok olan diinkii adam
lardan konu�uyorlard1; o s1rada orada yatan koca mavi kopek 
arada bir gozlerini at;1p bir an ormana bak1yordu, onlan dinli
yormu� gibi degil de, yeniden gozlerini  kapamadan once orma
m ammsamak, ya da orman yerinde duruyor mu gormek ister 
gibi. Giine� batarken oldii. 

Binba�1 de Spain o ak�am kamp1 bozdu. Aslan'1 ormana ta
�1dilar, daha dogrusu Boon ta�1d1 onu, diin nasil doktor gelene 
kadar kimseyi ona dokundurmad1ysa gene dokundurmad1, ya
tagmm iistiindeki yorganlardan birine sanp Aslan'1 ta�1d1; t;o
cuk ve General Compson ve Walter Ewell ve arkalarmda ha.la 
neredeyse elli  ki�i, ellerinde fenerlerle, yanan t;am dallanyla 
geldi ler - Hoke'un Yeri'nden, daha uzaklardan gelip, gecenin 
karanhgmda atlan, arabalanyla vadiden donmek zorunda ka
lacak olanlar, yayan gidip kiit;iik sakh kuliibelerine dogru da
g1lacak olan batakhk adamlanyla tuzakt;1lar. Ve Boon kendin
den ba�ka kimsenin mezan kazmasma da izin vermedi; sonra 
Aslan'1 mezara yatird1, iistiinii orttii, ve t;am dallannm alevi, 
dumam altmda, General Compson mezann ba�ma get;ip bir in
samn mezan ba�mda konu�ur gibi konu�tu. Sonra kampa don
diiler. Binba�1 de Spain, McCaslin ve Ash biitiin yatak yorgan
lan diiriip baglam1�lard1. Katirlar arabaya ko�ulmu�, vadiden 
t;ikmak iizere haz1rlanm1�, araba yiiklenmi�ti bile, t;ocuk ko�a
rak mutfaga girdiginde soba soguktu, masada soguk et ve ek
mek vard1, yalmz kahve s1caktI, Binba�1 de Spain'le McCaslin 
yemeklerini yemi�lerdi. "Ne oluyor?" diye bagird1. "Ne oluyor? 
Ben gitmiyorum." 

"Evet," dedi McCaslin, "bu gece gidiyoruz. Binba�1 eve 
donmek istiyor." 

"Olmaz!" dedi o. "Ben kahyorum." 
"Pazartesi giinii okula gitmen gerek. Zaten dii�iindiigiim-
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den bir hafta fazla ders ka\1rdm. $imdi ba§larsan pazartesiye 
ancak yeti§tirirsin. Sam iyi. Doktor Crawford'u duydun. 0 kal
kana kadar Boon'la Tennie'nin Jim'i, ikisini de onun yanmda 
birak1yorum. 

H1zh h1zh soluyordu \Ocuk. Otekiler de gelmi§ti. H1zla, ne
redeyse \ilgm gibi \evreye, oteki yiizlere bakti. Boon'un elinde 
a\ilmam1§ bir §i§e vardi. Onu ba§ a§ag1 edip elinin ayas1yla di
bine vurarak mantan \lkarmaya ba§lad1, mantan di§iyle \ek
ti, tiikiiriip ath, i\meye ba§ladi. "Lanet olsun, tabii doneceksin 
okula be," dedi. "Yoksa, Cass yapmazsa, ben patlatmm k1\1m, 
ister on alh ister altm1§ ya§mda ol. Cass nerde olurdu §imdi? 
Hi\ okula gitmemi§ olsam ben hangi cehennemde olurdum?" 

<;ocuk gene McCaslin'e bakh. Solugunun gitgide darald1-
gm1 duyumsuyordu, mutfakta onca ki§iye yetecek hava yoktu 
sanki. "Bugiin daha per§embe. Pazar gecesi atlardan birine bi
nip gelirim eve. 0 zaman pazar giinii gelirim, ka\ird1g1m ders
leri pazar gecesi \ah§ip yeti§tiririm McCaslin," dedi, umutsuz
luk bile duymadan. 

"Hay1r dedim sana," dedi McCaslin. "Buraya otur, yemegi
ni ye. Gidiyoruz -" 

"Dur bakahm Cass," dedi General Compson. <;ocuk, Gene
ral Compson gelip elini onun omzuna koyana kadar onun ya
nma geldigini fark etmemi§ti. "Ne var oglum?" dedi. 

"Kalmak zorunday1m," dedi. "Kalmahy1m." 
"Peki," dedi General Compson. "Kalabilirsin. Bir hafta da

ha ders ka\irmak, kiralanml§ bir pedagogun bir kitabm kapak
lan arasma koydugu bilgileri edinmek i\in ter dokmene neden 
olacak kadar geri b1rakacaksa seni, okula hi\ gitme daha iyi. -
Sen de kapa \eneni Cass," dedi General, oysa Mccaslin agzm1 
a\maml§h. "Sen bir ayagm1 \iftlige, otekini bankaya atml§Sm; 
siz lanet olas1 Sartoris' ler, Edmonds'lar bilmek istemediginiz 
§eyi ogrenmek zorunda kalmamak i\in \iftlikleri, bankalan 
icat ettiniz, ama sizin ucundan bile tutamad1gm1z bu §eyde bu 
\OCUk zaten ya§h bir adam kadar bilgiliydi, oyle dogIDU§tU, bel
ki de korkuyordu, ama iirkmeden; bizim hi\birimizin kur§un 
atacak kadar bile yakla§amad1g1m1z bir ay1y1 gormek istedigi 
i\in pusulas1yla on alh k;lometre yol gitti, ay1ya baktiktan son-
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ra pusulas1yla on alh kilometre yoldan karanhkta geri dondii; 
Tann bilir, belki de <;iftliklerle bankalarm tek varhk nedeni de 
budur - bize ha.la neden kalmak istedigini soylemezsin samyo
rum, dogru mu?" 

Ancak <;ocuk ha.Ia soyleyemiyordu bunu. "Mecburum, kal
mahy1m," dedi.  

"Pekala," dedi General Compson. "Yeterli yiyecek var. 
McCaslin'e soz verdigin gibi pazara donersin. Pazar gecesi de
gil :  Pazar giinii." 

"Peki efendim," dedi <;ocuk. 
"Pekala," dedi General Compson. "Oturun da yemeginizi 

yiyin <;ocuklar," dedi. "Yola <;1kahm. Biz eve varmadan hava so
guyacak." 

Yemeklerini yediler. Araba zaten yiiklenmi�, yola <;1kma
ya hazirdi. Tek yapacaklan �ey arabaya binmekti. Boon onlan 
paytonun yol iistiinde bekledigi yere gotiirecekti .  Afganh gibi 
tiirbanh siluetiyle gokyiiziine kar�1 �i�eyi ba�ma dikmi�, araba
nm yanmda duruyordu. Sonra bo� �i�eyi indirmeye kalmadan 
agzmdan f1rlahp ath; �i�e y1ld1zlarm zay1f 1�1gmda done done 
parlay1p dii�tii. "Gidenler," dedi Boon, "�u lanet arabaya binin. 
Gitmeyenler, �u lanet yolun iistiinden <;ekilin." Otekiler bindi
ler. Boon, General Compson'un yanmda arabac1 yerine oturdu 
ve araba hareket etti. Karanhga dogru ilerledi, arkasmdan ba
kan <;ocuk sonunda arabay1 da, onun daha biiyiik bir karanhk 
i<;inde hareket eden yogunlugunu da goremez oldu. Ancak ha.Ia 
i�itebiliyordu; uzun bir siire <;ukurdan <;ukura bata <;1ka giden 
tahta arabanm kararh tang1rhsm1 i�itti. Araba i�itilmez olduk
tan sonra bile Boon'u duyabiliyordu. $ark1 soyliiyordu Boon, 
kaba, bet sesiyle, melodisiz, bag1ra bag1ra. 

Bu, per�embe oldu. Cumartesi sabah1 Tennie'nin Jim, 
McCaslin'in alh y1ld1r ormandan bir kez bile <;1kmam1� olan 
orman ahyla kamptan aynld1 ve o giin ogleden sonra ge<; bir 
saatte bitkin ah siiriip <;iftligin kap1smdan girdi, McCaslin'in 
kirac1lara, iicretli i�<;ilere gelecek haftanm yiyeceklerini dag1t
tig1 diikkana vard1; McCaslin bu sefer Binba�1 de Spain'in pay
tonuna atlarm ko�ulmasm1 beklemek zorunda kalmay1 goze 
almadi. Kendi paytonunu ald1, Tennie'nin Jim arka koltukta 
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uyurken Jefferson'a gitti ve Binba�1 de Spain'in \izmelerini de
gi�tirip paltosunu giymesini bekledi; ve o gece karanhkta sa
baha kadar elli kilometre yol ahp pazar sabah1 gi.in aganrken 
paytondan inip onlan bekleyen k1sraga ve kahra bindiler, gi.i
ne� dogarken ormandan \Ik1p Aslan'1 gomdi.ikleri al\ak yamaca 
geldiler; hala Boon'un ki.ireginin izlerini ta�1yan taze topragm 
ki.i\i.ik tepesi gori.indi.i, rnezarm arkasmda taze kesilmi� dallar
dan ori.ili.ip dort direk i.isti.ine yerle�tirilrni� bir platform, onun 
i.isti.inde de battaniyeye sanlm1� bir \Ikm vard1, Boon'la \OCuk 
mezarla platformun arasmda yere \Omelmi�lerdi; Boon sarg1la
nm kopanp atm1�h, Koca Ben'in pen\elerinin ba�mda birakhg1 
uzun izler gi.ine� i�1gmda kabuk baglam1� katran gibi parhyor
du, yerinden firlay1p �imdiye kadar hi\bir �ey vurrnad1gm1 her
kesin bildigi eski tiifegini onlara dogrulttu; ancak McCaslin da
ha kahr durrnadan inmi�, tekmeleyip iki ayagm1 da i.izengiden 
kurtarrn1�, Boon'a dogru yi.iri.irneye ba�lam1�h bile. 

"Geri dur," dedi Boon. "Vallahi ona dokundurtrnarn. Geri 
dur McCaslin." McCaslin gene de durmad1, h1zla ama acele et
meden yakla�h. 

"Cass!" dedi Binba�1 de Spain. Sonra, "Boon! Hey Boon!" 
dedi, o da atmdan inmi�ti; \Ocuk da kalkt1, McCaslin \abucak 
mezara dogru yiiriidi.i, h1zh degil ama kararh, \abuk \abuk 
ama gene de h1zh degil, ti.ifegi orta yerinden kavrad1, oyle ki 
Boon'la ikisi tiifegi tutarak Aslan'm mezarmm birer yanmda 
yi.iz yi.ize geldiler, Boon'un vah�i hayvanm pen\elerinin birak
hg1 kara ci.irufun altmdaki bitkin, ba�egrnez, �a�km ve \ilgm 
yi.izi.iyle ba�1 McCaslin'inkinden neredeyse bir ba� yukardayd1; 
sonra Boon'un gogsi.i �iddetle inip kalkmaya ba�lad1, sanki bii
ti.in bu vah�i ormanda hepsine, ne ona ne de bir ba�kasma yete
cek kadar hava vardi. 

"Birak ti.ifegi Boon," dedi McCaslin. 
"Lanet olas1 kii\iik leylek bacak -" dedi Boon. "Ti.ifegi sen

den alabilecegimi bilmez rnisin? istesem onu lanet bir boyun
bag1 gibi boynuna dolayabilecegimi bilmez misin?" 

"Evet," dedi McCaslin. "Birak onu Boon." 
"O istedi boyle olmasmi. Bize soyledi. Tam tarnma nas1l ya

pacag1m1z1 anlath. Onu kald1ramazsm. Dedigi gibi yaphk, bu-
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rada oturup yabankedilerini, bocekleri ona yakla�hrm1yorum 
-"Sonra McCaslin tilfegi ald1, a�ag1 egip be� mermiyi birbiri ar
dmdan bo�alth; oyle h1zh indi ki mermiler, neredeyse birincisi 
topraga varmadan sonuncusu c;1km1�h; Mccaslin gozlerini bir 
an Boon'dan ayirmadan tilfegi arkasma ath. 

"Onu oldilrdiln mil Boon?" dedi. 0 zaman Boon hareket 
etti. Dondil, ha.la sarho�mu�, sonra bir an da kormil� gibi bir eli 
onde tokezleyerek bilyilk agaca dogru ilerledi, agaca ula�ma
dan sanki yilrilmeyi birakh, one ahld1, iki eliyle birden agaca 
sanhp durdu, donilp s1rhm agaca verdi, yara izlerinin cilrufuy
la dolu yilzilne, �iddetle inip kalkan gogsilne agacm govdesini 
destek ald1. "Onu oldilrdiln mil Boon?" 

"Hay1r!" dedi Boon. "Hayir!" 
"Dogruyu soyle," dedi McCaslin. "Benden istese, ben ya

pard1m." 0 zaman c;ocuk hareket etti, yilzil McCaslin'e donilk, 
ikisinin arasmda durdu. Ya�lar sanki yalmz gozlerinden h�kir
m1yordu, biltiln yilzil ter gibi suya batm1�h. 

"Rahat birak onu!" diye bagird1. "Lanet olsun! Rahat birak 
onu!" 

4 

sonra yirmi bir ya�ma gelmi�ti. Onu soyleyebilirdi arhk, ken
di ve kuzeni vah�i ormanm degil, evcille�tirilmi� topraklarm 
onilnde kar�I kar�1ya geldiler, kendi miraSI olmaSI gereken, bil
yilkbabas1 Carothers McCaslin'in, bilyilkbabalan buralarda til
feksiz avlanm1� olan vah�i adamlardan, beyaz adamm paras1yla 
satm ald1g1, evcille�tirip dilzenledigi, ya da evcille�tirip dilzen
ledigine inand1g1 topraklarm onilnde - evcille�tirdigine inand1-
g1, c;ilnkil kolesi olan, ya�ahp oldilrmek gilcilnil elinde tuttugu 
insanlar buradaki ormam k�sip kaldirm1�, bedenlerinin teriyle 
topragm yilzilnil belki otuz santim kaz1yarak daha once ora
da bulunmayan ve yeniden paraya c;evrilebilecek bir �ey yeti�
tirmi�lerdi: Koca Carothers'm buralan satm ald1gma inanmak, 
sonra da elinde tutmak ic;in odedigi paray1 geri alabilecegi, ya
mnda makul bir kar da elde edebilecegi bir ilrilndil bu: i�te bu 
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nedenle ya�h Carothers Mccaslin, i�in ashm bildigi halde, i;o
cuklanm, kendi neslinden olanlan, varislerini yeti�tirirken, on
larm bu topraklan kendilerinden sonra gelenlere vermek iizere 
ellerinde tutabileceklerine inanmalanm saglam1�h, i;iinkii giii;
lii ve insafs1z olan ki�i, kendini begenmi�ligi, gururu ve giicii 
konusunda ku�kucu bir onbilgiye sahiptir ve can verdigi her
kesi kiii;iimser: i�in ashm bilmesine kar�m, herhangi yaz1h bir 
belgeden daha biiyiik ve daha eski olan o vah�i orman pari;a
sm1 sahiplenen Binba�1 de Spain de aymyd1, i�in ashm bilmesi
ne kar�m, Binba�1 de Spain'e bu vah�i orman pari;as1m para kar
�1hgmda satan ya�h Thomas Sutpen de aym: Thomas Sutpen'e 
para, ram ya da her neyse onun kar�1hgmda vah�i ormamn bu 
pari;as1m satan Chikasaw reisi Ikkemotubbe de aymyd1, o da 
kendi s1rasmda buralarm kiii;iik bir pari;asmm bile satmak ya 
da terk edip birakmak ii;in kendisinin olmad1g1m biliyordu 

vah�i ormamn degil, evcille�tirilmi� topraklarm oniinde, 
ele gei;irmek, sahip olmak istegiyle degil, terk etmek ii;in - ve, 
tam olmalan gereken yerde, diikkanda, belki yadsman ve terk 
edilen bu topraklarm yiiregi degil, ama kesinlikle karm olan, 
olacaklarm bir habercisi gibi tarlalarm iistiinde i;omelmi� otu
ran, '65 olsun olmasm, i;ah�anlanm kolelige mahkum eden, bu 
kare bii;imindeki, balkonlu, tahta yapmm ii;inde; enfiye, soguk 
algmhg1 ilai;lan, beyaz adamlarm yap1p zencilerin iki yiiz yil 
kendilerini  esaret a ltmda tutan, bir ba�ka kanh ii; sava� yer alsa 
bile, tiimiiyle ozgiirliige kavu�malarma izin vermeyecek olan, 
beyaz irka benzemelerini saglamak ii;in onlara sathklan, renk 
agartma, sai; diizeltme merhemleri ve iksirlerinin ilanlanyla 
ba�tan ba�a donahlm1� olan diikkanda kar�1 kar�1ya 

kendi ve kuzeni, eski peynir, tuzlanm1� et kokulan, gazya
g1, ko�um tak1mlan, raflarda siralanm1� tiitiin, i� tulumu, hazir 
i lai;, iplik, saban c1vatalan, un ve yem fii;ilan, i;uvallan, melas, 
i;ivi, tahta i;ivilere as1h saban ipleri, boyunduruklar, hamutlar, 
i;ekme zincirleri arasmda ikisi, ve yaz1 masas1, masanm iistiin
deki raf ve bu rafta duran hesap defterleri, McCaslin'in, yava� 
yava� d1�an ak1p giden ve her sonbaharda iiretilmi�, i;1ri;1rlan
m1� pamuk olarak geri donen, yiyecegi, erzak ve malzemeyi 
kaydettigi (geri;ek kadar kmlgan, ekvatorlar gibi elle tutulup 
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gozle gori.ilemeyen bu iki iplik, gene de pamugu yeti�tirenle
ri omi.ir boyu terlerinin di.i�ti.igi.i topraklara baglayan bir kablo 
kadar gi.ic;li.iydi.i) ve daha eski defterler, bi.iyi.ikli.ikleri, bic;imleri, 
hantal, bic;imsiz, sararm1� sayfalarma solmu� mi.irekkeple, ba
bas1 Theophilus ile amcas1 Amodeus'un elyaz1lanyla yazilm1�, 
Carothers McCaslin'in kolelerini ic; Sava�'tan yirmi yil once 
azat ettiklerini kaydeden defterler: 

'Reddetmek,' dedi Mccaslin. 'Reddetmek. Sen ki, firsah 
gori.ip kac;irmayan, araziyi satm alan adamm erkek torunusun; 
toprag1 alan, hangi yoldan olursa olsun ele gec;iren, en eski, ilk 
imtiyaz1m elde eden, ahfadma b1rakmak ic;in, hangi yoldan 
olursa olsun, elinde tutan, vah�i hayvanlarm, onlardan da vah
�i insanlarm vah�i ormamyken temizleyip di.izenleyen, c;ocuk
larma birakilabilecek bir yer haline getiren, ahfadmm rahathg1, 
giiveni, gururu ic;in ve kendi ad1m ve ba�ard1klanm sonsuza 
kadar si.irdi.irmek ic;in, onlara b1rakmaya degecek bir �ey haline 
getiren adamm dogrudan erkek torunusun. Yalmz erkek torun 
olmakla kalm1yorsun, i.ic;i.inci.i ku�akta onun erkek c;ocugun
dan alma tek torunusun, oysa ben ya�h Carothers'tan hem dort 
ku�ak uzaktay1m, hem de ailenin kadm kolundan geliyorum 
ve ad1mdaki McCaslin bile nezaketen buna izin verildigi ic;in, 
senin mirasm1 ve amhm reddedebilecegini sand1gm o adamm 
ba�ard1g1 �eylerden bi.iyi.ikannemin duydugu gurur nedeniyle 
bana verilmi�.' ve o 

'Bu toprag1 reddedemem. Hic;bir zaman benim olmad1 ki 
reddedeyim. Hic;bir zaman babamla Buddy Amca'nm da ol
mad1 ki bana biraksmlar, c;i.inki.i Carothers'm da olmam1�h ki 
onlara biraksm, onlar da bana b1raksmlar ki ben de onu sahip
lenmeyi reddedeyim, c;i.inki.i vah�i orman lkkemotubbe'nin de 
degildi ki miras birakmak ve reddedilmek ic;in Bi.iyi.ikbabama 
satsm. <;i.inki.i Ikkemotubbe'nin dedelerine de ait degildi ki 
vah�i orman onu miras biraksmlar, o da Bi.iyi.ikbabama ya da 
herhangi ba�ka birine satsm, c;i.inki.i Ikkemotubbe'nin onu pa
ra kar�1hgmda sahlabilecegini ke�fettigi, bunun farkma vard1-
g1 anda, i�te o anda vah�i orman sonsuza dek onun olmaktan 
c;1km1�h, babadan babaya, ondan babaya arhk onu satm ald1gm1 
sanan adam bir hie; ahyordu.' 
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'Hi� mi ahyordu?' ve o 
'Bir hi� ahyordu. C::iinkii Tann, Kitabmda yerkiiresini na

sll yarathg1m, sonra yaratt1g1 �eye bak1p begendigini anlahr, ve 
0 daha sonra da insam yarath. Once yeryiiziinii yarath, iistii
ne aklls1z yarahklan koydu, daha sonra Onun adma onlan yo
netmesi ve onlarm iistiinde egemen olmas1 i�in insam yarath, 
yerkiiresine ve onun iistiindeki hayvanlara egemen olmas1 i�in 
yarath, insan onlara kendi adma sahip �1ksm, ku�aktan ku�aga 
ge�en, dokunulmaz bir tapuyla, topragm dikdortgenlerini, ka
relerini ahfadma biraksm diye degil, toprag1 karde�ligin ortak 
ads1zhg1 i�inde hep birlikte ve par�alanmadan elinde tutsun 
diye, bunun kar�1hgmda Onun insandan tiim istedigi ac1ma, 
al�akgoniilliiliik, ho�gorii, dayamkhhk, ve ekmegini alnmm te
riyle kazanmas1ydi .  Senin ne diyecegini de biliyorum,' dedi o: 
'Gene de Biiyiikbaba -' ve McCaslin 

'- sahibiydi topragm. Hem de ilk sahibi degildi .  Tek ba�1-
na da degildi, ilk de degildi; senin gonderme yaphgm Kitabm 
dedigine gore, insamn cennetten kovulmasmdan bu yana hep 
boyleydi. ikinci sahibi de degildi, tek sahibi de, Hazreti ibra
him'in soyundan gelen Tanrmm tiim o uzun, o eski se�ilmi�ler 
listesi vard1, onlarm ibrahim'i deviren ogullan vard1, be� yiiz 
yll bilinen diinyamn yans1, iistiindeki her �eyle birlikte, tek bir 
kentin mah oldu (nasll ki bu �iftlik ve onun i�erdigi tiim ya
�am bi�imleri kesinkes bu diikkamn ve biiyiikbabanm zama
nmda tutulan �u defterlerin mahysa), sonraki bin yllda insan
lar o y1kmtmm par�alan i�in kap1�hlar, sonunda o par�alar da 
tiikendi, insanlar eski diinyamn on para etmez ak�ammda ke
mirilmi� kemiklerin ba�mda h1rla�irken rastlanhsal bir yumur
ta sayesinde yeni bir yanmkiire ke�fettiler. Onun i�in b1rak da 
soyleyeyim. Gene de, ne de olsa, ya�h Carothers sahibiydi top
ragm. Satm ald1, elde etti, her nasll yaphysa; elinde tuttu ve mi
ras b1rakh: Oyle olmasa mirasm1 reddeden, inkar eden senin 
burada ne i�in vard1? Carothers bu toprag1 elinde tuttu, elli y1l 
tuttu ki sen gel ip reddedesin diye ve bu sirada Tann, bu Yar
g1�, bu Mimar, bu Hakem - olanlan onaylad1 - ya da onaylad1 
m1? A�ag1da olup bitenleri gordii - ya da gordii mii? Onaylama
d1ysa bile hi�bir �ey yapmad1: Gordii ve bir �ey yapamad1, ya 
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da gormedi; gordii ve kan�mad1, ya <la belki gormek istemedi 
- ters, iktidars1z, ya da kor: hangisi?' ve o 

'Kovdu.' ve McCaslin 
'Ne?' ve o 
'Kovdu. iktidars1z degildi: Onaylamad1, kor de degildi, 

c;iinkii gozliiyordu. Ve birak da �unu soyleyeyim. Cennetten 
kovdu. Kenan Diyan'ndan kovdu, Onu kovanlar da kovulan 
Onu kovdu, ve Roma hamamlarmdaki uzak ev sahiplerinin be� 
yiiz y1h ve kuzey ormanlarmdan gelen vah�i adamlarm bin y1-
h, onlan <la kovdular, onlarm zorbahkla ald1g1 varhg1 kendile
ri de zorbahkla ahp midelerine indirdiler, sonra <la senin eski 
diinyanm be� para e tmez alacakaranhg1 dedigin o donemde 
eski diinyanm kemirilmi� kemikleri ba�mda hirla�maya ba�la
d1lar, Onun adma Ona kiifrettiler ve sonunda 0 basit bir yu
murta arac1hg1yla yeni bir diinyanm ke�fedilmesini saglad1, 
amac1 orada alc;akgoniilliiliik, ac1ma ve ho�gorii temelleri iize
rinde kurulmu�, birbirinden gurur duyan insanlardan olu�an 
bir ulusun yiikselmesiydi. Ve Biiyiikbabam gene de, her �eye 
ragmen, topragm sahibiydi, c;iinkii buna 0 izin verdi, iktidars1z 
degildi, onaylam1yordu ve kor de degildi c;iinkii bunu 0 emret
ti ve gozliiyordu. Tann bu topraklarm daha onlan elinde tutan 
Ikkemotubbe'nin, onun babas1 ya�h Issetibbeha'nm, Issetibbe
ha'nm dedelerinin giinlerinde bile lanetli oldugunu biliyordu, 
daha hic;bir beyaz adam onlara sahip olmadan once kirlendi
gini, Tann Biiyiikbabam ve onun gibilere ac1y1p onlan ho�go
rerek, kendilerinin de ac1ma, alc;akgoniilliiliik ve ho�gorii ve 
dayamkhhk gostermeleri ko�uluyla ihsan ettigi yeni diinyaya 
eski diinyanm degersiz ve koku�mu� alacakaranhgmdan, sanki 
o eski diinyanm gemileri yiiriiten yelkenler dolusu kirli riizga
nyla getirdikleri �eyle kirletilmeden once de 0 bu topraklann 
kirli oldugunu biliyordu -' ve McCaslin 

'Ya.' 
'- ve Ikkemotubbe ile ahfad1 birbirinin ardmdan bu top

raklan kesintisiz ellerinde tuttukc;a bu topraklar ic;in hie; umut 
olmad1gm1 da biliyordu. Belki de bir sure ic;in ancak buralan 
Ikkemotubbe'nin soyundan bo�alhp yerine ba�ka bir soy yer
le�tirerek amacm1 gerc;ekle�tirebilecegini anladi. Belki de bu-
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nun hangi soy olacag1m biliyordu, belki de beyaz adamm la
netini kaldirmak ic;in bulunabilen ve bunu yapabilecek giice 
sahip olan soyun beyaz kandan olmasmda hakkaniyetten faz
la bir �ey vard1, intikamdan fazla bir �ey vard1, o zaman -' ve 
Mccaslin 

'Ya.' 
'- o zaman kotiiliigii yok etmek ic;in kotiiliigii getirdi, dok

torlarm ate�i yok etmek ic;in ate�, zehri Oldiirmek ic;in zehir kul
lanmalan gibi. Belki o kadar insan arasmdan Biiyiikbabam1 
sec;ti. Belki 0, Biiyiikbabamm da, bu diinyaya c;ok erken geldigi 
ic;in, Onun amacma hizmet edemeyecegini biliyordu ama Bii
yiikbabamm soyundan gelenler olacakh; dogru ki�iler; belki de 
Biiyiikbabamm ahfadmm kimler olacagm1 onceden biliyordu, 
belki de Biiyiikbabamda iic; ku�ak sonrasmm tohumunu gordii, 
onun mazlum kullarmdan en azmdan bazilanm ozgiirliikleri
ne kavu�turanlarm bu tohumdan ye�erecegini -' ve McCaslin 

'Ham'in ogullan. Sen ki Kitaba gonderme yap1yorsun: 
Ham'in ogullan." ve o 

'Kitapta Onun soyledigi baz1 �eyler var, ve ba�kalarmm 
0 soylemedi dedigi �eyler var. !?imdi ne diyecegini biliyorum: 
Dogru olan, sana gore bir �ey, bana gore ba�ka bir �eyse, dog
ruyu nasil ay1rt edebiliriz? Ayirt etmek gerekmez. Yiirek zaten 
bilir. 0, Kitab1m insanlar yiirekleriyle okusun diye yazdird1, se
c;ip ayirt ederek okunsun diye, diinyanm bi lgeleri okusun diye 
yazdirmad1, c;iinkii belki onlarm buna gereksinimi yok ya da 
bilgelerin arhk yiiregi yok, ama diinyada yiireklerinden ba�ka 
okuyabilecek bir �eyleri olmayan kader kurbanlan ve onemsiz 
insanlar ic;in yazdird1 Kitab1m. �iinkii Onun adma Kitab1m ya
zanlar dogruyu anlahyorlard1 ve tek bir dogru vardir ve o, yii
rege i li�kin olan her �eyi kapsar.' ve McCaslin 

'Demek ki Onun Kitab1m yazan bu adamlar bazen yalan
c1ydilar.' ve o 

'Evet. �iinkii onlar insand1. Kendilerinden sonrakiler ic;in, 
c;arpacak tiim karma�1k ve dertli yiirekler ic;in, yiiregin itici gii
ciiniin karma�1khgmdan yiiregin dogrusunu c;1kanp yazmaya 
c;ah�1yorlardi. Anlatmaya c;ah�hklan, Onun anlahlmas1m iste
digi �ey, fazlas1yla basitti. Kitab1m okumalanm istedigi kimse-
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ler onlara inanamazdi. Bunun insanlarm ah�1k oldugu, anlaya
bildigi giindelik sozciiklerle ac;1klanmas1 gerekiyordu, yalmz 
dinleyenler ic;in degil anlatanlar ic;in de oyleydi, c;iinkii eger 
soluk alan, dili konu�an biitiin insanlarm arasmdan, Tanrmm 
sozlerini aktanp bic;im vermek iizere sec;ilecek kadar Ona ya
km olanlar bile dogruyu ancak yiiregi c;arphran tutku ve �eh
vet ve nefret ve korku yoluyla anlayabiliyorlarsa, otekilerin, 
dogruya duyduklan sozciikler arac1hg1yla eri�mek zorunda 
olanlarm, dogruya varmak ic;in gerisingeri ne kadar yol alma
lan gerekir?' ve McCaslin 

'Kendi savundugun dii�iincelere kamt olarak da, benim sa
vunduklanma kar�1 c;1kmakta da aym metni kulland1gma go
re, bilmiyorum diye yamt verebilirim sana. Arna vermiyorum, 
c;iinkii sen kendi kendini yamtladm: Onlarm hie; yol almalan 
gerekmez, c;iinkii, dedigin gibi, yiirek, hie; yamlmayan, hataya 
dii�meyen yiirek, zaten dogruyu bilir. Ve belki de sen hakhsm, 
c;iinkii sen ya�h Carothers'tan kendine kadar ii.; ku�ak oldugu
nu kabul ettin ama ii.; ku�ak yoktu. Tam olarak iki ku�ak bile 
yoktu. Buck Day1 ve Buddy Dayi. Onlar da ne ilk, ne de tektiler. 
Tanrmm yaratt1gm1, insamn lanetledigini ve kirlettigini ileri 
siirdiigiin bu iilkede iki ku�aktan, bazen de bir ku�aktan daha 
k1sa bir siire ic;inde bin tane ba�ka Buck ve Buddy c;1kh. 1865'i 
saymazsak bile.' ve o 

'Evet. Babamla Buddy Amca.' Yaz1 masasmm iistiindeki 
rafa goz atmad1 bile, McCaslin de bakmad1. Bakmalan gerek
miyordu. C::iziklerle dolu, c;atlam1� deri ciltlerinin ic;indeki def
terler, ona gore, sirayla teker teker raftan indiriliyor, yap1lan 
haks1zhg1, bu haks1zhgm hie; degilse birazmm giderilmesi, hak
km yerini bulmas1 ic;in yapilanlan yazan ince soluk kahverengi 
miirekkep ve sararm1� sayfalar tiimiiyle solup ads1z, ortak, ilk 
toza kan�madan once, Her�eyibilen'in onlan son bir kez oku
mas1, yaz1lanlar iistiine dii�iinmesi ve ammsamas1 ic;in, ac;1hp 
yaz1 masasmm ya da belki apokrifal* bir Kiirsii ya da Mihrabm 
iistiine, ya da Tahtm kendisinin oniine konuyordu 

once biiyiikbabasmm sonra da babas1yla amcasmm elyaz1-

• Apokrifa : H1ristiyanhgm ba�langu;: doneminden kalma kutsal yazilar. Bunlar 
genel likle Kutsa l Kitap'a almmam1�lard1r. (Ed. n.) 
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s1yla, solmakta olan miirekkeple yazilm1� sararm1� sayfalar, elli 
ya�lanm, altm1�lanm ge-;ene kadar bekar olan babas1yla amca
s1, biri -;iftligin i�leri ve tanmla ilgilenen, oteki ev i�lerine ba
kan, yemek pi�iren, ikizi evlendikten, -;ocugun kendi dogduk
tan sonra da bunu siirdiiren 

iki karde�, babalan gomiiliir gomiilmez, onun tamamla
mak firsatm1 bile bulamad1g1 devasa ol-;iilerde tasarlanm1�, ne
redeyse ambar gibi bir yer olan binadan -;1k1p, kendi yaphklan 
tek odah kuliibeye ta�mdilar ve i-;inde ya�ad1k-;a ona yeni ye
ni odalar eklediler, iki ki�inin giiciiniin kaldirmaya yetmedigi 
kiitiiklerin kaldmlmas1 i�i d1�mda, hi-;bir kolenin bir tahtasma 
bile dokunmasma izin vermeden yaphlar kii-;iik evi, ve kole
lerin hepsini, bo� pencere -;er-;evelerine ha.la tahta par-;alan ya 
da ay1 ve geyik derileri -;ak1lm1� duran biiyiik eve yerle�tirdiler; 
her ak�am, tanm1 yoneten karde�, ba�-;avu�un bir tabur aske
ri siraya dizmesi ve rahat emrini vermesi gibi, zencileri -;oluk 
-;ocuk birlikte, istesinler istemesinler, soru, direnme, rica din
lemeden biiyiik eve, sanki Carothers McCaslin kendini begen
mi�ligi ile sm1rs1z hayal giiciiniin bu beton gostergesi kar�1sm
da �a�1p da donakalm1� gibi, embriyo a�amasmdan oteye gide
meyen bu kocaman binaya doldururdu; aklmdan yoklamasm1 
yapar, onlan toplay1p eve sokup, pervazma geyik derisinden 
bir iple baglad1g1, kasap b1-;ag1 kadar uzun, el yapmas1 bir -;i
viyle kap1y1 -;ivilerdi, pencerelerinin yans1 olmayan, mente�e
li bir arka kap1s1 da bulunmayan bu evin on kap1sm1 -;ivilerdi; 
boylece -;ok ge-;meden, ve elli yil sonra -;ocugun da biiyiiyiip 
anlatild1g1m duyacag1, sonradan ammsayacag1 bir oykii vard1: 
Yore gece boyu ay i�1gmm aydmlatmad1g1 yerlerde, devriyeler
den sakmarak kom�u -;iftlikleri ziyaret eden McCaslin kolele
riyle doluymu�, iki beyaz adamla iki diizine kara derili adam 
arasmda soze dokiilmemi� bir centilmenlik anla�masma gore, 
beyaz adam giine� batarken onlan say1p el yapmas1 -;iviyle on 
kapmm arkasma -;iviledikten sonra evin arkasma dola�1p arka 
kap1ya bakmazm1�, �afakta -;iviyi soktiigiinde zencilerin hepsi
nin on kapmm arkasmda olmalan ko�uluyla 

ikizler hpahp birbirinin aymyd1, aym sayfada olup da kar
�1la�brmazsamz elyazilarma kadar aymydilar ve bazen iki el-
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yaz1s1 da aym sayfada oldugunda bile (bu da s1k s1k oluyordu, 
1830 ve 40'larda kuzey Mississippi'deki vah�i topraklann tama
mm1 kapsayan ve oniinde siiriiklemek ii;in onlan sei;tigi anla
�ilan o diirtiiniin gerektirdigi i�leri yiiriitmekte, konu�arak an
la�may1 i;oktan b1rakan ikizler, hesap defterlerinin giinbegiin 
i lerleyen yapraklanm kullanm1�lard1) her ikisinin de yaz1s1 hp
k1 on ya�mda i;ok normal bir i;ocugun yaz1s1 gibiydi, imlalan 
bile, ne var ki bu imla geli�ip diizelmiyordu, Carothers McCas
lin'in miras ald1g1, satm ald1g1 koleler birer birer kaydedilmi�ti 
- Roscius ve Phoebe ve Thucydides ve Eunice ve onlann i;ocuk 
ve torunlan, ve Chickasaw reisi Ikkemotubbe'den, araziyi satm 
ald1g1 gibi, cins olmayan igdi� edilmi� bir beygir kar�1hgmda 
ald1g1 Sam Fathers'la annesi, Amadeus ikizin bir kom�uyla oy
nad1g1 pokerde kazand1g1 Tennie Beauchamp ve anla�1lan The
ophilus ikizin kendinin de karde�inin de bilmedigi bir nedenle, 
o zamanlar hala yalmzca bir kole taciri olup heniiz general ol
mam1� olan Bedford Forrest'tan satm ald1g1 Percival Brownlee 
admdaki garabet (Tek bir sayfada, uzun degil, bir yildan az bir 
siireyi kaps1yor, ashnda yedi ay da degil, i;ocugun babasmm ol
dugunu ay1rt etmeyi ogrendigi elyaz1s1yla: 

Percavil Brownly Ya� 26 .  katip & Muasebeci. Cold Waterda 
N.B .Foresten satin almdz 3 Mar 1856 265 $ 

altmda aym elyaz1s1yla: 

5 mar 1856 Muasebeci degil zaten okuma bilmiyor. Admz yazabi
liyor ama ben onu zaten yazdzm rrift surebilirim dedi ama pek oyle 
gorunmuyor. bu gun Tarlaya yolladzm Mar 5 1856 

ve aym elyaz1s1: 

6 Mar 1856 rrift de suremiyor Vazz olmak istiyormu� belki mallarz 
Dereye Su irrirmeye gotUrebilir 

ve bu kez otekinin yaz1s1, ikisini de aym sayfada goriince am
casmm oldugunu tamyabildigi yaz1: 
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23 Mar 1856 Onu da yapamzyor Ancak teker teker Kurtul $Un
dan 

gene ilk yaz1: 
24 Mar 1856 Kim alzr bunu 

sonra ikinci: 

ilki :  

