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Yolculuk serüvenlerinin en usta yazarlarından Jules Verne, Alti'n Volkanı'nda, biri 
maceracı ve hırslı , diğeri rahatına düşkün iki kuzenin başından geçen heyecan 
dolu olayları anlatıyor. 
iki kuzen amcalarından miras kalan altın madenini görmeye Klondike'a gider. 
Burada altın çıkarmaya çalışırlarken, bir deprem sonucunda arazilerinin sular 
altında ka lmasıyla planları altüst olur. Kışı geçirmek zorunda kaldıkları Dawson
City'de, ölmek üzere olan bir Fransız onlara kuzeydeki bir altın volkanının yerini 
açıklar. Oraya giderler ancak volkan faaliyete geçmek üzere olduğundan kratere 
inmek mümkün değildir. Kuzenler volkanı patlatıp, etrafa püskürecek altınları 
toplamak üzere planlar yaparken beklenmedik olaylarla karşılaşırlar ... 

Verne romanlarının karakteristik özellikleri bu kitapta kendisini baştan sona 

hissettiriyor: Bir amaç uğruna her şeyin göze alınması ve amansız bir mücadele ... 

11 111111111111111111 1111 
9 789756 902974 it ha k i 





Jules Veme 

1828'de Fransa'da dogdu. Denizcilik gelenegi olan 
bir ailenin çocuguydu ve bu durum onun yazın hayatı
nı derinden etkiledi. Küçük bir çocukken gemilerde tay
falık yapmak için evden kaçtı ama yakalanıp ailesine 
teslim edildi. 

1847'de hukuk ögrenim! görmesi Için Paris'e gönde
rildi. Ancak Paris'teyken tiyatroya ilgisi derlnleşti. 
ı 850'lerin sonlannda ilk oyunu yayımlandı. Babası, 
hukuk ögrenimini bırakl$nı duydugtında aralarında 
büyük bir tamşma çıkb. ve harcamalan Için gönderilen 
para kesildi. Bu durum Jules Veme'l öykülerini satarak 
para kazanmaya zorladı. 

Paris'in kütüphanelerinde jeoloji, mühendislik ve ast
ronomi okunarak geçirilen uzun saatlerden sonra, }ules 
Veme ilk kitabı Balonla Beş Hqfta'yı yayımladı. Bu ro
manı, IJürıya'nın Merkezine Seyahat, DüTf}'a'dan 4Y'a 
ve Denizler Altında 20 000 Fersah gibi romanlar izledi. 

Roınalııarının büyük be�ni toplaması }uİes Verne'i 
zengin bir adam yaptı. 1876'da büyük bir yat aldı ve 
Avrupa'nın çevresini yanyla dolaştı. 

1905'te Amiens'te öldü. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ı 

DA YlNlN V ASİYETİ 

Bu yüzyılın sondan üçüncü yılının1 18 

Mart'ında, Montreal'de jacques-Cartier sokagı

nın postacısı , yirmi dokuz nurnaraya Bay 

Summy Skim adına gönderilmiş bir mektup bı

raktı . Mektupta şunlar yazılıydı: 

"Bay Snubbin, Bay Summy Skim'e saygılarını 

sunar ve kendisini ilgilendiren bir konu ile ilgili 

olarak en kısa sürede yazıhanesine teşrif etmesi

ni rica eder ." 

Acaba noter hangi konuda Bay Summy Skim 

ile görüşmek istiyordu? Montreal'deki herkes 

gibi Summy Skim de onu tanıyordu . Müthiş bir 

insan, güvenilir ve temkinli bir müşavirdi. Do

guştan Kanadalı'ydı; altmış yıl önce Bay Nick'e 

ait olan kentin en iyi hukuk bürosunu işletiyor

du . Aslında Nicolas Sagamore adında Huron 

kökenli biri olan Bay Nick, 1837'ye dogru bü

yük yankı uyandıran dehşet verici Morgaz ola-

l 1897. (yhn.l 
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yında' kendini son derece yurtsever bir biçimde 

ortaya atmıştı . 

Bay Summy Skim, Bay Snubbin'in yazıhane

sinde hiçbir işi olmadıgı için, ondan böyle bir 

mektup alınca çok şaşırmıştı. Yine de bu davete 

karşılık verdi .  Yarım saat sonra Bonsecours Pa

zarı meydanına vardı ve kendisini bekleyen Bay 

Snubbin'in yanına , çalışma odasına buyur edil

di: 

"Hoş geldiniz Bay Skim," dedi noter ayaga 

kalkarak, "saygılar sunarım efendim . . . " 

"Benden de saygılar," diye cevap verdi Bay 

Summy Skim masanın yakınına otururken. 

"tık siz geldiniz , Bay Skim . . .  " 

"lik mi , Noter Bey? ... Yazıhanenize çagnlan

lar çok mu?" 

"Iki kişi ," diye cevap verdi noter , "kuzeniniz 

Bay Ben Raddle da sizin gibi bir davet mektubu 

almış olmalı . . .  " 

"Şöyle demek daha dogru olur: 'Almış olma

lı' degil , 'alacak,"' diye açıkladı Bay Summy 

Skim, "çünkü Ben Raddle şu anda Montreal'de 

degil." 

"Yakında dönecek mi? . .  " diye sordu Bay 

Snubbin. 

"Üç dört gün içinde." 

l Bu heyecanlı olay, Olaganiistü Yolculuklar dizisindeki Isimsiz 
Aile adlı romanın konusunu oluşturmuştur. Q.V.) 
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"Ne yazık . "  

"Demek ki söyleyeceklerinizin acelesi var , 

öyle mi? . .  " 

"Bir anlamda evet," diye cevap verdi noter. 

"Ama yine de sizi konudan haberdar edecegim; 

gelir gelmez Bay Ben Raddle'a , benim size bildir

mekle yükümlü olduklarımı iletirsiniz." 

Noter gözlüklerini taktı, masanın üzerine da

gılmış birkaç kagıdı karıştırdı, bir mektup alarak 

zarfından çıkardı ve içerigini okumadan önce 

dedi ki: 

"Bay Raddle ve siz , Bay Skim, Bay Josias La

coste'un yegenlerisiniz . . .  " 

"Aslında benim annem ve Ben Raddle'ın an

nesi onun kardeşleridir . Fakat yedi sekiz yıl ön

ce annelerimiz öldükten sonra dayımızia bagı

mız koptu . Avrupa'ya gitmek üzere Kanada'dan 

aynlmıştı . . .  Çıkar meseleleri bizi birbirimizden 

ayırmıştı . O zamandan beri bize kendisiyle ilgili 

hiçbir haber iletınedi ve şimdi ne durumda ol

dugunu bilmiyoruz . . . " 

"Pekala," diye cevap verdi Bay Snubbin,  

"geçtigimiz 25 Şubat'ta vefat ettigine ilişkin bir 

haber ulaştı bana . "  

Her ne kadar Bay josias Lacoste ile ailesi ara

sındaki ilişki uzun süredir kopuk olsa da, bu ha

ber Summy Skim'i oldukça etkiledi; o ve kuzeni 
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Ben Raddle'ın ne annesi , ne de babası vardı; iki

si de tek çocuk olduklarından , bu uzaktan akra

balıgı sıkı bir dostluga dönüştürmüşlerdi . Bütün 

aileden geriye sadece kendisi ve Ben Raddle'ın 

kaldıgını düşünen Summy Skim, gözleri yaşlı, 

başını önüne egmişti . Dayılarının kendileriyle 

her türlü bagı koparmış oluşuna üzülerek, başı

na ne geldigini ögrenmeye çalışıp durmuşlardı 

kuşkusuz . Belki de gelecekte birbirlerini tekrar 

görebileceklerini umuyorlardı ,  fakat ölüm bu 

umudu yok etmişti. 