19 Nis 1856 Kimse Sen iki ay once Cold Waterda $ansznz kaybet
tin Ben sat demedimki Azat et 

22 Nis 1856 Ben odetirim ona 

ikincisi: 

13 Haz 1856 Naszl yzlda 1 dolardan 265 $ 265 yzl Azat kaadznz 
kim imzalzycak 

soma gene ilki :  

1 Ekim 1856 Katzr josephine Bacaam Kzrdz + vurduk Yalm$ ahzr 
yalm$ zenci yalm$ her$ey 100 $ 

ve aym yaz1: 

2 Ekim 1856 Azat edildi Bor� McCaslin + Mccaslin 265 $ i�erde 

soma gene ikinci: 

Ekim 3 Bor� Theophilus McCaslin 'in zenci 265$ Katzr 100$ 3 65$ 
Daha gitmedi Babam olmalzydzki 

soma birinci: 

3 Ekim 1856 Orospu �ocugu gitmiyor Babam olsa n'apardz 
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ikinci: 

29 Ekim 1856 Adznz degi�tirdim 
birinci: 

3 1 Ekim 1856 Ne koydun adzn z  

ikinci: 

Noel 1856 Spintrius 

) biitiin bu insanlar, sayfalar ve y1llar birbirini izledik<;e ete ke
mige biiriiniiyor, tutkulan ve karma�1khklanyla soluk bir <;e
�it canhhk kazamyorlard1; her �ey oradayd1, yalmzca genel ve 
onaylanm1� haks1zhgm kar�1hgmm taksit taksit odenmesi de
gil, aym zamanda, onaylanmayan ve hi<;bir zaman tamir edi
lemeyecek olan belli bir trajedinin kay1tlan, yeni bir sayfa, yeni 
bir defter, �imdi bakar bakmaz tamd1g1 babasmm yaz1s1: 

Babam Oldu Lucuis Quintus Carothers McCaslin . Callina 1772 
Missippy 1837- 27 Haz 1837de oldu ve gomilldu 

Roskus. buyukbabam Callinada buyutmu� Ka� ya�znda bilmiyo
rum. 27 Haz 1837de azat edildi Gitmek istemiyor 12 Deak 1841de 
Oldu ve gomilldu 

Fibby Roskus Karzsz .  buyukbabam Callinada satin almz� Elli ya
�zndayzm diyor 27 Haz 1837de azat edildi Gitmek istemiyor 1 Ag 
1849da Oldu ve gomilldu 

Thucydus Roskus + Fibbynin Oglu dogum 1779 Callina. Baba
mzn Vasiyetinden 2 .5 donumliik tarlayz istemedi 28 Haz 1837  A. 
+ T McCaslin 'den 200 $ nakit kabul etmedi Kalzp �al1�1p odemek 
istiyor 

ve bunun altmda bir sonraki be� sayfay1 kaplayan ve hemen 
hemen be� yil siiren kay1tlarda giinbegiin ona verilen iicretler, 
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bu iicretlerden dii�iilen, yava� yava� ama siirekli yiikselen ge
lir hanesine kar�1hk toplam borca eklenen yiyecek ve giyecek 
-melas ve et ve un ve ucuz, dayamkh gomlekler ve kotlar ve 
ayakkab1lar ve ara sira soguga, yagmura kar�1 bir ceket- (ken
disini sonsuza dek azat eden efendisinin i�te bu hareketiyle 
bellek ya�ad1kc;a ozgiir olmasm1 engelledigi kara adam, c;ocu
gun goziiniin oniinde sanki canlamyor, diikkana giriyor, belki 
efendinin oglundan hesap defterinin okumay1 bile bilemedigi 
sayfasma bakmak ic;in izin istiyor, beyaz adamdan dogruyu ya
zacagma soz vermesini istemiyor, c;iinkii o ne derse kabul et
mek zorunda, verilen soziin tutulup tutulmad1gm1 kontrol et
mek olanag1 yak, hesabm ne durumda oldugunu, yirmi yedi ki
lometre otedeki Jefferson'a kadar bile olsa, bir daha donmemek 
iizere ne zaman c;1k1p gidebilecegini bilmenin hic;bir yolu yak) 
yazilm1�, ta ki kay1tlarm bittigini gosteren c;ift c;izgiye kadar: 

3 Kas 1841 McCaslinden Thucydusa nakit 200 $. Ar 1841de ].da 
demirci diikkanz ai;t1 17 �uh 1854de ].da Oldii ve gi:imiildii 

Eunice. 1807de Baham New Orleanstan ald1 650 $. 1809da 
Thucydusla evlendi 1832 Noel giinii Derede hoguldu 

ve sonra oteki yaz1, hesap defterinde goriince ilk bu kez amca
smm oldugunu tamd1g1 yaz1, onu da, c;ocugun babas1m da, c;o
cuk dogmadan on alh y1l once tamm1� olan McCaslin bile, a�c;1 
ve muhasebeci olan Buddy'yi biitiin giin mutfakta, yemek pi
�irdigi ocagm oniindeki salmcakh koltukta oturup yemek pi�i
rirken amms1yordu: 

21 Haziran 1833 Kendini hogdu 

ve ilki: 

23 Haz 1833 Kendini hogan zenci duyulmu�muki 

ve ikinci, acelesiz, tam bir kesinlikle; iki kay1t, tarih d1�mda, 
lastik bir damgayla bas1lm1� gibi birbirinin aym: 
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13 Ag 1833 Kendini bogdu 

ve o dii�iindii Arna ni{:in? Arna ni{:in? 0 zaman on alb ya�mday
di. Diikkanda ilk kez yalmz kalm1yordu, yaz1 masasmm iis
tiindeki raflarmda kendini bildi bileli gormeye ah�km oldugu 
eski hesap defterlerini de ilk kez yerlerinden indirmi� degildi. 
C:::ocukken, hatta dokuz-on-on bir ya�mda okumay1 ogrendigi 
y11larda da bu defterlerin c;izik c;izik, c;atlam1� sirtlarma ve ke
narlarma bakar ama ic;inde onlan ac;mak ic;in belirli bir istek 
duymazd1, gene de bir giin onlan incelemeye niyetliydi, c;iinkii 
bu defterlerde, yalmz kendi soy sopunun degil, biitiin insanla
rmm, yalmz beyaz dedelerinin degil, onlar kadar ecdadmm bir 
parc;as1 olan zencilerin, ve bunlarm hepsinin ortakla�a ellerin
de tutup kulland1g1, onlan besleyen, renk ya da tapusal aidiyet 
gozetmeden beslemekte devam edecek olan topragm, ku�kusuz 
s1k1c1, ama ba�ka hic;bir kaynakta olmayan tam bir tarihc;esini 
bulacagm1 biliyordu, ancak bu incelemeyi ya�hhgmda, bo� bir 
giiniinde, belki de biraz can s1kmbsmdan yapacagm1 dii�iin
mii�tii, c;iinkii bunca y1l sonra bu eski defterlerde yaz1lanlar ar
t1k gec;mi�e mal olmu�, olup bitmi�, degi�tirilemez ve zarars1z 
�eylerdi .  Sonra on alb ya�ma geldi. Arad1g1 �eyi bulmadan once 
ne bulacag1m biliyordu. Gece yansmdan sonra McCaslin uyur
ken McCaslin'in odasmdan diikkanm anahtanm ald1, diikka
nm kap1sm1 kapay1p ic;erden kilitledi, unuttugu fener diikkanm 
ek�i kokulu olii havasm1 bir kez daha kokuturken sararm1� say
fanm iistiine egildi ve Neden kendini bogdu diye dii�iinmedi 
ama karde�inin ilk yazd1g1 satm goren babasmm dii�iindiigiine 
inand1g1 �eyi dii�iindii: Buddy Amca neden Eunice'in kendini 
bogdugunu dii�iinmii�tii; bir sonraki sayfada buldu, bu lacagm1 
bildigi �eyi bulmaya ba�lad1 ama gene de tam o degildi, c;iinkii 
bunu zaten biliyordu: 

Tomasina. Tomy denen. Thucydus + Eunicein km Dogumu 
1810. 1833de dogum yaparken oldu ve gomUldu . Yzldzzlarm kay
d1g1 yzl 

bir sonraki sayfada da degildi: 
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Turi. Thucydus + Eunice Tomynin oglu Haz 1833de dogdu yzl
dzzlarzn kaydzgz yzl Babamzn vasiyeti 

ve ba�ka bir �ey yok, odenen giindeliklerin, onlara kar�1 tak
sit taksit verilen yiyecek ve giyecegin s1k1c1 uzun kay1tlan bu 
sayfay1 doldurmuyor; Turl'iin oliimiiyle gomiilmesinin kayd1 
da yok, c;iinkii o, beyaz yan-karde�lerinden daha c;ok ya�ad1, 
McCaslin'in tuttugu defterlere ise oliimler yaz1lm1yor: Yalmz
ca Babamzn vasiyeti ve o bunu da gormii�tii: Kaea Carothers'm 
yazd1g1 �eyi, yaz1s1 ogullarmmkinden c;ok daha az okunakh 
olan, imlas1 onlarmkinden c;ok daha iyi olmayan, hemen he
men her ismi ve fiili biiyiik harfle yazmasma kar�1hk, nokta
lama i�areti kullanmak, ciimle kurmak zahmetine hie; katlan
mayan Carothers'm yazd1klanm da gormii�tii; ya�h Carothers 
evli olmayan kale bir k1zm ogluna, re�it oldugu zaman bin 
dolar verilmesini vasiyet etmesinin nedenini ac;1klamak ya da 
saklamak zahmetine de katlanmam1�, yaphgm1 kabul ettigine 
ili�kin ha.la hic;bir kesin kamt bulunmayan hareketin sonucu 
olarak ogullanm cezalandirm1�, kazara babalan olmasmm be
delini kendi parasmdan odememi�, onlarm odemesini vasiyet 
etmi�ti; ad1m temize c;1karmak ic;in sus pay1 olarak verilen bir 
rii�vet degildi bu, c;iinkii admm kirlenmesi ancak o bu diinya
dan aynhp ad1m savunamayacak duruma geldikten sonra ola
cak bir �eydi, neredeyse eski bir c;ift ayakkab1 gibi kiic;iimseye
rek f1rlahp athg1 bin dolarm ne onun ic;in bir gerc;ekligi olabi lir
di, ne de onu bu ko�ullar altmda alacak olan zenci ic;in, c;iinkii 
kale re�it oluncaya kadar paranm yiiziinii bile gormeyecek, pa
ra ne demek anlamaya ba�lamak ic;in yirmi iic; y1l gee; kalm1� 
olacakti. Demek bu onun i{:in bir zenciye Benim oglum demekten da
ha ehven geldi diye dii�iindii. Benim oglum yalnzzca iki sozcilk olsa 
bile. Gene de sevgi olmalzydz diye dii�iindii. Bir {:e?it sevgi. Onun 
bile adzna sevgi diyecegi bir ?ey: Yaln zzca bir ogleden sonra ya da gece 
tilkilrillilp atz landan fazla bir ?ey. Adam ya�hyd1, ya�h, omriiniin 
sona ermesinden be� y1l once, uzun siiredir duldu, ogullan da 
hem bekard1lar, hem onlar da orta ya�a yakmdilar, ya�h adam 
evde yalmzhk c;ekiyordu, dahas1 belki cam bile s1k1hyordu, 
c;iinkii �imdi c;iftlik yerine oturmu� hkir hkir i�liyordu, yeterli 
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para da vard1 �imdi, belki de kotii ah�kanhklan gelirinin mer
tebesine eri�medigi anla�1lan bir adam ii;in i;ok fazla para; k1z 
ordayd1, kocas1z ve geni;, i;ocuk dogdugunda ancak yirmi iii; 
ya�mda; belki once onu yalmzhktan i;ag1rtm1�h, evde geni; bir 
ses, bir hareket olsun diye; i;agirth, annesine, sabahlan erken
den gelip yerleri siipiirsiin, yataklan yapsm, dedi; annesi de ra
z1 oldu, i;iinkii bu zaten beklenen, onceden dii�iiniilen bir �ey
di: Tanm i�i;isi olmayan bir i;iftin tek i;ocuguydu k1z, onlarm 
kendilerini oteki kolelerden az i;ok iistiin gormeleri ii;in ba�ka 
nedenler de vard1: Koca ve onun anne-babas1 beyaz adama ba
basmdan miras kalm1�h ve beyaz adam kocayla evlendirmek 
iizere k1zm annesini satm almak ii;in, insanlarm at sirtmda ya 
da buharh gemiyle yolculuk ettikleri y1llarda iii; yiiz a ltm1� ki
lometreden fazla yolu bir giinde gitmi�, onu New Orleans'tan 
satm alm1�h evlendirmeye 

ve hepsi bu kadar. 0 bir yandan Kendi klZI . Kendi klZI. Ha
yzr Hayzr 0 bile yapmaz diye dii�iiniirken eski hesap defterinin 
incelmi� sayfalan sanki kendiliklerinden ai;1hp, hpk1 ogullan 
gibi hii;bir zaman hii;bir yere gitmeyen, ba�ka bir kole almas1-
na da gerek olmayan (o zaman daha dul bile degil) beyaz ada
mm kalk1p ta New Orleans'a giderek bir kole satm ald1gm1 ya
zan sayfaya geldi. Ve i;ocuk on ya�mdayken ha.Ia hayatta olan 
Tomy'nin Terrel'1 gozlemlemi�ti, amms1yordu: Babas1 ona beyaz 
kamm vermeden once de Tomy'nin Terrel'm kanma beyaz ka
n�m1�h; ve i;ocuk olaydan elli y1l sonra o havas1z soguk odada 
kotii kokan, tiiten lambanm san 1�1gmda eski defterin sararm1� 
sayfasma bakarken, kadmm o Noel giinii buzlu derenin ii;ine 
yiiriiyii�iinii goriir gibi oldu, klZl alh ay sonra kadmm sevgi
lisinden bir i;ocuk doguracakh (ilk sevgilisi diye dii�iindii. ilki), 
yalmz, kararh, yas tutmayan, torensel bir yiiriiyii�tii bu, yas 
tutmay1 ve umutsuzlugu resmen ve k1saca reddetmi�, inanma
y1 ve umudu i;oktand1r reddetmek zorunda kalm1�tl kadm 

hepsi bu kadar. Hesap defterlerine artlk bir daha bakmas1 
gerekmeyecekti, bakmad1 da; aman vermeden birbirini izleyen 
sararm1� sayfalar, kendi dogumunun olgusu gibi, sonsuza dek 
bilincinin bir pari;as1 olarak kalacakh: 
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Tennie Beauchamp ya� 21  1859da Amodeus McCaslin pokerde 
Bay Hubert Beauchamptan kazandz Apk il{: il{:lilye kar�z flo� ola
bilir Bay Hubert gormedi 1859da Tomynin Turlle evlendi 

azat edildigi tarih yok, ya�ayan ilk «i;ocugununki de, «i;iinkii 
diikkandaki Buck'la Buddy azat etmedi onlan, Washington'da
ki bir yabanci azat etti, aliim ve gamiilme tarihi de yok, yal
mzca McCaslin Oliimleri kayda ge«i;irmedigi i«i;in degil, aym za
manda bu 1883 yllmda Tennie ha.la hayattayd1 ve sag kalan son 
«i;ocugundan olan torununu gariinceye kadar da ya�ayacakh. 

Amodeus Mccaslin Beauchamp. tomynin Turi + Tennie Beauc
hampzn oglu 1859da dogdu, 1859da oldu 

sonra hep amcasmm yaz1s1, «i;iinkii �imdi babas1, kOle taciriyken 
adm1 yazamad1g1 o adamm siivari taburunun bir iiyesiydi :  Ve 
tam bir sayfa bile degil, tam bir sahr bile degil : 

Kzz {:Ocuk Tomenin Turi ile tennynin 1862 

sonra bir sahr da degil; «i;ocugun cinsiyeti bile yazllmam1�, 
aliim nedeni de; ger«i;i «i;ocuk tahmin edebiliyor, «i;iinkii o zaman 
Mccaslin on dart ya�mda ve o amms1yor, anlath nasll her za
man yeterli yiyecek bulunmad1gm1, yalmz Vicksburg'da degil, 
ba�ka yerlerde de 

(:ocuk tomenin Turi ve Tenny 1863 

ve gene aym yaz1 ve bu kez dogan «i;ocuk ya�am1�h, sanki Ten
nie'nin azmi ve Carothers'm insafs1zhgmm solmu�, sulandml
m1� hayaleti sonunda a«i;hg1 bile yenmi�ti: Yaz1 a«i;1k se«i;ikti, saz
ciikler yanm birakllmam1�h, «i;ocugun �imdiye kadar gardiigii 
en dikkatli ve en dogru kay1th; sanki, aslmda kadm olarak ya
ratilmas1 gereken, karde�inin yoklugunda «i;iftlikten ne kald1ysa 
onu yanetmeye «i;ah�irken arada kalan vakitte de yemek pi�iren, 
kendine ve on dart ya�mdaki yetim «i;ocuga bakan ya�h adam, 
kalelerin bu ads1z varisinin bir ad verilecek kadar uzun ya�a-
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masmm, yeniden umutlanmaya ba�lamak i«;in bir i�aret oldu
gunu dii�iinmii�tii 

James Thucydus Beauchamp. Tomes Turi ile Tenny Beauchampzn 
Oglu Dogumu 29 aralzk 1864 ikisi de iyi Adzni Theophilus koymak 
istediler ama Amadeus McCaslin'i ve Callina McCaslin'i Denedik 
ikisi de Oldu Vazge(irdim Sabah 2 .3oda dogdu ikisi de iyi 

ancak ba�ka bir �ey yak, hi«;bir �ey; arhk neredeyse bir yeti�kin 
olan «;ocugun, elinde koca Carothers'm zenci ogluna ve onun 
soyundan gelenlere b1rakhg1, sonunda sag kalan ii«; «;ocuk birer 
birer ya�amaya niyetli olduklanm belli ettiklerinde, her biri re
�it oldugunda durum uygunsa verilmek iizere, beyaz yan-am
calarmm biner dolara yiikselttigi, Mila el siiriilmemi� mirasm 
ii«;te biriyle, bo�u bo�una Tennessee'ye gidip geri dandiikten 
sonra, 1864'te (ya da «;ocugun ilk 1�1g1 gardiigii yil olan 1867'de) 
dogan birinin hayatta olmay1 bekledigi ya da kendinin bunu 
umdugu hatta istedigi giin «;oktan ge«;tigi zaman, sayfay1, ola
bildigi kadar, kendi elyaz1s1yla tamamlamasma daha iki yil var, 
gariptir ki ne babasmmkine, ne de amcasmmkine, hatta ne de 
McCaslin'inkine bile benzemeyen ama, imlas1 d1�mda, biiyiik
babasmm yaz1sm1 andiran elyaz1s1yla: 

Yirmi birinci ya� gununun gecesinde ortadan kayboldu: 29 Ar 
1885 . Isaac McCaslin Jackson Tenn.de izini buldu ve orada kay
betti. 1000 $ mirastan hakkz olan il(te bir pay Mutemet McCas
lin Edmondsa iade edildi, bugun: 12  Ocak 1886 

ama daha degil: Buna daha iki y1l var, �imdi, komutam kale ti
caretini de askerligi de birakhktan sonra, babasmm yaz1s1, gene 
ve son olarak hesap defterinde, her zamankinden az okunakh, 
onu sakatlayan romatizma yiiziinden neredeyse okunamaz bir 
yaz1, �imdi herhangi bir «;e�it imladan, noktalama i�aretlerin
den biisbiitiin yoksun, sanki ah�veri�te alt e tmesi bir yana, ha
yatta ona bir zenci satan tek adamm pe�inde k1h«; sallad1g1 dart 
y1l onu yalmzca iman ve umudun degil aym zamanda yazmm 
da bo� �eyler olduguna inandirm1� gibi: 
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Bn sophonsiba dg t t + t nin k!Zl 1869 

ama inancm ve iradenin bo�luguna inanm1yordu, r;iinkii yaz1 
oradayd1, yazm1�h, orada hesap defterindeydi yaz1s1, McCas
lin'in soyledigi gibi sol eliyle son kez yazm1�h, r;iinkii �imdi 
r;ocuk bir ya�mdayd1 ve alh yil sonra Lucas dogdugunda r;ocu
gun babas1 ile amcas1 be� y1l once aym y1l ir;inde olmii� olacak
lard1; gene r;ocugun kendi yaz1s1, r;iinkii oradayd1 ve gormii�
tii, 1886, k1z daha on yedi ya�mdayd1, kendinden iki ya� kiir;iik, 
Mccaslin alacakaranhk basarken diikkana girmi�, pat diye, 
'Fonsiba'yla evlenmek istiyor,' demi�ti: 0 da McCaslin'in arka
sma bak1p adam1, yabanc1y1, gordii; McCaslin'den uzun boy
luydu, giysileri McCaslin'inkilerden ve r;ocugun tamd1g1 ba�ka 
beyazlarm genellikle giydiklerinden daha iyiydi, odaya beyaz 
bir adam gibi girmi�, beyaz bir adam gibi orada duruyordu, 
McCaslin'in onden girmesine izin vermesinin nedeni McCas
lin'in beyaz olmas1 degildi, o burada oturdugu ir;in yolu bilme
sindendi; konu�mas1 da beyazlarmki gibiydi; McCaslin'in om
zunun iistiinden ona bir kez r;abucak ve dikkatle bakh adam, 
sab1rs1zhk gostermeyen ama fazla zamam olmayan, olgun, ken
dinden emin bir beyaz adamm yapacag1 gibi daha sonra onun
la hir; ilgilenmedi. 'Fonsiba'yla m1 evlenecek?' dedi kendi. 'Fon
siba'yla m1 evlenecek?' Sonra o da ba�ka bir �ey soylemeden 
McCaslin'le zenci konu�urlarken onlan dinledi: 

'Arkansas'ta oturacag1z dedin, degil mi?' 
'Evet. Orada miilkiim var. Bir r;iftl ik.' 
'Miilk mii? <;iftlik oyle mi? Sahibi sen misin?' 
'Evet.' 
'Konu�urken Efendim demiyorsun, degil mi?' 
'Benden biiyiiklere derim.' 
'Anhyorum. Sen Kuzeylisin.' 
'Evet. <;ocukluktan bu yana.' 
'O zaman baban koleydi .' 
'Evet. Bir zamanlar.' 
'O zaman Arkansas'ta nasil r;iftligin oluyor?' 
'Devlet verdi. Bahama. Amerika Birle�ik Devletleri. Asker

lik gorevi kar�1hgmda.' 
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'Anhyorurn,' dedi McCaslin. 'Kuzey ordusu.' 
'Birle�ik Devletler ordusu,' dedi yabanc1; ve sonra gene 

kendi, McCaslin'in arkasmdan bagird1: 
'Tennie Teyze'yi c;agir! Gidip onu getiririrn. Ben -' Ancak 

McCaslin onu konu�rnaya katrn1yordu; yabanc1 arkaya, onun 
sesinin geldigi yere dogru bakrnad1 bile; ikisi, sanki o orada de
gilrni� gibi, gene kendi aralarmda konu�uyorlard1: 

'Anla�1lan her �ey kararla�hnlrn1�,' dedi Mccaslin. 'Ne di
ye zahrnet edip benden izin isterneye geldin?' 

'izin isterniyorurn,' dedi yabanc1. 'Yetkinizi ancak ba�1 ol
dugunuz ailenin kadm bir iiyesi olarak ona kar�1 ta�1d1gm1z so
rurnluluk olc;iisiinde tanmrn. izninizi isterniyorurn. Ben -' 

'Yeter!' dedi McCaslin. Arna yabanc1 �a�alarnad1. McCas
lin'e aldirrn1yor, ya da onu duyrnarn1� degildi. Konu�rnay1 
siirdiirrnesi kesinlikle oziir dilernek, ya da kendini hakh gos
terrnek ic;in de degildi; yalmzca dururnun gerektirdigi, zorun
lu k1ld1g1 sozleri, McCaslin onu dinlese de dinlernese de, onun 
huzurunda soyliiyor, kendi ic;in kendi kendine konu�uyor, bu 
sozciiklerin yiiksek sesle soylendigini duyrnak istiyor gibiydi. 
Kar�1hkh duruyorlard1; pek yakm degillerdi arna, k1hc; uzakh
gmdan biraz daha yakm, dirndik, sesleri yiiksek ve vurucu de
gil, yalmzca kesin: 

'- size bildiriyorurn, onun ailesinin ba�1 olarak size once
den haber veriyorurn. Onurlu bir insan bundan azm1 yaparnaz. 
Aynca siz, kendinize gore, gorii�lerinize ve yeti�tirili� bic;irnini
ze gore -' 

'Yeter dedirn,' dedi McCaslin. 'Karanhk basar basrnaz terk 
edin burayi. Gidin.' Arna oteki bir dakika daha k1rn1ldarnad1; 
o uzak, heyecans1z bak1�1yla McCaslin'i siiziiyor, sanki onun 
gozbebeklerinde yans1yan kendi kiic;iik aksini gorrneye c;ah�1-
yordu. 

'Evet,' dedi. 'Ne de olsa buras1 sizin eviniz. Ve kendinize 
gore . . . . .  Arna onerni yok. Hakk1mz var. Bu kadar yeter.' Arkasm1 
doniip kap1ya yoneldi; bir an duraklad1, yeniden hareket eder
ken konu�tu: 'ic;iniz rahat olsun. Ona iyi davranacag1rn,' dedi. 
Ve gitti. 

'Arna k1z onunla nasil tam�abildi?' diye bagird1 c;ocuk. 'On-
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dan soz edildigini bile hie; duymad1m! Fonsiba da dogdugundan 
beri kiliseye gitmek d1�mda buradan hie; aynlmam1�hr -' 

'Ya,' dedi Mccaslin. 'Ana babalan bile bilmez on yedi ya
�mdaki k1zlarm, �anshysalar kendileriyle evlenen adamlarla 
nerede tam�hklanm.' Ertesi sabah ikisi de gitmi�lerdi, Fonsiba 
da. Mccaslin onu bir daha gormedi. Kendi de gormedi, c;iinkii 
be� ay sonra kar�ila�hg1 kadm daha once tamd1g1 hie; kimseye 
benzemiyordu. Aym bir yil once Tennessee'de Jim'in izini bul
maya c;ah�irken yaphg1 gibi, iii; bin dolarhk mirasm iic;te birini 
kemerinde altm para olarak ta�1yordu. Onlar -adam- Tennie'ye 
adrese benzer bir �ey b1rakm1�h, iii; ay sonra da bir mektup gel
di; McCaslin'in kans1 Alice, Fonsiba'ya biraz okuyup yazma 
ogrettigi halde mektubu gene de adam yazm1�h. Ancak zarfta 
adamm Tennie'ye birakhg1 adresten ba�ka bir damga vard1; gi
debildigi yere kadar trenle gitti, sonra araba tuttu, sonra bir su
re gene trene bindi; arhk deneyimli bir gezgin, deneyimli bir 
iz siiriiciiydii ve bu kez ba�anhyd1 da, c;iinkii ba�armak zorun
dayd1; bitmez tiikenmez, c;amurlu arahk ay1 kilometreleri siirii
ne siiriine, yava� yava� ilerlerken, gizlice ta�1d1g1 altm dolu ke
mer yiiziinden, tebdil yolculuk eden bir Matta gibi, hic;birinde 
soyunmaya cesaret edemedigi otellerde, kaba kiitiiklerden ya
p1lma, ic;inde bardan ba�ka pek bir �ey bulunmayan yol kena
n meyhanelerde, tammad1g1 insanlarm kuliibelerinde, kimse
siz ambarlarm samanlan iistiinde geceler birbirini kovalarken, 
yola devam etmek ic;in onu iten �ey umut bile degil, yalmzca 
kararhhk ve umars1zhkken, kendi kendine, Gnu bulmak zorun
dayzm. Zorundayzm. Zaten onlarzn birini kaybettik. Bu sefer onu bul
malzyzm, diyordu. Buldu. Yorgun kirahk atm iistiinde, agir agir 
inen buz gibi yagmurun altmda iki biikliim olmu�, gogsiine, 
daha da yukanlara kadar islanm1�h; onu gordii -yolu, patikas1 
bile olmayan, c;it c;ekilmemi�, bo� ve vah�i topraklarm ortasm
da, yagmurdan yass1hp eriyerek ad1 sam belirsiz, degersiz bir 
y1gm halinde yok olmak yolunda goriinen kerpic; bacas1yla, kii
tiiklerden yap1lma tek bir bina- ne ambar var, ne ahir, bir ta
vuk kiimesi bile yok: Yalmzca kiitiik.lerden el yapmas1 bir kulii
be, usta bir elle de yapilmam1�; beceriksizce kesilmi�, ancak bir 
giin yetecek kadar, kiic;iik bir yakacak odun y1gm1 -atla yakla-
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�mca havlayarak evin altmdan \lkan s1ska bir kopek bile yok
daha cenin halinde bir \iftlik, belki iyi bir \iftlik, belki bir gun 
biiyiik bir \iftlik olabilir, ama �u anda degil; daha y1llar var bu
na, ancak o zaman, \ah�mayla, s1k1, kahc1, yorulmak bilmeyen 
bir \ah�ma ve ozveriyle olabilir; \arp1k \er\evesindeki bozuk 
mutfak kap1sm1 itip i\eri, ocagmda yemek pi�irmek i\in bile 
ate� yanmayan, buz gibi karanhga girdi ve bir an  sonra kaba 
saba bir masanm arkasmda, duvarm a\1sma \Omelmi� duran, 
kahve renkli yiizii gordii; omiir boyu tamd1g1 bu yiiz arhk hi\ 
tammad1g1 birinin yiiziiydii; kendi dogdugu yerden yiiz met
re otede dogan ve bedeninde kendi kanmdan bir par\a ta�1yan 
bu kadmm �imdi ge\mi� ku�aklardan ald1g1 miras, at iistiinde 
habersiz \lkagelen beyaz adamm, beyaz adamlarca tutulmu�, 
bazen tabanca, her zaman da kara y1lan kam\1 ta�1yan bir Dev
riyeden ba�ka bir �ey olmayacag1 inanc1yd1; oteki odaya girdi, 
kuliibenin bu tek ba�ka odasmda ocagm oniindeki salmcakh 
iskemlede adamm kendi oturmu� kitap okuyordu - yirmi dort 
saat yetecek odunu olmayan, zavalh bir ate�in ba�mda, evdeki 
tek iskemleye oturmu�tu, s1rtmda be� ay once diikkana geldi
ginde giydigi aym papaz1ms1 giysiler, goziinde altm \er\eveli 
bir gozliik vard1; kitaptan ba�1m kaldmp bakhgmda ve ayaga 
kalktigmda, \Ocuk, gozliigiin camlarmm olmad1g1m gordii; o 
harabenin ortasmda, o \it \ekilmemi�, \amurlu, yolu bile olma
yan, i\inde hayvanlarm duracag1, duvarla \evrili bir ag1h bile 
bulunmayan bo� arazinin ortasmda adam oturmu� okuyordu, 
hepsinin iistiinde de adamm giysilerine sinmi�, derisinden ya
yilan koku, zafer kazanm1� ordularm pe�inden gelen hah tor
bah Kuzeylilerin, o dayanaks1z, ahmak\a kand1rmacalarmm, o 
smir tammaz a\gozliiliik ve budalahklarmm ag1r kokusu. 

'Gormiiyor musun?' diye bagird1 \Ocuk. 'Gormiiyor mu
sun? Biitiin bu iilke, biitiin bu Giiney lanetli, ve biz hepimiz, 
beyaz, siyah, Giineyliler, Giiney'in besleyip yeti�tirdigi herkes, 
bu lanetin altmda ya�1yoruz, gormiiyor musun? Evet, iilkeye la
neti benim insanlanm getirdi; belki de bu nedenle yalmz onla
rm torunlan yapabilir, -belki bu lanete kar�1 koyamaz, onun
la sava�amaz ama- belki ona katlanabilir ve bu lanet Giiney'in 
iistiinden kaldmlmcaya kadar dayanabilir. 0 zaman biz ceza-
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m1z1 <;ektigimizden, sira senin insanlarma gelecek. Arna �imdi 
degil .  Henuz degil . Gormuyor musun?' 

bteki �imdi ayaktayd1, onceki kadar olmasa da �1k ve ye
nice papaz1ms1 giysiler i<;inde; kitap, kald1g1 yeri kaybetmemek 
i<;in bir parmagmm ustune kapanm1�, cams1z gozlukler obur 
elinde bir orkestra �efinin batonu gibi sallanarak, ol<;ulu sesiy
le smirs1z budalahklarla dayanaks1z umutlarm tumturakh ah
makhgm1 dile getiriyordu: 'Yamhyorsunuz. Siz beyazlarm bu 
ulkeye getirdigi lanet kaldmldi. S1f1rlamp ahldi. Yeni bir do
nemde ya�1yoruz, bu donem, onun temelini atanlarm ama<;la
d1g1 gibi, herkes i<;in bir kurtulu�, ozgurluk ve e�itlik donemi 
olacak, ve bu ulke yeni bir Vaat Edilmi� Topraga donu�ecek -' 

'Neden kurtulu�? C::ah�maktan m1? Vaat Edilmi� Toprak, 
oyle mi?' $iddetli denebilecek bir hareketle kolunu sallad1, <;ev
relerindeki her �ey gelip orada, cereyanh, nemli, is1hlmam1�, 
bayat havah, zenci kokulu odada, tastamam olduklan gibi goz
lerinin onune geldi: C::ift surmek i<;in sabam, ekecek tohumu ol
mayan, var olmayan hayvanlarm d1�an <;1kmamas1 i<;in <;itleri 
<;ekilmemi� bo� tarlalar, var olmayan hayvanlarm var olmayan 
duvarh ah1rlan: 'Vaat Edilmi� Topraklarm hangi ko�esi buras1?' 

'Sen <;iftligi kotil bir zamanmda goruyorsun. $imdi k1�. Y1-
lm bu mevsiminde kimse <;ift<;ilik yapmaz.' 

'Anlad1m. Toprak nadastayken kadm i<;in gerekli olan yiye
cek giyecek bekleyebilir elbette.' 

'Emekli maa�1m var benim,' dedi oteki. Bunu Ben Tanrznzn 
inayetine eri�tim, ya da, Benim bir altzn madenim var havasmda 
soyliiyordu. 'Babamdan emekli maa�1m var. Aym birinde gele
cek. Bugun aym ka<;1?' 

'On biri. Daha yirmi gun var. 0 zamana kadar ne olacak?' 
'Evde Midnight'ta bir tuccardaki kredi hesab1mdan ald1-

g1m biraz erzak var. Maa� <;ekimi benim ad1ma ahyor. Ona ve
kalet verdim. Kar�1hkh -' 

'Anlad1m. Ya erzak yirmi gun yetmezse?' 
'Bir domuz daha var.' 
'Nerede?' 
'D1�arda,' dedi oteki. 'Buralarda adettir, k1�m hayvanlar yi

yecek bulmak i<;in dola�smlar diye birak1hr. Ara sira eve gelir. 
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Gelmese de olur. Gerekince ben ayak izlerinden herhalde onu 
bulabilirim -' 

'Evet!' diye bagud1 o. 'C::iinkii ne de olsa maa� i;ekin var. 
Midnight'taki adam i;eki bozduracak, ii;inden kendisine bori;
land1gm paray1 alacak, artan bir �ey varsa sana verecek. 0 za
mana kadar domuz da yenmi� olur, ya da hala onu tutamam1� 
olursun, o zaman ne yapacaksm?' 

'O zaman nerdeyse bahar gelmi� olur. Baharda planlanm 
var -' 

'Ocak gelmi� olur,' dedi o. 'Sonra da �ubat, ondan sonra da 
martm yansmdan fazlas1 -' Yeniden mutfaktan gei;erken k1z 
yerinden k1mildamam1�h, soluk bile alm1yor gibiydi, yalmz 
gozleriyle onu izliyordu; ona dogru bir ad1m athgmda k1z ge
ne hareket etmi� sayilmazd1, i;iinkii daha fazla gerileyecek yeri 
yoktu: Yalmzca ensiz, zay1f, i;ok zay1f kahve renkli yiizdeki ko
caman, derin, miirekkep renkli gozlerde korku, tamma, umut 
yoksunu bir bak1�. 'Fonsiba,' dedi o. 'Fonsiba, iyi misin?' 

'Ozgiiriim,' dedi k1z. Midnight bir han, bir araba ahm, bii
yiik bir diikkan (iki taraf1 da zahmet ve s1kmhdan kurtarmak 
iizere emekli maa� i;ekinin yatmld1g1 yer buras1 olsa gerek, di
ye dii�iindii), bir de kiii;iik diikkan ve bir meyhaneden olu�u
yordu. Arna bir banka da vard1 burada. Ba�kam (aslmda sahibi) 
de gene Forrest'm adamlanndan eski bir Mississippi'liydi: Ve 
sekiz gun once evden aynld1gmdan bu yana ilk kez bedeni al
tm kemerden kurtulup hafifledi; kag1t kalem ahp iii; dolan on 
iki ayla i;arph ve bin dolara boldii; para bu �ekilde yirmi sekiz 
yila yay1hyordu, en azmdan yirmi sekiz y1l ai; kalmaz, diye dii
�iindii; bankac1 her aym on be�inde giivenilir biriyle iii; dola
n Fonsiba'mn kendi eline vermek iizere bizzat yollamaya soz 
verdi ve o eve dondii ve hepsi bu kadar i;iinkii 1874'te amcas1 
ile babas1, ikisi de Olmii�lerdi, ve hesap defterleri 1869'da o gun 
babas1 onlan yaz1hanenin iistiindeki rafa koyduktun sonra bir 
daha oradan inmediler. Geri;i o kay1tlan tamamlayabilirdi: 

Lucas Quintus Carothers McCaslin Beauchamp. Tomey'nin Ter
rel ile Tennie Beauchamp'zn ya�ayan son oglu ve (:Ocugu. 17 Mart 
1874 
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ama buna gerek yoktu: Lucius Quintus vs. vs. vs. degil, Lucas 
Quintus, Lucius adm1 almay1 reddetmiyordu, \i.inki.i bu sozci.i
gi.i admdan silip atm1�h, adm kendisini reddetmemi�ti \i.inki.i 
onun dortte i.ii;i.ini.i kullamyordu; ama o ad1 ahp degi�tirmi�, 
beyaz adamm ad1 olmaktan i;1kanp kendi ad1 yapm1�h, kendi 
kendini yaratm1� ve adlandirm1�h, eski hesap defterleri ne der
se desin, Carothers gibi o da kendi kendinin atas1yd1 

ve hepsi bu kadar: 1874'te \Ocuk; 1888'de yeti�kin erkek
ti, reddetti, yads1d1 ve ozgi.irdi.i; 1895'te evlenmi�, koca olmu�, 
ama baba olmam1�h, dul kalmam1�h ama kans1 yoktu ve i;ok
tand1r hii; kimsenin hii;bir zaman ozgi.ir olamayacag1m, olsa da 
herhalde buna dayanamayacagm1 anlam1�h; o sirada evliydi ve 
Jefferson'da kansmm babasmm onlara verdigi derme i;atma ku
li.ibede oturuyorlard1; ve bir sabah aniden Lucas onun oturup 
Memphis gazetesini okudugu odanm kap1smda belirdi, o da ga
zetenin tarihine bakh ve Bugun onun dogum gunu diye di.i�i.in
di.i. Bugun yirmi bir ya�znda. Ve Lucas, 'ihtiyar Carothers'm b1-
rakhg1 �u paranm kalam nerde? istiyorum. Hepsini,' dedi. 

hepsi bu: Ve Mccaslin 
'Yalmz Buck'la Buddy degildi ki, ba�kalan da vard1, ak1lla

n kan�hracak bii;imde anlahlan o dogruyu yanm yamalak an
lay1p dinleyenler; gene de 1865 vard1:' ve o 

'Arna yeterli degil. Babam'la Buddy Amca yeterli degildiler, 
Bi.iyi.ikbabamm soyundan gelen, tam ii\ ku�ak bile degil ya, iii; 
ku�ak da yetmezdi; eleyip sei;meye gerek kalmasm diye, Tann
nm gozi.i oni.inde Bi.iyi.ikbabamdan gayns1 bulunmasa gene de 
yetmezdi. Arna 0 denedi ve ben senin ne diyecegini biliyorum. 
Onlan Kendi yarathgma gore, yarathklanna bak1p gurur ve 
keder duymayacag1 gibi umut da besleyemezdi, ama umut bes
lemedi 0, yalmzca bekledi i;i.inki.i onlan yaratm1�h: Yalmzca 
onlara can ve hareketlilik verdigi i\in degil, ama onca zaman 
onlarla birlikte tasaland1g1 ii;in de. Onca zaman onlarla birlikte 
tasalanm1�h i;i.inki.i tek tek bireylerin, cehennemin de yarahld1-
g1 cennetten akil kan�1khg1yla yanh� anlay1p ammsad1klan en 
yi.ice ya da en a�ag1hk eylemlere nas1l muktedir oldugunu gor
mi.i�ti.i, bu nedenle onlann var olmasma izin vermeliydi, yoksa 
bir yerlerde Ona e�it ba�ka bir yarahc1 oldugunu kabul etmesi 
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gerekecekti ki o zaman da Tann Tann olmaktan <;1kard1 ve h;;te 
bu nedenle o ala, o yalmz cennetinde Kendi Kendisi ile ya�aya
bilmek i<;in yaphg1 �eyin sorumlulugunu iistlenmesi gerekiyor
du.Ve biiyiik bir olas1hkla bo�una bekledigini de biliyordu ama 
onlan yaratm1�h ve her �eyi yapabileceklerini biliyordu <;iinkii 
onlan her �eyi ihtiva eden ilk Mutlak varhktan yaratm1�h ve o 
giinden sonra bireylerin kendileri de ni<;in, nasil, hatta ne za
man oldugunu bilmeden, ne yiiceliklere eri�tiklerini ve ne ka
dar a�ag1la�abildiklerini gordiiler: Sonunda Tann bakt1 ki hepsi 
Biiyiikbabamd1, hepsi, ve onlarm arasmdan elenip se<;ilenlerin 
en iyisinin bile ancak Buck'larla Buddy'ler kadar iyi olmasm1 
bekleyebilirdi (umdu demiyorum, dikkat et: bekledi), onlardan 
da yeterli say1da yoktu zaten, ii<;iincii ku�akta ise Buck'larla 
Buddy'ler bile yoktu ama -' ve McCaslin 

'Ya:' ve o 
'Evet. Eger Tann Biiyiikbabama bak1p onda Babamla 

Buddy Amca'y1 gorebildiyse, beni de gormii� olmah. Babasmm 
omriiniin ibrahim'in oglunun dogmasmdan daha ge<; bir ya
�mda dogan bir Isaac, miras1m reddeden bir ishak: Babas1z ve 
bu nedenle de sunak ta�ma ba� koymay1 giivenle reddedebilir 
<;iinkii bu kez beklenen El ko<;u ihsan etmeyebilir-' ve McCaslin 

'Ka<;mak:' ve o 
'Oyle olsun. Ka<;mak. - Tanrmm, bir giin senin bu odada 

Fonsiba'nm kocasma soyledigin �eyi dedigi giine kadar ka<;
mak: Yeter artzk. Bu kadar yeter: K1zgmhk ya da ofkeden ya da 
senin o giinkii b1kkmhgm gibi olecek gibi b1kkm oldugu i<;in 
degil: Yalmzca Yeter artzk dedi Tann, o kadar, ve son bir kez 
<;evresine bakmd1 <;iinkii onlan 0 yaratm1� ve o kadar emek 
verdigi bu Giiney'in iistiine yerle�tirmi�ti, avlann ko�mas1 i<;in 
ormanlar, bahklar i<;in irmaklar, tohumu ekmek i<;in derin ve
rimli topraklar, biiyiitmek i<;in bol sulu kaynaklar, olgunla�hr
mak i<;in uzun yazlar, harmanlamak i<;in sakin giizler, insan
larla hayvanlar i<;in k1sa yumu�ak k1�lar vermi�ti onlara, bakh 
ve hi<;bir yerde bir umut goremedi, ve daha otelere, umudun 
bulunmas1 gereken yerlere bakh, insanlann, senin eski diinya
nm degersiz ak�am1 diye adland1rd1gm durumdan kurtulma
lan i<;in bir kurtulu� ve ozgiirliik s1gmag1 olarak ay1rd1g1 Dogu, 
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Kuzey ya da Bah'da, tiim bu w;suz bucaks1z umut dolu k1tada 
gordiikleri, kole sahiplerinin her iki cinsten, zengin, di�i torun
lanyd1, bas bas bagiran, havas1z, 1s1hlm1� salonlarda deh�ete 
dii�tiiklerini soyleyen, ofkeli kararlar alan bu adamlar ic;in kara 
derili adam bir gezginin kafes ic;inde iilkeye getirdigi bir tiir, 
Brezilya papagam gibi bir ornekti: Ve Tann oy avlamak ic;in gii
riiltiilii nutuklar atan politikacilan gordii; ve Chatauqua iicret
leri ic;in ilac; pazarlama toplanhlan diizenleyen vaizleri gordii, 
kolelik deh�eti ve haks1zhk bunlar ic;in Giimriikler ya da Gii
mii� ya da Oliimsiizliik kadar soyut kavramlard1, zencinin ko
lelik prangalan ile pac;avradan zavalh giysilerini de aym obiir 
bira kar�1h pankartlan, ozdeyi�leri, cehennem ate�i ile kiikiirdii 
ve el becerisiyle testere c;alarak yaphklan miizigi kulland1kla
n gibi kullamyorlard1; ve donen c;arklan gordii, eskiyen pran
galarla, ucuz giysilerin yerine gec;ecek yenilerini yaparak kar 
eden, pamugu egiren, pamugu c;1rc;1rlayan c;irc;ir makinelerini  
yapan, onu ta�1yan arabalan, gemileri yapan c;arklan; ve adam
lan gordii, bu c;arklan dondiirerek kar eden, vergi koyan, topla
yan, ta�1ma iicretlerini, sah�ta almacak komisyonlan saptayan 
adamlan: Ve Tann, degil mi ki onlan 0 yaratm1�h, �imdiki ve 
gelecekteki tiim ku�aklanyla birlikte hepsini reddedebilirdi, ta 
ki sonunda, onlan kurtard1g1 eski diinyayla birlikte, onlara gos
terdigi, bir s1gmak ve mabet olarak verdigi bu yeni diinya da 
o son k1zil ak�amm soguyan aym degersiz kuru kayas1 haline 
gelene kadar hepsini reddedebilirdi; ne var ki biitiin o bo� gii
riiltii ve yarars1z karga�a ic;inde tek bir sessizlik buldu, tiim o 
har giiriin, bagmp c;agirmanm ortasmda bir insan ki onun ic;in 
deh�et ve ofke ac;1k ve basit bir bic;imde yalmzca deh�et ve of
keydi ve o bunlarla harekete gec;ecek kadar ham biriydi, oku
mas1 yazmas1 yoktu, konu�acak sozciikleri yoktu ya da belki i�i 
c;oktu ve vakti yoktu, tiim bu insanlarm arasmdan biri c;1kh ki 
o, kandirmaca, yalvarma, rica ve tehditle Tanrmm ba�1m agnt
madan, dahas1 yapacag1 �eyi onceden ona haber vermek zah
metine bile katlanmadan (oyle ki onca biiyiik olmasa bu hare
ket Tanrmm goziinden bile kac;abilirdi) kapmm iistiindeki ge
yik boynuzlan arasmdan dededen kalma uzun silah1 indirdi; o 
zaman Tann Benim adzm da Brown dedi ve oteki yamtlad1 Benim 
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de ve Tann 0 zaman ya seninki ya da benimki Brown olamaz (Un
ku ben kolelige kar?1y1m dedi ve oteki Ben de ve Tann zafer ka
zanm1� bir edayla 0 zaman o silahla nereye gidiyorsun? ve oteki 
tek bir ciimleyle, tek bir sozciikle Onu yamtlad1 ve 0: �a�ird1: 
ne umut ne gurur ne keder bilmeyen Tann Arna senin Dernegin, 
Komisyonun, Gorevlilerin . Nerede senin Tutanaklarm, Onergelerin, 
Parlamento i?lemlerin? ve oteki Kar?z degilim onlara. Herhalde iyi 
?eylerdir, zamam olanlara. Ben yalmzca zenci olduklarz i(in gii(siiz 
olanlarm beyaz olduklarz i(in gii(lii olanlarca kale tutulmasma kar?1-
y1m. Boylece Tann onca �ey verdigi i<;in hala kurtarmak istedigi 
bu Giiney'e bir kez daha dondii -' ve Mccaslin 

'Ne?' ve o 
'- kendi yarathg1 ic;in hala kendini onlara kar�1 gorevli say

d1g1 bu halka -' ve McCaslin 
'Bize geri mi dondii? Yiiziinii bize dondiirdii oyle mi?' ve o 
'- bu halka ki onlarm e�leri ve k1zlan zenciler hastaland1-

gmda yaphklan c;orbalan, pelteleri k1� giinii yagmur c;amur de
meden ta�1y1p kotii kokan kuliibelere gotiiriirlerdi, s1kmhh an
lar gelip gec;inceye kadar kotii kokan kuliibelerde oturup ate�i 
canh tutarlard1 ama bu yeterli degildi: C::ok hastaysalar onlan 
biiyiik eve getirir, belki de konuk odasmda yatmr orada bakar
lard1, beyaz adam hayvanlarmdan biri hastalansa da yapard1 
aym �eyi ama en azmdan parayla tutulan birine yaptlacak bir 
�ey degildi bu ve bu da yeterli degildi: ve onlan yaratan ve bu 
nedenle de gurur duymad1g1 ve umut beslemedigi gibi keder
lenmeyen Tann konu�tu: Anla�1lan bunlar ac1 (ekmeden ogren
meyecek, altz kanla (izilmedik(e hi(bir ?ey ammsayamayacaklar -' ve 
Mccaslin 

'Ashby bir ogleden sonra ahyla annesinin uzaktan kuzeni 
olan baz1 gen<; k1zlan ya da belki yalmzca annesinin baz1 ta
md1klanm ziyarete giderken yolda oncii gii<;ler arasmda kiic;iik 
bir c;arp1�maya rastlar, atmdan inip daha once hie; gormedigi 
bir avuc; askerin ba�mda, iyi bir hedef olan al astarh peleriniy
le, siperlerinin ic;indeki alayh, egitim gormii� birliklere kar�1 sa
va�ir. Lee birliklerini Sharpsburg oniinde ikiye ayird1ktan son
ra, Kuzeyli bir istihbarat subay1 onun, belki ic;ine birkac; puro 
sanlm1�, son puro yak1lmca da firlahhp ahlm1� sava� plamm 
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Kuzeyin sava� hattmm arkasmda bir meyhanede yerde bulur. 
Chancellorsville'de bir balkonda oturup rom i\erken, Lincoln'e 
Lee'yi bozguna ugrathgm1 bildiren telgraf1 \eken, Hooker'm 
arhk geri dondiiriilemeyecegine inand1g1 ordu kanadm1 Plank 
Yolu'nda toparlayan ve dur durak bilmeyen vah�i vuru�may1 
siirdiirmek iizere biitiin o kanad1 gerisingeri Hooker'm kucag1-
na atmak i\in sabah1 bekleyen Jackson, gecenin kor karanhgm
da, bir grup kii\i.ik riitbeli subaym arasmda, kendi nobet\ilerin
den biri tarafmdan vurulur; yerine bir sonraki k1demli  subay 
olan ve anla�1lan at iistiinde, kih\ ku�anm1� olarak dogan Stu
art ge\er, aym Stuart, vah�ice, geli�igiizel oldiirmek budalahg1 
d1�mda sava� konusunda her �eyi bilen o mert adam, Lee'nin 
Mead hakkmdaki her �eyi ve Hancock'un Cemetery Ridge'in 
neresinde oldugunu bilmesi gereken bir anda, Pennsylva
nia'da tavuk kiimeslerini yagmalamaktadir: Ve Gettysburg'de
ki Longstreet ve o aym Longstreet, karanhkta at iistiinde kendi 
adamlarmca yanh�hkla oldiiriiliir, aym Jackson gibi . Yiiziinii 
bize dondiirdii oyle mi? Tann bizim yiiziimiize mi bakh?' ve o 

'Ba�ka tiirlii nasil sava�maya zorlanabilirdi onlar? Jack
son'lar, Stuart'lar, Ashby' ler, Morgan'lar ve Forrest'lar olmazsa 
kim? - orta ve orta-batmm \ift\ileri, onlarca, hatta belki yiizler
ce doniim degil, tek doniimliik toprag1 olan, pamuk ya da tiitiin 
ya da kam1� gibi tek bir iiriin yeti�tirmeyen koleleri olmayan, 
kole sahibi olmaya gerek ya da istek duymayan, zaten �imdiden 
gozii Pasifik k1y1smda olan, bulunduklan yerde her zaman iki 
ku�ak siiresince bile yerle�ip kalmam1� olan, durduklan yerler
de kalmalanmn nedeni yalmzca bir okiiziin olmesi ya da araba 
aksmm kmlmas1 gibi rasgele bir �anss1zhk olan \if t\iler. Ve her 
�eyi suyun ag1rhg1 ve donen \arklann fiyahyla Cil\en New Eng
land makine ustalan ve ha.la geriye Atlantik Okyanusu'ndan 
oteye bakan, bu k1taya yalmzca muhasebe daireleriyle bagh 
olan az say1daki ticaret erbab1, gemi sahipleri. Ve uyamk olup 
gormii� olmas1 gerekenler: Vah�i topraklardaki hayal iiriinii 
kent sitelerinin gozii kara kuruculan; ve ak1llanm kullanacak 
kadar dirayet sahibi olmu� olmas1 gerekenler: Birincilerin, dort 
gozle birak1p gitmeyi bekledikleri topraklan ve onlan bahda 
daha ilerilere ta�1yacak olan demiryollanm, buharh gemileri ve 
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fabrikalan ve c;arklan ve onlan c;ah�hranlann ic;inde ya�ad1g1 
kirahk barakalan ipotek altmda tutan bankacilar; ve bo� vakit
leri olan, anlayacak, zaman ic;inde korkacak, olacaklan onceden 
tahmin edecek kadar ufuklan geni� olmas1 gerekenler: Elleri 
kulland1klan suc;lay1c1 kalemin nasm d1�mda nasir gormemi� 
koklii ailelerin Boston'da yeti�mi� (Boston'da dogmu� olmasa
lar bile) k1z kurusu torunlan ve onlarm aym kendileri gibi ye
ti�tirilmi� gene k1z kurusu halalan, teyzeleri, dayilan, amcala
n, bunlar ic;in vah�i topraklar deniz k1y1smda ba�lar ve Beacon 
Hill'den oteye baksalar ancak cennete dogru bakarlar - onciile
rin pe�inden gelen tiim o giiriiltiicii kalabahk da cabas1: c:;1g1rt
kan politikacilar, kendine din adam1 diyenlerin tath sesli koro
su ve -' ve McCasl in 

'Dur bakahm, dur:' ve o 
'Birak �imdi konu�ay1m. Ailemin reisine yapmak zorunda 

oldugum, kendimin de tam olarak anlamad1g1m bir �eyi ac;1k
lamaya c;ah�1yorum, hakh gostermeye degil belki, ama becere
bilirsem, ac;1klamaya. Bunu nic;in yapmam gerektigini bilme
digimi ama yapmam gerektigini bildigimi, c;iinkii omiir boyu 
kendi kendimle ya�amak zorunda oldugumu ve bunu huzur 
ic;inde yapmak istedigimi soyleyebilirdim. Arna sen benim aile
min reisisin. Daha da fazla. Belki sen �u anda bir ogulun eksik
ligini duyuyor olsan bi le, ben babamm eksikligini hic;bir zaman 
duymayacag1m1 anlayah c;ok oldu: - Ve fatura kesenler ve pa
ra kesenler, sirtlarmda yedegi olmayan tek bir beyaz gomlekle 
bir gozleriyle kendilerini, oteki gozleriyle birbirlerini kollayan, 
tiim o yan cahil giiruhu egitmeye yeltenen kendinden menkul 
ogretmenler, liderler. Ba�ka kim sava�maya zorlayabilirdi onla
n: Kim onlan oylesine korkutabilirdi ki omuz omuza versinler 
ve yiizlerini tek bir yone dondiiriip bir siire ic;in konu�may1 bile 
biraksmlar, iki yil sava�tan sonra bile hala ic;lerinden bazilan
nm, tiim beyaz erkek niifusu ancak onlarm biiyiikc;e kentlerin
den birini doldurabilecek kadar az olan bir halkm yak1p y1ka
rak yagmalayacag1 korkusuyla ba�kentlerini yabanc1 bir iilkeye 
ta�1may1 teklif etmesine neden olacak korkuyu kim salabilirdi 
yiireklerine: Valley'deki Jackson d1�mda kim ve onu yakalamak 
ic;in yola c;1kan, hic;biri bir c;ah�madan geri mi c;ekildigini yoksa 
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bir c;ah�maya dogru mu ilerledigini bilmeyen uc; ordu ve emri 
altmdaki tum birliklerle bu k1tanm gordugu en buyuk tek si
lahh guce arkasmdan bakmak ic;in arkadan dola�an Stuart ve 
suvari birliginin ba�mda karaya vurmu� bir gemiye saldiran 
Morgan. Ba�ka kim yuzolc;umu kendinden on kat buyuk, or
dusu yuz kat kalabahk, kaynaklan bin kat fazla olan bir guce 
kar�1 sava� ilan edebilirdi, ba�anh bir sava�1 yurutmek ic;in tek 
gereken �eyin, kurnazhk, diplomasi, para, durustluk ve basit 
bir aritmetik bile olmay1p yalmzca yurt sevgisi ve cesaret oldu
guna inanabilen adamlar d1�mda -' 

'Ve kusursuz, mert atalanm1z ve at binme yetenegimiz,' 
dedi Mccaslin. 'Bunu da unutma.' Arhk ak�am olmu�tu, sakin 
ekim gun bahmmda ruzgars1z odun dumam. Pamuk c;oktan 
toplanm1�, c;irc;irlanm1�h, �imdi butun gun m1sir dolu arabalar 
tarlayla ambar arasmda gidip geliyor, ebedi topragm ustunde 
resmi gec;it yap1yorlardi. 'Eh, belki de buydu Onun istedigi. En 
azmdan elde ettigi bu oldu.' Bu kez zarars1z hesap defterlerinin 
solmu� sararm1� sayfalan degildi gozlerinin onunden gec;en. Bu 
c;ok daha hoyrat bir kitapta yaz1hyd1 ve on dort-on be�-on alh 
ya�lanndaki McCaslin buna tamk olmu�tu, Ike'm kendi de mi
ras olarak alm1�h bunu, hpk1 gozleriyle gormedikleri Tufam 
miras olarak alan Nuh'un torunlan gibi: 0 karanhk, koku�mu�, 
kanh gunler suresince uc; ayn halk yalmz birbirlerine degil, ay
m zamanda yarathklan, miras ald1klan, onu kaybedenlerin b1-
rak1p gitmek ic;in onu kazananlardan daha az ozgur olmamas1 
nedeniyle, ustunde ya�amak zorunda olduklan yeni bir yurda 
uyum saglamaya c;ah�m1�lard1 :  - Ozgurlugun nas1l kullamlaca
g1 ya da yalmzca ona nasil katlamlacag1 konusunda bile h ic;bir 
uyan, haz1rhk ya da egitim yap1lmadan, bir gecede ustlerine 
ozgurluk ve e�itl ik y1gilan insanlar, ozgurlugu kotuye kullan
dilar, c;ocuklarm ozgurlugu kotuye kullanmas1 gibi, ya da c;ok 
uzun siire esaret altmda kald1ktan sonra birden ozgiirliige ka
vu�tuklan ic;in degil, ama insanlar ozgurliigu her zaman nas1l 
kotiiye kullamrsa oyle kotiiye kullandilar, Demek bir insanzn oz
gilrlUk ile ba$1bo?luk araszndaki ayrzm1 yapabilmesi ifin anla?tlan ac1 
fekmekle kazamlan bilgelikten fazlas1 gerekiyormu?, diye dii�iindii -
oy verme hakkmm bir gariplik ve paradoks oldugu bir durumu 
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korumak ugruna dort y1l sava�1p kaybeden insanlar, ozgiirliige 
kar�1 olduklan ic;in degil, insanlarm (generallerle politikacilarm 
degil, insanlarm) her zaman ugrunda sava�1p oldiikleri �eyler 
ic;in sava�anlar. Bir durumu korumak ya da c;ocuklarma daha 
iyi, kahc1 bir gelecek saglamak ic;in; - ve son olarak, sanki sert
lik, nefret ve korku ic;in bu kadan yetmiyormu� gibi, o iic;iincii 
irk, derilerinin rengi kendilerininkine benzemeyenlerden c;ok 
benzeyenlere yabanc1 olan, hatta onlarla aym kam payla�an ya
banc1 insanlar, kendi ic;lerinde de birbirine yabanc1 bir iic;lii, 
ama hepsinde ortak, kararh bir yirhc1hk, c;apulculuk ve talan; 
orta ya�h levaz1m tegmenlerinin, orduya mal satanlarm, askeri 
battaniyeli ve ayakkab1h ve yiik kahrh miiteahhitlerin c;ocukla
n; bunlar kendilerinin c;arp1�mad1g1 sava�larm arkasmdan gi
dip, kutsamasalar ve kemiklerini orada birakmasalar bile, ka
zamlmasma yard1m etmedikleri, onaylamad1klan, korumad1k
lan zaferlere kondular; bir ku�ak sonra bunlar bak1ms1z kiic;iik 
c;iftlikler ic;in sozde ozgiirliiklerini kazand1rd1klan siyahlarla 
ve sozde egemenliklerini el lerinden ald1klan, zaten kole sahibi 
bile olmam1� babalarm beyaz c;ocuklanyla �iddetli bir ekono
mik sava�1m ic;ine gireceklerdi; iic;iincii ku�akta bunlar bir kez 
daha uzak kiic;iik yerle�im yerlerinde berber, araba tamircisi, 
�erif yard1mc1s1, fabrika ve c;irc;ir i�c;isi, elektrik santrah ate�c;isi 
olarak ortaya c;1kacak, once sivil k1hkla, daha sonra kiilahlarla 
c;ar�aflardan yapilma resmile�mi� iiniformalan, parolalan, 
ate�li Hiristiyanhk simgeleriyle, atalarmm kurtarmaya geldigi 
irk1 line; etmek ic;in toplanan giiruhlar olu�turacaklar: - Aynca 
insanlarm c;ektikleri acilarla beslenen biitiin o oteki ads1z spe
kiilatorler, para ve politika ve arsa dolandmcilan, bunlar fela
ketin pe�inden gider ve c;ekirgeler gibi kendi kendilerinin koru
yucusu olurlar; onaylanmaya, ter dokmeye, sabana ya da balta
ya gerek duymazlar, semirir ve c;ekip gider, kemiklerini  birak
mazlar, aym �ekilde, anla�ilan etten kemikten oliimlii atalan da 
yoktur bunlarm, tutkunun bile, �ehvetin bile iiriinii degildirler 
- ve Yahudiler, onlarm da koruyucusu yoktur c;iinkii iki bin yil
dir korunmak ya da korunmaya gerek duymak ah�kanhgm1 
unutmu�lardir, yalmzd1rlar, c;ekirgelerin dayam�masmdan bile 
yoksundurlar, bunda bir tiir yiireklilik de vardir, c;iinkii basit 
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bir yagmalama niyetiyle degil, torunlanm, onlarm <;ocuklanm 
dii�iinerek gelirler, onlan yerle�tirecek sonsuza kadar yabanc1 
kalarak bile olsa ya�ayabilecekleri bir yer aramaktad1rlar: Ve 
kutsanmam1�: Onun kendini alt ettigini anlatan bir peri masah 
yiiziinden Bah Diinyasmm yirmi yiizyil sonra hala a<; almaya 
<;ah�hg1 bir parya. McCasl in sava�1 kendi gazleriyle garmii�tii 
ve <;ocuk biiyiiyiip neredeyse seksen ya�ma geldigi zaman bile 
kendine anlahlanlarla gardiikleri arasmda kesin bir aynm ya
pamayacakh: I�1ks1z, harap, bo� bir iilke, kadmlar birbirine so
kulan <;ocuklanyla kilitli kap1larm arkasmda <;amelmi�, sessiz 
yollarda <;ar�aflara sarmm1� maskeli adamlar at ko�turuyor, 
nefretten <;ok afkeyle kurban edilen hem beyaz hem de siyah 
adamlarm cesetleri aga<; dallarmdan sallamyor, bir elinde aday 
listesi abiir elinde miirekkebi kurumam1� kalemiyle se<;im ma
sas1 ba�mda vurulup aldiiriilmii� adamlar ve Jefferson'da resmi 
kag1tlan <;izd igi kaba saba bir ha<; i�aretiyle imzalayan bir Birle
�ik Devletler polis �efi; ad1m Sickymo koyduklan bir sab1k kale 
vard1, ona bu ad1 doktor ve eczac1 olan sahibinden daha kaley
ken a�ird1g1 alkolii sulandirarak �i�elere doldurup satt1g1 i<;in 
degil, �i�eleri eczanenin arkasmdaki biiyiik bir sycamore <;man
nm kakleri arasmda saklad1g1 i<;in vermi�lerdi, onun bu yiiksek 
konuma gelmesinin nedeni yan beyaz olan k1z karde�inin bir 
Federal Ordu Mutemedinin kapatmas1 olmas1yd1. Bu kez 
McCaslin Bak bile demedi, ama yalmz bir elini kaldird1, i�ret 
etmiyor, azel olarak hesap defterlerinin durdugu raf1 bile gas
termiyordu, ama yaz1haneye, beyaz adamm yirmi yil boyunca 
rakamlan toplar <;arpar <;1kanrken oturdugu yaz1hanenin ya
nmdaki agir ayakkabilarm yeri a�md1rd1g1 ka�eye dogru kal
dird1 elini. Ve <;ocuk gene oraya bakmaya gerek duymad1 <;iin
kii bunu kendi garmii�tii, Giiney'in teslim olmasmdan yirmi ii<; 
yil sonra, zencilere azgiirliik veren Beyannamenin yay1mlan
masmdan yirmi dart yil sonra hala da gariiyordu: Hesap def
terleri, �imdi yeni olan defterler, birbirini izliyor, birbirinin ar
dmdan h1zla doluyordu, Carothers'm, hatta <;ocugun babas1yla 
Buddy Amca'mn hayal edemeyecegi kadar <;ok ad vard1 bunlar
da �imdi; yeni adlarla birlikte gelen yeni yiizler, aralarmdaki, 
babas1yla amcasmm bile tamyacag1 eski adlar, yiizler kaybol-

2 3 7  



mu�, yak olmu�tu - Tomey'nin Terrel olmu�tu, defter tutama
yan, c;ift suremeyen, yerini bulamam1�, trajik Percival Brownlee 
bile sonunda gerc;ek yerini bulmu�tu; c;ocugun babasmm yok
lugunda 1862'de yeniden ortaya c;1kan Brownlee c;ocugun amca
smm onun orada oldugunu ke�fetmesinden once en az bir ayd1r 
c;iftlikte ya�1yor, zenciler ic;in dinsel toplanhlar duzenliyor, do
gac;lama vaazlar veriyor, tiz temiz soprano sesiyle ilahileri yo
netiyordu ve bir gun gene ortadan kayboldu, talan ederek iler
leyen Kuzeyli athlarm arkasmdan degil onunden, apar topar, 
yayan, gitti, uc;uncu ve son kez ortaya c;1khgmda dola�1p Ordu
nun maa�lanm odeyen bir mutemedin yamndayd1; ikisi Jeffer
son'da ac;1k bir arabadaydilar, c;ocugun babas1 tam o strada (yil 
1866) Meydan'dan gec;iyordu, o sessiz, ktrsal ortamda bir an 
ic;in c;ocugun babas1 d1�mda onlan gorenler, adamm kansmm 
yoklugunda kansmm ki�isel hizmetc;isiyle kac;amak bir tatil 
yaphg1 izlenimini edinebilirdi; o strada Brownlee ba�1m kald1-
np bakh ve iki eski efendisinden birini gordu, once meydan 
okuyan di�i bir bak1� f1rlath ona, sonra gene kac;h, arabadan at
lay1p bu kez temelli kay1plara kan�h ve yirmi y1l sonra Mccas
lin rastlanhyla ondan soz edildigini duydu, �imdi ya�lanm1�, 
iyice de �i�manlam1�h, New Orleans'ta sec;kin bir genelevin, 
varhkh sahibiydi; ve Tennie'nin Jim de gitmi�ti, kimse bilmi
yordu nereye gittigini; Fonsiba uc; dolar ayhg1, cams1z gozliiklii, 
frakh, bahar ic;in planlan olan bilgin kocas1yla Arkansas'tayd1; 
yalmz Lucas kalm1�h geriye, ya�h Carothers'm soyunun erkek 
kanadmda, dokundugu her �eyi mahvettigi anla�ilan lanetli ve 
olumciil kamndan olan 0 bebek, son ki�i, c;ocugun kendi d1�m
da son; ve �imdi c;ocuk kendi de mirasm1 reddediyor, en azm
dan bu mirastan kac;abilecegini umuyordu; Lucas, ad1 daha alh 
yil defterlerde gorunmeyecek olan on dart ya�mdaki c;ocuk, ye
ni, tozsuz defterlerde, tozsuz c;unku McCaslin her gun onlan 
yerlerinden ahp, tamamlamaya iki yuz yil yetmeyen, bo�altma
ya da yuz yil yetmeyecek kay1tlan yazmaya devam ediyor, bu
tun bir ulkenin kuc;uk bir modeli olan o tarihc;e, c;arp1hp topla
nmca butun bir Guney, Guney'in teslim olmasmdan yirmi uc;, 
zencilere ozgurluk veren Beyannameden yirmi dart yil sonra -
yava� yava� d1�an ak1p giden ve her sonbaharda uretilmi�, c;tr-
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c;1rlanm1;; pamuk olarak geri donen, melas, un ve et, ayakkab1-
lar, has1r ;;apkalar, tulumlar, saban ipleri, boyunduruklar, kenet 
demirleri, topuk c1vatalan, saban kafalan; iki iplik; gerc;ek ka
dar kmlgan, ekvator gibi elle tutulup gozle gorulemeyen bu iki 
iplik gene de pamugu yeti;;tirenleri omur boyu terlerinin du;;
tugu topraklara baglayan bir kablo kadar guc;lu: ve o 

'Evet. Daha bir sure onlan baglayan, az bir sure daha. Bir 
ya;;am boyunca ve onun otesinde 0 ya;;amm c;ocuklan, hatta 
belki c;ocuklarm da c;ocuklan, belki onlardan da ote. Arna son
suza kadar degil, c;unku onlar dayamp kalacak. Onlar bizden 
c;ok ya;;ayacak c;unku onlar -' bu bir duraklama, bir ;;a;;alama 
degildi, belki de yalmz kendinin fark edebilecegi bir ;;eydi, mi
rasm1 nic;in reddettigini anlatmak ic;in bile olsa, kac;ma eylemi 
ic;inde bile olsa (belki de kac;maya gerek duymasmm ardmda
ki gerc;ek, dogru da buydu), sanki McCaslin'e bile soz edeme
yecegi bir ;;eydi bu ve onun ic;in de bir aykmhk, bir dogru yol
dan sapmayd1: Oyle ki, kac;arken bile, o ahlaks1z ihtiyar adamm 
kendisiyle birlikte goturecegini du;;undugu kotuliigunun kork
tugundan da fazlasm1 yanmda gotiiruyordu; o adam, bir in
sam, mah oldugu ic;in, yeterince buyumu;; ve di;;i oldugu ic;in, 
kendi dul evine c;agmp ondan bir c;ocuk yaphktan sonra ba;;m
dan atabiliyordu, c;unku k1z a;;ag1 bir irktand1, sonra da c;ocuga 
bin dolar birakabiliyordu, c;unku gunu geldiginde kendi olmu;; 
olacak ve o bin dolan odemesi gerekmeyecekti. 'Evet. B1rakmak 
istemedi. B1rakmak zorunda kaldi. C::unku onlar kalacak. Biz
den daha iyiler. Bizden daha guc;luler. Kotulukleri beyaz adam1 
taklit ederek edindikleri ya da beyaz adamla esaretin birlikte 
onlara ogrettigi kotulukler: Basiretsizlik ve ayya;;hk, savsakla
ma - tembellik degil: Kendi yaran ya da rahah ic;in olmayan i;;
leri, beyaz adamm ona verdigi i;;leri savsaklama -' ve McCaslin 

'Tamaro. Devam et: Sekse du;;kunluk. $iddet. Dengesizlik 
ve denetimsizlik. Benimki ile seninki arasmda aynm yapama
ma -' ve o 

'Nas1l aynm yapsmlar, iki yuz yil onlar ic;in benimki diye 
bir ;;ey olmam1;;ken?' ve McCaslin 

'Tamaro. Devam et. Ve erdemleri -' ve o 
'Evet. Kendilerinin. Dayamkhhk -' ve Mccaslin 
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'Kahrlarda da var:' ve o 
'- ve ac1ma ve ho�goru ve bag1�lama ve baghhk ve c;ocuk 

sevgisi -' ve Mccaslin 
'Kopeklerde de var:' ve o 
'- c;ocuklar kendilerinin olsun olmasm, siyah olsun ol

masm. Ve dahas1 da var. Beyazlardan almad1klan, beyazlara 
ragmen bile a lmad1klan, biz hic;bir zaman ozgur olmad1g1m1z 
ic;in, bizden daha uzun bir sure ozgur ya�am1� olan kendi de
delerinden onlara gec;en erdemler -' ve o am McCaslin'in goz
lerinde de gordu, bunu gormesi ic;in, yedi yil onceki o yaz ak
�amustunu gormesi ic;in McCaslin'in gozlerine bakmas1 yetti; 
Sam Fathers'm olay1 McCaslin'e soyledigini anlad1gmda kamp
tan doneli neredeyse bir haf ta olmu�tu: Ya�h bir ay1, y1rhc1 ve 
insafs1z, yalmica hayatta kalmak amac1yla degil, aym zaman
da ba�1bo�lugun ve ozgurlugun verdigi yirhc1 gururla yirhci 
ve insafs1z, ozgur ve ba�1bo� olmaktan gururlu ve onlan ko
rumaya kararh, ozgurluk ve ba�1bo�lugunun tehdit edildigini 
gormek onu korkutmuyor, urkutmuyor bile; neredeyse sevinc;
le kar�1hyor bunu, onlan savunarak guc;lii ya�h kemiklerinin, 
kaslarmm esnekligini, h1z1m korumak ic;in ozgurliigunu ve ba
�1bo�lugunu bile bile tehlikeye ahyor; ve boylece onlarm iyice 
tadm1 c;1kanyor. Ya�h bir adam, zenci bir koleyle K1z1lderili bir 
kralm oglu, bir yandan ac1 c;ekerek a lc;akgonullu olmay1, ac1-
ya dayanarak da, omru ac1dan uzun olan gururu ogrenen bir 
halkm uzun tarihinin mirasc;1s1, ate yandan bu iilkede birinci
lerden de uzun ya�am1� olan ama �imdi ancak c;ocuksuz ya�h 
bir zencinin yabanc1 kam ile ya�h bir aymm vah�i ve yenilmez 
ruhu arasmdaki karde�likte var olabilen ba�ka bir halkm mi
rasc;1s1; bir c;ocuk, ormanda usta ve ormana lay1k olabilmek ic;in 
alc;akgonullulugu ve gururu ogrenmeyi arzu eden ama c;ok c;a
buk c;ok fazla ustala�hgm1 gorup, alc;akgonulluliigu ve gururu, 
denedigi halde, ogrenemeyeceginden korkan; sonunda bir gun, 
bunlarm hic;birini tammlayamayacak olan ya�h adam onu ne
redeyse elinden tutup ya�h bir ay1yla kuc;uk melez bir kopegin 
yanma goturdu, ve ona bir �eye daha sahip olursa alc;akgoniil
liilukle gururun ikisine birden sahip olabilecegini gosterdi; ve 
kiic;iik bir kopek, ads1z ve melez ve c;ok babah, yeti�kin ama 
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iit; kilodan hafif, ondan daha kiir;iik bir �ey bulunmad1gmdan 
tehlikeli olamayan, kuru giiriiltiiden ba�ka bir �ey denmeye
cegi ir;in yirhc1 da olamayan, alr;akgoniillii de olmayan, r;iinkii 
yere zaten o kadar yakm ki diz r;okemez, golge edenin kim ol
dugunu gorecek kadar kimseye yakla�mad1gmdan gururlu da 
degil ve insanlar onun oliimsiiz bir ruhu bulunmad1gma r;ok
tan karar verdiginden cennete gitmeyecegini bile bilmeyen 
bir kiit;iik kopek; onun tek yapabilecegi �ey cesur olmak, ce
saretine de kuru giiriiltii deseler bile. 'Ve sen ate� etmedin,' dedi 
McCaslin . 'Ne kadar yakzndzn? '  

'Bilmiyorum, ' dedi o .  'Arkaya attzgz ayagznzn i�inde bir orman 
kenesi vardz. Onu gordum. Ama o zaman tilfek yoktu. '  

'Ama tilfegin oldugunda da ate� etmedin, '  dedi Mccaslin . 'Ne
den? '  Ancak McCaslin beklemedi, kalktz, iki yzl once onun vurdugu 
ayznzn postu ile o dogmadan once McCaslin 'in vurdugu daha buyuk 
ayznzn postunun ustunden yuruyup odayz ge�ti, ilk vurdugu geyigin 
duvardaki ba�znzn altzndaki kitaplzktan aldzgz kitapla dondu, oturup 
kitabz a�tz . 'Dinle, ' dedi. ilk kztalarz yuksek sesle okudu, kitabz parma
gznzn ustilnde kapayzp �ocuga baktz .  'Peki, ' dedi. 'Dinle, ' ve gene oku
du, ama bu kez bir tek kzta, ve kitabz kapayzp masanzn ustilne koydu. 
'Sana vuslat yoksa da hi� solmayacak o guzel, ' dedi McCaslin: 'Sen 
sonsuza dek ti�zk, o sonsuza dek guzel. ' 