Zaten josias Lacoste dogası geregi. pek ileti

şim kuran bir kişi degildi ama aynı zamanda çok 

da maceracıydı . Servet yapmak içil'l dünyayı do

laşmak üzere Kanada'dan ayrılalı neredeyse yir

mi yıl oluyordu. Bekardı , borsa oyunlarıyla bü

yütmeyi umdugu ufak çapta bir serveti vardı. 

Peki bu umudu gerçekleşmiş miydi? Ya hep ya 

hiç dedirten meşhur mizacı onu iflasa sürükle

memiş miydi? Tek varisleıi olan yegenlerine 

ufak da olsa mirasından birşeyler kalmış mıy

dı? . .  Aslında Summy Skim ve Ben Raddle bunu 

hiç düşünmemişlerdi ve şimdi o öldügüne göre , 

tek akrabalarını da kaybetmenin verdigi acıyla ,  

bu fikir akıllarını eskisinden daha fazla meşgul 

etmeyecekti . 

Böylece noter Bay Snubbin, cevaplamaya ha-
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zır oldugu soruların sorulmasını bekleyerek 

müşterisini kendi haline bıraktı . Zaten Mantre

al'de saygınlıgı ile tanınan bu ailenin durumunu 

ve Summy S kim ile Ben Raddle'ın , josias Lacos

te'un ölümünden sonra ailenin son iki temsilci

si oldugunu gayet iyi biliyordu. Fakat Klondike 

valisi , Forty Miles Creek'teki 129 numaralı ma

denin "işletmecisi"nin vefatını ona bildirdigi 

için , o da, kendilerine kalan mirası bildirmek 

amacıyla iki kuzeni yazıhanesine çagırmıştı . 

"Noter Bey," diye sordu Summy Ski m, "dayı-

mızın ölüm tarihi 1 7  Şubat'tı , degil mi? . . . " 

"17 Şubat , Bay Skim."  

"Yani yirmi dokuz gün oluyor, öyle mi? . . .  " 

"Gerçekten de yirmi dokuz, haberin bana 

ulaşması uzun zaman aldı . "  

"Dayımız Avrupa'daydı . . .  Avrupa'nın bir 

ucunda . . .  Hangi uzak ülkedeydi acaba? . . " diye 

devam etti Summy Skim , josias Lacoste'un 

Amerika'ya bir daha adımını atmadıgını sanıyor

du . 

"Hiç de sandıgınız gibi degil," diye cevap 

verdi noter. 

Ve pullarında Kanada damgasını taşıyan bir 

mektup uzattı. 

"Öyleyse ," diye devam etti Summy Skim, 

"bizden habersiz Kanada'da mı bulunuyordu? ... " 
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"Evet , Kanada'da . . . Fakat Dominion'un uzak 

bir bölgesinde ,  iletişimin yavaş oldugu kadar zor 

da oldugu, ülkemizi Alaska'daki Amerika topra

gmdan ayıran sınırda . . .  " 

"Sanırım Klondike'ta, degil mi Bay Snub

bin? . . .  " 

"Evet , dayınız yaklaşık on aydır Klondi

ke'taydı . "  

"On ay," diye tekrarladı Summy Skim, "o 

madenlerle dolu bölgeye gitmek için Amerika'yı 

geçerken, Montreal'e gelip yegenlerinin elini 

sıkmayı akıl edemedi bile .. .  Onu son bir kez 

görme şansı verseydi bize!" 

Bütün bunlar Summy Skim'i çok derinden 

etkilemişti . 

"Ne yapalım ," diye cevap verdi noter . "Her

halde Bay josias Lacoste da, binlereesi gibi Klon

dike'a varmaya acele ediyordu -onlara , pek çok 

kurban verilen ve bundan sonra da bir o kadar 

daha kurban verilecek olan altın hummasının 

pençesindeki hastalar da diyebiliriz ! Dünyanın 

her köşesinden yeni maden ocaklarına akın var! 

Avustralya'dan sonra Kaliforniya , Kaliforni

ya'dan sonra Transvaal , Transvaal'dan sonra 

Klondike , Klondike'tan sonra başka altın ma

denleri , kıyamet gününe kadar, daha dogrusu 

son maden damarı da bulunana kadar, bu böyle 
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sürüp gidecek! . . " 

lşte o zaman Bay Snubbin valinin mektubun

da yer alan bilgileri aktardı . Aslında josias La

coste , yanmda gerekli madenci donanımıyla, 

Klondike'ın başkenti olan Dawson-City'ye 

1 897'nin başlannda ayak basmıştı . Hunter Ir

magı'nm bir kolu olan Gold Battom'daki altının 

Temmuz 1896'da keşfinden sonra, dikkatler 

Klondike· çevresine toplanmışt ı .  Ertesi yıl josias 

Lacoste da pek çok madencinin akın ettigi bu 

maden yaraklanna gelmişti . Bir servet kazan

maktan hiç şüphe duymayarak, elindeki azıcık 

parayı da bir maden almak için feda etmişti . Bil

gi edindikten sonra, Kanada ve Alaska'nın bü

yük bir ırmagı. olan Yukon'un kolu Forty Miles 

Creek üzerinde kurulmuş 129 numaralı madeni 

satın almıştı . 

Az sonra Bay Snubbin şunları ekledi: 

"Fakat bu maden Bay josias Lacoste'a, bekle

digi kazancın tamamını saglamış gibi gözükmü

yor .  Yine de tükenmiş de sayılmaz ve belki de 

dayınız umut ettiginin bir kısmını elde etmiştir .  

Fakat bu zavallı göçmenlerin karşısına o uzak 

yerlerde ne çok tehlike çıkıyor, korkunç kış so

guklan, salgın müzmin hastalıklar ve sefaler yü

zünden , gittiginden daha da fakir bir halde geri 

dönüyor!" 