'Bir kzzdan soz ediyor, ' dedi o. 
'Bir �eyden soz etmesi gerekiyordu, ' dedi Mccaslin . Sonra, 'Dog

rudan soz ediyor. Dogru tektir. Degi�mez. Yurekle ilgili her �eyi kap
sar - onur ve gurur ve aczma ve adalet ve yureklilik ve sevgi. $imdi 
anlzyor musun? '  Bilmiyordu. Nedense bunun daha basit bir �ey ol
dugunu du�unmu�til, birinin bir kitapta gen� bir adamzn daha fazla 
yakla�amayacagz i�in ilzillmemesi gereken bir gen� kzzzn hi�bir Za
man daha fazla uzakla�amayacagznz yazmaszndan daha basit bir �ey 
oldugunu.  0 ya�lz bir ayzdan soz edildigini duymu�, sonunda yete
rince buyuyunce onu avlamaya �zkmz�, dort yzl kovalamz�, en sonun
da elinde bir tilfek varken onu gormu� ve ate� etmemi�ti. <;unku ku
�uk bir kopek - Ama fyce ayznzn bekledigi yirmi metrelik uzaklzgz ge
�inceye kadar o �oktan ate� edebilirdi ve Sam Fathers da Koca Ben'in 
iki ayagznzn ustilnde onlarzn tepesinde dikildigi o bitmez tilkenmez 
bir dakika i�inde defalarca ate� edebilirdi . . .  Durdu. Mccaslin ona ba-
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kzyor, hdla konu�uyordu; sesi, sozcukleri, basmakta olan alacakaran
lik kadar sessizdi: 'Yureklilik ve onur ve gurur, ve acima ve adalet ve 
ozgurliik sevgisi. Bunlarzn hepsi yurekle ilgilidir ve yuregin tuttugu 
her �ey dogrudur. Dogruyu bilebildigimiz kadarzyla . $imdi anliyor 
musun? '  Aym yedi y1l onceki o ak�amiistiindeki gibi kulakla
rmdayd1 konu�malan, sesleri daha yiiksek degildi .-;iinkii buna 
gerek yoktu .-;iinkii kahc1yd1: Tek yapmas1 gereken �ey McCas
lin'in ince, ac1 giiliimsemesinin, giiliimseme denmesi gereken 
hafif dudak kaldm�m ardmdaki gozlerine bakmakh - akraba
s1, neredeyse babas1, eski zamanlar it;in fazla ge.-;, yeniler i.-;in 
de fazla erken dogmu�tu; �imdi birbirlerine yabanc1 babadan 
kalma mahvolmu� miilkiin kar�1smda, karanhk, yanm1� y1kil
m1�, onu havas1z birakan sava�tan sonra Mila soluk soluga yer
de yatmakta olan:  

'Habet o zaman. - Demek bu iilke, ku�kuya yer birakma
yacak bir;imde kendinden dolay1 ve kendiliginden lanetli:' ve o 

'Lanetli : '  ve gene Mccaslin yalmzca bir elini kaldird1, ko
nu�mad1, defterlere dogru bakmad1 bile; nas1l ki stereoskop, 
gorii� alam it;indeki say1s1z ayrmhy1 aym anda tek bir noktada 
yogunla�hnrsa, onun .-;abucak yaphg1 bu kiit;iik hareket de, bii
tiin hesap defterlerini ir;ine ald1g1 gibi, tiim karga�as1, karma
�1khg1 ir;inde t;iftligin tamamm1 oturduklan kiit;iik, s1k1�1k, hk
hm tikhm dolu odada toplad1 - toprak, tarlalar ve onlarm tem
sil ettigi ne varsa, .-;ir.-;irlamp sahlan pamuk, pamugu ekmek, 
yeti�tirmek, toplamak, .-;ir.-;xrlamak it;in harcad1klan emegin 
kar�1hgmda tarlalarm besleyip giydirdigi, Noel'de biraz nakit 
para bile verdigi erkekler, kadmlar, pamugu yeti�tirmekte kul
land1klan makineler ve kahrlar ve malzeme ve hepsinin ma
liyeti ve bak1m1 ve yenilenmesi - haks1zhk temelleri iistiinde 
yiikselen, insafs1z bir a.-;gozliiliik abidesi, zaman zaman, yalmz 
insanlara degil, degerli hayvanlara bile diipediiz vah�ice dav
ramlan karma�1k, ama bor.-;lanm odeyen verimli bir i�letme; 
ve dahas1 da var, yalmzca hala bozulmam1� olmakla kalm1yor, 
geni�lemi�, .-;ogalm1�; on r;iftlikten birinin ayakta kalabildigi 
yirmi yil onceki k1y1m ve karga�adan sonra kendi de nerdey
se .-;ocuk ya�ta olan McCaslin'in ele a ld1g1, geni�letip .-;ogalthg1 
ve McCaslin'in soyundan McCaslin'lerin, arhk soyadlan Ed-
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monds da olmasa bi le, geni�letip c;ogaltmay1 siirdiirecekleri bu 
kendi ic;inde yeterli ve verimli c;iftlik: ve o: 'Habet bir de. <;un
kii i� toprakta degil, bizde. Yalmz aym kandan olmak degil, 
isim de var; yalmz renk degil, tamm1 da: Edmonds, beyaz, ama 
ailenin kadm kolundan, babasmm ta�1d1g1 addan ba�kas1m ta
�1yamazd1; Beauchamp, daha eski bir soy, hem de ailenin erkek 
kolundan, ama kara, ad1 olmayan, babasmm ta�1d1g1 ad d1�m
da hangi ad1 istese alabilir, kimsenin umurunda olmazd1 -' ve 
Mccaslin 

'Ve �imdi sana soyleyecegim �eyi bildigini bildigime gore 
birak da bir kez daha soyleyeyim: Ve birisi daha var, hem de 
iic;iincii ku�aktan, ve erkek, ve en biiyiik ve dogrudan tek c;o
cuk ve beyaz, ve hatta McCaslin, babadan ogula, ondan onun 
ogluna -' ve o 

'Ben ozgiiriim:' ve bu kez McCaslin defterlere dogru bir 
i�aret, soluk sayfalara bir gonderme de yapmad1, stereoptik bii
tiinii one siirmedi, ancak dogru kadar saglam, kotiiliik kadar 
amans1z, ya�amm kendisinden daha uzun olan, kay1tlardan da 
mirastan da oncelere giden, o kmlgan ve demirden iplik, onu, 
bir zamanlar kanh canh ve muktedir olan ama, ya�h Caroth
ers'm bile adm1 duymad1g1 ki�ilerin kemiklerinin �ehvet ve tut
kulanna, umutlanna ve dii�lerine ve hiiziinlerine baghyordu: 
ve o konu�tu: 'Ondan da bag1ms1z1m:' ve McCaslin 

'Demek c;agda�larm arasmdan Tann seni sec;mi�, (evet ka
bul ediyorum) nasil ki, dedigin gibi, Buck'la Buddy'yi kendi 
giinlerindeki insanlann arasmdan sec;tiyse. Yalmz seni sec;mesi 
ic;in, bir ay1, bir ya�h adam ve dart yil gerekti. Senin o noktaya 
varman on dart yil, Koca Ben ic;in de o kadar, belki daha fazla 
ve Sam Fathers ic;in yetmi� yildan fazla gec;mesi gerekti. Ve sen 
yalmz bir ki�isin. 0 zaman ne kadar surer? Ne kadar?' 

'Uzun siirecek. Ben hie; aksini soylemedim. Arna zaran 
yok, c;iinkii onlar dayanacak -' ve McCaslin 

'Ve sen nas1lsa ozgiir olacaksm. - Hay1r, ne �imdi, ne de 
hic;bir zaman, ne biz onlardan bag1ms1z olabiliriz, ne de onlar 
bizden. Onun ic;in ben de reddediyorum. Dogru oldugunu bil
sem bile yalanlard1m. Yalanlamak zorunda kahrd1m. Sen be
nim ba�ka tiirlii davranamayacag1m1 goriiyorsun. Ben neysem 

243 



oyum; her zaman da nasil dogduysam, ne idiysem oyle kala
cag1m. Ba�anh olmad1gm1 soyledigin, Onun yaphg1 ilk planda 
nasil ki Buck'la Buddy'nin d1�mda ba�kalan da var idiyse, be
nim d1�1mda da ba�kalan var:' ve o 

'Benim d1�1mda da ba�ka insanlar var:' ve McCaslin 
'Hayir. Sen bile yoksun. �iinkii dikkat et. Dedin ki Ikkemo

tubbe toprag1 Biiyiikbabana satabilecegini fark ettigi anda toprak 
sonsuza kadar onun olmaktan i;1km1�h. 0 zaman demek ki Ikke
motubbe'nin oglu Sam Fathers'm oldu. Peki Sam Fathers'tan ki
me kald1? Bu sen degilsen kim olabilir? Boon belki seninle ortak 
olabilir, Sam'in ya�ammm degilse bile ya�am1 b1rak1�1mn miras1-
na?' ve o 

'Evet. Sam Fathers bana ozgiirliigiimii verdi.' Ve Isaac 
Mccaslin, daha Ike Amca olmam1�, kendi i;ocuksuz ama yore
nin yansmm amcas1 olmasma i;ok var daha, Jefferson'da, mah
keme donemlerinde kiii;iik jiirilerin yerle�tirildigi, gelip gei;en 
at ve kahr tiiccarlarmm kald1g1 kirahk, kiii;iik, 1s1hlmayan bir 
odada oturuyor, yanmda marangoz tak1mlan, McCaslin'in ona 
verdigi, kabzasmda giimii� iizerine ad1 yaz1h olan tiifek, ve 
ya�h General Compson'un pusulas1 (ve General Compson 01-
diigiinde onun giimii� kakmah borusu da) ve demir karyola ile 
yatag1 ve altm1� yildan fazla her sonbahar ormana gotiirecegi 
battaniyeler ve parlak tenekeden i;aydanhk 

bir miras kalm1�h, isim babas1, Hubert Beauchamp Da
y1'smdan, o dobra dobra konu�an, koca gobekli, giiriiltiicii i;o
cuksu adamdan; Buddy Amca, Tomey'nin Terrel'm kans1 Ten
nie'yi 1859'da bir poker oyununda Hubert Day1'smdan kazan
m1�h -'ai;1k iii; Ui;liiye kar�1 flo� olabilir. Bay Hubert gormedi' -; 
zay1f, titrek bir elin, giinahlarmm kar�1hgmda geriye dogru 
firlahp athg1 bir lokma, oliim korkusu ii;inde karalanm1� soluk 
bir ciimle ya da paragraf degildi bu, bir Miras, bir !;)eydi, elde 
agirhg1 olan, gozde yer tutan ve sesi bile duyulabilen altm pa
ralarla dolu giimii� bir kupa, i;uvala sanlm1�, isim babasmm 
yiiziigiiyle balmumuyla miihiirlenmi� (hala oylece duruyor), 
Hubert Day1'smm oliimiinden once bile ve kendinin rii�te erip 
mirasm ona verilecegi giinden i;ok once bir efsane gibi anlahl
makla kalmam1�, aile tannlarmdan biri haline gelmi�ti. Baba-
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s1yla Hubert Day1'smm k1z karde§inin evliliginden sonra bii
yiik eve, ya§h Carothers'm yapmaya ba§lay1p da bitiremedigi o 
koca magaraya yeniden ta§mmI§lar; kalan zencileri c;1kanp, an
nesinin drahomas1yla evi, en azmdan, geri kalan pencerelerle 
kap1Ian tamamlam1§lar ve ic;ine ta§mm1§lard1, Buddy Amca d1-
§Inda hepsi; Buddy Amca ikiz karde§iyle birlikte yaphklan ku
Iiibeden c;1kmamakta direnmi§ti; ta§mma gelinin fikriydi, fikri 
olmaktan da ate, biiyiik eve ta§mmay1 gerc;ekten istemi§ miydi, 
yoksa Buddy Amca'nm ta§mmayacagm1 onceden tahmin mi et
mi§ti, bunu kimse hic;bir zaman ogrenemedi: Ve 1867'de onun 
dogumundan iki hafta sonra, annesiyle o ilk kez merdivenler
den indiklerinde, sofra toplanmI§, giimii§ kupa masanm iistiin
de lambanm parlak I§1g1 altmda duruyordu; babas1yla annesi ve 
McCaslin ve Tennie (onu kucagmda getiren siitninesi), Buddy 
Amca d1§mda hepsi, orada durmu§ bak1yorlard1, Hubert Day1's1 
pml pml parlayan altmlan hirer hirer kupanm ic;ine ath, kupa
y1 c;uval bezinden bir zarfa koydu, balmumunu 1s1hp zarf1 mii
hiirledi ve kupay1 ahp evine gotiirdii; §imdi karde§i de evlen
diginden, onu, McCaslin'in dedigi gibi, yerine oturtacak, ya da 
Buddy Amca'nm dedigi gibi, tutup kald1racak kimsesi kalma
m1§t1 evde (Mississippi'nin karanhk giinleriydi), zencilerin c;o
gu c;ekip gitmi§ti, gitmeyenler de Hub Beauchamp'm bile iste
yecegi tiirden adamlar degildi: Geride ancak kopekler kalm1§h, 
Buddy Amca, Nero tilki avmdayken Beauchamp keman c;ahyor 
diyordu 

kupay1 gormeye giderlerdi; annesi sonunda soziinii din
letir, Buddy Amca'nm yamnda kalmak ic;in onlarla gelmeyen 
Mccaslin d1§mda, gene hepsi arabaya binip giderlerdi; ta ki bir 
k1§ Buddy Amca'nm saghg1 bozulmaya ba§laymcaya kadar; o 
zamandan sonrasm1 arhk kendi de ammsamaya ba§lamI§h, 
kendi, annesi, Tennie ve arabay1 siiren Tomey'nin Terrel, otuz 
be§ kilometre uzaktaki kom§u eyalete giderlerdi; McCaslin 
amms1yor, c;iftligin giri§indeki c;ift kap1 direklerinden birinin 
iistiinde geli§memi§ zenci bir c;ocuk oturur, sabah kahvaltis1, 
ogle ve ak§am yemegi saatlerinde tilki borusunu ottiiriirmii§, 
yoldan gec;erken borunun sesini  duyup gelen biri olursa direk
ten atlar kap1y1 ac;armI§, ama §imdi kap1 map1 kalmami§h, ger-
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<;ek bilinse ve hak yerini bulsa agabeyi aslmda Warwick kontu 
oldugundan, annesinin hata insanlara israrla Warwick dedirt
meye <;ah�hg1 boyas1z evin kiiliistiir, a�m biiyiik giri�ine ge
lirlerdi; ev d1�ardan hep aym goriiniirdii ama i<;i ona her sefe
rinde biraz daha biiyiimii� gibi gelirdi, <;iinkii ya�1 kii<;iik oldu
gundan evdeki giizel e�yalarm giderek azald1gm1 fark etmezdi; 
giil agac1, maun ve ceviz onun i<;in annesinin gozii ya�h ag1tla
rmm d1�mda hi<; var olmam1�h, bir de ara s1ra donerken araba
nm arkasma s1gacak ya da tepesine iple baglanabilecek kadar 
kii<;iik �eyler (Ve o bunu amms1yor, gordii: Bir an, bir anhk bir 
goriintii; annesinin soprano sesi, 'Benim elbisemi bile! Benim 
elbisemi bile! ' <;1plak, siipiiriilmemi� salonda <;mlayan ofkeli 
ses; kapanan bir kapmm arasmdan goriilen bir yiiz, gen<;, To
mey'nin Terrel'm yiiziinden bile a<;1k renkli; ipek elbisenin h1-
�irhs1, bir anhk goriintiisii, bir kiipenin �mgirhs1, panlhs1: H1z
la goriiniip kaybolan ucuz, bayag1 ve yasak bir goriintii ama 
neredeyse bebek denecek kadar kii<;iik olan <;ocuga bile, soluk 
soluga, heyecan verici ve <;ekici gelen bir goriintii: Sanki bu ad
s1z, yasak, melez kadm bedeninin anhk goriintiisii, biri saydam 
oteki yan saydam iki lrmagm birle�mesi gibi, heniiz \OCUk olan 
onunla, day1smm i<;indeki neredeyse altm1� yil hi<; bozulmadan 
kalan, oliimsiiz ilkgen<;ligini ya�ayan <;ocuk arasmda sakin, 
tam ve miikemmel bir duygu birligi ve ileti�im olu�turdu; giy
si, yiiz ve kiipeler o �a�km an i<;inde goriiniip kayboldular ve 
day1smm sesi, 'O benim a�<;1m! Yeni a�<;1m! Bir a�<;Im olmasm 
m1?' sonra day1smm kendi, yiizii korkmu�, �a�km da, ama gene 
de o saf ve degi�mez <;ocuk yiizii, �imdi <;ekilmek siras1 onlann, 
geriye, on balkona, ve gene day1s1, cam s1kkm ve hala �a�km, 
cesaret ve kendini kabul ettirme gosterisi olmasa bile bir <;e�it 
umutsuz ayaklanma havasmda: 'Arhk ozgiir onlar! Onlar da 
bizim gibi insan! '  ve annesi : 'i�te o yiizden ya! i�te o yiizden! 
Annemin evinde! Kirlendi !  Kirlendi! '  ve day1s1: 'Lanet olsun! 
Sibbey, en azmdan zavalhya zaman ver, bavulunu toplasm:' ve 
sonra tamam, giiriiltii pahrh, hepsi bitti; kendi ve Tennie, bir 
zamanlarm konuk salonu olan <;1plak odanm kepenksiz, kml
m1� penceresinden yola, day1smm yasak izdivacmm, bozguna 
ugratilm1�, aceleyle, tokezleyerek uzakla�an, ortagma bakarlar-

246 



ken Tennie'nin yuzundeki duygulanm belli etmeyen ifadeyi 
amms1yor, yalmz bir an ic;in gordugu o s1rh, ads1z yuzu, ruz
gardan balon gibi �i�en, bir zamanlar etegi c;emberli olan elbi
se ve bir erkek ceketinin altmda, ko�tukc;a k1zm dizine c;arp1p 
z1playan eski, agir bir hah c;anta, evet dogru, bozguna ugram1�, 
kac;1yor, bo� yolda, gene;, umutsuz, ama tum bunlara kar�m he
yecan verici ve c;ekici ve ha.la bu saygmhk abidesinin ic;inde ele 
gec;irdigi ipekten bayrag1 ustunde ta�1yor, ve unutulmaz.) 

kupa, ic;indekini belli etmeyen c;uval zarfm ic;inde muhurlu, 
kilitli dolaptaki rafmda, Hubert Day1 kilidi ac;1p kupay1 yerin
den ahyor ve onu elden ele gec;iriyor, annesi, babas1, McCaslin 
ve hatta Tennie, israrla her birinin kupay1 eline ahp ag1rhg1m 
tartmasm1 ve ic;indekilerin c;1kard1g1 sesi duymak ic;in sallama
sm1 istiyor, kendi bacaklanm ayirm1�, ocagm onunde ayakta, 
ha.la gurultucu, ha.la saf ve ha.la ba� egmez; ocak temizlenme
mi�, tuglalan bile ufalanm1�, c;erc;op, kurum, hare;, baca temiz
leyicilerin du�urdukleri, hepsi birikmi�, ocagm ic;inde duruyor. 
Uzun bir sure Hubert Day1'nm kupay1 arhk kendi d1�mda kim
senin eline vermedigine yalmz kendinin dikkat ettigini sand1, 
day1s1 dolap kap1smm kilidini ac;1yor, kupay1 indirip onun eline 
veriyor, ba�mda durup onun, kendine soylendigi gibi, ses c;1ka
racak bic;imde kupay1 sallamasmdan sonra elinden ahp kimse
nin ona dokunmak istemesine f1rsat vermeden dolaba koyup 
kilitliyordu; ammsamakla birlikte akil da yurutebilecek bir ya
�a geldiginde bile ne oldugunu, dahas1 herhangi bir �ey olup ol
mad1g1m anlayamad1, c;unku paket hala agird1 ve hala tmg1rd1-
yordu; Buddy Amca oldukten ve kendi babas1 neredeyse yetmi� 
y1lhk omrunde ilk kez gune� dogduktan sonra yatmaktayken, 
'Git getir o lanet kupayi. Gerekirse o lanet Hub Beauchamp'1 
da getir,' dediginde de anlamam1�h, c;unku kupa ha.la tmgird1-
yor, arhk onu kendi eline de vermeyen day1s1 gidip birer birer 
herkesin, annesinin, McCaslin'in, Tennie'nin onunde salhyor, 
'Duydun mu? Duydun mu?' diyordu; yuzu her zamanki gibi 
saf, tumuyle afallam1� gibi degil, yalmzca �a�km, c;ok fazla �a�
km da degil ve her zamanki gibi ba� egmez: Ve �imdi babas1 da 
Buddy Amcas1 da oldukten sonra, bir gun hic;bir neden yokken 
ans1zm, tek bir odasmda day1s1yla birlikte Tennie'nin kavgac1 

247 



bi.iyi.ik-bi.iyi.ikbabasmm (Lafayette'i gordi.im diyen, McCaslin'in, 
on yil sonra Tanny1 gordi.igi.ini.i ammsayacak dedigi) oturdu
gu, yemek pi�irdigi, uyudugu, neredeyse ti.imi.iyle bo� ev, sakin 
sakin alevlere boguldu, durup dururken bir anda sakin sakin 
ti.imi.iyle yand1, duvarlar yerler ve r;ah: Gi.ine� dogarken, alt
m1� yil once day1smm babasmm evi diktigi yerde duruyordu, 
gi.ine� batarken hafif beyaz bir ki.il y1gmmdan yi.ikselen dort 
kararm1�, dumans1z baca ile r;ok s1cak bile gori.inmeyen bir
kar; komi.irle�mi� tahta parr;as1 kalm1�h: Ve ak�amm sonunda, 
otuz be� kilometrenin sonuncusunu ger;ip, McCaslin'in amm
sad1g1 ah1rlardan kalan son beyaz k1sragm i.isti.inde k1z karde
�in evine gelen iki ya�h adam, birinin boynunda sar; orgi.isi.i 
geyik derisinden bir ipin ucunda tilki borusu, otekinin elinde 
bir gomlege sanlm1� koyu renkli r;uval paket, balmumuna bu
lanm1�, bir;imsiz bohr;a, oncekinin hemen hemen aym olan bir 
rafa yerle�iyor, day1s1 �imdi dolabm kap1sm1 yanm ar;1yor, bir 
eliyle tokmag1 tutarken bir ayagm1 kap1ya dayay1p daha fazla 
ar;1lmasm1 onli.iyor, obi.ir elindeki anahtarla bekliyor, yi.izi.i ace
leci ve ha.la afallam1� degil, ba� egmez bir bii;imde r;ok �a�km 
bile degil ve r;ocugun kendi yan ar;1k kapmm oni.inde duruyor, 
ba�taki yi.iksekliginin iii; katI ve yan yanya incelmi� olan bi
r;imsiz �eye sessizce baktxktan sonra doni.ip gidiyor, ammsad1g1 
�ey, ne annesinin bak1�1, ne de Tennie'nin yi.izi.indeki ne di.i�i.in
di.igi.ini.i belli etmeyen ifade; onun ammsad1g1 �ey, McCaslin'in 
esmer, gaga burunlu yi.izi.i, ciddi, r;ekilmez ve dalgm: Sonra 
bir gece onu uyandmp, yan uykuda o odaya, artik tamd1k bir 
koku olan ilar; kokulanyla dolu odadaki lambanm aydmhgma 
goti.irdi.iler, daha once duymad1g1 bir koku daha vard1 bura
da, ne oldugunu hemen anlad1, bu kokuyu artik hir; unutmaya
caktI, yashktan bakan y1pranm1�, mahvolmu� yi.iz ha.la saf bir 
r;ocugun Oli.imsi.iz, �a�km ve aceleci yi.izi.iydi.i, ona bak1yor ve 
bir �ey soylemeye r;ah�1yordu, sonunda McCaslin gelip yataga 
egildi ve geceligin yakasmdan yagh sicimin ucunda as1h duran 
demir anahtan r;1kard1, day1smm gozleri �imdi Evet Evet Evet 
diyordu, McCaslin ipi kesti, dolab1 ar;h, paketi yataga getirdi, 
day1s1 paketi eline ald1 ama gozleri ha.la ona bir �ey soylemek 
istiyor, vermek ilzere oldugu pakete s1k1 s1k1 sanhyordu, her 
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zamankinden biiyiik bir acele ve israrla ona bir �ey anlatmak 
istiyordu gozleri, ama soyleyemedi: Ve on ya�mdayd1 ve anne
si de olmii�tii ve McCaslin, 'Neredeyse yansm1 buldun. En iyi
si sen ai; �u paketi,' dedi ve o: 'Hayir. Day1m yirmi bir ya�mda 
dedi.' Ve yirmi bir ya�ma geldi ve sofra toplanm1�h ve McCas
lin 1�1k sai;an lambay1 masamn ortasma getirdi ve paketi onun 
yanma koydu, ai;hg1 b1i;agm1 da paketin yanma birakh ve geri 
i;ekilip durdu, yiiziinde hep o eski ciddi, ho�goriisiiz, reddeden 
ifade ve i;ocuk on be� y1l once bir gecede tiimiiyle bii;imini de
gi�tiren i;uval i;1km1 ald1, salland1gmda agirhks1z, pek miizikal 
olmayan, garip, boguk bir takirh i;1karan i;1km1 baglayan kar
makan�1k iplerin arasmda dola�an parlak b1i;ak, Beauchamp 
day1smm miihriinii ta�1yan topak topak balmumu pari;alanm 
masanm cilah tahtasma pat diye dii�iirdii, i;oziilen i;uvalm or
tasmda, yepyeni, lekesiz bir i;aydanhk, ii;inde bir avui; bakir pa
ra, ve �imdi sallanmca neden o boguk sesin i;1khg1m anhyordu: 
S1ms1k1 katlanm1� biri;ok kag1t pari;as1, neredeyse bir fare yuva
sm1 doldurmaya yetecek kadar i;ok, kaliteli keten kag1tlar, zen
cilerin kulland1g1 kaba, i;izgili kag1tlar, geli�igiizel yirhlm1� he
sap defteri sayfalan, gazetenin kenarmdan yirhlm1� pari;alar, 
bir tane de yeni bir tulumun etiketi, hepsine de tarih atilm1�, 
imzalanm1�, ilki neredeyse yirmi bir yil once day1smm aym bu 
masanm ba�mda, aym bu odada, dahas1 aym bu lambamn 1�1g1 
altmda, giimii� kupaya altm paralan doldurmasma bakmala
rmdan alh ay sonra: 

Yegenim Isaac Beauchamp McCaslin 'e be� (s) Altzn bor�landzm. 
Kendi elyazzmla yazdzgzm i�bu senetle yiizde 5 Jaiz odemeyi taah
hiit ediyorum. 

Hubert Fitz-Hubert Beauchamp 
Warwick 27 Kas 2867 

ve o: 'Hii; olmazsa bir kerecik eve Warwick demi�:' Ba�kas1 ol
masa bile bu yeter. Arna ba�kalan da vard1: 

Isaac: 24 Ar 2867 Bor� Senedi: 2 Altzn H. Fh. B. 
Bor� Senedi: Isaac I Altzn I Oc z868 H. Fh. B. 
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sonra gene be� sonra ii� sonra bir sonra bir sonra uzun bir sure 
ve nasil bir dii�, nas1l muhte�em bir telafi etme dii�ii, verilen bir 
zaran ya da emanete ihaneti telafi degil, �iinkii yalmzca bor� 
ahyordu: 0 da degil, bu bir ortakhktI: 

Bore; Senedi. Beauchamp Mccaslin veya viirisleri yirmi be� (25) 
Altzn Bu ve bundan once elyazzmla verdigim senetler yzlda yiizde 
yirmi (20) faizi taahhiit eder. Tarih 19 Ocak 1873 

Beauchamp 

zaman d1�mda yer belirtmiyor ve imza bir ad degil tek bir soz
ciik, gururlu ya�h kontun kendi de herhalde boyle Neville diye 
karalay1verirdi imzas1m: Ve bununla kirk ii� ediyordu ve kendi 
ammsam1yordu ama efsaneye gore elli altm olmas1 gerekiyor
du, hesap tamamd1: bir: sonra bir: sonra bir: sonra bir ve sonra 
son ii� altm, senet onlann evine ta�md1ktan sonra ya�h adamm 
titrek eliyle yazilm1�tI, yenilgiye ugrayan ya�h bir adamm eliyle 
degil, �iinkii o yenilmemi�ti, bunu bilmiyordu, ama yaz1 belki 
yorgun bir ya�h adamm yaz1s1yd1, hatta belki de o bile degil, 
yalmzca d1�1 yorgundu, i�inden hiilii ba� egmiyordu, son sene
din safhg1, her �eyden vazge�en bir insamn degil yalmzca �a
�irm1� bir insamn safhgm1 gosteriyordu, basit bir soz ya da ifa
de gibi, ve belki bu bile pek degil : 

Bir giimii� kupa . Hubert Beauchamp 

ve McCaslin: 'Eh, en azmdan bol bol bakir paran var. Arna on
lar da ender sayilacak ya da aile yadigan olacak kadar eski de
gil. Demek paray1 alman gerekecek,' dedi ama o McCaslin'i 
duymad1, sessizce masanm yanmda duruyor, �aydanhga bak1-
yordu ve bir gece sonra McCaslin katlanm1� kag1t paralan yata
gin iistiine atarken, �aydanhk Jefferson'daki buz gibi soguk kii
�uk odad� o.cak bile olmayan yerin iistiindeki rafta duruyordu; 
McCaslin aya:ktayd1 (yatak d1�mda oturacak yer yoktu) ve �ap
kasm1 ba�indal;l �1karmam1�tI: ve o 

'Bu senderi. Bor� olarak:'  ve McCaslin 
'Bore; alamazsm. Sana bore; verecek param yok. Bunu al-1 · 14 
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mak ic;in gelecek ay bankaya gitmen gerekecek, c;iinkii ben ge
tirmeyecegim:' ve o McCaslin'i �imdi de duymuyordu, sakin 
sakin McCaslin'e bak1yordu, akrabas1, neredeyse babas1 olan 
McCaslin'le �imdi arhk akraba degildi, nas1l ki babalarla ogul
lar sonunda birbirleriyle akraba olmaktan c;1karlarsa: ve o 

'Yirmi yedi kilometre. At sirtmda, sogukta. ikimiz de bura
da uyuyabiliriz:' ve Mccaslin 

'Neden ben burada kendi evimde yatacakm1�1m, sen orada 
kendi evinde yatmazken?' ve gitmi�ti, ve o parlak, paslanma
m1�, lekesiz teneke c;aydanhga bakarak dii�iiniiyordu, ilk kez de 
degildi bunu dii�iindiigii: Bir adam1 (ornegin Isaac McCaslin'i) 
yapmak ic;in ne c;ok �eyin bir araya geldigini dii�iiniiyordu ve 
bir adam1 (Ornegin Isaac McCaslin'i) o adam yapmak ic;in ru
hunun gec;mesi ve sec;mesi gereken �eytanca kan�1k ama yaml
maz yolu ve biitiin o kan�1khgm ic;inden sonunda yalmz onu 
yaratanlarm (McCasl in'in atalan, babasmm, Buddy Amca'nm 
ve onlarm k1z karde�inin atalan, Hubert Amca ile onun k1z 
karde�inin atas1 olan Beauchamp'm atalan) degil, McCaslin'in 
de �a�kmhkla kar�ilad1g1 ki�inin bic;imlendigini 

bore; olarak ald1 ve gerekmedigi halde bu borcu ahp kul
land1: Binba�1 de Spain istedigi kadar kalmas1 ic;in evinde ona 
bir oda vermeyi teklif etti, hie; soru sormad1, hic;bir zaman da 
sormayacakh, ya�h General Compson fazlasm1 yaph, onu kendi 
odasma almay1 teklif etti, nedenini de ac;1kc;a soyledi: '\:iinkii 
aym odada yatarsak k1� c;1kmadan nedenini ogrenirim. Bana 
soylersin. \:iinkii yalmzca her �eyi birak1p gittigine inanm1yo
rum. Birak1p gitmi�sin gibi goriiniiyor ama ben seni ormanda 
0 kadar gordiim, oyle gibi goriinse de b1rak1p gittigine inanm1-
yorum:' bore; olarak ald1, ayhk kiray1 ve yemek parasm1 odedi 
ve aletleri satm ald1, elleriyle i� yapmakta becerikli oldugu ic;in 
degil yalmzca, oyle olsa atlarla da c;ah�abilirdi, s1rf ya�h ku
marbaz bir giin once s1rtmda benekli bir gomlekle kazand1 di
ye gene; kumarbazm da gidip benekli bir gomlek satm almas1 
gibi basit bir taklitc;ilikle isa'ya benzemek istemesinden de de
gildi bu, ama (sahte bir alc;akgoniilliiliigiin kibri yoktu onda, 
gururun sahte tevazuu da yoktu, ekmegini kazanmay1 amac;
hyordu, aslmda bunu pek de istemiyordu ama kazanmak zo-
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rundayd1, hem de ekmekten fazlasm1) eger isa kendi ya�ama 
bir;imi ve hizmet etmeyi ser;tigi amar;lar ir;in marangozlugu 
uygun bulduysa, bu meslek Isaac McCaslin ir;in de uygun ol
mahyd1, her ne kadar Isaac McCaslin, goriinen nedenleri yete
rince basit olan davram�mm hangi amaca hizmet ettigini an
layam1yorsa ve hir;bir zaman da anlayamayacak olsa bile, ve 
isa olmad1gmdan, gerektirdigi �eylerle yeterince r;etin olan bu 
ya�ama bir;imini, elinden gelse ser;mezdi: Ve paray1 geri odedi. 
McCaslin'in her ay onun bankadaki hesabma yahracag1 otuz 
dolan unutmu�tu, ilkini McCaslin'in getirip yatagm iistiine at
hg1 ama sonrakileri getirmedigi otuz dolarlan; �imdi bir ortag1 
vard1, daha dogrusu ortak olan oydu: kiifiirbaz agz1bozuk akil
h ya�h bir alkolik, 62'de ve 63'te de Charleston'da ablukay1 k1-
ran gemileri yapm1�h, o giinden bu yana gemi marangozlugu 
yap1yordu ve iki y1l once kimse nereden geldigini bilmezken 
Jefferson'da ortaya r;1km1�h, alkol komasmdan r;1k1p iyile�tikten 
sonra vaktinin biiyiik bir boliimiinii hapiste ger;iriyordu: Isa
ac'le ikisi banka miidiiriiniin ahmna yeni bir dam yaphlar ve 
(ya�h adam ald1klan bu i�i kutlamay1 siirdiiriirken gene hapse 
girdiginden) paray1 almaya bankaya Isaac kendi gitti ve banka 
miidiirii, 'Sana para odeyecegime senden borr; almahy1m:' dedi 
ve �imdi yedi ay ger;mi�ti ve o ilk kez ammsad1, iki yiiz on do
lar; ald1klan bu i� biraz para getiren ilk i�leriydi ve o bankadan 
r;1khgmda hesap iki yiiz yirmi dolard1, iki yiiz kirka denkle�tir
mek ir;in yalmzca yirmi dolar kalm1�h, sonra denkle�ti ama o 
zamana kadar toplam hesap iir; yiiz otuza varm1�h ve o, '$imdi 
bu hesab1 devretmek istiyorum,' dedi ve banka miidiirii, 'Bunu 
yapamam. McCaslin yapmamam1 soyledi. Ba�ka bir adm1z yok 
mu, ba�ka bir hesap ar;ahm,' dedi. Ancak zaran yoktu, toplanan 
bozuk paramn, giimii� ve kag1t paralarm tiimii bir mendilin 
ir;ine diigiimlendi, r;aydanhk da eski bir gomlege sanld1, hpk1 
Tennie'nin biiyiik-biiyiikbabasmm on sekiz yil once onu War
wick'ten eve getirdiginde oldugu gibi, ya�h Carothers'm Caro
lina'dan getirdigi demir r;emberli sand1gm dibine kondu ve ev 
sahibesi hamm, 'Kilidi bile yok! �1khgm1zda kap1mz1 da kilit
lemiyorsunuz!' diyordu ve kendi sakin sakin kadma bakh, ay
m bu odadaki o ilk gece aralarmda hir; akrabahk olmayan ama 
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akrabadan ileri olan McCaslin'e bakhg1 gibi bakh, para kar�1-
hgmda bile olsa size hizmet edenler nasil akrabamz olursa ve 
nasil size zarar verenler karde�ten ve e�ten yakmsa 

ve �imdi bir kans1 vard1; ya�h adam1 hapisten r;1karm1�, ki
ra odasma getirip iistiin giiciinii kullanarak ayilmasm1 sagla
m1�, yirmi dart saat kendi ayakkabilanm ayagmdan r;1karma
dan ugra�m1�h; bu kez ikisi birlikte biitiin bir amban yaphlar 
ve o da k1zla evlendi: K1z tek r;ocuktu, ufak tefekti  ama ilk ba
k1�ta goriindiigiinden garip bir bir;imde daha biiyiiktii, belki et
leri daha s1k1yd1, koyu renkli gozleri ve yiirek bir;iminde tutku 
dolu bir yiizii vard1 ve r;iftligin i�leri arasmda bile vakit bulup 
ya�h adamm olr;tiigii tahtalan keserken onu izlemi�ti: Ve k1z: 
'Babam bana seni anlath. 0 r;iftlik ashnda senin, oyle degil mi?' 
ve o 

'Ve McCaslin'in:' ve k1z 
'Yansm1 ona birakan bir vasiyetname var m1yd1?' ve o 
'Vasiyetname gerekmez. Onun biiyiikannesi benim baba-

mm karde�iydi.  Biz karde� gibiydik:' ve k1z 
'Siz ikinci ku�aktan kuzenlersiniz, her zaman da oyle kala

caks1mz. Arna onemi yok sanmm:' ve evlendiler, evlendiler ve 
bu yeni bir iilkeydi, herkes gibi onun da miras ald1g1 bir iilkey
di, bu diinyadan degildi, diinyamn otesinde bir �eydi, gene de 
diinyaya baghyd1, r;iinkii diinyamn uzun tarihi aym zamanda 
onun kendinin de tarihiydi, onun da tarihiydi r;iinkii her insan 
ancak ba�ka biriyle payla�arak o iilkeye varabilirdi ve payla�ir
ken de ikisi bir olurdu: 0 siire ir;in, bir: En azmdan o k1sa sii
re ir;in, bir: Boliinmez, en azmdan geri getirilemeyen, yeniden 
ele ger;irilemeyen bir �eydi bu, Mla kirahk odada ya�1yorlard1 
ama o k1sac1k siire, her sabah aynhp her gece dondiigii bu oda
y1 onun ir;in duvars1z, tavans1z, tabans1z bir ihti�ama donii�
tiirmii�tii; k1zm babasmm kasabada bir arsas1 vard1, malzeme
leri de ald1, kendi ve ortag1 da evi yaphlar: Birisinden draho
ma, iir;iinden bir diigiin armagamyd1 k1za; kuliibe tamamlamp 
ir;ine ta�1mlmaya hazir olana dek haberi olmayacakh, ona kim 
soyledi bilmiyordu; babas1 degil, it;kili oldugu zaman ortag1 
soylemi�tir diye bir ku�ku duydu ama 0 da soylememi�ti; kendi 
eve geldi, yemege inmeden once ancak y1kamp biraz dinlene-
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eek kadar vakit vard1, girdigi bu yer kirahk bir hi.icre degildi 
i;iinki.i onlar ya�lamp o ihti�am1 yitirdikten sonra da buras1 o 
ihti�amdan paym1 alacakh: Ve o zaman kansmm yi.izi.ini.i gor
di.i, k1z konu�maya ba�lamadan hemen once, 'Otur,' dedi; ikisi 
yatagm kenarma oturdular, heni.iz ona dokunmam1�h bile, k1-
zm yi.izi.i gergin ve korkuni;tu, sesi sonsuz vaatlerde bulunan 
tutkulu ve k1s1k bir fisilh: 'Seni seviyorum. Seni sevdigimi bili
yorsun. Ne zaman ta�1myoruz?' ve o 

'Bilmiyordum - Kim soyledi sana -' s1cak yirhc1 bir avui; 
agzm1 kapad1, dudaklanm di�lerine bashrarak ezdi, kansmm 
k1vnlan parmaklan yanagma bath ve avui; yalmz onun yamt 
vermesine yetecek kadar hafifi;e gev�edi:  

'C::iftl ik. C::iftl igimiz. Senin i;iftligin:' ve o 
'Ben -' o zaman gene el, parmaklar ve avui;, Mila eli d1�m

da ona dokunmad1g1 halde, k1zm kendini sarmalayan ti.im agir
hgm1 duyumsad1, sesi : 'Hayir! Hay1r!' ve parmaklar, sanki ya
nagmm ii;inde konu�mak ii;in yaphg1 hamlenin dag1hp gitmesi
ni parmaklanyla izliyor gibiydi, sonra gene a�km ve inamlmaz 
vaatlerin f1silhs1, solugu, yeniden ona konu�ma firsah vermek 
ii;in gev�eyen avui;: 

'Ne zaman?' ve o 
'Ben -' ve kans1 onu birakh, eli de gitti, ayaga kalkh, ona 

arkas1m doni.ip ba�1m egdi, sesi oylesine sakindi ki bir an san
ki kansmm ammsad1g1 sesi degilmi� gibi geldi :  'Ayaga kalk ve 
arkam don ve gozlerini kapa:' ve o bu sozleri anlamadan kans1 
yineledi, o da kalk1p gozlerini kapad1 ve a�ag1dan yemek zili
nin i;ald1gm1 duydu ve sakin ses yeniden: 'Kap1y1 kilitle:' ve ki
litledi ve almm kapmm soguk tahtasma yaslad1, gozleri kapa
h, yi.ireginin sesini ve yerinden k1mildamadan once duymaya 
ba�lad1g1 sesi duyuyordu, sonra o ses kesildi ve a�ag1da zil bir 
kez daha i;ald1, bu kez onlar ii;in i;ald1gm1 biliyordu ve yatag1 
duyup dondi.i ve daha once onu hii; i;1plak gormemi�ti, ondan 
soyunmasm1 istemi�ti bir gi.in ve nedeni de onu i;1plak gormek 
istiyordu i;iinki.i onu seviyordu, ama bir daha bundan hii; soz 
etmemi�, kans1 ak�am soyunurken geceligini elbisesinin i.is
ti.ine gei;irip alttan elbiseyi i;1kanrken, sabahleyin de elbiseyi 
geceligin i.isti.ine giyip geceligi alttan i;1kanrken ba�1m i;evirip 
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bakmam1�h, kans1 onun lambay1 sondiirmeden yataga yanma 
gelmesine de izin vermezdi, yaz s1cagmda bile kocasmm yatak
ta kendine donmesine izin vermeden once -;ar�afi iizerlerine -;e
kerdi:  ve ev sahibesi iist kata -;1k1p holden kapilarma gelip vur
du ve adlanm seslendi ama kans1 k1m1ldamad1, yatakta yatak 
ortiisiiniin iistiinde k1mildamadan yahyordu, yashktaki yiizii 
obiir yana doniiktii, bir �ey dinlemiyor, bir �ey dii�iinmiiyor, 
en azmdan beni dii�iinmiiyor diye dii�iindii; sonra ev sahibesi 
hamm gitti; 'Soyun,' dedi kans1 ona, ba�1 ha.la oteye doniik, bir 
yere bakm1yor, bir �ey dii�iinmiiyor, bir �ey beklemiyordu, onu 
bile; elinin kendi gozleri vard1 sanki, kendi iradesiyle hareket 
eder gibiydi, kocas1 tam yatagm yanmda durdugu anda, el ge
lip onun bilegini buldu, oyle ki �imdi 0 duraklamadan yalmzca 
yaphg1 hareketin yoniinii degi�tirdi, �imdi a�ag1 dogru egiliyor, 
el onu -;ekiyordu ve sonunda kans1 k1mildad1, tek bir, miikem
mel bir hareket yaph, bu -;ah�1hp ogrenilmi� bir hareket degil, 
dogu�tan bilinen bir �eydi ve insanm yarahlmasmdan eskiydi, 
�imdi k1z ona bak1yor ve onu ha.Iii bir eliyle a�ag1 dogru -;eki
yor, a�ag1, a�ag1, ve o elin yerini degi�tirdigini ne gordii ne de 
duyumsad1, �imdi avu-; gogsiine dayanm1�h ve goriinii�te ge
ne -;aba harcamadan, gii-; kullanmasma gerek olmadan yak
la�masma engel oluyordu, ona bakm1yordu �imdi, bakmasma 
gerek yoktu, erdemli kadm, e�, k1z1�m1� biitiin erkekleri zaten 
biliyordu ve �imdi tiim bedeni degi�ti, ba�kala�h, o bunu ancak 
bir kez gormii�tii ve �imdiki o gordiigiinden bile farkhyd1, ya
rahh�tan bu yana kendi iradesiyle sirt iistii yatan ve a-;1lan tiim 
kadm bedenlerinin bile�kesi olmu�tu k1zm bedeni, ve orada bir 
yerlerden, dudaklan bile k1mildamadan, o giderek yava�layan, 
yenilgi bilmeyen fisilh: 'Soz ver:' ve o 

'Soz mii?' 
'C::if tlik.' 0 -;ekildi. c;:ekilmi�ti, el gogsiinden gene bilegine 

kaym1�, s1ms1k1 tutuyordu, kol ha.la gev�ekti, yalmzca parmak
larm hafif-;e artan basmc1, sanki kol ve parmaklar ucu ilmekli 
tel bir kablo gibiydi, o -;ekildik-;e -;eken yalmz el vardi. 'Hayir:' 
dedi o. 'Hayir:' ve kans1 ona bakm1yordu ama once bakmad1g1 
gibi degil ama ha.la el: 'Hay1r. Sana soyliiyorum. Yapmam. Ya
pamam. Hi-;bir zaman:' Ve ha.Iii el, ve o son kez soyledi, a-;1k 
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sei;ik konu�maya i;ah�h, yumu�ak konu�maya dikkat ettigini 
samyordu. Benim okuyacak bir �ey olmayan kamplarda dinledigim, 
duydugum tiim o erkek erkege konu�malara kar�zn o benden �ok �ey 
biliyor. Bir erkek �ocugun ancak on dart-on be� ya�znda yalan yanlz�, 
�a�kzn ve titreye titreye yakla�tzgz �eyi onlar dogu�tan can szkzcz bu
lacak kadar iyi biliyorlar: 'Yapamam. Hii;bir zaman. Ammsa:' ve 
ha.la sarsilmayan, yenilmez el ve o Evet dedi ve dii�iindii. Kay
boldu karzm. Kaybolmu� dogdu. Biz hepimiz kayzp dogmu�uz, son
ra dii�iinmeyi birakh, Evet demeyi bile b1rakh ve bu yalmzca 
erkek erkege konu�malarda duyduklarma degil, dii�ledigi hii;
bir �eye benzemiyordu, sonunda zaman-d1�mdan dondii ve do
yumsuz, o i;ok eski kumsalda bitkin yath ve k1z gene insamn 
yarahh�mdan bir onceki zamandan kalma bir hareketle doniip 
kendini kurtard1; evlendikleri gece aglam1�h ve o ilk once k1zm 
�imdi de ahlm1� tortop olan yashga gomiiliip aglad1gm1 sand1, 
sesi yashgm derinlerinde bir yerden geliyordu ve kahlarak giil
mesi: 'Ve i�te bu kadar. Benden hepsi bu kadar. Eger o hep so
ziinii ettigin oglan bundan olmazsa, benden olmayacak:' sirhm 
bo� kirahk odaya verip yan yatm1�, giiliiyor, giiliiyordu. 

5 

Kereste firmasmm ormana girip agai;lan kesmeye ba�lamasm
dan once bir kez daha gitti ormana. Binba�1 de Spain'in kendi, 
ormam bir daha hii; gormedi. Arna onlarm istedikleri zaman 
evi kullanmalanm, arazisinde avlanmalanm soylemi�ti ve 
Sam Fathers'la Aslan'm oldiigii son avm ertesindeki k1� Gene
ral Compson'la Walter Ewell kendilerini, eski arkada� grubu
nu i�in ii;ine katacak bir plan geli�tirip kamp evini ve avlanma 
haklanm kiraya vermeyi dii�iindiiler, plan ku�kusuz i;ocuksu 
ya�h Generalin icad1yd1 ama aslmda Boon Hogganbeck'e yak1-
�acak bir dii�iinceydi. C::ocuk bile onu dinlerken nasil bir kan
d1rmaca oldugunu, panteri degi�tiremeyince beneklerini de
gi�tirmekten farks1z, temelsiz ve hayal iiriinii bir umut oldu
gunu goriiyordu ama McCaslin bile bir siire ii;in bu plana ka
hhr goriindii, Binba�1 de Spain'i kampa donmeye raz1 ederlerse 
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Mccaslin geri i;ekilecekti ama i;ocuk bile Binba�1 de Spain'in 
bunu yapmayacagm1 biliyordu. Yapmad1 da. <;ocuk, Binba�1 de 
Spain plana hayir dedigi zaman neler oldugunu hit; ogrenmedi. 
Konu ai;ild1gmda o yoktu, McCaslin de ona anlatmad1. Ancak 
haziran ay1 ve i;ifte dogum giinii kutlamalarmm zamam gel
diginde kimse agz1m ai;1p bir �ey demedi ve kas1m geldiginde 
de kimse Binba�1 de Spain'in evini kullanmaktan soz etmedi 
ve i;ocuk onlarm ava gittiklerini Binba�1 de Spain'in bil ip bil
medigini bilmiyordu ama Ash Amca'nm ona soylemi� olmas1 
gerekirdi: 0 ve Mccaslin ve General Compson (ve bu General 
Compson'un da son av1 oldu) ve Walter ve Boon ve Tennie'nin 
Jim ve ya�h Ash arabalan yiiklediler ve i;ocugun daha once 
gormedigi yerlere kadar iki giin yol ald1lar, neredeyse altm1� 
be� kilometre ve iki hafta boyunca i;ad1rlarda kaldilar. Ve er
tesi bahar duydulai" ki (Binba�1 de Spain'den degil) Binba�1 de 
Spain agai; kesme haklanm Memphis'teki bir kereste firmasma 
satm1�. Haziranda bir cumartesi giinii i;ocukla Mccaslin kasa
baya gelip Binba�1 de Spain'in yaz1hanesine gittiler - geni�, ha
vadar, duvarlan kitap kaph, ikinci kattaki oda, odanm pence
releri bir ui;ta diikkanlarm kiiliistiir arka sokaklarma bak1yor, 
obiir ucunda Meydanm iistiindeki parmakhkh balkona ai;1lan 
kap1 var, perdeli bOlmesinde sedir agacmdan bir su kovas1, bir 
�ekerlik ve ka�1k ve kupa ve hasir kaph bir viski damacanas1, 
yaz1 masasmm tepesinde bambu ve kag1ttan yapilma bir yelpa
ze one arkaya sallamyor, ya�h Ash kapmm ii;inde oturmu� yel
pazenin ipini i;ekiyor. 

"Elbette," dedi Binba�1 de Spain, "Ash'in kendi de bir sii
re ormana gitmeyi ister herhalde, Daisy'nin yemeklerini yemek 
zorunda kalmaz, yakmmaz en azmdan. Birlikte kimseyi gotii
riiyor musunuz?" 

"Hayir efendim," dedi o. "Dii�iindiim ki belki Boon -" 
Boon alh aydir Hoke'un Yerinde polis miidiirliigii yap1yordu, 
Binba�1 de Spain kereste firmas1yla anla�m1�h - ya da belki Bo
on'un bir kiitiiki;ii tak1mma ba�kanhk etmesindense polisligi 
daha iyi yapacagm1 dii�iinen firmayla uzla�m1�h. 

"Evet," dedi Binba�1 de Spain. Bugiin ona telgraf i;ekerim. Si
zinle Hoke'un Yerinde bulu�ur. Ash'i trenle yollanm; onlar biraz 
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yiyecek de gotiiriir. Size de atlanmza binip oraya gitrnek kahr." 
"Evet efendirn," dedi o. "Te�ekkiir ederirn." Ve sonra ge

ne kendi sesini i�itti; belki bunu soyleyecegini bilrniyordu ya 
da belki ba�tan beri biliyordu bunu soyleyecegini: "Belki eger 
siz . . .  " Sesi yava�lay1p kesi ldi. Durduruldu. Nasil oldugunu bil
rniyordu <;iinkii Binba�1 de Spain konu�rnarn1�tI ve ancak o sus
tuktan sonra Binba�1 de Spain k1rn1ldad1, gene yaz1 rnasasma ve 
onun iistunde yayilrn1� duran kag1tlara dondu, bunu bi le k1rnil
darnadan yaptI, <;iinkii <;ocuk i<;eri girdiginde zaten elinde bir 
kag1tla rnasanm ba�mda oturuyordu, <;ocuk durup ona bakh, 
ustiindeki ince dokunrnu� kurna�tan ciddi tak1rn elbise ve ter
terniz pml pml gornlegiyle orada oturan, k1sa boylu, tornbulca, 
kir sa<;h adarn1, <;izrneleri ve <;arnurlu kadife pantolonuyla hra
�1 uzarn1� gorrneye ah�kmd1; uzun tuylu, gii<;lii, uzun bacakh 
k1sragm ustiinde, eski Winchester karabinas1 eyer boynuzuna 
takilrn1� oturur, koca rnavi kopek bronz gibi hareketsiz iizen
gisinin dibinde dururdu; bu ikisi, o son yil, en azmdan <;ocuk 
i<;in, birbirlerine benzerneye ba�larn1�lard1, nasil ki aym �eyde, 
a�kta ya da i�te, usta iki insan uzun sure a�k ya da i� i<;in bir
likte bulununca birbirlerine benzerneye ba�larlarsa. Binba�1 de 
Spain yeniden ba�1m kaldmp bakrnad1. 

"Hay1r. Benirn <;ok i�irn olur. Arna size iyi �anslar. Bulursa
mz bana gen<; bir sincap getirin." 

"Peki efendirn," dedi o. "Getiririrn." 
Kendi yeti�tirip terbiye ettigi ii<; ya�mdaki k1sraga bindi. 

Alh saat sonra Hoke'un Yeri'ne vard1gmda k1srak daha terle
rnerni�ti bile. Kii<;iik kiitiik treni istasyonunu hep Binba�1 de 
Spain'in mah olarak dii�uniirdi.i, oysa Binba�1 de Spain yalmz
ca firrnaya yan hatlann, yuklerne platforrnlarmm ve diikkanm 
bulundugu arsay1 satrn1�h (o da y1llar once), iizuntiilii bir �a�
kmhk i<;inde sarsilarak <;evresine bakmd1, oysa onceden uya
nlrn1�h, haz1rhkh oldugunu samyordu: iki ii<; doniirnluk yer 
kaplayacak olan yeni bir kereste fabrikas1 yan yanya tarnarn
lanrn1�h, ustlerindeki yeni, parlak, hafif pasla kirrn1z1 kilornet
relerce uzamr gibi goriinen list iiste y1g1lrn1� <;elik raylar, kes
kin keskin katran ruhu kokan y1g1lrn1� derniryolu traversleri, 
iki yuz kahr i<;in tel <;evrili ag1llar, yernlikler, o kahrlan guden 
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adamlar i\in \adirlar, oyle ki daha fazla bakmak zorunda kal
mamak i\in k1sragmm bak1mm1 ve ahira konmasm1 \abucak 
saglay1p tiifegiyle kiitiik treninin sonundaki servis vagonuna 
kendini ath, kulesine hrmand1, buradan onu en azmdan bir kez 
daha gordiiklerinden saklayacak olan vah�i ormanm d1�mda 
ba�ka bir yere bakmas1 gerekmeyecekti. 

Sonra kii\iik lokomotif \Ighk ahp harekete ge\ti, h1zh bir 
buhar \alkam�1, gev�ek baglama kafalarmm tren boyunca geri 
geri kararh, tembel �ak1rhlan, servis vagonu da harekete ge\er
ken lokomotifin degi�en buhar giiciinii derin, yava� 1smklarla 
vermeye ba�lamas1; o, \Ikhg1 yerden, trenin ba�mm, biitiin hat 
boyundaki ilk ve tek donemeci ahp vah�i ormanm i\inde goz
den kayboldugunu gordii, vagonlarm biitiin uzunlugunu arka
smdan \eke \eke ilerleyen tren otlann i\inde kaybolan kii\iik, 
soluk, zarars1z bir y1lana benziyor, onu da kendisiyle birlikte 
\ekiyordu, sonunda \Ok ge\meden gene en yiiksek h1zma ula�
h ve eskiden oldugu gibi, balta girmemi� iki yiiksek vah�i or
man duvan arasmdan ilerlemeye ba�lad1. Bir zamanlar zarar
s1zd1. Walter Ewell bu servis vagonundan boynuzu alb \atalh 
bir geyik vurah daha be� y1l ge\memi�ti, bir de gen\ bir aymm 
oykiisii anlahhrd1: Tren ilk yolculugunda elli kilometre kadar 
otedeki kesim alanma giderken, bir ay1, oyun oynayan yavru 
bir kopek gibi poposu havada, raylarm arasmda e�eleniyor, bu
rada ne gibi karmcalar, bocekler bulunabilir diye bak1yor, ya da 
belki nereden geldikleri belli olmadan sonsuz bir matematiksel 
\izgi halinde bir gecede beliriveren bu garip simetrik, diizgiin 
kesilmi�, kabuksuz kiitiikleri yalmzca inceliyormu�, hayvana 
yiiz elli metreden az kala makinist frenle siiriiklenen lokomo
tifin diidiigiinii ottiirmii�, ay1, \Ilgm gibi, bir adamm kal\aSm
dan daha kalm olmayan bir di�budak fidanma hrmanm1�, \I
kabildigi kadar \Ikm1�, frenci ona ta� atarken bir adamm (belki 
bir kadmm) yapacag1 gibi ba�1m kollarmm arasma gommii� ve 
lokomotif ormandan \Ikard1g1 ilk kiitiik yiikiiyle ii\ saat son
ra geri dondiigiinde ay1 agacm yansma kadar inmi�ken tre
ni goriince aceleyle gene hrmanabildigi kadar yukan \Ikm1�, 
tren ge\erken agaca sanhp beklemi�, tren oglenden sonra or
mana geldiginde ve ak�amiistii ormandan \Ikhgmda ay1 hala 
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oradaym1�, Boon o giin ogleyin bir fo;1 un almak i<;in arabayla 
Hoke'un Yeri'ne gelmi�, trenciler durumu ona anlatmca, o za
man yirmi ya� daha gen<; olan Boon'la Ash kimse ay1y1 vur
masm diye biitiin gece agacm altmda oturmu�lar ve ertesi giin 
Binba�1 de Spain kiitiik trenini Hoke'un Yerinde tutup beklet
mi� ve ikinci giin giine� batmadan hemen once, yalmz Boon'la 
Ash degil, Binba�1 de Spain ve General Compson ve Walter ve o 
zaman on iki ya�mda olan McCaslin bakarken, ay1, neredeyse 
otuz alb saat sonra, su bile i<;meden kald1g1 agacm tepesinden 
inmi�, ve McCaslin ona aymm bir an i<;in hemen orada, yanm
da onlarm durdugu f1<;1dan su i<;ecegini sand1klanm, aymm su
ya bak1p duraklad1gm1, sonra onlara ve yeniden suya bakhgm1, 
i<;meyip, ayilarm her zaman ko�tugu gibi on ve arka ayaklan 
iki ayn ve birbirine paralel iz birakacak bic;imde ko�up kaybol
dugunu anlatm1�h. 

0 zamanlar zarars1zd1. Kampta kiitiik treninin ge<;tigini 
bazen duyarlard1; <;iinkii kimse zahmet edip ge<;ip ge<;medi
gini anlamak i<;in ona kulak vermezdi. Ormana girerken hafif 
olan trenin h1zla git tigini, vagonlarm hafif tangirhsm1, minik 
lokomotifin <;1kard1g1 buhann ve diidiigiiniin yerf1shg1 kavu
ran ocagm diidiigiine benzeyen cirlak sesini k1sac1k bir an du
yarlar, sonra tren bir yank1 bile birakmadan, dii�iinceli, dalgm 
vah�i ormamn i<;ine emilirdi. Yiiklendikten sonra ormandan 
<;1khgm1 da duyarlard1 trenin, �imdi o kadar h1zh gitmez ama 
siiriine siiriine ilerledigi halde <;ilgm bir oyuncak gibi h1zh gi
diyormu� izlenimini uyandmr, buhar harcamamak i<;in �imdi 
diidiik ottiirmez, ugra�a didine <;1kard1g1 minyatiir buhar lSl
nklanm <;ilgm ve yarars1z bir �i�inmeyle <;ok eski zamanlardan 
kalma ormanm yiiziine iifler, bo� ve giiriiltiicii ve <;ocuk<;adir, 
kesildikleri yerde bir iz ya da U\ birakmayan birtak1m sopalan 
hi<;bir yere hi<;bir ama<;la gotiiren bu tren, <;ocugun oyuncag1-
nm olii kumlan yiikleyip ta�1y1p bo�altmas1 ve aym �eyi yap
mak i<;in aceleyle geri gitmesi gibi gider gelir, yorulmadan ve 
durmadan ve h1zh ama hi<;bir zaman onunla oynayan, oyuncak 
yiikii oyuncaga yiikleyen El kadar h1zh degil. Arna �imdi fark
hyd1. Aym trendi, lokomotif yiik ve servis vagonlan, aym ma
kinist, frenci ve kondiiktOr, Boon, on dart saat boyunca sarho� 
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sonra ay1k sonra gene sarho� sonra oldukc;a ay1k, gene aym bu 
adamlara iki yil once bir giin yarm Koca Ben'e neler yapacakla
nm anlahp oviinmii�tii, tren gene ormanm yol gec;it vermeyen 
c;ifte duvarlan arasmdan c;ilgmca bir h1zla ilerledigi izlenimi
ni uyandmyor, nirengi noktalarmdan, onun yaralanm1� ya da 
yaralanmam1� geyiklerin izlerini siirdiigii eski av gec;itlerin
den gec;iyordu ve o birden fazla kez hie; de yarah olmayan ge
yiklerin ormandan firlayarak iistiinde demiryolu ile traversler 
bulunan baym a�1p yeniden ormanm ic;ine dald1gm1 gormii�tii; 
geyikler yere bagh varhklardan beklendigi gibi hareket ederler 
ama ok gibi giderlerdi, yere degmeden, ko�arken uzunluklan 
artar, gerc;ek uzunluklannm iic; katma eri�irdi, renkleri de daha 
soluk olurdu, sanki hareketsizlik ve mutlak hareket arasmda 
bir noktada kiitle kimyasal bir degi�iklige ugruyordu, agns1z, 
ac1s1z bir bic;imde, yalmz biiyiikliik ve bic;im degi�mekle kalm1-
yor, renk de degi�ip riizgarm rengine yakla�1yordu; ancak bu 
kez sanki tren kendiyle birlikte (ve yalmz tren de degil, o kendi 
de, yalmz kereste fabrikasm1 gormii� olan gozleri, ammsayan 
bellegiyle degil, giysileriyle de, nasil ki giysiler bir hasta odas1-
nm ya da oliimiin kotii kokusunu esen temiz havaya ta�irsa) ol
meye mahkum olan vah�i dogaya gerc;ek baltanm girmesinden 
once, heniiz tamamlanmam1� olan yeni kereste fabrikasmm ve 
daha do�enmemi� raylarla traverslerin golgesini, ugursuz ha
berini getirmi�ti; �imdi bu sabah Hoke'un Yeri'ni goriince anla
d1g1 ama sozciiklere dokemedigi �eyin ne oldugunu biliyordu: 
Binba�1 de Spain'in neden arhk ormana gelmedigini ve bunu 
bir kez daha gormek zorunda kalan kendisinin de arhk bir da
ha buraya gelmeyecegini. 

Arhk yakla�m1�lard1. Makinistin ona geldiklerini haber ver
mek ic;in diidiik c;almasmdan once anlam1�h geldiklerini. Sonra 
Ash'i gordii ve arabay1; dizginler Binba�1 de Spain'in, c;ocugun 
ammsad1g1 sekiz yil ic;inde yapmamas1m soyledigi gibi ku�ku
suz gene fren koluna sanlm1�h; tren yava�lad1, baglanh kafalan 
sars1ld1, tangirti bir vagondan otekine gec;erek yayild1, servis va
gonu arabanm yanmdan gec;erken yava�lad1, o da tiifegiyle a�ag1 
atlad1, kondiiktor onun iistiinden egilip lokomotife i�aret verdi, 
servis vagonu hala agir ag1r ilerliyordu ama lokomotif gittikc;e 
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h1zlanan bir tempoyla buhanm yank1 vermeyen vah�i ormana 
gondermeye ba�lam1�h bile, bir kez daha tren boyunca geri ge
ri hareket eden baglanh kollanmn tangirhs1 ve en sonda h1zlan
maya ba�layan servis vagonu. Sonra tren gozden kayboldu. Ar
hk sesini i�itmiyordu. Vah�i orman yiikseldi, dii�iinceli, dalgm, 
binlerce biiyiik, oliimsiiz, ye�il, herhangi bir kiii;iik tren yolun
dan daha uzun. "Bay Boon daha gelmedi mi?" dedi. 

"O benden h1zh i;1kh," dedi Ash. "Diin ben Hoke'un Yeri'
ne geldigimde arabay1 yiiklemi�ti, beni bekliyordu; ben kam
pa varmca da onu on basamaklara oturmu� buldum. Bu sabah 
giin dogmadan gitti ormana. Sak1z Agac1'na gidiyormu�, senin 
de o yana dogru avlamp orda bulu�mamz1 tembihledi." Nere
si oldugunu biliyordu; ormanm hemen k1y1smdaki bir ai;1khkta 
tek ba�ma duran bir tath sak1z agac1yd1 bu; y1lm bu mevsimin
de hii; ses i;1karmadan agaca kadar gider, sonra birden ai;1khga 
dogru ko�arsamz bazen bir diizine sincap bile yakalayabilirdi
niz, yakmda kai;acak ba�ka yer olmad1gmdan hepsi Sak1z Aga
c1'nda hapsolup kahrlard1. Bu yiizden arabaya binmedi. 

"Dedigini yapanm," dedi. 
"Ben de oyle tahmin ettim," dedi Ash. "Sana bir kutu mer

mi getirdim." Mermileri verdi, dizginleri frenden i;ozmeye ba�
lad1 .  

"Binba�1 �imdiye kadar sana kai; kere bunu yapma dedi?" 
dedi o. 

"Neyi?" dedi Ash. Sonra ekledi: "Boon Hogganbeck'e de 
ki, gelip yemek yiyecekseniz, yemek bir saat sonra haz1r." 

"Bir saat mi? Saat daha dokuz olmadi." Saatini i;1kanp yii-
ziinii Ash'e i;evirdi: "Bak." Ash saate bakmad1 bile. 

"$ehir saati o. $imdi �ehirde degilsin. Ormandasm." 
"O zaman giine�e bak." 
"Giine�e de aldirma sen. Eger senle Boon Hogganbeck ye

mek istiyorsamz dedigim saatte gelseniz iyi olur. 0 mutfaktaki 
i�imi bitirip odun kesecegim daha. Bashgm yere dikkat et, sii
riiniiyorlar." 

"Peki," dedi. 
Sonra ormana dald1, yalmz degil ama tek ba�ma, yaz ye�il

ligindeki yalmzhk i;evresini aldi. Onlar degi�memi�ti ve degi�-
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meyecekti, zamanm d1�mdaydilar, hpk1 yazm ye�ili, ate�, gii
ziin yagmuru, demir gibi soguk ve bazen de kar gibi. 

onun geyigi vurdugu, Sam'in szcak kanla yiiziine damgayz vur
dugu giinii anzmsadz, o sabah kampa donmii�ler; Ash inanamamz�, 
gozlerini k1rp1�tzra k1rp1�tzra, ofkeyle soylenmi�ti; sonunda Mccaslin 
geyigi gerc;ekten de onun vurdugunu dogrulamak zorunda kalmz�tz . 
Ve o gece Ash sobanm arkasmda oturup yanma yakla�anlara h1rlad1, 
yemegi Tennie'nin Jim'in vermesi gerekti, ertesi sabah da kahvaltzyz 
masaya koyup onlarz uyandzrmaya gelen oydu ve saat daha bir bu
c;ukta, Binba�z de Spain'in ofkeyle savurdugu kiifiirler, Ash'in hzrla
malarz ve somurtarak verdigi yanztlar arasmda ortaya �u gerc;ek c;1kt1: 
Ash ormana gitmek istemekle kalmzyor, kendi de bir geyik vurmak is
tiyordu, bunu yapmaya da kararl1yd1 ve Binba�z de Spain, 'Tann a�kz
na, izin vermezsek bundan sonra kendi yemegimizi pi�irmemiz gere
kecek, ' dedi. Ve Walter Ewell, 'Ya da Ash 'in pi�irdiklerini yemek ic;in 
gece yarzsz yataktan kalkmamzz, ' dedi ve o kendi geyigini vurdugu, bu 
av doneminde kampa et gerekmedikc;e tekrar ate� etmeyecegi ic;in tiife
gini Ash'e verdi, ancak o zaman Binba�z de Spain i�i ele aldz ve o tii
fegi Boon'a, Boon 'un c;akaralmaz pompalz tiifegini de ic;indeki iki geyik 
kur�unuyla Ash 'e verdi, ama Ash, 'Bende kur�un var, '  diyerek kur
�unlarmz pkarzp gosterdi, dart kur�un; bir tanesi geyik ic;in, bir tane 
iic; numara tav�an kur�unu, iki tane de ku� ic;in ve Ash bunlardan her 
birinin tarihc;esini ve nereden geldigini anlattz; ve bunlar anlat1l1rken, 
o, yalnzz Ash'in yiiziinii degil, Binba�z de Spain 'in, Walter'm ve Gene
ral Compson'un da yuzlerini anzmszyordu, ve Ash'in sesini, 1'\te� alzr 
mz? Tabii alzr. Bunu bana General Compson verdiydi' -geyik kur�u
nunu- 'sekiz yzl once o koca geyigi vurdugu tiifekten pktz bu kur�un. 
Bu da' -tav�an ic;in olan- 'bunun ya�z bu c;ocuktan daha biiyiik, '  dedi 
oviinc;le. Ve o sabah tiifegi kendi doldurdu, ku�, tav�an, geyik kur�un
larmm s1ras1nz ters c;evirerek namluya once geyik kur�ununu siirdii ve 
Ash 'le birlikte kendi, bu kez tiifeksiz, Binba�z de Spain 'le Tennie'nin 
]im'in atlarmm ve, kopekler yay1l1p avz buluncaya kadar, kopeklerin 
yanmda yiiriidiiler (kar ba�lamz�tz), kopeklerin tatlz havlamalarz ses
siz sessiz inen havada hemen o anda kaybolup gidiyordu, f1s1lt1s 1zca 
siirekli dii�en say1s1z, ag1rl1ks1z kar taneleri heniiz bic;imlenmemi� 
yankzlarz gomiiyor gibiydi. Binba�z de Spain 'le Tennie'nin Jim de nara 
atarak ormanm ic;inde gozden kaybolmu�lardz, ve derken i� tamam ol-
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du, fOcuk, Ash'in kendi soylemi�fesine biliyordu ki Ash geyigini vur
mu�tu, ve bu nedenle de fOcugun genf ya�ta geyik vurmasmi bile ba
gi�lami�ti ve du�en karm altmda kampa dogru yola pktilar - daha 
dogrusu, Ash, '�imdi ne olacak? '  dedi ve o, 'Buradan,' diye yamtladi 
ve one du�tii; kamptan bir kilometre kadar bir uzaklikta bulunmalan
na ve Ash'in son yirmi yildir omrunun iki haftasmi kampta gefirmi� 
olmasma kar�m, onun nerede olduklan konusunda hifbir fikri bulun
madigmi bilen fOcuk one du�mu�tii ama arkasmdan gelen Ash, Bo
on'un tiifegini focugu tedirgin etmekten ate oyle tehlikeli bir bifimde 
tutuyordu ki, fOk gefmeden Ash 'i one gefirdi, yururken bir yandan da 
ya�lilarm gevezeligiyle durmadan konu�uyordu Ash, ormanm �u an
da bulunduklan yerinden ba�layip, ormanda kamp yapmayi, kampta 
yenen yemekleri ve bunlarm pi�irilmesini, kansmm yemeklerini, son
ra kisaca ya�li kansmi ve onun hemen ardmdan uzun uzun Binba�i 
de Spain 'in kom�usu olan eve gelen afik renkli yeni sutnineyi ve eger 
o kadm kime kuyruk salladigma dikkat etmezse, ah, bir de ya�li kan
si her dakika onu gozetlemese, ona ya�li olup olmadigmi gosterecegini 
anlatti durdu; bu sirada ikisi sonunda onlan kampm feyrek kilometre 
kadar uzagmda bir yere gaturecek olan av patikasmm sik faliliklan ve 
kami�lan arasmdan yurumekteydiler, yolun ustiinde yatan bir kutiige 
yakla�iyorlardi, konu�mayi kesmeyen Ash tam ayagmi kutiigun us
tiinden atmak uzereydi ki kutiigun arkasmdan bir ya�larmda bir ayi 
kalkip oturdu, on ayaklan gogsunde, bileklerini sanki dua etmek uze
re yuzunu kapayacakken ustiine gitmemizle �a�alami� gibi gev�ekfe 
tutuyordu, belli bir sure sonra Ash'in tiifegi sarsilip esnedi ve fOcuk, 
'Daha namluda kur�un yok. Pompa/a, ' dedi ama tiifek zaten pit et
mi�ti bile ve fOcuk, 'Pompa/a. Daha namluda mermi yok, ' dedi ve Ash 
pompaladi ve belli bir sure sonra tiifek yeniden dogruldu ve pit etti, ve 
fOcuk, 'Pompa/a, ' dedi ve tiifegin sarsilmasiyla agir geyik kur�ununun 
done done kami�liga daldigim gordu. �imdi gelen tav�an kur�unu di
ye du�undu ve tiifek pit dedi ve focuk du�undu: �imdi ku� kur�unu 
ve bu kez Pompa/a demesi gerekmedi, bagirdi: �te� etme! Ate� etme! '  
ama gene gef kalmi�ti, o daha konu�amadan tiifegin hafif, kuru, ha
in pitlamasi duyuldu ve ayi dondu, dart ayagmm ustiine basip kafti, 
gozden kayboldu, ve geride yalmzca kutiik, kami�lik, surekli inen kadi
fe kar kaldi ve Ash, '�imdi ne olacak? '  dedi ve kendi, 'Bu taraftan .  Ha
di gel, ' dedi. Yoldan gitmeye ba�ladi ve Ash, 'Kur�unlanmi bulmali, '  
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dedi ve rocuk, 'Lanet olsun, lanet olsun, hadi gel, ' dedi ama Ash tiifegi 
kiitiige dayayzp egildi ve kam1� kokleri arasmda kur�unlarm1 aramaya 
ba�lad1, sonunda rocugun kendi de doniip geldi, egilip kur�unlan bul
du, dogruldular, tam o szrada tiifek kimsenin eli degmeden, iki metre 
uzakta kiitiige dayalz durdugu yerde ve her ikisinin de onu unuttuk
lan bir szrada kiikredi, giimbiirdedi ve ate� ald1 ve sustu: Ve sonunda 
tiifegi Boon'un kamptaki yatagmm arkasmdaki ko�eye dayayana ka
dar rocuk kendi ta�zd1 

-; yaz, ve guz, ve kar, ve islak, ozsuyuyla dolu bahar, du
zenle art arda gelen, onu bi«i;imlendiren, eri�mek uzere oldugu 
ergenlik «i;agma getiren tek ananm her zaman var olmu� ve ola
cak, oliimsuz evreleriydi; annesi zenci bir kale, babas1 bir Chic
kasaw reisi olan, kendi tek ruhsal babasmm, sayd1g1, anlathkla
nm dinledigi, sevdigi ve kaybettigi ve yasm1 tuttugu ya�h ada
mmsa hem anas1 hem babas1 olmu�tu bu mevsimler: Ve kendi 
bir gun evlenecek ve o k1sa ve soyut ihti�am k1sa bir sure i«i;in 
onlarm olacakh, dogas1 geregi k1sa, k1sa oldugu i«i;in de muhte
�em: Ve bu ihti�amm ams1m etin etle arhk konu�mad1g1 zama
na kadar saklayacaklard1, saklayabilirlerdi, «i;unku hi\ degilse 
bellek uzun omurludur: Gene de orman her zaman onun met
resi ve kans1 olacakh. 