-13-
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"Öyleyse dayımızı öldüren sefalet miydi?" di

ye sordu Summy Skim. 

"Hayır ," diye cevap verdi noter , "mektupta o 

kadar kötü durumda olduguna ilişkin hiçbir 

ipucu yok. O iklimde oldukça tehlikeli olan ti

füs salgınına yenik düşmüş. Hastalıgın ilk mik

roplarını kaptıktan sonra Bay Lacoste madeni 

terk ederek Dawson-City'ye gelmiş ve orada ha

yatını kaybetmiş . Ailesinin Montreal'li oldugu 

bilindiginden, haber vermem için vefatını bana 

bildirdiler . "  

Summy Skim düşüncelere dalıp gitmişti . Bü

yük ihtimalle pek de karlı olmayan o iş sırasın

da akrabasının ne duruma düşmüş olabilecegini 

düşünüyordu . Birçok ihtiyatsız maden işletme

cisi gibi , o madeni belki de fahiş fiyata satın al

dıktan sonra elindeki son kaynakları da bu işe 

yatırmış olabilir miydi? . .  Hatta işe aldıgı işçilere 

de borçlanarak iflas etmiş bir halde mi ölmüş

tü? . .  Bütün bu düşünceler aklından geçtikten 

sonra Summy Skim notere şöyle dedi : 

"Bay Snubbin, dayımız bizi borç içinde bı

rakmış olabilir . Pekala, o zaman -kuzenim Ben 

Raddle'ın da buna karşı gelmeyecegine eminim

anneterimizin de taşımış o ldugu Lacoste adının 

lekelenmesine asla izin vermeyecegiz ve eger fe

dakarl ık yapılması gerekiyorsa, hiç tereddüt et-

-14-
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meden fedakarlıkta bulunacağız . En kısa zaman

da bir envanter çıkartmak gerekiyor . . .  " 

"Peki! Burada sözünüzü keseceğim beyefen

di ," diye karşılık verdi noter, "sizi tanıdığım ka

darıyla böyle duygulara sahip olmanız beni hiç 

şaşırtmadı .  Ama bahsettiğiniz gibi fedakarlıkla

rm söz konusu olduğunu sanmıyorum. Dayını

zm parasız ölmüş olması mümkün. Fakat unut

mayalım ki o Forty Miles Creek 'teki madenin sa

hibiydi ve bu mülkün bütün ihtiyaçları karşıla

yacak bir değeri vardır. Madem ki Bay M. josias 

Lacoste'un hayattaki tek akrabaları sizsiniz , bu 

mülk artık kuzeniniz Ben Raddle ile size ait. " 

Yine de Bay Snubbin ihtiyatla hareket etmek 

gerektiğini kabul etti . Bu miras ancak durum 

iyice araştırıldıktan sonra devrahnabilirdi. Ala

cak ve vereceklerin dökümü yapılmalıydı , böy

lece mirasçılar da bu mirasta taraf olabilecekler

di. 

"Bu işlerle ben ilgileneceğim Bay Skim, en 

emin bilgileri elde edeceğim ... " diye ekledi no

ter . "Kim bi lir? . . Maden madendir! Şimdiye ka

dar hiçbir şey çıkmamış olsa da, henüz hiçbiri

miz bilemeyiz! . .  Madencilerin dediği gibi , cebi 

doldurmak için kazınayı doğru vurmak yeter . . .  " 

"Anlaşıldı Bay Snubbin," diye cevap verdi 

Summy Skim, "eğer dayımızm madeninin bir 

-15-
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degeri varsa, bunu en iyi şartlarla elimizden çı

karmak için acele edecegiz . . .  " 

"Kesinlikle ,"  dedi noter, "fakat bu konuda 

kuzeninizle hemfikir misiniz 7 ... " 

"Öyle oldugunu sanıyorum," diye karşılık 

verdi Summy Skim, "kendi başına işletme fikri 

Ben'in aklına bile gelmeyecektir bence .. . " 

"Kim bilir Bay Skim' Bay Ben Raddle bir mü

hendis . Bunu isteyebilir . .  Mesela dayınızın roa

deninin iyi bir damar üzerinde oldugunu ögre

nirse . . .  " 

"Fakat sizi temin ederim Bay Snubbin, oraya 

gidip bakmayacaktır !  Dahası iki üç gün içinde 

Montreal'e geri dönecek. . .  Bu konu üzerinde 

tartışacagız; ya en yüksek teklifi verene Forty 

Miles Creek madenini satmanızı , ya da en kötü 

ihtimalle dayım bu işten borçlu çıktıysa onuru

nu kurtarmak için gerekli girişimleri yapmanızı 

sizden rica edecegiz. "  

Konuşma bitince, Summy Skim bir sonraki 

ziyareti iki üç gün sonraya erteleyerek noterin 

yanından ayrıldı ve kuzeniyle birlikte oturduk

ları jacques-Cartier sokagındaki evlerine döndü . 

Summy Skim Angiasakson bir baba ile Kana

dalı Fransız bir annenin ogluydu. Ülkenin bu 

köklü ailesinin geçmişi bu toprakların 1759'da

ki keşfine kadar uzanıyordu .  Aile, aşagı Kana-
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da'da Montreal bölgesine yerleşerek burada bü

yük bir kısmı tarım toprakları, meralar ve orman 

arazilerinden oluşan bir servet yapmıştı . 

O sıralarda otuz iki yaşında olan Summy 

Skim, ortanın üstünde boyu, göze hoş görünen 

yüzü, açık havaya alışkın olanların kuvvetli vü

cut yapısı , koyu mavi gözleri , san sakalları ile 

Kanadalı Fransızların çok tipik ve sevimli bir ör

negi olarak annesine çekmişti. Dominion'un bu 

ayrıcalıklı bölgesinin ortasındaki mülkünde, bü

tün hırslardan ve endişelerden uzakta, bir çiftçi

beyefendinin gıpta edilesi hayatını sürdürüyor

du. Serveti pek büyük olmasa da, pek masraflı 

olmayan zevklerini karşılamaya yetiyordu, zaten 

bu serveti arttırmak için hiçbir zaman istek ya 

da ihtiyaç duymamıştı . Avlanmayı seviyorrlu ve 

yörenin geniş düzlüklerinde, büyük kısmını 

kaplayan avı bol ormanlarında gönlünce avlana

biliyordu. Balık tutmayı seviyorrlu ve Ameri

ka'nın kuzeyindeki çok sayıda büyük gölü say

mazsak, elinin altında Saint-Laurent'ın kolları ve 

alt kollarından oluşan bir akarsu agı vardı . 

tki kuzenin sahip oldugu, şatafatsız ama ra

hat olan ev, Montreal'in endüstri ve ticaret mer

kezinin dışındaki en sakin semtlerden birindey

di. Her ne kadar Kanada, Avrupa'nın güneyiyle 

aynı paralelde olsa da, o sert geçen kışlar boyun-
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ca güzel mevsimlerin geri gelmesini , ikisi birlik

te o evde sabırsızlıkla beklerlerdi . Bu arada hiç

bir dagın yolunu kesmedigi o korkunç rüzgar7 

lar, kutup bölgelerinin soguk yüklü boralan 

müthiş bir şiddetle eserdi . 