Sak1z Agac1'na dogru gitmiyordu. Ashnda giderek ondan 
uzakla�maktaydi.  Bir zamanlar, «i;ok da once degil, yamnda 
kimse olmadan buralara gelmesine izin verilmezdi, biraz daha 
sonra, ne kadar az bildigini ogrenmeye ba�lad1gmda, yamnda 
kimse olmadan buraya gelmeye kendi cesaret edemezdi; daha 
da sonra, ne kadar az bildiginin sm1rlanm, belli belirsiz de ol
sa, «i;izmeye ba�lad1gmda, elinde bir pusulayla buraya gelmeyi 
deneyebilirdi, kendine olan guveni artt1gmdan degil, McCas
lin ve Binba�1 de Spain ve Walter ve General Compson ona, so
nunda, pusula ne gosteriyor gibi gorunurse gorunsun, dogru
yu gosterdigine inanmay1 ogrettikleri i«i;in. �imdi pusulay1 bile 
kullanm1yor, yalmz gune�ten, o da bilin«i;altmda yararlamyor
du, ama ol«i;ekli bir harita ahp onun ustunde herhangi bir anda 
nerede oldugunu «i;ok ku«i;uk bir yamlmayla gosterebilirdi; ve 
i�te, hemen hemen tam bekledigi anda, yer biraz yukselmeye 
ba�lad1, Binba�1 de Spain'in kereste firmasma satmad1g1 a lanm 

26 5  



dart ko�esini belirleyen, firmanm yer oh;en adamlarmm kay
dugu betan i�aretlerden birini ge<;ti, sanra kii<;iik tepenin daru
guna gelip durdu, �imdi dart ko�e betanu da goriilebiliyardu, 
k1� havasmda daha da agarm1�, hareketsiz, cans1z, <;oziilmenin 
bile bir dollenme ve dagum kayna�mas1, bir f1�kirma ve kabar
ma aldugu, oliimiin var almad1g1 bu yerde, insam sarsacak ka
dar yabanc1 dart betan. iki yilm yaprak ortiisii ile iki baharm 
sel sularmm ardmdan iki mezardan hi<;bir iz kalmam1�h. An
cak anlan bulmak i<;in buralara kadar gelenler mezar ta�larma 
gerek duymadan bulabilirlerdi mezarlan, Sam Fathers'm kendi 
ogrettigi yontemle �oyle: Aga<;lardan kerteriz alarak. Avc1 b1<;a
g1 hemen ilk ahh�mda (yalmzca kutunun hala arada alup alma
d1gm1 anlamak i<;in atm1�h b1<;ag1) Aslan'm kemiklerinin iistiin
de duran, makine yag1 kaymak i<;in yapilm1� ama �imdi i<;inde 
Kaea Ben'in kurumu�, sakat pen<;esini barmdiran yuvarlak te
neke kutuyu buldu. 

Ona dakunmad1. iki yil once a pazar sabah1 McCaslin ve 
Binba�1 de Spain ve Baan'la birlikte kendinin Sam Fathers'm 
cans1z bedenini, avc1 barusu ve b1<;ag1 ve pipasuyla gomdiik
leri oteki mezan aramad1 bile, aramas1 gerekmezdi. Ostiinden 
atlam1� ya da iistiine basm1�h ama zaran yaktu. Ben buraya gel
meden �ok onceden bu sabah ormanda oldugumu herhalde biliyordu, 
diye dii�iindii, a sabah McCaslin'le Binba�1 de Spain anlan bul
duklarmda Sam'in iistiinde yatt1g1 platformun bir ucuna destek 
alan agaca gitti - agacm govdesine <;ivilenmi� oteki teneke yag 
kutusu aradayd1 ama, a<;1k havada paslanm1�h, kutu da ara
ya yabanc1yd1 ama gene de �imdiden vah�i armamn genelinde 
uyumlu bir par<;as1 almu�, uyumsuz bir ses vermiyardu ve ba�
tu, a gun i<;ine kaydugu yiyecek ve tiitiin <;aktan gitmi�ti, �imdi 
cebinden <;1kard1klarmm da <;ak ge<;meden kaybalup gidecegi, 
kutuyu ba� birakacag1 gibi -bir burma tiitiin, yeni bir biiyiik 
mendil, i<;inde Sam'in sevdigi nane �ekerlerinin kiilah1-, nere
deyse a arkasm1 doner donmez bunlar da, yak almayacak, ama 
bu gizli, bu gune� gormeyen yerlerin kayu renkli kiifii iistiinde 
narin peri ayak izlerini birakan say1s1z ya�am bi<;imlerine do
nii�ecekti, bunlar saluk ahyar, a hareket edene kadar her dalm, 
yapragm arkasmdan k1m1ldamadan anu gozetleyerek bekliyar, 
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a hareket edince anlar da yiiriiyardu; a burada durmam1�, yal
mzca duraklam1�h; oliim almad1g1 ii;in oliimiin barmd1g1 yer 
almayan tepeden aynld1; ne Aslan ne Sam vard1 arada, anlar 
tapraga bag1mh degil, ozgiirdiiler, tapragm altmda degil, tapra
gm kendisiydiler, say1s1z bii;imlerde ama gene de dagm1k degil. 
Her bir yaprakta, dalda, pari;acikta vardilar, hava ve giine� ve 
yagmur ve i;iy ve gece, palamut, me�e ve yaprak ve gene pala
mut, karanhk ve sabah ve karanhk ve gene sabah, degi�mez bir 
sirayla birbirlerini izlerken, say1s1z i;ak ve tek vard1 anlar: Ka
ea Ben de aradayd1; ana peni;esini geri bile verirlerdi, kesinlik
le geri verirlerdi peni;esini Kaea Ben'e: 0 zaman gene a uzun 
meydan akuma, a uzun siiren av, ne sald1nya ugrayan, i;arpan 
yiirek, ne yaralanacak beden, dokiilecek kan - Birden danup 
kald1; bir yandan da Ash'in yanmdan aynhrken yaphg1 uyan
y1 duyar gibi aldu. Sesini  bile duydu sanki; bir ayag1 bedeninin 
ag1rhgm1 ta�1yar, oteki, arkada, ba�parmag1 havada, hareket
siz, saluk almadan duruyardu, her zamanki a duygu gene ii;ine 
ak1p daldurdu, Isaac McCaslin'in daha var almad1g1 zamanlar
dan kalan, a keskin, a sarsan duygu tam anlam1yla karkuydu 
ama yilana bakarken iirkmemi�ti. Daha i;oreklenmemi�ti yilan, 
i;mg1raklan da ses vermiyardu, yalmz tek bir kalm h1zh kasil
ma ve yana dagru ahlan bir ilmek, yukan dagru kalkan ba�1m 
hafifi;e arkaya almak ii;in yapt1g1 bir hareketti bu sanki, y1lan 
da iirkmemi�ti, heniiz pek tehdit de etmiyardu, bir seksenden 
uzun, havaya kaldird1g1 ba�1 anun dizinin hizasmda ve ana bir 
diz bayundan daha yakm, ve ya�hyd1 yilan, bir zamanlar gen<; 
alan derisinin parlak desenleri danuk, tekdiize, siiriiniip sak
land1g1 vah�i armanla uyum ii;indeydi, i;ak eskiden beri yer
yiiziinde lanetli alan varhk, oldiiriicii ve yalmzd1; �imdi anun 
kakusunu da duyuyardu, ince ince pis kakan i;iiriimii� h1yar ve 
ad1 almayan ba�ka bir �eyin kakusu, tiim bilgiyi i;agn�hran ve 
eski bir yargunlugu ve paryahg1 ve oliimii. Sanunda yilan k1-
mildad1. Ba�1m indirmedi. Yilan kay1p andan uzakla�maya ba�
lad1gmda ba�1mn yiiksekligi degi�medi, dikilmi� bir durumda 
hareket ediyardu, ba� ve tiim uzunlugun dikilen iii;te biri iki 
ayak iistiinde yiiriiyen tek bir biitiindii ve tiim kiitle ve den
ge yasalanndan bag1ms1zd1 ve oyle de almas1 gerekirdi, i;iin-
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kii §imdi bile o yiiriiyen ba§m arkasmdan yer degi§tiren, akan 
golgelere bak1p bunun bir yilan olduguna inanmakta giil;liik 
r;ekiyordu: Gidiyordu ve sonra gitti yilan; o da farkmda olma
dan obiir ayagm1 yere koydu, alh yil once Sam'in onu ormana 
gotiiriip gosterdigi, r;ocuklugunun sona erdigi o ogleden son
ra Sam'in yaphg1 gibi bir elini kaldirarak durdu, dii§iinmeden, 
Sam'in o gun kulland1g1 eski dilde konu§arak, "Reis," dedi .  
"Biiyiikbaba." 

0 sesi ne zaman duymaya ba§lad1gm1 bilmiyordu, r;iinkii 
onun farkma vard1gmda, bu sesi birkar; saniyedir duydugunu 
dii§iindii - birisi bir tiifek namlusuyla bir demiryolu parr;asma 
vuruyormu§ gibi bir ses, yiiksek ve agir bir ses ama s1k tekrar
lanm1yor, gene de ofkeli bir yam var, sanki demiri doven giir;
lii ve ciddi biri ama aym zamanda biraz deli. Ses kiitiik treni 
yolundan gelemez, r;iinkii tren yolu o yonde ama en az iii; ki
lometre uzakta, oysa ses iii; yiiz metreden geliyor. Ancak daha 
bu dii§iince aklmdan ger;erken sesin nereden geldigini anlad1: 
Adam her kimse ve her ne yap1yorsa onun Boon'la bulu§acag1 
Sak1z Agac1'mn oldugu ar;1khgm kenarma yakm bir yerde ol
mahydi. 0 zamana kadar yiiriirken ses r;1karmadan yava§ ya
va§ ilerlemi§, hem yere hem de agar;lara bakarak bir yandan 
da avlanmi§h. $imdi, r;ahlarla ormanalh bitkilerinin arasmdan 
ger;meyi kolayla§hrmak ir;in, bo§althg1 tiifeginin namlusunu 
yukan ve arkaya dogru egerek ta§1yordu, o yakla§hkr;a yiik
selen, madenin madene vurmasmdan r;1kan, vah§i, siirekli ve 
nedense garip bir bir;imde r;ilgm dovme sesine dogru ilerledi, 
ormandan r;1k1p eski ar;1khgm ortasmdaki sak1z agacmm tam 
kar§isma geldi .  ilk baki§ta agar;ta korkmu§ sincaplarm kayna§
hgm1 gordii; kirk elli kadar sincap daldan dala atlay1p ko§U§U
yordu, agacm tiimii ye§il bir f1rtmaya tutulan r;ilgm yapraklara 
donii§mii§ gibiydi, ara sira tek ba§ma ya da ikili iir;lii sincaplar 
h1zla agacm govdesinden a§ag1 iniyor sonra durmadan doniip, 
arkada§larmm yarathg1 r;ilgm girdabm bo§lugu tarafmdan §id
detle ir;eri emilmi§ gibi geri gidiyorlardi. Derken Boon'u gordii, 
sirhm agacm govdesine dayam1§ oturuyordu, ba§1m one egmi§, 
kucagmda tuttugu bir §eyi §iddetle doviiyordu, dovmekte kul
land1g1 §ey parr;alanm1§ tiifeginin namlusu, dovdiigii §ey de 
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kabzas1yd1, tiifegin geri kalan yanm diizine pan;as1 Boon'un 
<;evresine sa<;1lm1� duruyordu, Boon terler akan k1pk1rm1z1 ce
viz yiiziinii egmi�, <;Ilgm bir adamm kendinden ge<;mi�ligi i<;in
de elindeki namluyu tiifegin kabzasma vuruyordu. Kimin gel
digini gormek i<;in ba�1m kaldirmad1 bile. Kabzaya vururken 
bir yandan da, k1s1lm1�, boguk bir sesle <;ocuga bagird1: 

"Git burdan! Onlara dokunma! Bir tekine bile dokunma! 
Benim onlar!" 
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Delta'da Guz 

Delta'ya girmelerine i;ok kalmam1�h. Tamd1g1 bir duyguydu 
bu. Elli y1h a�an bir siiredir her kas1m aymm son haftasmda i�
te gene boyle yeniden canlamrd1 bu duygu - eteklerinde zen
gin aliivyonlu diizliigiin ba�lamasmdan once gelen son tepe, 
kayahklarm dibinde denizin ba�lamas1 gibi, acelesiz yagan ka
s1m yagmurunun altmda denizin de eriyecegi gibi eriyip giden 
diizliik. 

Once arabalarla gelmi�lerdi, tiifekler, yatak yorgan, kopek
ler, yiyecekler, viski, avlanmanm yiirek hoplatan, keskin bek
lentisi; biitiin gece ve biitiin ertesi giin soguk yagmurda yolcu
luk ettikten sonra yagmurda kamp kurup islak battaniyelerin 
altmda uyuyabilen, ertesi sabah giin aganrken kalk1p ava giden 
gen<; adamlar. 0 zamanlar ay1 vardi. Erkek geyik vuruldugu 
gibi aym rahathkla di�i ve yavru geyikler de vurulur, ogleden 
sonra da sezdirmeden ava yakla�maktaki ustahklanm ve ni
�anc1hklanm denemek i<;in tabancayla vah�i hindi avma i;1k1-
hr, gogiis etleri d1�mdaki her �ey kopeklere yedirilirdi. Arna o 
giinler ge<;mi�ti arhk. �imdi otomobillerle geliyor, her yil biraz 
daha h1zh siiriiyorlard1 otomobillerini, <;iinkii yollar daha iyiy
di ve avm bulundugu bOlge her y1l biraz daha geriliyordu, hp
k1 onun gerileyen omrii gibi; o �imdi bu yolculugu bir zaman
lar arabalarla yap1p yorgunluk duymayanlarm sonuncusuydu, 
�imdi onun yamnda gelenlerse yagmurda ya da kar altmda, 
buhar i;1karan katirlarm arkasmda yirmi dort saat yolculuk 
edenlerin ogullan, torunlanydi. �imdi ona "Ike Amca" diyor-
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lard1, o da aslmda seksenine ne kadar yakla�hgm1 kimseye soy
Iemiyordu, i;iinkii herkes kadar o da biliyordu ki otomobille bi
le olsa arhk bu tiir yolculuklara i;ikmamas1 gerekirdi. 

Aslmda, �imdilerde, kampm ilk gecesinde her sefer, kaba 
battaniyelerin altmda, kendine izin verip ii;tigi tek bir bardak 
sulu, zay1f viskiyle kam hafifi;e 1smm1�, her yam agnyarak, uy
kusuz yatarken, kendi kendine bunun son oldugunu soyliiyor
du. Ancak bu yolculuga dayanacakh -ha.Ia neredeyse her za
manki kadar iyi ni�an ahyor, gordiigii avlarm eskiden vurdugu 
kadanm vuruyordu, kai; geyik tiifeginin oniinde yere dii�mii�
tii, say1s1m bilmiyordu arhk-, gelecek yazm �iddetli, uzun s1cag1 
onu yeniden canlandmrdi. Derken yeniden kas1m gelir, eski ar
kada�larmm, yalmz erkek ve di�i geyiklerin ayak izlerini degil, 
aym zamanda hareket ederken i;1kard1klan sesleri de birbirin
den ayirt etmeyi ogrettigi ogullarmdan ikisiyle arabaya biner, 
cam sileceklerinin sarsila sarsila i;izdigi yanm daireden d1�an 
bakarken yerin birden diizle�tigini, ve yagmurun altmda, hp
k1 denizde oldugu gibi, eridigini goriir, "Eh, i;ocuklar, i�te gene 
geldik," derdi .  

Ancak bu kez konu�acak vakit olmadi. Arabay1 siiren ki�i 
frene bash, araba yagh asfaltm iistiinde k1zak yaparak aniden 
oyle bir durdu ki one firlayan iki yolcu kontrol paneline tutu
nup kendilerini korumak zorunda kaldilar. Ortadaki adam, 
"N'ap1yorsun Roth?" dedi. "$unu yapmadan bir ishk i;alamaz 
m1sm? Canm yand1 m1 Ike Amca?" 

"Yak," dedi ya�h adam. "Ne oldu?" Arabay1 siiren yamt ver
medi. Ya�h adam aralarmdaki ki�inin yiiziiniin oniinden biraz 
daha egilerek dikkatle akrabasmm yiiziine bakh. ii;lerinde en 
geni; yiiz onunkiydi, kargaburunlu, abus, biraz insafs1z bir yiizdii 
bu, aym zamanda atasmm da yiiziiydii, biraz yumu�am1�, biraz 
degi�mi�ti, as1k suratla, i;ifte cam sileceklerinin trik trak diyerek 
siirekli gidip geldigi camm arkasmdaki bir �eye bak1yordu. 

Birden, "Bu sefer buraya gelmeye niyetim yoktu," dedi 
serti;e. 

"Gei;en hafta Jefferson'da da boyle dedin," dedi ya�h adam. 
"Sonra fikrini degi�tirdin. Gene mi degi�ti fikrin? $imdi pek s1-
ras1 degil bunu -" 
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"A, Roth geliyor," dedi ortadaki. Adi Legate'ti. ikisine de 
bakmad1g1 ii;in sanki onlarla konu�muyordu. "�imdi bunca yo
lu sirf bir erkek geyik vurmak ii;in gelmi� olsayd1 neyse. Arna 
burda onun bir di�i geyigi var. Elbette Ike Amca gibi ya�h bi
ri di�i geyiklerle ilgilenmez, iki ayak iistiinde yiiriiyeniyle, ya
ni ayaktayken. Olduki;a da ai;1k renkli. Ike Amca, hani gei;en 
giiziin rakun avhyorum diye her gece pe�ine gittigi var ya. Ge
i;en ocakta tam bir ay ortadan kayboldugunda belki gene onun 
arkasmdan ko�mu�tur diye dii�iindiigiim. Arna Ike Amca gibi 
ya�h bir adam elbette ilgilenmez boyle �eylerle." Giildii, gene 
kimseye bakm1yordu, tiimiiyle alay ediyor sayilmazd1. 

"Ne?" dedi ya�h adam. "Neymi� o?" Arna Legate'e bakma
d1 bile. Hala akrabasmm yiiziinii gozliiyordu. Gozliigiiniin ar
dmdaki gozler ya�h bir adamm bulamk gozleriydi, ama i;ok da 
keskindiler; bir tiifek namlusunu ve onun otesinde neyin ko�
tugunu onlardan herhangi biri kadar iyi gorebilirdi. �imdi ken
di de amms1yordu: Yolculugun son a�amasmda kamp yerine 
bir deniz motoruyla giderlerken yiyecek kutularmdan birinin 
nas1l suya dii�tiigiinii ve akrabasmm ertesi giin en yakm kasa
baya yiyecek almaya gidip geceyi orada gei;irdigini amms1yor
du. Ve dondiigiinde ona bir �ey olmu�tu. Her sabah otekilerle 
birlikte tiifegini ahp ormana gidiyordu, ama onu gozleyen ya�h 
adam onun avlanmad1gm1 biliyordu. "Peki," dedi. "Benle Will'i 
kamyonu bekleyebilecegimiz barmakh yere kadar gotiir, sen 
doniip gidebilirsin." 

"Ben geliyorum," dedi oteki serti;e. "Merak etme. C::iinkii 
bu son olacak." 

"Geyik avlamamn m1, di�i geyik avlamanm m1 sonu?" dedi 
Legate. Bu kez ya�h adam ona hii; ald1rmad1. Halii geni; adamm 
dii�iinceli, vah�i yiiziine bak1yordu. 

"Neden?" dedi. 
"Hitler i�ini bitirdikten sonra m1? Ya da Smith ya da Jo

nes ya da Roosevelt ya da Willkie ya da bu iilkedeki ad1 her ne 
olursa o." 

"Bu iilkede biz onu durdururuz," dedi Legate. "Adi George 
Washington olsa bile." 

"Nas1l?" dedi Edmonds. "Gece yans1 barlarda Tann Ame-
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rika'y1 Korusun diye �ark1 soyleyerek, ceketlerimizin yakasma 
on kuru�luk bayraklar takarak m1?" 

"Demek seni endi�elendiren bu?" dedi ya�h adam. "Gerek
tiginde bu iilkeyi koruyacak kimselerin yoklugu hie; dikkati
mi c;ekmedi. Sen bile daha yeti�kin bir adam olmadan, bundan 
yirmi kiisur yil once biraz yaptm bu gorevi .  Bu iilke, d1�mda 
ya da ic;indeki bir ki�i ya da bir gruptan biraz daha giic;liidiir; 
zamam geldiginde ve bazilanmz sava�a girmezsek mahvolduk 
diye, bazilanm1z da sava�a girersek mahvolduk diye bagmp 
c;ag1rmaktan yoruldugunda, bu iilke Avusturyah bir duvar ka
g1d1 yap1�hnc1s1yla ba�a c;1kar. Babamla senin adm1 and1gm o 
adamlardan daha iyi baz1 adamlar bir zamanlar sava�la bu iil
keyi ikiye bolmeye kalk1�tilar ama beceremediler." 

"Ve ne kald1 elinizde?" dedi o teki. "insanlarm yans1 i�siz, 
fabrikalarm yans1 grevlerle kapah. Halkm c;ah�mak istemeyen 
yans1 toplumsal yard1mla ya�1yor, oteki yans1 da c;ah�mak is
tese de i� bulup c;ah�am1yor. Diinya kadar pamuk, m1sir ve 
domuz var, ama insanlar ac;, c;1plak. Memleket insana, istese 
de istemese de, kendi pamugunu nasil ekemeyecegini soyle
yen adamlarla dolu ve Sally Rand c;avu� iiniformas1 giydi ama 
onun hayranlan bile ordu kay1tlanm doldurmaya yetmiyor. Te
reyag1 yerine bol bol margarin, silahlar da pek -" 

"Bizim geyik kamp1m1z var - bir de oraya varabilirsek," 
dedi Legate. "Di�i geyikler de var iistiine iistliik." 

"Di�i geyiklerden soz etmenin tam siras1," dedi ya�h adam. 
"Di�i geyikler ve yavrular. Herhangi bir yerde Tanrmm kutsa
d1g1 bir sava� olmu�sa, o da di�i geyiklerle yavrulan korumak 
ugruna sava�Ilandir. Eger i� sava�a varacaksa bunu da soyle
mek ve ammsamak gerekir." 

"Hala -yetmi� �u kadar yildir- kadmlarla c;ocuklarm hie; 
eksik olmad1gm1 ke�fedemedin mi sen?" dedi Edmonds. 

"Belki de onun ic;in �imdi yalmz, kamp kurmaya daha ir
makta on alh kilometre yolumuz var, diye dii�iiniip tasalamyo
rum ya," dedi ya�h adam. "Hadi gidelim." 

Yola diiziildiiler. C::ok gec;meden gene h1zla ilerlemeye ba�
lam1�lard1, Edmonds'm her zamanki siirii�iiyle; hpk1 kimse
ye bir �ey demeden aniden durdurdugu gibi arabay1, �imdi de 
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hic;birine h1z konusunda bir �ey dam�madan siiriiyordu. Ya�
h adam yeniden rahatlam1�ti. Altm1� kezden fazla her kas1m 
aymda yaphg1 gibi c;evreyi izliyor, degi�tigini goriiyordu. Ba�
lang1c;ta irmak boyunda ve tepelerin arasmda yalmz eskiden 
kurulmu� kasabalar vard1; bunlarm her birinden c;iftc;iler, once 
koleleri, daha sonra iicretli i�c;ileriyle gelmi�ler, balta girmemi� 
ormanlan, su kam1�lanm, servi, sak1z, c;obanpiiskiilii, me�e ve 
di�budak agac;lanm kesip pamuk ekmi�ler, y1llar gec;tikc;e bun
lardan once tarlalar, daha sonra c;iftlikler olu�mu�tu. Geyiklerle 
ay1larm gec;erken bic;imlendirdigi patikalar yol olmu�, sonunda 
da otoyollara donii�mii�, bunlarm iistiinde ve Tallahatchie ve 
Sunflower irmaklan boyunca mantar gibi yeni kasabalar iire
mi�ti; bu iki irmak birle�erek Choctaw'lann Yazoo, Oliilerin 
Irmag1 dedikleri irmag1 olu�turuyordu; yogun, agir akan, ka
ra sulan giine� gormeyen, hemen hemen akmhs1 olmayan bu 
iki akarsu, y1 lda bir akmay1 tiimiiyle keser, sonra tersine doniip 
verimli topragm iistiine yay1hr, geri c;ekilince toprag1 daha da 
verimlile�mi� b1rak1rd1. 

Bunlann c;ogu yoktu �imdi. $imdi insan avlanacak dogal 
bir yer bulmak ic;in Jefferson'dan iic; yiiz kilometre oteye gidi
yordu. $imdi doguda toprag1 kucaklayan tepelerden bahdaki 
irmagm setine kadar toprak ac;1lm1�, uzamyordu, iistiinde, diin
yanm tezgahlan ic;in ath bir adam boyunda pamuk yeti�iyor
du -uc;suz bucaks1z, geni�, zengin, kara toprak, toprag1 i�leyen 
zencinin, ona sahip olan beyazm kap1smm dibine kadar verim
liydi; bir kopegin avlanma omriinii bir y1lda, bir katmn c;ah�ma 
omriinii be�, insanmkini yirmi yilda tiiketen toprak- say1s1z 
kiic;iik kasabalardan yans1yan neon 1�1klarmm yiizlerine c;arph
g1, cetvel le c;izilmi� geni� otoyollarda bu y1lm pml pml otomo
billerinin h 1zla ak1p onlan gec;tigi topraklar; gene de insanlann 
kahc1 olarak buralan egemenligi altma ald1g1m belli eden tek 
�ey, bir hafta ic;inde yapilm1� gibi goriinse de, sacdan, kocaman 
c;irc;ir fabrikalanyd1; c;iinkii milyoner bile olsa hie; kimse, kamp 
malzemesini saklamak ic;in dort duvarla bir damdan ba�ka bir 
�ey yapmaya kalk1�mazd1 burada, c;iinkii her on yilda bir evi
nin ikinci katma kadar su altmda kalacag1m ve ic;indeki her �e
yin mahvolacagm1 bilirdi - bu topraklardan arhk panter c;1ghk-
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Ian gelmiyor, onun yerine lokomotif diidiikleri var: Tek bir ma
kineyle <;ekilen inamlmaz uzunlukta trenler, <;iinkii hi<; egim 
yak, buramn ad1 unutulmu� ilk yerli halkmm yilhk ta�malara 
kar�1 yaphg1, onlardan sonra gelen K1zilderililerin babalarmm 
kemiklerine mezar olarak kulland1g1 yiikseltiler d1�mda diim
diiz, o eski zamandan kalan �ey yalmzca kii<;iik kasabalann <;o
gu suyla ilintili olan K1zilderili adlan: Aluschaskuna, Tillatoba, 
Homochitto, Yazoo. 

Ogleden sonra erken saatte suya varm1�lard1 .  K1zilderi
li ad1 ta�1yan son kii<;iik kasabanm asfaltmm bittigi yerde ote
ki arabayla iki kamyonun gelip -biri yatak yorganla yiyecek
leri, oteki atlan ta�1yan- onlara yeti�mesini beklediler. Asfalt 
yol bitmi�ti, bir kilometre kadar sonra m1cir do�eli yol da bit
ti. Bir kervan olu�turup, ilerleyen ogleden sonra boyunca, arhk 
zincir takilm1� tekerleklerle, kay1p, sarsilarak, araba izlerinden 
agir agir ilerlediler; ya�h adam sonunda gerilere bak1p eskiyi 
ammsay1�mm bu agir ilerlemenin tersine bir h1z kazand1gm1 
duyumsad1, sanki son m1cirlardan bu yana toprak dakikalarca 
degil y1llarca oncesine gitmi�ti, on y1llarca oncesine, onun vah�i 
ormam ilk tamd1g1 zamanlara yakla�m1�h: $imdi iistiinde git
tikleri yol, gene ay1yla geyigin a<;hg1 eski yoldu, hendek a<;an 
makinelerle <;izi len bir kilometre geni�ligindeki insafs1z para
lellerin yerini, �imdi yamndan ge<;tikleri gittik<;e azalan tarla
lar alm1�h; bunlar, derin derin dii�iinen, <;ok eskilerden beri var 
olan, vah�i ormanm yamacmdan baltayla, testereyle ve kahrla
rm <;ektigi sabanlarla ufak ufak kopanlan bi<;imsiz, kii<;iik top
rak par<;ac1klanydi. 

Irmak iskelesine geldiler ve yiikleri indirdiler, atlar kam
pin kar�1smdaki bir noktaya kadar irmaktan a�ag1 dogru yiirii
yiip oradan irmag1 yiizerek ge<;eceklerdi, kendileri, yatak yor
gan, yiyecekler ve kopekler irmag1 motorlu tekneyle ge<;iyorlar
di. Ya�h adam usta bir at<;1, <;ift<;i, ya da uzun y1llar once kirsal 
alanda dogup <;ocuklugunu orada ge<;irmenin d1�mda koylii 
degildi, gene de iirken iki ah yah�tmp kamyondan indiren o ol
du; zay1f tek eliyle onlan <;ekti, geri geri giden, biraz titreyen 
atlar arka ayaklan iistiinde kalkhlar, durakladilar, sonra apar 
topar kamyondan atladilar, ya�h adamm bir yakmhg1 yoktu bu 
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yarahklarla, bu hayvanlarla, ancak, ya�ad1g1 uzun y1llar ve ya
�ad1g1 donem onu soyutlam1�, otekileri kirleten -;eligin ve hare
ket eden yagh par-;alarm koku�mu�lugu ona bula�mam1�h. 

Sonra, kendisinden yalmz on iki ya� gen-; olan -;ifte nam
lulu ti.ifegi dizlerinin arasmda dayah, az1c1k insan elinin deg
digi belli olan yerlerin de -kuliibe, a-;1khk, ge-;en yll vah�i or
man olan, bu yllki m1smn hemen hemen onceki kam1�lar ka
dar uzun ve s1k iskelet saplarmm bulundugu, -;arp1k -;urpuk, 
ki.i-;i.ik tarlalar- uzakla�1p gozden kaybolmasm1 izledi. Irmagm 
ikiz k1yilan onun ammsad1g1 gibi vah�iydi - alh yedi metre 
otede gaze bile ge-;it vermeyen, i-; i-;e girmi� -;ah ve kam1�hklar, 
avcmm baltas1 d1�mda balta sesi duymam1�, ge-;en eski buharh 
geminin ya da oralan ha.la vah�i oldugu i-;in kendileri gibi bir 
iki haftahgma gelenlerin motor hmlhlan d1�mda hi-;bir maki
nenin sesini yankllamam1� me�e ve sak1z ve di�budak ve ce
viz. Biraz1 kalm1�h vah�i ormamn, �imdi Jefferson'dan elli kilo
metre degil, ii-; yiiz kilometre uzaktayd1 ama vardi. Onun i�gal 
edildigini, yok edildigini gormekten -;ok, giderek geriledigini 
izlemi�ti, -;i.inki.i vah�i orman arhk i�levini tamamlam1�, gii
ni.inii doldurmu�tu, bu ters donmi.i� u-;, giineye dogru -;ekilen, 
tepelerle irmak arasmdaki bu V bi-;imindeki toprak par-;asmm 
geri kalan boli.imii �imdi daralan ucunda toparlanm1�, i-;ine ka
pamp derin derin di.i�i.inmenin ve ge-;it vermez derinliklerinde
ki gizemin -;ok biiyiik bir yogunluga eri�tigi bir yer olmu�tu. 

Ge-;en yilm kamp yerine vard1klarmda daha iki saat giin 
1�1g1 kalm1�h. Legate ona, "Sen git; �u en kuru agacm altma 
git ve otur," dedi. "- kuru yer bulabilirsen. Benle oteki gen-; 
-;ocuklar yapanz bu i�i." 0 bunlarm ikisini de yapmad1. Da
ha yorulmam1�h. Yorgunluk daha sonra gelecekti. Belki bu kez 
hi(: gelmez, diye dii�iindii, son be� alh y1ldir her kas1m aymda 
bu noktada hep dii�i.indi.igi.i gibi. Belki de sabahleyin ava da (:Z
karzm, diye dii�i.indi.i, -;1kmayacag1m bile bile, soyleneni yap1p 
en kuru barmakh yerde otursa, kamp kurulup yemek pi�ene 
kadar hi-;bir �ey yapmasa bile yarm -;1kmazd1 ava. C::iinkii a�1-
n yorgunluktan degildi bu, bu gece uyumay1p, her kampm ilk 
gecesinde yaphg1 gibi, -;adm dolduran horlamalar, yagmurun 
fisilhlan arasmda, portatif karyolasmda uyamk yatacak olma-
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smdand1; zaran yoktu bunun, huzur dolu, pi�manhk ve tedir
ginlik duymadan uykusuz yatacakh, c;ok fazla zamam kalma
d1gma gore bir geceyi uyuyarak ziyan etmesem olabi lir dedi 
kendi kendine. 

Yagmurlugu s1rtmda, sandalm bo�alhlmasm1 yonetti - c;a
d1rlar, soba, yatak yorgan, kampa et gelene kadar kendilerinin 
ve kopeklerin yiyecekleri. iki zenciyi yakacak odun kesmeye 
gonderdi; mutfak c;admm kurdurdu, sobay1 kurdurup yakhrd1, 
yemegin pi�meye ba�larnasm1 saglad1, biiyiik c;admn hala ka
z1klan c;akxlrnaktayd1. Sonra hava karanrken sandala binip at
larm geri geri gidip ki�neyerek bekledikleri yere geldi. Yalmz 
iplerini tutup daha fazla yiiklenrneden, seslenerek onlan suya 
indirdi, ba�lan suyun d1�mda, sandalm yanmda tuttu, sandal 
yeniden 1rmag1 gec;erken atlar sanki aslmda ya�h adarnm zay1f, 
giic;siiz ellerinde as1h duruyorlarrn1� gibi goriiniiyordu, sandal
la birlikte kar�1ya gec;en her at k1ymm s1g sularmda soluk solu
ga titreyerek, alacakaranhkta gozleri fir donerek yath, sonra ge
ne aym hafif el ve yiikseltilmerni� ses onu toparlay1p kaldxrd1, 
at sular sac;arak yiikseldi, tela�la k1ymm yarnacma ahlarak c;1kh. 

Derken yernek haz1rlanrn1�h. Irrnagm yiizeyiyle yagrnur 
arasmda bir yerde s1k1�1p kalan ince leke d1�mda son 1�1k da kay
bolrnu�tu. Tek bardak sulu viskiyi ic;ti, sonra, ayaga kalk1p, gerili 
rnu�arnbanm altmda, c;ignenrni� c;arnurun iistiinde durdu, k1zar
rn1� dornuz eti parc;alan, s1cak, yurnu�ak, �ekilsiz ekrnek, konser
ve fasulye ve rnelas ve kahve ve rnadeni tabak ve bardaklara ba
karak yernek duas1m okudu -birlikte getirdikleri kent yiyecek
leri-, sonra gene ba�1m orttii, otekiler de onu izlediler. "Yiyin," 
dedi. "Hepsini bitirin. Yann kahvalhdan sonra kampta bir lok
rna kent eti gormek isterniyorum. 0 zaman siz genc;ler avlamr
sm1z. Avlanmak zorunda kahrsm1z. Ben altrn1� yxl once General 
Cornpson ve Binba�1 de Spain ve Roth'un biiyiikbabas1 ve Will 
Legate'in biiyiikbabas1yla deltada avlanmaya ba�lad1g1rnda, Bin
ba�1 de Spain yalmz iki parc;a yabanc1 ete izin verirdi karnpmda. 
0 da bir domuz kiiregi ile bir s1gxr butuydu. Bunlar da ilk ak�arn 
yerneginde ve kahvalhda yenmek ic;in degildi, saklamp, karnpm 
sonlarma dogru herkesin ay1 ve rakun ve geyik etinden b1khg1, 
onlan gorrnek bile isternedigi zaman yenirdi." 
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"Ben de Ike Amca domuzla dana kopekler ic;in diyecek 
sand1m," dedi Will Legate, bir yandan agzmdakini c;igneyerek. 
"Arna hakkm var; amms1yorum. Kopekler geyik bagirsaklarm
dan b1khgmda her ak�am onlara bir alay yabanhindisi vurur
dunuz." 

"$imdi zaman degi�ti," dedi bir ba�kas1. "O zamanlar bu
rada av vardi." 

"Evet," dedi ya�h adam alc;ak sesle. "O zamanlar burada av 
vardi." 

"Ustelik di�i geyikleri de vururlard1. $imdiyse, onca avc1-
dan yalmz biri -" 

"Avc1lar da daha iyiydi," dedi Edmonds. Kaba tahta masa
nm en ucunda oturuyor, otekiler gibi o da c;abuk c;ubuk ve sii
rekli ah�tmyordu. Ancak ya�h adam gene masanm obiir ucun
daki abus, yak1�1kh, ic;ine doniik dii�iinceli yiize dikkatle bakh; 
tiiten lambanm 1�1gmda bu yiiz �imdi daha kara, daha as1k go
riiniiyordu. "Hadi, soylesene," diye ekledi Edmonds. 

"Ben onu demedim," dedi ya�h adam. "Her zaman her 
yerde iyi insanlar vard1r. <:;ogu insan iyidir. Yalmz baz1larmm 
�ans1 yoktur, c;iinkii insanlarm c;ogu ic;inde bulunduklan ko�ul
larm iyi olmak ic;in onlara tamd1g1 �anstan daha iyidir. Ben ko
�ullarm bile durduramad1g1 baz1 insanlar tamd1m." 

"Eh, ben sanmam ki -" dedi Legate. 
"Demek seksen y1l ya�adm ve aralarmda ya�ad1gm ote

ki hayvanlar hakkmda edindigin bilgi bu oldu. Olii gec;irdigin 
bunca zaman nerelerdeydin diye sormah sana?" dedi Edmonds. 

Bir sessizlik oldu; bir an ic;in agz1 ac;1k Edmonds'a bakan 
Legate bile c;ignemeyi birakh, "Yapma Roth -" dedi iic;iincii ko
nu�mac1. Arna konu�an ya�h adam oldu; sesi hala sakin ve hu
zurlu, yalmzca ciddiydi. 

"Belki dogrudur," dedi. "Arna senin ya�amak dedigin ba
na ba�ka tiirlii bir �ey ogretecekse, bulundugum yer bence da
ha iyi." 

"Eh, ben oyle dii�iinmiiyorum Roth -" dedi Legate. 
Uc;iincii konu�mac1 egilmi�, hiila Edmonds'm yiiziine bak1-

yordu. "insan ancak ba�kalan onu gordiigii ic;in diizgiin davra
mr, bunu mu demek istiyorsun?" dedi.  
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"Evet," dedi Edmonds. "Lacivert ceketli, gogsiinde y1ld1-
z1 olan bir adarn onu izledigi ii;in. Belki de yalmz ba�ma ytld1z 
yeterli." 

"Ben bunu kabul etrnern," dedi ya�h adarn. "Ben -" 
Arna obiir ikisi onu dinlerniyordu. Legate bile bir an ii;in, 

agz1 dolu, b1i;ag1 ucundaki lokrnayla yan yolda, otekileri dinli
yordu. Ui;iincii konu�rnac1, "iyi ki insanlar hakkmda senin gibi 
dii�iinrniiyorurn," dedi. "Kendini de kahyor olrnahsm onlarm 
aras1na." 

"Anlad1rn," dedi Edmonds. "Sen Ike Arnca'nm ko�ullar dii
�iincesine kahhyorsun. Oyle olsun. Ko�ullan yaratan kirn?" 

"$ans," dedi iii;iincii adarn. "Rastlanh. Oyle-oldu-i�te. Se
nin nereye varrnak istedigini anhyorurn. Arna Ike Arnca tarn 
�unu soylernek istedi: Ara sira, belki de i;ogu zarnan, insan, 
�anshysa, kendi ya da korn�ulan tarafmdan yaptlan i�lerin ya
rathg1 sonui;lardan daha iyi olabilir." 

Bu kez Legate once lokrnasm1 yuttu. Bu kez onu sustura
rnayacaklard1. "Eh, iki hafta aym di�i geyigi avlarnaya giden 
Roth Edrnonds'm kotii bir avc1 oldugunu soyleyernern. $ans1z 
oldugunu da. Hele aym di�i geyik avlanrnak ii;in gelecek ytla 
da kald1ysa -" dedi. 

Yamndaki adarn ona, "Biraz et al," dedi. 
"- �ans1z falan degil - Ne dedin?" 
"Biraz et al," dedi adarn, tabag1 uzatarak. 
"Etirn var," dedi Legate. 
"Biraz daha al," dedi iii;iincii konu�rnac1. "Sen ve Roth Ed

monds, ikiniz de aim. Agzm1z1 dolduran bir �ey olrnaymca bo�
bogazhk edip duruyorsunuz." 

Birisi giildii. Sonra hepsi giildiiler, gerilirn kalkrn1�, rahat
larn1�la_rd1 .  Ancak onlar giilerken bile ya�h adarn gene o sakin, 
huzurlu sesiyle konu�tu: 

"Ben gene de inamyorurn. Her yerde kamtlan var bunun. 
Kabul ediyorurn, ii;inde ya�ad1g1 ko�ullarm biri;ogunu insan 
kendi yarath, o ve hayattaki korn�ulan. Baztlanm da haz1r 
buldu, rniras olarak ald1, hernen hernen her �ey zaten tiirniiy
le rnahvolrnu�tu. $uradaki Henry Wyatt'm az once burada es
kiden daha i;ok av vard1 dedigini amrns1yorurn. Evet vard1. 0 
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kadar c;oktu ki di�i geyikleri bile vururduk. Will Legate'in de 
bundan soz ettigini ammsar gibiyim -" Birisi k1kirdad1, hemen 
kesilen tek bir k1kirdama. Giilme bitti ve hepsi tabaklanna ba
karak ciddi bir yiizle dinlediler. Edmonds kahvesini ic;iyordu, 
as1k surath, ic;ine kapamk, dii�iinceli, soylenenlere kulak asma
yan bir tav1rla. 

"Bazilan ha.la di�i geyik avhyor," dedi Wyatt. Yann gece bu 
deltada kesilmi�, as1h duran yalmzca bir erkek geyik kafas1 ol
mayacak." 

"Herkes demedim ki  ben," dedi ya�h adam. "�ogu insan 
dedim. Hem de yalmzca gogsiine yild1z takan bir adam bizi iz
ledigi ic;in degil .  Biz belki de onu gormeyiz bile, yarm oglene 
dogru lisanslanm1za bakmak ic;in ugray1p yemegi bizimle ye
mezse gormeyiz." 

"Di�i geyikleri oldiirmiiyoruz, c;iinkii oldiiriirsek birkac; 
yil ic;inde vuracak erkek geyik de bulamay1z Ike Amca," dedi 
Wyatt. 

"$uradaki Roth'a bak1hrsa, hie; azalmayan bir �ey varsa o 
da di�i geyikler," dedi ya�h adam. "Bu sabah buraya gelirken 
di�i geyiklerle yavrularm -sanmm o, kadmlarla c;ocuklar dedi
bu diinyadan hie; eksilmeyen iki �ey oldugunu soyledi. Arna 
hepsi bu kadar degil," dedi.  "Bu yalmzca insanm akhyla bu
lup yarathg1 bir bahane, c;iinkii yiirek her zaman vakit bulup 
sozciikleri bir araya getirmek zahmetine katlanmaz. Tann in
sam yarath ve insan ic;inde ya�asm diye diinyay1 yarath, sam
nm Tann insan olsa kendinin de ic;inde ya�amak isteyecegi bir 
diinya yaratm1�hr - iistiinde yiiriimek ic;in yer, biiyiik orman
lar, agac;lar ve su, ve orada ya�ayacak olan av hayvanlan. Belki 
insamn ic;ine hayvanlan avlay1p oldiirmek arzusunu koymad1 
ama insan heniiz Tann olmad1gmdan, onun bu arzuyu duyaca
gm1, kendi kendine ogrenecegini 0 biliyordu -" 

"insan ne zaman Tann olur?" dedi Wyatt. 
"Sanmm her erkek ve kadm, o anda evli olsunlar olmasm

lar, o zaman ya da daha sonra evlensinler ya da hie; evlenme
sinler, ikisinin birlikte oldugu o anda Tannd1rlar." 

"O zaman bu diinyada benim upuzun bir sopayla bile do
kunmak istemeyecegim baz1 Tannlar var," dedi Edmonds. 
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Kahve fincamm rnasaya koyup Wyatt'a bakh. "Ve bunlarm ara
smda ben de vanrn. Eger ogrenrnek istedigin buysa. Ben yat
rnaya gidiyorurn." Gitti. Otekilerde genel bir hareketlenrne ol
du. Sonra hareket duruldu; hepsi gene rnasanm \evresine dizil
diler, ya�h adarna bakrn1yorlard1, sanki onlan orada tutan onun 
huzurlu, al\ak sesiydi, hpk1 agirhg1 olrnayan eliyle tuttugu, ba�
lan suyun iistiinde yiizen atlar gibi . U\ zenci -a�\1, onun yar
d1rnc1s1 ve ya�h Isham- rnutfak \admnm giri�inde oturuyor, 
onlar da dinliyordu, ii\iiniin de yiizleri karanhk, hareketsiz, 
dii�iinceli .  

"ikisini de koydu buraya: insam ve kovalay1p oldiirecegi 
av1; onceden biliyordu. 'Oyle olsun,' derni�tir 0 sanmrn; sam
nrn sonu\ta olacaklan bile biliyordu onceden. 'Ona �ans tam
yacag1rn. Av1 kovalay1p oldiirrnek arzusu ve giiciinii verrnekle 
birlikte, onu uyanp yaphg1 �eyin onceden bilincinde olrnasm1 
da saglanrn. Yozla�hrd1g1 ormanlarla tarlalar, kokiinii kuruttu
gu avlar SU\Unun ve giinahmm sonucu olur, irnzas1 ve cezas1 
olur,' derni�tir. - Yatrna vakti," dedi. Sesi, ses tonu hi\ degi�rne
mi�ti. "Kahvalh saat dortte Isham. Giine� dogrnadan yerde et 
istiyoruz," dedi.  

Sac soba giiriil giiriil yamyordu, \adir ismrn1�, yerdeki \a
rnurun d1�mda kururnaya yiiz tutrnu�tu. Edmonds \Oktan bat
taniyelerine sannrn1�, duvara donrnii�, hareketsiz yatiyordu. 
Isham ya�h adarnm kendi yatagm1 da yaprn1�h - eski, portatif, 
saglarn, dernir karyola, yeterince yurnu�ak olrnayan kirli yatak, 
y1pranrn1�, sik s1k y1kand1gmdan y1llar ge\tik\e gitgide daha az 
is1tan battaniyeler. Arna \adir s1cakh. Az sonra rnutfak terniz
lenip kahvalh i\in haz1rlanmca, gen\ zenci gelip sac sobanm 
oniinde, zarnan zarnan onu uyand1np sobaya odun atrnas1m 
saglayacaklan bir yerde yatacakh. 0 zarnan bu gece uyuyarna
yacagm1 anlad1, arhk kendi kendine belki uyurum dernek ge
regini de duyrnuyordu. �irndi iyiydi her �ey. Giin bitrni�ti ve 
oniinde gece vard1, arna korkrnuyor, tedirginlik duyrnuyordu. 
Belki de, diye dii�iindii, bunun i(:in geldim ben; avlanmaya degil, 
bunun i(:in . Yann eve donecek bile olsam gene de gelirdim. Ostiinde 
yalmz bolla�rn1� yiin i\ \arna�1rlan, katlad1g1 gozliigii eskimi� 
k1hfmda, yastigm altmda, kolayca eri�ebilecegi bir yerde, ince 
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bedeni y1pranm1� eski yatagm i;ukuruyla battaniyelerin arasm
daki oyuga yerle�mi�, sirt iistii yath, ellerini gogsiinde kavu�
turup gozlerini kapad1; bu sirada otekiler soyunup yathlar, son 
tek tiik konu�malar da horlamalara donii�tii. 0 zaman gozleri
ni ai;h, sobadaki alevlerin yagmur mmlhh i;ad1r bezinin hare
ketsiz gobeginde yava� yava� sonen yans1masma bakarak, bir 
i;ocuk gibi huzurlu ve sessiz yath, yans1ma daha da solukla�a
cak, sobanm oniindeki iki tahtamn iistiinde yatan zenci geni; 
kalk1p oturarak, sobay1 besleyip gene yatacakh. 

Bir zamanlar bir ev vard1. Altm1� y1l once, Biiyiik Delta'nm 
Jefferson'dan yalmz elli ki lometre uzakta oldugu giinlerde. 
'61 ve '62 ve '63'te babasmm komutam olan Binba�1 de Spain 
ile kendi kuzeni (agabeyi, hem de babas1 olan kuzeni) onu ilk 
kez ormana gotiirdiiler. Ya�h Sam Fathers hayattayd1 o zaman; 
kolelik doneminde dogmu�tu Sam, annesi zenci bir kale, ba
bas1 Chickasaw reisiydi. Ona silah atmay1 ogreten Sam'di, yal
mz ne zaman ate� edi lecegini degil, aym zamanda ne zaman 
ate� edilmemesi gerektigini de ogreten; yarm sabahki gibi bir 
kas1m sabah1 ya�h adam onu ormanda dosdogru geyigin ge
i;ecegini bildigi biiyiik servinin oraya gotiirmii�tii, geyigin 
tam tamma nereden gei;ecegini bil iyordu, i;iinkii geyigin da
marlarmdaki kanda bulunan bir �ey Sam Fathers'ta da vard1, 
yetmi� ya�mdaki ya�h adamla on iki ya�mdaki i;ocuk sirtlan
m agacm kocaman govdesine verip beklemi�lerdi; ortada yeni 
atan �afaktan ba�ka bir �ey yoktu; sonra birden, nereden orta
ya i;1khg1 belli olmayan duman renkli, hlZlyla ihti�amh geyik 
goriindii: Ve Sam Fathers, "�imdi. C::abuk ate� et ve yava� ol," 
dedi: C::ocuk tiifegini dogrult tu, tiifek i;abuk ama acelesiz patla
d1 ve o, yerde yatan, hiilii bir �eyi yokmu� gibi goriinen geyige 
dogru yiiriidii ve geyik hiilii o muhte�em h1zmm ona verdigi 
�ekli koruyordu, Sam'in b1i;ag1yla geyigi kanath, Sam elini s1-
cak kana bahrd1, o titrememeye i;ah�arak, ali;akgoniilliiliikle 
ama aym zamanda gururla beklerken Sam Fathers onun yiizii
nii sonsuza dek damgalad1; i;ocuk o zaman bunlan sozciiklere 
dokemezdi: Seni oldurdum, davranz?larzm senin hayattan ayrzlt? tnz 
utandzrmaszn .  Benim davranz?tm bundan sonra sonsuza dek senin 
olUmun gibi olsun; onu bunun ii;in damgalam1�h Sam, bunun 
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ic;in ve bundan fazlas1 ic;in: McCaslin ve kendi, vah�i ormanm 
degil, evci lle�tirilmi� topragm oniinde kar�1 kar�1ya kald1kla
n o giin ic;in. 0 eski haks1zhk ve ay1p, her ne kadar haks1zh
g1 gideremese, ay1b1 silip atamasa da, en azmdan haks1zhg1 ve 
ay1b1 yads1yabilir ve toprag1 sahiplenmeyi reddedebilirdi; on 
dart ya�mda, her �eyi ogrendiginde, eli erince, bunlarm her 
ikisini de yapabilecegini sanm1�h; yirmi bir ya�mda eli ermi�
ti ama bunlarm hic;birini yapamayacag1m anlad1, ama en azm
dan haks1zhg1 ve ay1b1 ilke olarak yads1yabilir, ve en azmdan 
toprag1 sahiplenmeyi gerc;ekten reddedebilirdi, en azmdan 
oglu ic;in; ve yaph da; yaphgm1 sand1: Sonra (arhk evlenmi�ti) 
hayvan tiiccarlannm kald1g1, arka sokaktaki pansiyonun arka 
odac1gmda, kansmm c;1plak bedenini ilk ve son olarak gordiigii 
giin, kendi ve kans1, bu kez aym topragm oniinde kar�l kar�l
ya geldiler, en azmdan oglunu aym haks1zhgm ve ay1bm pi�
manhgmdan ve ac1smdan kurtanp ona ozgiirliigiinii vermek 
istedi, onu kurtanp ozgiirliigiinii verirken de kaybetti oglunu. 
0 zamanlar bir ev vard1. Her kas1m aymda altmda iki hafta
lanm gec;irdikleri o c;ah onun yuvas1 olmu�tu. Her ne kadar o 
zamandan bu yana sonbaharda iki hafta siiresince c;ad1rlar
da kalm1� olsalar da, her zaman iki yil arka arkaya aym yerde 
kamp kurmam1� olsalar da ve �imdiki arkada�lan, o evde bir
likte kald1g1 ki�ilerin ogullan, torunlan olsa da ve neredeyse 
elli yildir evin kendisi de ortadan kalkm1� olsa da, yuva inanc1, 
duygusu gec;memi�, yalmzca evden c;adir bezine ta�mm1�h. Jef
ferson'da bir evi, kiic;iik olmakla birlikte iyi bir evi vard1; orada 
bir kans1 olmu�, onunla ya�am1� ve onu kaybetmi�ti; aslmda 
kendi ve alkolik ya�h akilh ortag1 ic;ine ta�mmak ic;in evi ya
p1p bitirmeden onceki kira odasmda kaybetmi�ti kansm1: Arna 
kaybetmi�ti c;iinkii kans1 onu seviyordu. Ancak kadmlar o ka
dar c;ok �ey umarlar ki. Tutkuyla istedikleri �eylere sahip ola
bileceklerini tutkuyla umarlar, omiirleri bunun hic;bir zaman 
olmayabilecegine inanmay1 ogrenecek kadar uzun degildir: Ve 
olmii� kansmm dul yegeni ile c;ocuklan evde ona bak1yordu, 
rahah yerindeydi, istekleri, gereksinimleri, hatta ya�h bir ada
mm can s1k1c1 kiic;iik orgii i�leri akrabalarca, ya da en azmdan, 
diinyadaki biitiin insanlar arasmdan sevip tapmak ic;in sec;tigi 
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ki�inin akrabalarmca yerine getiriliyordu. Ancak o duvarlarm 
arasmdaki siireyi kas1m aym1 bekleyerek ger;iriyordu, r;iinkii 
r;amur tabamyla r;ad1r ve yeterince geni� olmayan, yumu�ak ol
mayan, s1cak bile olmayan bu demir karyola onun yuvas1yd1, 
kas1mdaki iki haftanm d1�mda gormedigi, ir;lerinde hir;birinin 
adlan onun tamd1g1 adlar -de Spain ve General Compson ve 
Ewell ve Hogganbeck- olmayan bu adamlar da herkesten r;ok 
akrabalanydi. �iinkii buras1 onun memleketiydi -

Genr; zencinin gOlgesi r;admn tavanmda yiikseldi.  Yiikselip 
sobamn sonmekte olan k1v1lc1mlarmm yans1masm1 orttii, so
banm demir agzma beslenen odun parr;alanyla alevlenen par
lak yans1ma yukarlardaki r;adir bezine vurdu. Ancak zencinin 
golgesi gitmedi, eniyle boyuyla tavanm biiyiik bir boliimiinii 
kaplayan golge ayakta duruyordu; sonunda ya�h adam bir dir
seginin iistiinde dogrulup bakh. Zenci degil, kendi akrabas1yd1 
bu, 0 konu�unca oteki, ate�in k1zilhgmda keskin hatlan beliren 
as1k, insafs1z profilini ona r;evirdi: 

"Bir �ey yak," dedi Edmonds. "Sen uyu gene." 
McCaslin, "Will Legate deyince akhma geldi, ger;en sonba

harda da geceleri burada uyumakta giir;liik r;ekiyordun. Arna 
o zaman buna rakun avlamak diyordun. Yoksa bu ad1 takan 
Will Legate miydi?" dedi. bteki yamtlamadi. Sonra doniip yat
h. Hala dirsegine dayanan McCaslin otekinin golgesi tavandan 
inip kayboluncaya, uyuyan oteki golgelerin arasma kan�mcaya 
kadar bak1p bekledi. "Tamam," dedi. "Biraz uyumaya r;ah�; ya
rm kampa et gelmeli. Ondan sonra istedigin kadar uyamk ka
labilirsin." Gene yatt1, ellerini gogsiinde kavu�turup, sobanm 
alevlerinin r;admn tavamndaki yans1masm1 seyretmeye koyul
du. Yans1ma gene hareketsizle�mi�ti, taze odun kabul edilmi�, 
uyum saglanm1�h, r;ok ger;meden yans1ma solukla�maya ba�la
yacak, genr; bir adamm aniden parlayan tutkusuyla tedirginli
ginin son yank1sm1 da birlikte gotiirecekti. Biraz uyamk yatsm, 
diye dii�iindii: Bir giin uzun siire hit; k1mildamadan, doyum
suzlukla bile tedirgin olmadan, yatacak. Bu ortamda uyamk 
yatmak onu sakinle�tirir, heniiz kirk ya�mdaki bir adam1 sa
kinle�tirebilecek bir �ey varsa. Evet, diye dii�iindii; kirk ya�m
da, ya da otuz, hatta heniiz bir;imlenmemi� genr; bir r;ocugun 
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titreyen, ate�li uykusuzlugu; r;ok ger;meden r;adir, yagmur m1-
nlhh kiire yeniden onunla doldu. Sirt iistii, gozleri kapah, solu
gu bir r;ocugunki kadar sakin, onu dinleyerek yath - bu hir;bir 
zaman sessizlik olmayan sessizlik r;ok r;ok biiyiiktii. Neredey
se gorebiliyordu onu, zamamn otesinden gelen, koskocaman 
sessizlik, yiikseklerden a�ag1ya bak1yor, dii�iinceli dii�iince
li, k1sac1k tek bir hafta sonra r;ekip gidecek ve ondan sonraki 
haf ta yalmzhgm ir;inde hir;bir iz, hir;bir i�aret birakmayacak 
olan bu kiir;iiciik, bu gelip ger;ici insan toplulugunu izliyordu. 
�iinkii buras1 onun kendi memleketiydi, hir;bir zaman en kii
r;iik bir parr;asma sahip olmam1�h ama onundu. Toprak sahibi 
olmak istememi�ti, sonunda topragm ba�ma gelecek felaketi 
ar;1kr;a gordiikten sonra bile istememi�ti bunu, baltanm ve teste
renin, kiitiikleri ta�1mak ir;in yapilan tren yollannm, daha son
ra da dinamitin ve traktor izlerinin oniinde vah�i topraklarm 
yildan yila geriledigini gormii�, gene de onlara sahip olmak is
tememi�ti, r;iinkii toprak kimsenin mah degildi. Herkese aitti; 
tek yapilacak �ey onu iyi kullanmakh, alr;akgoniilliiliikle ve gu
rurla. 0 zaman birden neden hir; toprak sahibi olmak isteme
digini, en azmdan insanlarm ilerleme dedigi �eyin o kadanm 
durdurmak, en azmdan kendi omriiniin uzunlugu siiresince 
topragm kotii kaderine kar�1 koymak istemedigini anlad1. Bu
nun nedeni, vah�i topraklarm tam yeteri kadar olmas1yd1. ikisi
ni -kendini ve vah�i topraklan- ya�1t gibi goriiyordu - ilk solu
gunu ald1g1 zamana gore ormanla kendi r;agda� degillerdi ama, 
avc1 olarak, orman insam olarak ger;irdigi siire ir;inde ormamn 
ya�1 kendine verilmi�ti, ve o da bunu, o ya�h Binba�1 de Spa
in'den ve ona avlanmay1 ogreten o ya�h Sam Fathers'tan ahp, 
seve seve, alr;akgoniilliiliikle, sevinr;le ve gururla kabul etmi�
ti; ormanla ikisinin omrii aym zamanda sona ermekteydi, git
tikleri yer bir unutulma, bir hir;lik degildi, zaman ve mekan
dan bag1ms1z bir boyuttu; orada, delirmi� eski diinya adamlan 
mermilere donii�tiirsiin diye pamuk ekmek ir;in bozulup mate
matiksel karelere boliinmii� agar;s1z topraklarda bir kez daha 
her ikisi ir;in bol bol yer bulunacakh - bir siire tamy1p sevdigi, 
kendilerinden biraz daha fazla ya�ad1g1 eski insanlarm adla
n, yiizleri gene balta girmemi� yiiksek agar;larm, gaze bile ge-
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c;it vermeyen s1k c;ahhklarm arasmda dola�acak, aliimsiiz avlar 
yorgunluk bilmeyen kapeklerin yaygarasmm aniinde sonsuza 
dek ko�acak, sessiz tiifeklerle vurulup dii�ecek, sonra Ziimrii
diianka gibi gene kalkacaklardi. 

Uyumu�tu. $imdi lamba yamyordu. D1�arda karanhkta, en 
ya�h zenci, Isham, ka�1kla teneke bir tavanm dibine vuruyor, 
"Kalkm, saat dart; kahvenizi ic;in. Kalkm, saat dart; kahvenizi 
ic;in," diye sesleniyordu; c;adir giyinenlerin alc;ak sesli konu�
malanyla doluydu, ve Legate'in sesi, "C::1km burdan, birakahm 
uyusun Ike Amca. Uyandmrsamz o da kalkar; bizle gelir. Bu 
sabah ormanda ne i�i var," diyordu. 

0 da k1mildamad1. Gazleri kapah, hafif hafif sakin soluk
lar alarak yath, adamlarm birer birer c;adirdan c;1khklanm duy
du. Mu�ambanm altmdaki masadaki sabah kahvalhs1 seslerini, 
sonra gidi�lerini dinledi - atlar, kapekler, kaybolup giden son 
ses, geride yalmz kahvalhy1 kaldiran zencilerin sesleri kaldi. 
Belki geyigin yatt1g1 yeri bulan ilk tazmm uzaktan gelen ilk tiz 
havlamasmm islak ormanda c;mlad1g1m da duyard1 birazdan, 
ondan sonra gene uyurdu - C::admn mu�amba kap1s1 kalk1p in
di. 0 gazlerini ac;amadan demir karyolaya bir �ey c;arph, bir el 
battaniyenin iistiinden dizine yap1�h. Edmonds'h bu, tiifek ye
rine c;ifte vard1 elinde. Sert bir sesle h1zh h1zh konu�tu: "Kusu
ra bakma, uyandird1m. Biri gelecek -" 

"Uyamkhm," dedi McCaslin. "Bugiin bu c;ifteyi kullanacak 
m1s1n?" 

"Daha diin ak�am, et istiyorum demedin mi sen bana?" de
di Edmonds. "Biri gelecek -" 

"Ne zamandan beri av etini tiifeginle getirmekte giic;liik 
c;ekiyorsun?" 

"Tamam," dedi ateki, aym sert, denetimli, afkeli sab1rs1zhk
la. 0 zaman Mccaslin onun elinde kalm, uzun bir zarf gardii. 
"Bu sabah birisi bana bir haber getirecek. Belki de gelmez. Gelir
se haberi getirene bunu ver ve ona Hayir dedigimi sayle," dedi. 

"Ne gelecek?" dedi McCaslin. "Kime diyecegim?" Ed
monds zarfi battaniyenin iistiine sertc;e koyup c;admn giri�ine 
yanelirken, o da dirseginin iistiinde yan dogrulmu�tu, ic;i do
lu ag1r zarf yataktan kay1p dii�mek iizereyken yakalad1, kag1d1 
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yoklaymca, i\ini a\1p gormii�\esine bunun kalm bir deste para 
oldugunu anladi. "Dur, bekle," dedi. "Dur:" - akrabadan faz
la, ya�\a biiyiik olmaktan da fazlayd1, bu nedenle oteki kap1y1 
tutup geri dogru bakarak durakladi, o zaman McCaslin d1�ar
da giiniin agard1gm1 gordii. "O kadma Hayir de," dedi. "Say
le ona." Birbirlerine bakhlar - dagm1k yatagm iistiindeki soluk, 
uykulu, ya�h yiiz, daha gen\ olanm ofkeli ve hem de soguk 
olan, esmer, as1k surah. "Will Legate hakhym1�. Rakun avla
mak dedigin buydu demek. Ve �imdi de bu." Zarf1 kaldirmadi. 
Onu gostermek i\in bir hareket yapmad1. "Ona ne soz verdin ki 
�imdi yiiziine bak1p geri almaya cesaret edemiyorsun?" 

"Hi\!" dedi oteki. "Hi\! Hepsi bu. Ona Hay1r dedigimi soy
le." Gitti . �admn kap1s1 d1�an aym yagmur dolu hafif aydmhga 
ve siirekli yagan yagmurun mmlhsma dogru kalk1p geri indi, 
ya�h adam1 bir dirseginin iistiinde yan kalkm1�, titreyen oteki 
elinde zarf1 tutarak b1rakh. Daha sonra, yakla�an deniz motoru
nun sesini daha oteki gozden kaybolmadan duymaya ba�lam1�h 
gibi geldi ya�h adama, sanki hi\ ara olmam1� gibiydi: Aym so
lugun ahmp verilmesi gibi, d1�an dogru a\ilan \ad1r kap1smm 
yagmur dolu hafif aydmhga kar�1 dii�mesiyle, yeniden a\ilmas1 
sanki aym saniyede olmu�tu -once motorun gittik\e artan, yak
la�hk\a yiikselen sesini, sonra sesin birden kesildigini, motorun 
burnunun k1y1ya yana�mas1yla, sesin dalgaya kan�1p, bir mu
mun aniden sonmesi gibi sustugunu duydu, zencilerin en gen
ci, gen\ \Ocuk, kap1y1 kaldmnca bir an tekneyi gordii- yukan 
dogru egimli duran motorun yamnda, k1\ta tek bir zenci oturan 
kii\iik bir sandal; sonra kadm girdi, ba�mda bir erkek �apkas1, 
iistiinde bir erkek yagmurlugu, ayagmda lastik \izmeler, elin
de battaniyeye sanh bir \lkm, oniinii iliklemedigi yagmurlugun 
ucunu bir eliyle \lkmm iistiine tutuyor: Bir �ey daha getiriyor 
\ad1ra, Isham'm konugu haber vermek i\in kendi gelmeyip ye
rine gen\ zenciyi gondererek zaten soyledigi, onu uyard1g1 �eyin 
ne oldugunu az sonra anlayacak; elle tutulmaz bir �ey bu, kotii 
bir koku; \admn kap1s1 sonunda gen\ zencinin arkasmdan ka
pand1 ve yalmz kald1lar - kadmm heniiz belirgin olmayan yiizii 
gen\ti ve kara gozliiydii, garip bir bi\imde renksizdi ama hasta 
bir goriinii�ii yoktu, giysilerine kar�m bir koylii yiizii de degildi 
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bu yiiz, �imdi torbala�m1� kirli i<; <;ama�1rlan ile kal<;alarma do
lanan battaniyelerin i<;inde elindeki zarf1 tutarak demir karyola
da dimdik oturan ya�h adama bak1yordu. 

"Bu onun <;ocugu mu?" diye bagird1 ya�h adam. "Yalan 
soyleme bana." 

"Evet," dedi kadm. "Gitmi�!" 
"Evet. Gitti. Onu burada k1shramayacaksm. Bu sefer ol

maz. Sanmam ki sen bile onu burada bulmay1 ummu� olasm. 
Sana bunu birakh. i�te." Zarf1 elinde <;evirdi, almak ister gibi 
degil, <;iinkii zaten elinden birakmam1�h ama sanki o zamana 
kadar soz dinleyen eli ile beyninin ona yapmasm1 emrettigi �ey 
arasmda uyum saglamaya <;ah�ir gibi; sanki daha once boyle 
bir hareketi hi<; yapmam1� gibi, sonunda zarf1 uzath; yeniden, 
"i�te. Al �unu. Al �unu," dedi. Sonra onun gozlerinin, gozlerin
den <;ok bak1�larmm farkma vard1, k1z, bir <;ocugun derin dii
�iincelere dalm1�, sonsuz i<;tenlikli bak1�1yla siiziiyordu onu. 
Zarfi ve onun zarf1 uzatirken yaphg1 hareketi gordiiyse bile 
belli etmedi. 

"Siz Isaac Amca'sm1z," dedi.  
"Evet," dedi o. "Arna onemi yok. i�te. Al �unu. 0 sana Ha

yir dedigini soylememi istedi." K1z zarfa bakh, sonra onu aldi. 
Zarf kapatilm1�h, iistiinde yaz1 yoktu. Ya�h adam k1zm, on yii
ziine bakhktan sonra tek eliyle tuttugu zarfm ko�esini di�leriy
le yirtarak bagh para destesini battaniyenin iistiine silkelemesi
ni, sonra paralara goz bile atmadan bo� zarfm i<;ine bakmasm1, 
sonra zarf1 di�lerinin arasma ahp yirthktan, iyice a<;hktan son
ra buru�turup atmasm1 izledi.  

"Bu yalmz para," dedi k1z. 
"Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Onu bu <;ocugu yapa

cak kadar uzun zamandir tamyorsun, ya da o kadar s1k gor
diin, gene de ondan daha ba�ka bir �ey bekleyemeyecegini og
renemedin mi?" 

"�ok s1k gormedim. �ok uzun zaman da. Yalmz ge<;en 
sonbahardaki o hafta, bir de ocakta bana haber yollad1, birlik
te Bati'ya, New Mexico'ya gittik. Alh hafta kald1k; orada hi<; ol
mazsa ona yemek yaphg1m, giysilerine bakhg1m evde uyuyabi
liyordum -" 
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"Arna evlilik degil," dedi o. "Evlilik degil. Sana bu sozii 
vermedi. Bana yalan soyleme. Soz vermesi gerekmezdi." 

"Hayir. Soz vermesi gerekmezdi. Soz vermesini istemedim. 
Ne yaphg1m1 biliyordum. Sanmm �eref duygusu ad1m ver
digi bir �eyin etkisiyle, kurallar dedigi bir �eylerin bunu son
suza kadar yasaklad1g1m bana a<;lk\a soylemesinden \Ok once 
ben bunu bil iyordum. Ve biz anla�m1�hk. 0 New Mexico'dan 
aynlmadan once emin olmak i<;in bir kez daha konu�up anla�
tik. Hepsinin bu oldugu konusunda. Ona inand1m. Hayir, bu
nu demek istemiyorum; kendime inand1m demek istiyorum. 0 
zaman arhk onu dinlememeye ba�lam1�hm, <;iinkii arhk uzun 
siiredir bana duymak zorunda oldugum herhangi ba�ka bir �ey 
soylemez olmu�tu. Liitfen �u konu�may1 birak diyecek kadar 
bile dinlemiyordum arhk onu. Kendimi dinliyordum. Ve inan
d1m. inanm1� olmahy1m. Nasil inanmazd1m ki, o arhk gitmi�ti 
ve, anla�hg1m1z gibi, bana yazmad1, yalmz Vicksburg'deki ban
kaya ad1ma para yolluyordu, anla�hg1m1z gibi, paranm kimden 
geldigi belli degildi. Demek inanm1� olmahyd1m. Emin olmak 
i<;in ge<;en ay ona mektup bile yazd1m ama zarf a<;ilmadan geri 
geldi, ben de emin oldum. Hastaneden <;1k1p geyik mevsimi ge
<;inceye kadar kalmak i<;in bir oda kiralad1m, boylece kendi go
ziimle goriip emin olacaktim ve diin arabamz ge<;erken ben yo
lun kenarmda bekliyordum, o beni gordii ve ben emin oldum." 

"O zaman istedigin nedir?" dedi o. "Ne istiyorsun? Ne 
bekliyorsun ?" 

"Evet," dedi k1z. Ya�h adam, beyaz sa<;lan yashkta dagil
m1�, gozliiksiiz gozleri odakla�amad1g1 i<;in bulamk, renkli k1-
s1mlan, gozbebekleri yok gibi, k1za dik dik bakarken, onun 
kendisini yeniden bir <;ocugun ciddi, dikkatli, dii�iinceli ve 
yans1z bak1�lanyla siizdiigiinii gordii. "Onun biiyiik biiyiik -
durun bir dakika- biiyiik biiyiik biiyiik biiyiikbabas1 sizin bii
yiikbabamzd1. Mccaslin. Yalmz sonradan Edmonds oldu adla
n. Bundan da fazlas1 var. Buddy Amca, ba�ka ad1 olmad1gmdan 
Tomey'nin Terrel dediginiz ki�iyle evlendirmek i<;in Tennie'yi 
pokerde Bay Beauchamp'tan kazand1g1 giin, kuzeniniz McCas
lin oradayd1. Arna ondan sonra Edmonds ad1m aldilar." K1z 
gozlerini k1rpmadan, o heyecans1z dikkatli bak1�1yla neredeyse 
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sakin sakin onu siiziiyordu -olii donuklugundaki solgun yiiz
de iri, kara, dipsiz gozler; ancak bu yiiz ya�h adama hi<; de olii 
goriinmiiyordu, tam tersine gen<; ve canhyd1, inamlmaz, bozul
maz bir canhhg1 vard1-, konu�urken yalmz herhangi bir yere 
bakmamakla kalm1yor, aym zamanda bir kimseyle degil kendi 
kendisiyle konu�ur gibi konu�uyordu. "Ben onu erkek yapar
d1m. Daha erkek olmam1�. Siz onu �1martm1�s1mz. Siz ve Lucas 
Amca ve Mollie Teyze. Arna en <;ok da siz." 

"Ben mi?" dedi o. "Ben mi?" 
"Evet. Biiyiikbabasma kendine ait olmayan o toprag1 verdi

giniz zaman, yasal olarak, hatta vasiyetle bile yans1 bile onun 
olmayan topragi ." 

"Bunun da onemi yak," dedi o. "Bunun da onemi yak. 
Sen," dedi o, "sen iiniversiteye bile gitmi� gibi konu�uyorsun. 
Kuzeyli gibi bile konu�uyorsun neredeyse. Delta'daki yoksul 
beyazlarm pasakh yosmalarma benzemiyorsun. Gene de, san
daldan dii�en bir yiyecek kutusu yiiziinden kasabaya giden bir 
adamla yol ortasmda tam�hn. Bir ay sonra da birlikte ya�amak 
i<;in onunla gittin, sonunda bir <;ocuk yaptm: Ve sonra, kendin 
soyledin, o, �apkasm1 ahp, ho�<;a kal deyip \lklp giderken otu
rup bekledin. Delta'nm yoksul beyaz1 bile yosmasma bundan 
daha iyi bakard1. Akrabalarm yak mu senin?" 

"Var," dedi k1z. "Onlardan biriyle oturuyordum. Vicks
burg'de teyzemle. iki yil once babam oliince geldim yanma; 0 
zaman Indianapolis'te oturuyorduk. Arna burada, Aluschasku
na'da bir i� buldum, ogretmenlik, <;iinkii teyzem duldur, bir sii
rii <;ocugu var, eve <;ama�ir ahp y1k1yordu, ona dest-" 

"Eve <;ama�ir m1 ahp y1k1yordu?" dedi ya�h adam. "C::a
ma�ir m1 y1k1yordu?" Dagm1k sa<;lanyla yerinden f1rlad1, otur
dugu yerde bir koluna yaslamp kendini arkaya ath. 0 zaman 
anlad1 k1zm <;adira getirdigi �eyin, ya�h Isham'm kendi gelecek 
yerde o genci gondermekle ona anlatmak istedigi �eyin ne ol
dugunu - soluk dudaklar, soluk, olii goriinii�lii ama hastahk
h olmayan bir cilt, koyu, trajik, onbilgili gozler. Belki bin ya da 
iki bin yzl sonra Amerika'da, diye dii�iindii. Arna �imdi degil! �imdi 
degil! Sesini yiikseltmeden, �a�kmhk, ac1ma ve ofkeyle bagird1: 
"Sen zencisin!" 
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"Evet," dedi k1z. "James Beauchamp -bir soyad1 vard1 ama 
siz ona Tennie'nin Jim derdiniz- benim biiyiikbabamd1. Size 
Isaac Amca dedim." 

"Ve o bunu biliyor mu?" 
"Hayu," dedi k1z. "Bunun ne yaran olurdu ki?" 
"Arna sen biliyordun," diye bag1rd1 o. "Sen biliyordun.  Bu

raya gelmekle bekledigin neydi?" 
"Hie; ." 
"O zaman neden geldin buraya? Diin Aluschaskuna'da 

bekledim, beni gordii, dedin. Bu sabah neden geldin?" 
"Kuzey'e geri gidiyorum. Memleketime. Onceki giin kuze

nim beni teknesiyle getirdi. Leland'e gotiiriip trene bindirecek." 
"Git o zaman," dedi o. Sonra o zay1f, aCI ic;indeki sesini 

yiikseltmeden bagud1: "C::1k git buradan. Ben senin ic;in bir �ey 
yapamam! Kimse bir �ey yapamaz senin ic;in!" K1z k1mildad1, 
gene ona degil, c;admn giri�ine dogru bak1yordu. "Dur," dedi o. 
K1z gene soz dinleyip duraklad1, dondii. Ya�h adam para toma
nm ahp battaniyenin ayak ucuna koydu, sonra elini gene batta
niyenin altma soktu. "i�te," dedi.  

$imdi k1z ilk kez paraya bakh -k1sa, bo� bir bak1�-, son
ra gene bak1�lanm c;evirdi. "Gerek yok. 0 bana gec;en k1� para 
verdi. Vicksburg'e de gonderdi. Gec;imim sagland1. $eref ve ku
rallar da tamam. Hepsi ayarland1." 