1843 yılından beri hükümet merkezi olan 

Montreal, Summy Skim'e kamu işleri ile ilgilen

me fırsatı tanıyordu. Fakat Summy Skim, karak

teri geregi özgürlügüne fazlasıyla düşkün oldu

gu için yüksek bürokratlar topluluguna kanşmı

yor, politikaya karşı büyük bir nefret duyuyor

du. Büyük bir gönül rahatlıgıyla kendini Büyük 

Britanya'nın somut olmaktan çok görün�üde ka

lan egemenligine bırakıyordu. Hiçbir zaman Do

minion'u 1 bölen partiler arasında kendine bir 

yer belirlememişti. Özetle , memurlar dünyasını 

küçümseyen, her türlü hırstan uzak yaşayıp git

meyi seven bir filozoftu .  

Ona göre , hayatında meydana gelecek her 

türlü degişiklik, sıkıntı ve kaygıdan,  huzurunu 

bozmaktan başka bir şey getirmezdi. 

Bu filozof evlenmeyi aklına bile getirmeden 

otuz iki yılını geçirmişti . Belki de annesini kay

betmiş olmasaydı -annelerin torun yetiştirmeyi 

pek sevdigini biliriz- belki de ona bir gelin sahi

bi olma mutlulugunu tattırırdı . Fakat kuşku yok 

ki Summy Skim'in karısı da onunla aynı zevkle

ı Doıninion Kanada'ya verilen addır. U.V.) 
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ri paylaşırdı. Ister kentten , ister kırdan , çocuk 

sayıları çogunlukla iki düzineyi aşan kalabalık 

Kanadalı ailelerin birinden uygun bir eş buluna

bilirdi ve bu şartlarda mutlu da olurlardı . Fakat 

Bayan Skim beş yıl önce -kocasının ölümünden 

üç yıl sonra- vefat etmişti ; o uzun zamandır 

böyle bir evliligi düşünüyor olsa da, oglu bunu 

aklına bile getirmiyordu; şimdi annesi de yanın

da olmadıgına göre, evlilik ihtimali Bay Skim'in 

hiç aklına gelmiyordu . 

O sert iklimde, havaların yumuşaması ile bir

likte daha erken saatlerde dogmaya başlayan gü

neş , ilkbaharın yaklaştıgını müjdelediginde, her 

ne kadar kuzeni Ben'in kır hayatına bu kadar er

ken başlamayı isteyip istemeyecegini bilmese de , 

Summy Skim Jacques-Cartier sokagındaki evin

den ayrılmak için hazırlanmaya başladı . Yılın bu 

zamanlarında Montreal'in yaklaşık yirmi mil ku

zeyinde, Saint-Laurent'ın sol kıyısındaki Green 

Valley çiftligine giderdi. Bütün akarsuları don

duran ve bütün düzlükleri kalın bir kar tabaka

sıyla kaplayan sert kışın kesintiye ugrattıgı kır 

yaşamına işte orada kavuşurdu. Yarım yüzyıldır 

ailenin hizmetinde bulunan dürüst çiftçilerinin 

arasında bulurdu tekrar kendini . Kendinden 

vermesi gerekse bile yardım etmeyi seven, iyilik

sever bu iyi efendiye karşı bu çiftçilerin içten bir 
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sevgi ve eksiksiz bir sadakat duymamaları ola

naksızdı. Onu, sevgi gösterileriyle karşılar, 

üzüntüyle yolcu ederlerdi. 

Green Valley mülkü yılda iyi kötü, Mantre
al'deki ev gibi mal ortakhgmdan dolayı iki ku

zen arasında paylaştırılan yirmi bin frank getiri
yordu. O arazilerde geniş çapta tarım büyük bo

yutlarda yapılıyordu, çünkü ot ve tahıl bakımın

dan çok verimliydi. Dominion'un özellikle dogu 

bölgelerini h�l� kaplayan muhteşem ormanların 

da zenginligi buna ekleniyordu. Çiftlik, at ve sı

gır ahırları, kümesler, ambarlar ve hangarlar da 

dahil qlmak üzere, iyi işletilen ve bakımlı bir di

zi binadan oluşuyordu; tarım aletlerinin hiçbir 

eksigi yoktu, hepsi modemdi, günümüzdeki 

bütün ihtiyaçları karşılayacak durumdaydılar. 

Efendinin evine gelince, çitle çevrilmiş, çimle 

kaplı, agaçların gölgeledigi geniş bir çayırın he

men girişindeydi, sade ama konforluydu. 

Işte Summy Skim ile Ben Raddle'ın ilkbahar 

sonu ve yazı geçirdikleri yer burasıydı; en azın

dan Summy Skim burayı, zenginlik içinde yü

zen Amerikalıların derebeylik şatolarına degiş

mezdi. Çiftlik sade olsa da yeterliydi; Summy 

Skim onu ne genişletmeyi, ne de daha güzelleş

tirmeyi düşünüyordu, doganın sundugu şeyler

den gayet memnundu. Gündüzlerini avlanmak

la, gecelerini de güzel bir uy�uyla geçiriyordu. 
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Şunu st1ylemek ve üzerinde ısrarla durmak 

gerekir ki Summy Skim, topraklarının geliriyle 

yeterince zengin oldugunu düşünüyordu. Onla

rı zeki ve yöntemli bir biçimde degerlendiriyor

du. Fakat servetini eriyip gitmeye bırakmasa da, 

arttırmak için de hiçbir şey yapmıyordu; dünya

da hiçbir şey onu Amerika'daki o çeşit çeşit işle

rin, ticari ve endüstriyel spekülasyonların, de

miryolları, bankalar, maden ocakları, denizcilik 

şirketleri ya da diger şirketlerin içine çekemezdi. 

Hayır! Bu bilge kişi, risk taşıyan ya da sadece 

rastlantıya dayanan her şeyden nefret ederdi. Iyi 

ve kötü talihi tahmin etmeye baglanmak, ne en

gellenebilecek, ne de önceden hesaplanabilecek 

olasılıklara yazgısını baglamak, her sabah şöyle 

düşünerek uyanmak ona göre degildi: "Acaba 

düne göre daha mı zenginim, yoksa daha mı fa

kirim?" Bu, ona korkunç geliyordu ... Ya hiç 

uyumarnayı ya da hiç uyanınarnayı tercih eder

di. 