"Al �unu," dedi o. Gene yiikselmeye ba�layan sesini denet
ledi. "$unu al, c;1kar c;admmdan." K1z karyolamn yanma ge
lip paray1 ahrken, o bir kez daha, "Dur," dedi. Oysa k1z daha 
egiliyordu, gitmek iizere donmemi�ti; ve ya�h adam oturdugu 
yerden elini uzath ama yeti�emedi, sonunda k1z elini, paray1 
tutan tek elini ona dogru uzath ve ya�h adam bu ele dokun
du. Tutmad1, yalmzca dokundu - ya�h adamm bogum bogum, 
kans1z, kemik hafifliginde, kemik kurulugundaki parmaklan 
bir saniye ic;in yaphg1 uzun yolculukta kaybolduktan sonra so
nunda yurduna varan giic;lii eski kamn akhg1 piiriizsiiz gene; 
ele dokundu. "Tennie'nin Jim," dedi. "Tennie'nin Jim." Elini c;e
kip gene battaniyenin altma koydu: $imdi gene sertc;e konu�tu: 
"Oglan olmah," dedi. "C::ogu zaman oglan olur bunlar. Kendi 
kendinin anas1 olan onun d1�mda." 
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"Evet," dedi k1z. "Oglan." Bir dakika daha durup ona bak
�ir an serbest eliyle yagmurlugun ucunu r;ocugun yiiziin
kaldiracakm1� gibi oldu. Arna yapmadi. Ya�h adam batta
�nin altmda k1milday1p bir kez daha Dur dediginde gene 
dii. 
"Arkam don," dedi ya�h adam. Kalk1yorum. Pantolonum 
" Sonra kalkamad1, sarmd1g1 battaniyelerin ir;inde titreye
oturdu; k1z doniip karanhk, sorgu dolu gozlerle ona bakh. 
:ada," dedi McCaslin, ya�h adamm zay1f, titrek sesiyle, sert
'C::ivide as1h. C::adir direginde." 
"Nedir o?" dedi k1z. 
"Boru!'( dedi l o sertr;e, "Boru." K1z paralan par;avra ya da 
bir mendil gibi yagmurlugun yan cebine soku�turup git-

:eneral Compson'un vasiyetnamesinde McCaslin'e birakhg1, 
i yekpare geyik bacag1 derisinden olan giimii� kakmah bo-
1 r;ivisinden indirdi. 
"Nedir?" dedi k1z. 
"Onun bu. Al." 
"Oyle mi?" dedi k1z. "Evet. Te�ekkiir ederim." 
"Evet," dedi o, sertr;e ve r;abuk r;abuk, ama �imdi sesinde
ertlik azalm1�h, konu�urken biisbiitiin gitti, yalmzca h1zh 
ela�hyd1 konu�mas1; arhk sesinin onu ele verdigini biliyor 
1 onu ne denetleyebiliyor, ne de konu�may1 birakabiliyor
"Tamam. Kuzeye geri git. Evlen: Kendi irkmdan biriyle. 
in ir;in tek kurtulu� yolu bu - bir siire, belki de uzun bir 
� ir;in. Beklemek zorunday1z. Kara derili bir adamla ev
Genr;sin, giizelsin, neredeyse beyazsm, senin Edmonds'ta 
lugun her neyse, onu sende bulan, senden bir �ey isteme-
istediginden az1m bekleyen, beklediginden de azm1 alan 

1e rastlayabilirsin, or; almaksa maksadm. 0 zaman biitiin 
lan unutursun, onun bir zamanlar var oldugunu -" so
da durdurabilecekti konu�may1 ve durdurdu, k1milda
lan duran k1zm gozleri, y1g1lm1� battaniyelerin ortasmda 
·an ya�h adama dogru bir an sessizce parladi. Sonra o da 
i. Orada durmu�, hala iistiinden sular damlayan parlak 
nurlugunun ir;inde, suya batm1� �apkanm altmdan sessiz
na bak1yordu . 
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"ihtiyar," dedi. "Oyle uzun ya�adm, o kadar i;ok �eyi unut
tun da, a�ka dair bildigin ya da duyumsad1gm ya da duydugun 
hii;bir �ey kalmad1 m1 aklmda?" 

Sonra da i;1k1p gitti. I�1k dalgas1 ve durmadan yagan yag
murun m1nlhs1 i;adirm ii;ine ve sonra d1�ma akh, i;adirm kap1s1 
dii�tii. Yeniden i;enesine kadar ii;ine gomiildiigii battaniyelerin 
altmda ellerini gogsiinde kavu�turup, yathg1 yerde titreyerek, 
soluk soluga motorun sesinin pat pat edip h1rlamasm1, once 
yiikseldikten sonra da yava�lay1p kaybolmas1m dinledi, son
ra i;adirda gene yalmzca sessizlik ve yagmurun sesi kald1. Ve 
soguk: Hafifi;e ama siirekli titreyerek yath. Bu Delta, diye dii
�iindii: Bu Delta. insanoglunun iki ku�ak i�inde batakl1klarzn1 kurut
tugu, �1plak b1rakt1g1, 1rmaklarzn1 yok ettigi bu Ulke; bunlarzn hepsi 
beyaz adamlar biiyiik �iftliklere sahip olabilsin, her gece Memphis 'e 
gitsin, kara derili adamlar biiyiik �iftlikler alszn, zencilere ayrzlm1� va
gonlarda Chicago'ya gidip Lakeshore Drive'da milyonerlerin apartman 
katlarznda ya�asznlar diye oldu; burada beyazlar kiraladiklarz �iftlik
lerde zenciler gibi, ortakp zenciler hayvanlar gibi ya�ar, pamuk ekilip 
yeti�tirilir, kaldmm �atlaklarznda bile adam boyu yiikselir, ve tefeci
lik ve ipotek ve iflas ve sonsuz servet, (:inli ve Afrikal1, Ari 1rktan ve 
Yahudi, hepsi birlikte yeti�ip tohumlarzn1 atiyor, sonunda, kim kimdir 
diye sormaya kimsenin ne vakti var ne de ald1rd1g1. .. . . .  Benim tam
d1g1m ormanlar bas bas bagmp bu yapilanlarm hesabm1 ne
den sormuyor diye �a�mamah: Ormamn ocii onu yok edenlerin 
kendi.  

�admn kap1s1 h1zla ai;1hp kapandi. 0, ba�1m i;evirip gozle
rini ai;manm d1�mda k1mildamadi. Gelen Legate'ti . 

"Ne var?" dedi o. 
"Roth'un b1i;agm1 anyorum," dedi Legate. "At almaya gel

dim. Bir geyik vuruldu." Elinde b1i;akla dogruldu, aceleyle giri
�e yoneldi. 

"Kim vurdu?" dedi McCaslin. "Roth mu?" 
"Evet," dedi Legate, kap1y1 kaldirarak. 
"Dur," dedi McCaslin. Birden k1milday1p dirsegine dayan

di. "Neydi vurdugu?" Legate bir an kaldird1g1 kapmm altmda 
durakladi. Ba�1m i;evirip bakmadi. 

"Geyik i�te Ike Amca," dedi sabirs1zhkla. "Fazla bir �ey de-
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gil." Gitti: C:::admn kap1smda bir kez daha solgun 1�1k, siirekli 
yagan, yas tutan yagmur dalgaland1. McCaslin gene yath, bat
taniye bir kez daha i;enesine kadar i;ekildi, agirhg1 olmayan el
leri bir kez daha bo� i;adirda gogsiinde kavu�tu. 

"Di�i geyik vurdu," dedi. 
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Kurtar Halkzmz Musa 

1 

Yiizii karayd1, piiriizsiiz, ne dii�iindiigii belli olmayan bir yiiz; 
gozler �ok fazla �ey gormii�tii. Zenci sa�lan diizenli dalgalar
la ba�1 bir kasket gibi kaplayacak bi�imde taranm1�, ba� cilah 
bir goriinii� alm1�h, sa�larm aynk yeri usturayla diizeltilmi�
ti, bronz bir heykel ba�1 gibi, yok edilmesi olanaks1z, dayamkh 
bir goriinii�ii vardi. Dstiinde, erkek giyimi satan magazalarda 
"tak1m" diye tamhlan spar bir k1yafet vard1, gomlekle pantolon 
bir ornek, aym a�1k kahverengi ka�e kuma�tan, fazla pahah, bir 
siirii plisesiyle fazla siislii bir k1hkh bu ve adam, �imdi kap1sm
da yirmi dort saat silahh bir nobet�i bekleyen, �elik bir hiicre
de, �elik bir karyolada yahyor, sigara i�erek kar�1smdaki �elik 
taburenin iistiinde, dizinde kocaman bir niifus say1m1 dosya
s1yla oturan, gozliiklii, gen�, beyaz bir adamm sorularma, gii
neyli ya da zenci olmak d1�mda, bu diinyada herhangi bir yere 
a it olabilecek bir sesle yamt veriyordu: 

"Samuel Worsham Beauchamp. Ya�, yirmi alh. Dogum yeri, 
Jefferson, Mississippi yakmlarmda. E� ve �ocuklar. Yok. Yok -" 

H1zh h1zh yazan niifus say1m memuru, "Dur," dedi. "Sen 
Chicago'da bu adla hiikiim g- ya�am1yordun." 

Oteki sigarasmm kiiliinii silkti, "Hayir, polisi oldiiren ba�
ka biriydi," dedi. 

"Peki. Meslek -" 
"Fazla �abuk zengin olmak." 
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"- yok." Niifus say1m memuru h1zh h1zh yazd1. "Anne ba
ba." 

"Kesinlikle. iki tane. Onlan hat1rlam1yorum. Beni biiyii
kannem biiyiittii." 

"Adi nedir? Hayatta m1?" 
"Bilmem. Mollie Worsham Beauchamp. Hayattaysa Carot

hers Edmonds'm Jefferson'dan yirmi yedi kilometre uzaktaki 
-;iftligindedir. Bitti mi?" 

Niifus say1m memuru dosyay1 kapay1p ayaga kalkti. bte
kinden bir iki ya� daha gen-;ti. "Burada kim oldugunu bilmez
lerse, seni nereye - memleketine nasil gidersin?" 

bteki sigarasmm kiiliinii silkti, Hollywood giysileriyle, 
ayaklarmda niifus say1m memurunun hayatta sahip olamaya
cag1 kaliteli ayakkabilarla, -;elik karyolada uzanm1� yatiyordu. 
"Bunun benim i-;in ne onemi var?" dedi. 

Boylece niifus say1m memuru aynld1, nobet-;i yeniden ka
p1y1 kilitledi. bteki sigara i-;erek -;elik karyolada yatmay1 siir
diirdii; bir siire sonra gelip pahah pantolonu kestiler, pahah 
berberde yapilm1� sa-;m1 hra� ettiler ve onu hiicresinden ahp 
gotiirdiiler. 

2 

Aym s1cak, giine�li temmuz sabahmda, Gavin Stevens'm yaz1-
hanesinin d1�mdaki dut agacmm yapraklanm sallayan s1cak, 
parlak riizgar yaz1hanenin i-;ine de esip, yalmzca havamn hare
ketinden kaynaklanan bir serinlik izlenimi yarahyordu. Riizgar 
bu kasaba avukatmm masasmm iistiindeki kag1tlan h1�irdath, 
masanm arkasmda oturan adamm, vaktinden once agarm1� ka
bank, kan�1k sa-;larmm arasmda esti -zay1f, zeki, hareketli bir 
yiiz, buru�uk keten tak1m elbise, yakasmdaki saat zincirinden 
Phi Beta Kappa anahtan sallamyor- Gavin Stevens, Phi Beta 
Kappa, Harvard'dan, Ph. D., Heidelberg'den; i�i ge-;imini sagla
makla birlikte, aym zamanda hobisi, ciddi ugra�1 ise, yirmi iki 
yildir bitiremedigi, Eski Ahit'in klasik Yunancaya -;evirisi. Esin
ti yalmz onun konugunu etkilememi� goriiniiyordu, oysa ko-
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nugun goriinii�ii, riizgarm oniinde yanm1� kag1t pan;alarmm 
bozulmam1� kiillerinden daha agir, daha saglam degildi - be
yaz ba�ortiisii ve bir \Ocugun giyebilecegi kadar kii\iik siyah 
has1r �apkanm altmdaki inamlmaz derecede ya�h yiiziiyle, kii
\iiciik, biizii�mii� bir zenci kadm. 

"Beauchamp m1?" dedi Stevens. "Bay Carothers Ed
monds'm \iftliginde oturuyorsun." 

"Ordan aynld1m," dedi kadm. "�ocugumu bulmaya gel
dim." Sonra, Stevens'm kar�1smda, iistiinde oturdugu sert is
kemleden �ark1 soyler gibi ba�lad1: "Roth Edmonds sath Benja
min'imi, M1s1r'da sath. Firavun'un elinde -" 

"Dur," dedi Stevens. "Dur Teyze." �iinkii bellegin, amm
samamn hklay1p yakalamak iizere oldugu bir �ey vard1. "Toru
nunun nerede oldugunu bilmiyorsan, onun ba�1mn dertte oldu
gunu nereden biliyorsun? Bay Edmonds onu bulmana yard1m 
etmedi demek mi bu?" 

"Onu Bay Roth Edmonds sath," dedi kadm. "M1sir'da sath. 
Nerede oldugunu bilmiyorum. Firavun'un elinde. Sen Kanun
sun. �ocugumu bulmak istiyorum." 

"Peki," dedi Stevens. "Bulmaya \ah�mm. Evine donmiiyor
san, kasabada nerede kalacaksm? Nereye gittigini bilmiyorsan, 
be� y1ldir haber de almam1�san onu bulmam biraz zarnan ala
bilir." 

"Hamp Worsharn'da kalacag1m. Karde�im o." 
"Peki," dedi Stevens. �a�1rmam1�h. Ya�h zenci kadm1 hi\ 

gormemi�ti ama Hamp Worsham'1 omiir boyu tamrd1. Kad1m 
gormii� bile olsa gene �a�irmazd1. Boyleydi bunlar. Ayn adlan 
olan, y1llar boyu tamd1gm1z, belki yammzda bile \ah�hrd1gm1z 
iki ki�inin bir giin tam bir rastlanhyla karde� oldugunu ogrene
bilirdiniz. 

Esinti olmayan s1cak hareketli lik i\inde oturup kadmm 
d1�ardaki dik merdivenlerden yava� yava�, gii\liikle inmesini 
dinlerken, torunu ammsad1. Bu olaym kag1tlan be� alh yil once 
Bolge Savc1hg1'na gitmeden onun masasmdan ge\mi�ti - Butch 
Beauchamp, kasabamn hapishanesine girip \Ikarak orada ge
\irdigi tek y1l i\inde gencin ta�1d1g1 ad buydu: Ya�h zenci kad1-
nm k1zmm \Ocuguydu, annesi onu dogururken olmii�, babas1 
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da birak1p gitmi�, bi.iyi.ikannesi ahp yeti�tirmi�, ya da yeti�tir
meye i;ah�m1�h. <;i.inki.i on dokuzunda i;iftligi birak1p kasabaya 
gelmi�, kumar ve kavga i;1karmak yi.izi.inden birkai; kez hapse 
girip i;1km1�, sonunda soygun amac1yla bir magazaya girerek 
daha ciddi bir sui; i�lemi�ti. 

Kendisini sui;i.isti.i yakalayan polise demir bir boruyla vur
mu�, polis de onu tabanca kabzas1yla yere devirmi�, yerde ya
tarken pari;alanm1�, kan dolu agz1yla, ofkeden gi.ili.imsemeyi 
andiran bir gori.ini.i� alan di�lerinin arasmdan si.irekli ki.ifi.ir 
etmi�ti . Sonra, iki gece sonra hapisten kai;m1� ve bir daha or
tada gori.inmemi�ti - daha yirmisine gelmemi� bir geni;, onu 
peydahlad1ktan sonra birak1p giden, �imdi de Devlet Hapisha
nesi'nde cinayetten yatan babasmdan ald1g1 bir �ey vard1 ii;inde 
- yalmz �iddet egilimi degil, aym zamanda tehlikeli ve koti.i bir 
tohum. 

i?te bulup kurtaracagzm ki�i bu, diye di.i�i.indi.i Stevens. <;i.in
ki.i ya�h zenci kadmm ii;ine dogan �eyden bir an bile ku�ku 
duymam1�h. Kadm i;ocugun nerede oldugunu, ba�mm ne i;e�it 
bir dertte oldugunu da bilse ona da �a�irmazd1, daha sonra asil 
i;ocugu bulup sorunun ne oldugunu bu kadar i;abuk ogrenme
sine �a�h. 

ilk di.i�i.incesi ya�h zenci kadmm kocasmm y1llardir i;ift
liginde ki rac1s1 oldugu Carothers Edmonds'a telefon etmekti. 
Arna kadma bak1hrsa Edmonds zaten bu i�e kan�may1 red
detmi�ti. Sonra s1cak ri.izgar karmakan�1k beyaz yelesinde 
eserken hii; k1mildamadan oturdu. 0 ilk yil i;ocugu Jefferson'a 
gonderenin Edmonds oldugunu ammsam1�h: Edmonds i;ocu
gu i;iftligin di.ikkamna girerken yakalam1�, i;iftlikten kovmu�, 
bir daha donmemesini emretmi�ti. �erif de polis de olmaz, diye 
di.i�i.indi.i. Daha geni�, daha �abuk bir arama . . . . . Yerinden kalk1p 
eski gi.izel panama �apkasm1 ald1, d1� merdivenleri inip ogle 
ba�lang1cmm havada as1h duran s1cagmda meydam gei;ti, ye
rel gazetenin yaz1hanesine geldi .  Yaz1 i�leri mi.idi.iri.i yerindey
di - Stevens'tan ya�h ama sai;lan daha az kirla�m1� bir adam, 
ince siyah boyunbagh, eski moda kolah beyaz bir gomlek ve 
i;ok �i�man: 

"Mollie Beauchamp admda ya�h bir zenci kadm," dedi Ste-
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vens. Kocas1yla Edmonds'm <;iftliginde oturuyor. Onun torunu. 
Hahrlar m1sm - Butch Beauchamp, be� alh yil once kasabaya 
gelip zamamm <;ogunlukla hapiste ge<;irdi, bir yil kald1, so
nunda bir gece onu Rouncewell'in magazasma girerken yaka
ladilar? Eh, �imdi ba�1 daha biiyiik bir belada, biiyiikannesinin 
hakh oldugundan hi<; ku�kum yok. Yalmz hem o kadmm, hem 
de temsil ettigim halkm iyiligi i<;in, umanm �imdiki bela iyice 
kotiidiir ve belki de bu son olur -" 

"Dur," dedi yaz1 i�leri miidiirii. Masasmdan kalkmasma 
bile gerek yoktu. Uzamp basm ajansmm haberini alarak Ste
vens'a verdi; haber bu sabah Joliet, Illinois'ten gelmi�ti: 

Mississippi zencisi, Chicago polisini Oldiirmekten idam 
edilecek, niifus sayzmz sorularzna verdigi yamtlar kim 
oldugunu ortaya pkard1 . Samuel Worsham Beauchamp -

Be� dakika sonra Stevens ogle s1cagmm biraz daha fazla asil
d1g1 bo� meydandan yeniden ge<;ti. Kald1g1 pansiyondaki og
le yemegine gidecegini dii�iinmii�tii ama, oraya gitmedigini 
fark etti. iistelik yazzhanenin kap1szn1 kilitlemedim, diye dii�iindii. 
Ancak, o kadm giine� altmda <;iftlikten kasabaya kadar yirmi 
yedi kilometre yolu nasil gelebilmi�ti. Belki yiiriimii� bile ola
bilirdi. "Anla�1ld1, neyi umdugumu soylerken demek istedigim 
o degilmi�,'' dedi yiiksek sesle. D1�ardaki merdivenleri <;1kh,
riizgarm dinmesiyle giine�in altmda ale_v alev yanan meydan
daki puslu s1cag1 arkada birakarak yaz1hanesine girdi. Durdu. 
Sonra, 

"Giinaydm Bayan Worsham," dedi. 
0 da <;ok ya�hyd1 - zay1f, dimdik, otuz y1l oncesinden bir 

�apkanm altmda eski zaman usulii sa<; bi<;imiyle, pash kara 
bir giysi i<;inde, elinde rengi karadan ye�ile donmii�, eski, sol
mu� bir �emsiye. Omiir boyu tamrd1 onu. Babasmdan kalan 
harap bir evde yalmz ba�ma ya�1yor, porselen boyama ders
leri veriyor, babasmm kolelerinden Hamp Worsham'la kans1-
nm yard1m1yla, pazarda sahlmak iizere tavuk ve sebze yeti�
tiriyordu. 

"Mollie i<;in geldim," dedi. "Mollie dedi ki siz -" 
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Stevens anlath; Bayan Worsham onu dinlerken, ya�h zen
ci kadmm da oturdugu sert iskemlede dik oturup pash �emsi
yesini dizlerine dayam1�h; kucagmda, solmu� ellerinin altmda, 
eski moda, boncuklu, neredeyse bavul kadar biiyiik bir \anta 
vardi. "Bu ak�am idam edilecek," dedi Stevens. 

"Bir �ey yapdamaz m1? Mollie ile Hamp'in anne babas1 be
nim biiyiikbabamm koleleriydi. Mollie'yle ikimiz aym ay i\inde 
dogduk. Karde� gibi birlikte biiyiidiik." 

"Telefon ettim," dedi Stevens. "Joliet'teki Hapishane Mii
diirii'yle, Chicago'daki Bolge SavCis1'yla konu�tum. Tarafs1zca 
yargilanm1�, iyi bir avukah varm1� - o tiirden. Paras1 varm1�. 
Say1 Piyangosu denen, onun gibilerin \Ok para kazand1g1 bir i� 
yap1yormu�." Bayan Worsham oturuyor, k1m1ldamadan bak1-
yordu ona. "Cinayet i�lemi�, Bayan Worsham. 0 polisi arkadan 
vurmu�. Koti.i babanm koti.i oglu. Sonradan itiraf etmi�, dogru
yu soylemi�." 

"Biliyorum," dedi Bayan Worsham. Stevens o zaman onun 
kendisine bakmad1gm1, hi\ degilse onu gormedigini fark etti .  
"Korkun\," dedi Bayan Worsham. 

"Cinayet de korkun\," dedi Stevens. "Boylesi daha iyi." 0 
zaman Bayan Worsham ona bakh. 

"Onu di.i�i.inmi.iyordum.  Mollie'yi di.i�i.ini.iyordum. Bilme
meli." 

"Evet," dedi Stevens. Gazetede Bay Wilmoth'la konu�
tum. Haberi basmamay1 kabul etti. Memphis gazetesine de 
telefon ederim ama belki bu nun i\in \Ok ge\ . . . . .  �if tlikte belki 
onun gordi.igi.i tek beyaz insan Bay Edmonds'hr, ona da tele
fon ederim, oteki zenciler duysalar bile eminim ona soylemez
ler. Sonra belki bir iki ay ge\ince ben oraya gider onun oldi.igi.i
ni.i, Kuzey'de bir yere gomi.ildi.igi.ini.i soylerim . . . . .  " $imdi Bayan 
Worsham onu yi.izi.inde oyle bir ifadeyle dinliyordu ki Stevens 
susmak zorunda kald1; Bayan Worsham sert iskemlede dimdik 
orurup, o susuncaya kadar ona bakh. 

"Onu memleketine, kendi yanma getirmek isteyecektir," 
dedi .  

"Onu mu?"' tdedi Stevens. "Cesedi mi?" Bayan Worsham 
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ona bakh. Ne sars1lm1�, ne de ay1plam1� bir ifade vard1 yiiziin
de. Yalmzca kadmlarm her zaman akrabalarma kar�1 duyduk
lan o yakmhg1 ve iiziintiiyii ifade eden bir bak1�h bu. Stevens 
dii�iindii: Bu szcakta kasabaya yiiriidii . Hamp onu pazara yumurta, 
sebze getirdigi at arabaszyla bzrakmadzysa. 

"Mollie'nin en biiyiik k1zmm, olmii� ilk \Ocugunun tek \O
cugu bu. Memleketine gelmeli." 

"Memleketine gelmeli," dedi Stevens al\ak sesle. "Hemen 
\aresine bakanm. Hemen telefon ederim." 

"Te�ekkiir ederim." ilk  kez k1mildad1, bir hareket yaph. 
Stevens onun elinin, s1k1 s1k1 tuttugu \antay1 kendine dogru 
\ektigini gordii. "Masraflar i\in odemeyi ben yapacag1m. Bir fi
kir verebilirseniz -" dedi .  

Dosdogru Bayan Worsham'm yiiziine bakarak, goziinii 
k1rpmadan yalan soyledi Stevens, "On-on iki dolar kar�ilar 
masraflan," dedi. "Onlar bir tahta kutu temin eder. Yalmz ta�1-
ma parasi." 

"Tahta bir kutu mu?" Bayan Worsham sanki Stevens bir 
\Ocukmu� gibi, gene o merakh, yans1z bak1�1yla onun yiiziine 
bakh. "Bay Stevens, \Ocuk onun torunu. Biiyiitmek i\in yamna 
ald1gmda ona biiyiikbabamm adm1 verdi - Samuel Worsham. 
Tahta kutu olmaz Bay Stevens. Anlad1g1ma gore her ay bir mik
tar odeyerek bir tabut almabiliyormu�." 

"Tahta kutu olmaz," dedi Stevens. Bunu aym, Memleketi
ne gelmeli, derken kulland1g1 ses tonuyla soylemi�ti. "Bay Ed
monds yard1m etmek isteyecektir, biliyorum. Anlad1g1ma gore 
ihtiyar Luke Beauchamp'm da bankada biraz paras1 varm1�. Ve 
izin verirseniz ben de -" 

"Buna gerek kalmaz," dedi Bayan Worsham. Stevens onun 
\antay1 a\hgm1 gordii; masanm iistiine, y1pranm1� kag1t bank
notlardan ve be�, on sentlerden ba�layarak penilere kadar gi
den madeni paralardan olu�an yirmi be� dolan saymasm1 izle
di. "Bu ilk masraflan kar�ilar," dedi Bayan Worsham. "Ona ben 
soylerim - Hi\ umut olmad1gma emin misiniz?" 

"Eminim. Bu gece olecek." 
"Ona soylerim." 
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"Benim de onu gormeye gelmemi ister misiniz? Onunla 
konu�mam1?" 

"iyi olur; te�ekkiir ederim." Sonra, gene dimdik, gitti; mer
divenlerden inen, gevrek, hafif, neredeyse canh ayak sesleri ke
sildi. Stevens, Illinois'teki hapishane miidiiriine, sonra da Joli
et'te cenaze i�leri yapan bir yere telefon etti. Sonra bo� meydam 
bir kez daha gec;ti. K1sa bir siire yaz1 i�leri miidiiriiniin yemek
ten donmesini beklemesi gerekti. 

"Onu buraya, memleketine getiriyoruz," dedi. "Bayan 
Worsham ve sen ve ben ve birkac; ki�i daha. Maliyeti -" 

"Dur," dedi yaz1 i�leri miidiirii. "Ba�kalan kim?" 
"Daha bilmiyorum. iki yiiz dolar kadar tutar. Telefonlan 

saym1yorum, ben onlan oderim. Carothers Edmonds'1 ilk gor
diigiim yerde ondan bir �eyler ahnm; onu c;ok iyi tammam ama 
bir �eyler almm. Meydan c;evresinden belki elli toplamr. Ancak 
geri kalam sen ve ben verecegiz, c;iinkii Bayan Worsham bana 
yirmi be� dolar birakmakta 1srar etti, bu onu harcanacak diye 
inand1rd1g1m paranm tam iki kah ve onun odeyebilecegi para
nm da tam dart kah -" 

"Dur," dedi oteki. "Dur." 
"Ve c;ocuk obiir giin Dort Numara'yla gelecek, biz onu kar

�ilayacag1z; Bayan Worsham ve c;ocugun biiyiikannesi olan 
ya�h zenci benim arabamda, ben ve sen senin arabanda gide
riz. Bayan Worsham'la ya�h kadm onu eve, dogdugu eve, ya da 
ya�h kadmm onu biiyiittiigii eve gotiirecekler. Cenaze arabas1-
nm oraya kadar gitmesi ic;in on be� dolar daha ister, c;ic;ekleri 
saymazsak -" 

"Ne c;ic;ekleri?" dedi oteki. 
"C:::ic;ekler," dedi Stevens. "Topu birden iki yiiz yirmi be� 

dolar diyelim. Ve bunun c;ogunu biiyiik bir olas1hkla sen ve ben 
verecegiz. Tamam m1?" 

"Tamam degil," dedi yaz1 i�leri miidiirii. "Arna yapabilece
gim bir �ey yok gibi goriiniiyor. Tannm!" dedi. "Yapabilecegim 
bir �ey olsayd1 bile, bu i�i sirf yeniligi ic;in yapmaya degerdi. 
Basmamaya onceden soz verdigim bir haber ic;in omriimde ilk 
kez para harc1yorum." 
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"Basmayacagma ba�tan soz verdin," dedi Stevens. Ve o s1-
cak ve arhk riizgars1z ogleden sonranm geri kalan boliimiinde, 
bo� yaz1haneye gelen belediye memurlan, eyalette yirmi be�-o
tuz kilometre oteden sulh mahkemesi hakimleri ve miiba�irler 
merdivenleri \1k1p adm1 seslendikten sonra geri doniip ofkeyle 
yerlerine otururlarken, Stevens meydanda diikkandan diikka
na, i�yerinden i�yerine dola�1yor -tiiccar ve katip, mal sahibi ve 
i�veren, doktor di�\i avukat ve berber-, \abuk \abuk konu�a
rak haz1rlad1g1 sozleri sirahyordu: "Olii bir zenciyi memleketi
ne getirmek i\in. Bayan Worsham i\in.  imzalanacak kag1t falan 
yok: Bana bir dolar ver o kadar. 0 zaman yanm dolar olsun. 
Eh, o zaman bir \eyreklik." 

Ve o ak�am s1cak olmayan, ylld1z dolu karanhkta Bayan 
Worsham'm kasabanm ucundaki evine gidip boyas1z on kap1-
y1 vurdu. Hamp Worsham onu i\eri ald1 - onun, kansmm ve 
Bayan Worsham'm, ii\iiniin de ba�hca besini olan sebzelerden 
�i�gobek olmu�, ya�h bulamk gozler, ba�1mn \evresinde bir sira 
beyaz sa\ ve bir Romah generalin yiizii. 

"Sizi bekliyor," dedi. "Liitfen odaya gelsin dedi." 
"Mollie Teyze orada m1?" 
"Hep orday1z." 
Stevens lamba yanan holii ge\ti (biit�n evin hala gaz lam

bas1yla aydmlahld1gm1 ve evde akan su bulunmad1g1m biliyor
du), zencinin oniinden solmu� duvar kag1dmm yanmdaki te
miz, boyas1z merdivenlerden \lkh, ve zencinin arkasmdan holii 
ge\ip, evde kalm1� ya�h k1zlarm tamd1k, hafif kokusunu duy
dugu, temiz konuk yatak odasma girdi. Worsham'm dedigi gi
bi hepsi ordaydllar - Worsham'm kans1, ba�mdaki canh renkli 
tiirbanla kap1ya yaslanm1� duran, a\lk renkli iriyan bir kadm, 
gene sert bir iskemlede dik oturan Bayan Worsham, bu ak�am 
bile kiillenmi� ufak bir ate� yanan ocagm ba�mdaki tek salla
nan koltukta ya�h zenci kadm. 

Kadm, kam1� saph, lekeli, toprak bir pipoyu i\indeki son
mii� beyaz kiiliiyle i\meden elinde tutuyordu, ona ilk kez ger
\ekten bakan Stevens, Tanrzm, on ya�znda bir �ocuktan kii�iik, di
ye dii�iindii. Sonra o da oturdu, boylece dordii -kendi, Bayan 
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Worsham, ya�h zenci kadm ve karde�i- tugladan ocagm, insan
lar arasmdaki uyum ve dayam�mamn bu eski simgesinin kor
lannm oniinde bir i;ember olu�turdular. 

"Obiir giin eve gelecek, Mollie Teyze," dedi Stevens. Ya�h 
kadm ona bakmad1 bile, zaten hii; bakmam1�tI. 

"Oldii o," dedi. "Firavun ald1 onu." 
"Ah evet, Tannm," dedi Worsham. "Firavun ald1 onu." 
"SattI Benjamin'imi," dedi ya�h zenci kadm. "M1s1r'da sat-

h." Koltukta hafifi;e one arkaya sallanmaya ba�lad1. 
"Ah evet, Tannm," dedi Worsham. 
"Sus," dedi Bayan Worsham. "Sus Hamp." 
"Bay Edmonds'a telefon ettim," dedi Stevens. "Her �eyi ha

zirlayacak. Siz oraya gittiginizde hazir bulacaksm1z." 
"Roth Edmonds sath onu," dedi ya�h zenci kadm. "Benja

min'imi sath." 
"Sus," dedi Bayan Worsham. "Sus Mollie. Sus arhk." 
"Hayir," dedi Stevens. "Satmad1 Mollie Teyze. Bay Ed

monds yapmad1. Bay Edmonds yapmad1 -" Arna beni duymuyor, 
diye dii�iindii. Ya�h zenci kadm ona bakm1yordu bile, hii; bak
mam1�h. 

"Benjamin'imi sath," dedi. "M1s1r'da sath." 
"M1sir'da sath," dedi Worsham. 
"Roth Edmonds, Benjamin'imi sath." 
"Firavuna sath.'' 
"Firavuna sath ve �imdi oldii o.'' 
"Ben gitsem iyi olur," dedi Stevens. C:::abucak kalkti. Bayan 

Worsham da kalkh ama Stevens onun one gei;mesini bekleme
di. Holii h1zla, neredeyse ko�arcasma gei;ti, Bayan Worsham'm 
arkasmdan gelip gelmedigini bi le bilmiyordu. Dz�arz pkmama 
az kaldz, diye dii�iindii. 0 zaman hava olacak, soluk alacak yer ola
cak. Sonra Bayan Worsham'm arkadan geldigini duydu - daha 
once de duydugu canh, hafif, hareketli ama acele etmeyen ayak 
sesleri ve onlarm otesinden sesler: 

"Benjamin'imi sath. Onu M1s1r'da sath.'' 
"M1s1r'da sath. Ah evet, Tannm." 
Stevens ko�arcasma merdivenleri indi. C:::ok kalmam1�h ar-

304 



hk, soluk alabilecegi yerin, basit karanhgm kokusunu ahyor, 
yakla�hgm1 duyumsuyordu; arhk terbiyesini takmabilirdi, ka
p1da durup arkasmdan kap1ya kadar gelen Bayan Worsham'm, 
eski zaman lambasmm 1�1g1 altmda ona dogru gelen yi.iksek, 
beyaz, dik, eski zaman ba�mm yakla�masm1 bekledi. $imdi 
Hamp'in kansmm olmas1 gereken i.il;i.inci.i sesi de i�itebiliyor
du - iki karde�in seslerinin korosunun altmda, sozsi.iz, si.irekli, 
gerc;ek bir soprano: 

"M1sir'da sath onu ve �imdi o oldi.i." 
"Ah evet, Tannm. M1sir'da sath." 
"M1sir'da sath." 
"Ve �imdi o Oldi.i." 
"Firavuna sath." 
"Ve �imdi o oldi.i." 
"Uzgi.ini.im," dedi Stevens. "Li.itfen beni bag1�laym. Bil

mem gerekirdi. Gelmemeliydim." 
"Zarar yak," dedi Bayan Worsham. "Bu bizim ac1m1z." 
Ve ertesi gi.inden bir gi.in sonraki gi.ine�li, s1cak gi.in, gi.ine

ye giden tren geldiginde cenaze arabas1 ve iki araba istasyonda 
bekliyordu. Bir di.izineden fazla araba gelmi�ti, ama Stevens'la 
yaz1 i�leri mi.idi.iri.i ancak tren geldikten sonra, zenci, beyaz, 
kar�ilamaya gelenlerin say1sma dikkat ettiler. Sonra, bo� gezen 
beyazlar, genc;ler, c;ocuklar ve elli kadar kadmh erkekli zenci 
sessizce bakarken, cenaze i�leri gorevlisinin adamlan gri-gi.i
mi.i�i tabutu trenden indirdiler ve cenaze arabasma getirdiler; 
c;elenkleri, insanm oni.ine gec;ilemeyen sonunun bu c;ic;ekten 
simgelerini c;abucak arabadan c;ekip aldilar, tabutu arabaya yer
le�tirdiler, sonra c;elenkleri tabutun i.isti.ine koydular ve kap1y1 
kapad1lar. 

Sonra Bayan Worsham'la ya�h zenci kadm, Stevens'm 
tuttugu �oforle Stevens'm arabasmda, Stevens'm kendi ve 
yaz1 i�leri mi.idi.iri.i, yaz1 i�leri mi.idi.iri.ini.in arabasmda, cena
ze arabasmm arkasmdan istasyondan tepeye hrmanan uzun 
yola di.izi.ildi.iler; dorugu c;1kana kadar di.i�i.ik bir vitesle inle
yerek h1zh giden cenaze arabas1 tepeden inerken gene olduk
c;a h1zhyd1 ama tath tath, neredeyse piskoposvari bir mmlh 
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<;1kanyordu; sonunda meydam ge<;erken yava�lad1, Stevens'a 
bir, yanm ve <;eyrek dolarlan veren ya da vermeyen tiiccar
lar, katipler, berberler ve <;e�itli meslek sahipleri kapilardan, 
ikinci  kat pencerelerinden sessizce izlerken, Me<;hul Asker 
amtmm ve mahkeme binasmm <;evresinden dola�h, yeniden 
h1zlanarak, kasabanm ucunda bir koy yoluna donii�en ve onu 
yirmi yedi ki lometre uzaktaki <;iftl ige gotiirecek ola n yola 
girdi; dort ki�iyi ta�1yan iki araba ha.Ia cenaze arabasmm ar
kasmdan gel iyordu -ba�1 yiiksekte, dimdik duran beyaz ka
dm, ya�h zenci kadm, adalet, ger<;ek ve dogrunun se<;ilmi� 
�ovalyesi ve Heidelberg doktoru- zenci katilin katafalkmm 
tamamlay1c1 par<;alan: Oldiiriilmii� kurt. 

Kasabamn ucuna geldiklerinde cenaze arabas1 iyice h1zh 
gidiyordu. $imdi iistiinde Jefferson yazan madeni levhay1 ge<;
tiler. S1mr <;izgisi ve asfalt yol bitti, m1cir do�enmi� ba�ka bir te
peye hrmanmaya ba�ladilar. Stevens uzamp anahtan <;evirdi, 
yaz1 i�leri miidiiriiniin arabas1 yapilan frenle yava�lad1, cenaze 
arabas1 ve oteki araba ka<;ar gibi h1zla uzakla�hlar, h1zla donen 
tekerleklerin altmdan kalkan hafif, kuru yaz tozunun altm
da gozden kayboldular. Yaz1 i�leri miidiirii vitesleri zorlayarak 
arabasm1 beceriksizce geri, kasabaya dogru <;evirdi. Sonra aya
gm1 debriyaja koyup bir an durdu. 

"Bu sabah istasyonda benden ne istedi, biliyor musun?" 
dedi. 

"Herhalde bilmiyorumdur," dedi Stevens. 
"Dedi ki, 'Bunu gazeteye koyacak m1sm?' " 
"Ne?" 
"Boyle dedi," dedi yaz1 i�leri miidiirii. "Sonra da yineledi: 

'Gazeteye koyacak m1sm, ha? Gazeteye <;1ksm. Hepsi.' Ben de 
ona �unu soylemek istedim: 'Tut ki nasil oldiigiinii biliyorum, 
onu da yazmam1 ister misin?' Soyleseydim, yemin ederim, bi
zim bildiklerimizi bilse bile gene de evet derdi. Arna soyleme
dim. Yalmzca, 'Okuyamazdm ki Teyze,' dedim. 0 da, 'Bayan 
Belle bana nereye bakacag1m1 soyler, ben de oraya bakanm. Sen 
onu gazeteye koy. Hepsini,' dedi." 

"Ya," dedi Stevens. Evet, diye dii�iindii. Artik onemi yok. 
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Olacagz vardz ve o bunun oniine gefemezdi, �imdi her �ey oldu bitti, 
tamam, artzk onun naszl oldiigiine onem vermiyor. Yalnzzca eve don
mesini istedi, ama gerektigi bifimde, dogru diizgiin donmesini. 0 ta
butu, o fifekleri, o cenaze arabasznz, bir arabaya binip kasabanzn ifin
den gefmeyi istedi. "Hadi," dedi .  "Kasabaya donelim. iki giindiir 
<;ah�ma masam1 gormedim." 
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