Aynı Fransız-Kanada kökenli olan kuzenler 

arasındaki en belirgin farklılık buydu. Iki kız 

kardeşten dogmuşlardı ve damarlarında Fransız 

kanı taşıyorlardı, buria hiç şüphe yoktu. Fakat 

Summy Skim'in babası Angiasakson iken, Ben 

Raddle'ınki Amerikalı'ydı ve bir Ingiliz ile bir 

Yankee arasında kuşkusuz bir fark vardı. jonat-
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han ve john Bull , aralannda bir aile bagı olsa da, 

o kadar uzaktan akrabaydılar ki , bu akrabalık 

zaman içinde tamamen silinip gidecekti. 

Böylece birbirine çok baglı olan ve gelecekte 

de hiçbir şeyin onları birbirinden ayıramayaca

gını düşünen bu iki kuzenin ne zevkleri, ne de 

huyları birbirine benziyordu . Daha kısa boylu , 

koyu renk saç ve sakallı olan Ben Raddle, iki yaş 

büyük oldugu Skim ile aynı açıdan bakmıyordu 

hayata. Biri iyi bir mal sahibi olarak yaşayıp eki

ni denetlemekle yetinirken, digeri çagın endüst

riyel ve bilimsel hareketlerinin heyecanına ka

pılmıştı .  Mühendislik egitimi almıştı ve Ameri

ka'nın tasarımlarda yenilik ve uygulamada cesa

retle zafer kazanmaya çabaladıgı büyük işlere 

daha şimdiden katılmıştı. Aynı zamanda, Kuzey 

Amerika'da hiç de az olmayan sıradışı , fakat ta

mamen tesadüfiere baglı fırsatlardan , özellikle 

de topragın mineral zenginliklerinden yararla

narak zengin, çok zengin olmakta gözü vardı . 

Gould'un, Astor'un, Vanderbildt'in , Rockefel

ler'ın ve diger pek çogunun milyarları bulan ef

sanevi servetleri kafasını meşgul ediyordu . 

Summy Skim, Green Valley çevresindeki gezi

lerle yetinirken; Ben Raddle Birleşik Devletler'i 

karış karış gezmiş , Atlas Ökyanusu'nu geçmiş , 

Avrupa'nın bir kısmını dolaşmıştı ,  fakat kuzeni-
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ni kendisine katılmaya hiç ikna edememişti . Ya

kın zamanda denizaşın oldukça uzun bir yolcu

luktan yeni dönmüştü ve Montreal'e gelişinden 

beri , bir fırsat , daha dogrusu içine girecegi bü

yük bir iş kolluyordu. Bu nedenle Summy Skim 

o nefret ettigi borsa oyunlanndan birine kuzeni

nin sürüklenmesinden endişelenmekte haklıydı. 

Eger bir gün birbirlerinden aynimak zorun

da kalırlarsa , bu durum Summy Skim ve Ben 

Raddle için büyük bir üzüntü kaynagı olurdu , 

çünkü birbirlerini iki kardeş gibi seviyorlardı; 

Ben Raddle, Summy Skim'in kendisiyle birlikte 

endüstriye atılmayı istememesine üzülüyorsa, 

Summy Skim de, onun, hırsını dizginleyerek 

Green Valley'deki çiftliklerini yararlı ve verimli 

hale getirmekle yetinmeyişine hayıflanıyordu, 

çünkü bu topraklar onlara bagımsızlık, bagım

sızlıkla birlikte de özgürlük sunuyordu . 



2 

İKİ KUZEN 

Summy Skim eve geri dönünce Bay josias 

Lacoste'un ölümünün gerektirdigi bazı işlerle il

gilendi, tutulması gereken matemi ve aile dost

lanna gönderilecek davetiyeleri ayarladı. Kilise

ye bir cenaze töreni düzenlenecegini bildirmeyi 

de ihmal etmedi . Tören, ölünün ruhunun huzu

ru için düzenlenecekti, ancak Ben Raddle yolcu

luktan dönünce gerçekleştirilecekti, çünkü o da 

mutlaka katılmak isterdi. 

Dayısımn kişisel işlerinin halledilmesi ve 

Forty Miles Creek madeniyle sınırlı gibi gözü

ken mirasın kabulü için ise, iki kuzen konu üze

rinde fikir birligine vardıklarında, Bay Snubbin 

ile bunu çok ciddi bir biçimde görüşmek gere

kecekti. Noter sadece Dawson-City'deki Klondi

ke valisine, josias Lacoste'un varisierinin bu mi

rası hangi şartlar altında kabul edeceklerini ya

kında bildireceklerini ve bunun, dayılarının ma

li durumunu gösteren bir envanter çıkartıldık-
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tan sonra gerçekleşecegini belirten bir telgraf 

göndermişti . 

Ben Raddle, New York'ta bir ay geçirdikten 

sonra, Montreal'e ancak beş gün sonra, 2 1  Mart 

sabahı geldi. Hudson üzerinde metropol ile 

New jersey arasında, New York ile Brooklyn'i 

birbirine baglayan köprüye benzeyen bir köprü 

kurmakla ilgili dev projeyi diger mühendislerle 

birlikte incelemişti. 

Herkesin rahatlıkla kabul edecegi gibi, bu 

proje mühendisleri heyecanlandıracak cinstendi. 

Böylece Ben Raddle da buna bütün kalbiyle ve 

canla başla girişti; hatta Hudson-Bridge Şirketi 

için çalışmayı bile teklif etmişti. Ne var ki köprü

nün yapıroma kısa süre içinde başlanacak gibi 

görünmüyordu. Gazeteler bu projeden çok söz 

ediyorlardı, kagıt üzerinde de bir o kadar çalışılı

yordu . Kış henüz bitmemişti ve Birleşik Devlet

ler'in bu bölgesinde Nisan ortalanna kadar sürer

di. Çalışmalann yazın başlayıp başlamayacagını 

kim bilebilirdi? Dolayısıyla Ben Raddle da geri 

dönmeye karar vermişti. 

Yoklugu Summy Skim'e çok uzun ve acı ve

rici gelmişti. Kuzenini kendi görüşlerini benim

semeye yöneltemedigi ve kendi tasasız hayatını 
onun da paylaşmasını saglayamadıgı için öyle 

üzülüyordu ki ! Üstelik bu Hudson-Bridge işi 
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ona çok kaygı veriyordu . Eger Ben Raddle buna 

katılırsa, New York'ta uzun süre , belki de yıllar

ca kalmak zorunda olmayacak mıydı? Ve o za

man Summy Skim ortak evlerinde de, Green 

Valley'deki çiftliklerinde de tek başına kalacaktı . 

Fakat Ben Raddle'ı boşu boşuna tutmaya çalışı

yordu. Iki kuzenin karakterleri birbirlerinden o 

kadar farklıydı ki, birbirlerine hemen hemen hiç 

etki edemiyorlardı. 

Mühendis döner dönmez, kuzeni ona , dayı

ları josias Lacoste'un ölümünü haber verdi . 

Telgraf ya da mektupla New York'a haberi ilet

memişse , bunun nedeni birkaç gün içinde dön

mesini bekliyor olmasıydı . 

Bu haber Ben Raddle'ı derinden üzdü, çünkü 

Lacoste Dayı ailenin tümünden geriye kalan tek 

kişiydi . Ben Raddle ,  cenaze töreni konusunda 

kuzeninin girişimlerini onayladı ve gelişinin er

tesi günü, kilisede düzenlenen törene ikisi bir

likte katıldılar . 

lşte ancak o gün Ben Raddle dayısının işle

rinden haberdar olabildi. josias Lacoste'un, 

Dawson-City'de vefat ettigini ve miras olarak sa

dece Klondike topraklarında bulunan Forty Mi

les Creek'deki 129 numaralı madeni bırakugını 

ögrendi. 

O sıralarda herkesin ilgisini çeken Klondike 
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ismi , bir mühendisin içgüdülerini ancak ve an

cak kamçılayabilirdi . Elbette bir altın madeni 

yatagının varisi olmak karşısında Ben Raddle, 

Summy Skim kadar ilgisiz degildi ve belki de el

den çıkarmak yerine, kuzeninin tam tersine bu

rayı işletmeyi düşündü. 

Yine de Ben Raddle bu konuda hiçbir şey 

söylemek istemedi . Her şeyi ciddi bir biçimde 

inceleme alışkanlıgıyla , konuşmadan önce dü

şünmeyi arzu etmişti . Durumun artılarını ve ek

silerini tartması için yirmi dört saat yeterliydi, 

ertesi gün onu garip bir biçimde düşüneeli bu

lan Summy Skim ile kahvaltı ederken şöyle de

di: 

"Biraz Klondike konusunda konuşsak? . .  " 

"Madem ki sadece biraz konuşacagız, sevgili 

Ben , konuşalım o halde . . .  " 

"Biraz . . .  Belki de daha fazla konuşmamız ge

rekebilir Summy."  

"Ne söyleyeceksen söyle Ben."  

"Noter sana, bu 129 numaralı madenin tapu

sunu vermedi mi?" 

"Hayır ,"  diye cevap verdi Summy, "onda ol

dugu halde, görmemizin bir işe yarayacagını dü

şünmemiştim ... n 

"Ben de seninle aynı fikirdeyim ," diye karşı

lık verdi Ben Raddle . "Yine de bu işe o kadar da 
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ilgisiz degilim; bence bu iş ciddi bir dikkati ve 

derinlemesine bir incelerneyi hak ediyor . . .  " 
Önce Summy S kim bu yoklamaya hiçbir kar

şılık vermedi , fakat sonra kuzeni daha da ileri 

gidince : 

"Sevgili Ben," dedi, "bana öyle geliyor ki du

rumumuz oldukça basit . . .  Ya bu mirasın bir de

geri var ve en iyi şartlada satarız , ya da hiçbir de

geri yok ,  ki bu da son derece mümkün, çünkü 

dayımız hiç de zengin olabilecek bir adam degil

di , o zaman da kabul etmeyiz . . .  " 

"Aslında bu oldukça akıllıca," dedi Ben 

Raddle . "Fakat acele etmeye hiç gerek yok. . .  Bu 

altın yataklarında her zaman çok şans vardır. 

Verimsiz oldukları , tükendikleri sanılır ama bir 

kazma darbesi bir servet kazandırabilir . . .  " 

"Eh pek�l� Ben, işin içinde olanların ,  yani 

Klondike'taki şu ünlü maden yataklarını işleten

Ierin bilecegi bir şey bu. Eger Forty Miles Creek 

madeninin herhangi bir degeri varsa, en yüksek 

fiyat la bundan kurtulmaya çalışınz . . .  Fakat, tek

rar ediyorum, dayımız, sonuçlarına belki de bi

zim katlanmamızı gerektirecek kötü bir işin içi

ne girmiş de olabilir . Hayatta hiç başarılı olama

dı , milyoner olacagı anda bu dünyadan aynldı

gını sanmıyorum . . .  " 

"Aydınlatılması gereken bir tek bu nokta kal-
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dı," diye cevap verdi Ben Raddle. "Maden arayı

cılıgı bu tür sürprizlerle doludur. Iyi bir damar, 

yani altın külçeleriyle dolu bir yatak keşfetmek 

hep an meselesidir . "  

"Evet ," diye cevap verdi Summy Skim, "yüz

de bir ihtimalle , üstelik de ne kadar yorgunluk 

ve ne kadar sefaJet pahasına ! . .  " 

"Her neyse ," diye devam etti Ben Raddle, 

"varsayımlar üzerinde durmayacagım, fakat ka

rar vermeden önce ciddi incelemeler yapmak 

gerekiyor . . .  " 

Summy Skim kuzeninin nereye varmak iste

rligini çok iyi görebiliyordu ve her ne kadar bu 

duruma üzülse de hayretini gizliyordu: Ben 

Raddle'ın çok iyi bildigi bir konuya bel baglaya

rak şöyle dedi: 

"Arkadaşım, ebeveynlerimizin bize bıraktık

ları servet yeterli degil mi? . .  Mal varlıgımız bize 

bagımsızlık ve iyi bir hayat saglamıyor mu? . .  

Eger seninle böyle konuşuyorsam, benim bu işe 

verdigirnden daha fazla önem verdigini fark etti

gim içindir, oysa bence bu degeri hiç hak etmi

yor. Bize ne türlü düş kırıklıkları getirecek kim 

bilir? . .  Yeterince zengin degil miyiz? . .  " 

"Insan daha zengin olabilecekken 'yeterince 

zengin olmak' diye bir şey yoktur. "  

"Milyonları kadar da  dertleri olan ve parala-
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rını korumak için kazanırken oldugundan fazla 

çaba harcayan milyarderler gibi de olmamalı 

Ben . . .  " 

"Hadi hadi, felsefe yapmak iyi hoş da aşırıya 

kaçmamak gerek; üstelik söylemedigim şeyleri 

söylemişim gibi göstermeye de çalışma," diye 

karşılık verdi Ben Raddle. "josias Dayı'mızın 

madeninde tonlarca altın bulmayı beklemiyo

rum, fakat bilgi edinmenin de akıllıca oldugunu 

tekrar ediyorum." 

"Tamam, bilgi edinecegiz sevgili Ben, bilgile

ri edindikten sonra umarım Tanrı yardım eder 

de kendimizi ailemizin onurunun söz konusu 

oldugu zor bir durumda bulmayız. 129 numara

lı madenin alım, donanım ve işletme masrafları

nın dayımızın olanaklarını aşıp aşmadıgını kim 

bilir. Eger öyle bir durum söz konusuysa , Bay 

Snubbin'e garanti verdim .. .  " 

"Çok iyi yapmışsın Summy, ben de sana ka

tılıyorum," diye cevap verdi hiç tereddüt etme

den Ben Raddle. "Zaten işle ilgili derinlemesine 

bilgimiz oldugunda bunu da ögrenmiş olacagız. 

Klondike'taki maden yataklanyla ilgili söylenti

lerle yetinmedim. O toprakların zenginlikleriyle 

ilgili yayınlanan her şeyi okudum, her ne kadar 

yaklaşık iki yıldır işletiliyar olsa da. Avustral

ya'dan, Kaliforniya'dan , Güney Afrika'dan sonra 
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yerküremizdeki son maden yataklarınında tü

kendigi sanılıyordu . . .  Işte Kuzey Amerika'nın bu 

bölgesinde, Alaska ile Dominion sınırında, tesa

düfen yenileri bulundu . . .  Öyle geliyor ki Ameri

ka'nın kuzey yöreleri bu açıdan şanslı . . .  Altın ya

taklan sadece Klondike'ta bulunmuyor, aynı za

manda Ontario'da ,  Michipicoten'da; Ingiliz Ko

lombiya'sında, ömegin War Eagle, Standard , 

Sulhvan Group , Alhabarca ,  Fem, Syndicate , 

Sans-Poel, Cariboo, Deer Trail, Georgie Reed de 

var ; gümüş, bakır , manganez , demir, kömür ma

denlerini bir kenara bırakırsak hisseleri çok ka

zandıran başka birçok yerde altın var; Fakat 

Klondike'ı düşün bir Summy, bÜ. altın bölgesi

nin genişligini ! . .  Iki yüz elli fersah1 uzunlukta ve 

yaklaşık seksen fersah genişlikte; üstelik de Alas

ka'daki maden yataklarını hesaba katmıyorum, 

sadece Dominion topraklanndaki bu kadar! . .  

Muazzam bir keşif alanı degil mi? . . Belki d e  yer

yüzünde şimdiye kadar bilinenierin en büyü

gü! . .  Bu bölgenin getirisini bir gün milyonla de

gil ,  milyarla hesaplayacagız! . .  " 

Ben Raddle bu konuda uzun süre konuşabi

lirdi ve Summy Skim çok şey bildigini görebili

yocdu . Sadece şunu demekle yetindi: 

"Öyleyse Ben, çok net görülüyor ki sen hum

maya tutulmuşsun ... " 
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"Nasıl . . .  Hummaya mı . . .  " 

"Evet ,  pek çokları gibi altın humması , üstelik 

kininle de iyileşilmiyor ,  çünkü geçecek gibi de

gil . "  

"Emin ol ,  sevgili Summy," diye cevap verdi 

Ben Raddle gülerek, "nabzını her zamankinden 

daha hızlı atmıyor . . .  Sana ateşli bir hastalık bu

laştırmak istemem . . .  " 

"Aa, ben mi! . .  Benim bagışıklıgım var," diye 

cevap verdi aynı ses tonuyla Summy Skim, "kor

kacak hiçbir şeyim yok.  Fakat senin bu· işe atıl

dıgını görme!.< bana acı verecek. .. " 

"Sevgili arkadaşım, atılmak söz konusu de

gil ,  söz konusu olan sadece işin incelenmesi ve 

sonucunda da bir yarar saglanabilecekse , bunu 

elde etmek. Dayımızın işlerinde hiç başarılı ol

madıgını söylüyorsun.. .  Aslında ben de buna 

inanıyorum ve gerçekten de şu Forty Miles 

Creek madeninden külçeden çok çamur elde et

miş de olabilir . . .  Bu mümkün . . .  Fakat belki de 

işletmek için elinde gerekli olanaklar yoktu . . .  

Belki de bir başkasının yapacagı �ibi deney ve 

yöntemle çalışmıyordu . . .  " 

"Bir mühendis , degil mi Ben? . .  " 

"Kesinlikle bir mühendisin yapacagı gibi . . . "  

"Senin gibi mi? . .  " 

"Elbette ... benim gibi , "  diye cevap verdi Ben 
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Raddle . "Ne olursa olsun, şimdi söz konusu olan 

bu degil ... Mülkiyeti bize miras yoluyla geçmiş 

olan bu madenden kurtulmaya çalışmadan ön

ce , sen de kabul edeceksin ki , Klondike'tan bir 

takım bilgiler isternek iyi olacak. . .  " 

"Aslında mantıklı ," diye cevap verdi Summy 

Skim, "her ne kadar şu l29'un bir degeri olabi

lecegine ilişkin hiçbir hayalim olmasa da . . .  " 

"Bilgi edindikten sonra bilebilecegiz ancak," 

diye karşılık verdi Ben Raddle . "Haklı olabilece

gin gibi , yanılıyor da olabilirsin. Konuyu kapat

mak için Bay Snubbin'in yazıhanesine gideriz , 

yapılacak büiün girişimler için onu görevlendiri

riz, bilgilerin Dawson-City'den mektup ya da 

telgrafla gelmesini saglar ve madenin degerini ög

rendigimizde, ne yapacagımıza da karar veririz . "  

Konuşma orada kaldı ; sonuçta Summy Skim, 

kuzeninin önerilerine hiçbir itirazda bulunama

dı . Bir karar vermeden önce bilgi edinmek çok 

dogaldı . Ben Raddle ciddi , zeki , pratik bir adam

dı ,  Summy Skim bundan şüphe edemezdi . Ku

zeninin gelecegi nasıl bir ateşle düşündügünü, 

bırsına yem olarak sunulmuş olan bu beklenme

dik av üzerine nasıl bir açgözlülükle saldırdıgını 

görmek ona az acı ve endişe vermiyordu . Acaba 

kuzenini dizginlemeyi becerebilecek miydi? El

bette Summy Skim, Ben Raddle'dan ayrılmaya-
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caktı . Çıkarları da ortaktı ! Summy Skim, bu işin 

çabuk halledilecegine inanmakta ısrarlıydı ve 

Dawson-City'den istenen bilgilerin , işin peşini 

kavalatmayacak nitelikte olmasını arzuluyordu . 

Hem zaten josias Dayı'nın Klondike'ta servet 

araması nasıl da kötü bir fikirdi, orada belki se

faleti ve kesinlikle ölümü bulmuştu ! 
ögleden sonra Ben Raddle noterin yazıhane

sine gitti ve orada Dawson-City'den gönderilmiş 

belgelerden haberdar oldu . 

Bu belgeler müteveffa josias Lacoste'un mül

kü olan 1 29 numaralı madenin durumunu kesin 

bir biçimde gösteriyordu. Bu maden Klondi

ke'ta , Forty Miles Creek'in sag yakasında yer alı

yordu. Sözü edilen akarsu , Dominion'un batı 

topraklarını sularlıktan sonra bütün Alaska'yı 

geçen Yukon Irmagı'nın sol kıyısına katılıyordu . 

Yukarı kısımlarda Ingilizlere ait olan Yukon su

ları , Alaska'nın bu geniş toprakları daha aşagı

larda, Ruslar tarafından Birleşik Devletler'e bıra

kıldıgından beri ,  Amerikalıydı . 

Bir plan sayesinde l29  numaralı madenin ye

rini tam olarak belirlemek mümkündü . Yu

kon'un sol kıyısında Hudson Körfezi Şirketi ta

rafından kurulmuş olan Fort Cudahy adlı küçük 

bir kasahaya ( . . Y kilometre mesafedeydi . 

1 Parantez içindeki yerler özgün metinde Jules V erne tarafından 
boş bırakılıııışur. (yhn.) 
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Bu görüşmede Bay Snubbin mühendisin du

ruma diger varisten çok farklı baktıgını anla

makta güçlük çekmedi . Ben Raddle mülkün ta

pu senetlerini büyük bir dikkatle inceledi .  

Klondike bölgesi ve Alaska'nın komşu kesimini 

gösteren haritadan gözlerini alamıyordu. Zih

ninde ufak bir yolculuk yaptı . Iki ülke arasında 

sınır hattı olarak kabul edilen, yüzkırkıncı me

ridyen üzerindeki Forty Miles Creek'ten yukarı 

çıktı .  Sınır yakınında ,  tam olarak josias Lacos

ıe'un madeninin dikmesinin bulundugu yerde 

durdu . Alaska'nın sakladıgı altın yataklarından 

biri olan Creek'in iki yakasındaki madenleri say

dı . O sıralarda son derece verimli ve madencile

rin çok ragbet ettigi Klondike River'daki roaden

ler kadar, Klondike'ın kolu Bonanza ve daha kü

çük kolları Victoria, Eldorado ve öbür dereler

deki madenler kadar verimli olabilirdi bunlarda ,  

neden olmasındı !  Dawson-City'deki fiyatlara gö

re tonu iki milyon üç yüz kırk iki bin fran� eden 

bu degerli madeni taşıyan akarsu agını , bu ola

ı:ı,anüstü yöreyi gözleriyle yiyip bitiriyordu . . . 

Bay Snubbin , Ben Raddle'ın tek kelime bile 

nlemeyecek kadar düşüncelere daldıgını görün

cc, şunu söylemek zorunda hissetti kendini: 

"Bay Raddle, müteveffa josias Lacoste'un ma

den yatagını elden çıkartınayıp da işletmek niye-
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tinde misiniz acaba?" 

"Belki ," diye cevap verdi Ben Raddle . 

"Fakat Bay Skim . . .  " 

"Summy'nin düşüncesini açıklaması gerek

miyor, ben de bilgilerin dogrulugunu sınayana 

kadar Cikrimi kendime saklayacagım. . .  Kendi 

gözlerimle görene kadar . . .  " 

"Öyleyse Klondike'a kadar o uzun yolculugu 

yapmayı mı düşünüyorsunuz?" diye sordu Bay 

Snubbin başını sallayarak. 

"Neden olmasın? Summy ne düşünürse dü

şünsün, bence bu zahmete de ger. . .  Bir kere 

Dawson-City'ye vardıktan sonra karar verilir . . .  

Bu madeni satmak, degerini belirlemek için, siz 

de bana hak vereceksiniz Noter Bey, ·en iyisi gi

dip görmek. . .  " 

"Bu gerekli mi?" diye şüpheyle sordu Bay 

Snubbin. 

"Şart ," diye açıkladı Ben Raddle. "Hem zaten 

satınayı isternek yeterli degil , bir de alıcı bulmak 

gerekiyor . "  

"Eger bir tek bu gerekiyorsa," diye cevap ver

di noter, "böyle bir yolculugun zahmetine gir

menize gerek olmayabilir Bay Raddle . . .  " 

"Niçin? . .  " 

"Bakın, işte daha bir saat önce gelen bu tel

grafı , yazıhanerne teşrif etme nezaketini göster-
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diginiz sırada , size yollamak üzeriydim."  

Bay Snubbin bunu söylerken , Ben Raddle'a 

sekiz gün öncesinin tarihini taşıyan , Dawson

City'den Vancouver'a getirildikten sonra Dami

nion'un telgraf telleriyle Montreal'e ulaştırılmış 

bir telgraf uzattı . 

Klondike'ta Chicago ve Dawson'da şubleri 

bulunan Angio-American Transportation and 

Trading Co . 'dan Yüzbaşı Healy'nin işlettigi sekiz 

maden ocagına sahip bir Amerikan sendikası 

vardı . 

Bu sendika, Forty Miles Creek'teki 1 29 nu

maralı maden için, kabul telgrafını alır almaz 

Montreal'e gönderilmek üzere beş bin dolarlık 

bir teklif yapıyordu . 

Ben Raddle telgrafı almış ve tapu senetlerini 

inceledigi gibi dikkatle okumaya başlamıştı .  

"lşte Bay Raddle ," diye dikkatini çekti noter, 

"sizi yolculugunuzdan kurtaracak olan . . .  " 

"Pek emin degilim," diye cevap verdi mü

hendis . "Teklif edilen fiyat yeterli mi? . .  Beş bin 

dolar, Klondike'ta bir maden! . . " 

"Bu konuda size bir cevap veremem . . .  " 

"Görüyor musunuz Bay Snubbin, eger bu 

sendika l 29'u satın almak için beş bin dolar tek

lif edebiliyorsa , satın alırken on katı ,  belki de iş

letilse yüz katı eder demektir . . .  " 
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"Fiyata bakılırsa, dayımza pek yaramamış 

Bay Raddle . Bu kadar tesadüfiere dayanan bir işe 

atılmak yerine , beş bin doları kasaya koyup her 

türlü tasadan kurtulmak daha mı iyi acaba? . . .  " 

"Ben öyle düşünmüyorum Bay Snubbin . "  

"Görebiliyorum, fakat Bay Summy Skim'in 

düşüncesi öyle olabilir . . .  " 

"Hayır ,  bu telgraftan haberdar oldugu zaman 

nedenlerimin hepsini ona açıklayacagım, anla

yamayacak kadar akılsız degildir .  . .  Dahası , bu 

yolcugun gerektigine ikna oldugunda bana ka

tılmaya karar verecek. . .  " 

"O mu? . .  " diye haykırdı Bay Snubbin. "Bir 

noterin meslegi boyunca rastlayabilecegi en 

mutlu , en bagımsız adam mı? . .  " 

"Evet ,  o mutlu . . .  O bagımsız kişi . Ben de 

mutlulugu ve bagımsızlıgını ikiye katlayacagım. 

Madem her zaman için sendikanın teklif ettigi 

fiyatı kabul etme şansımız var , neyi riske aqyo

ruz ki? . . "  

"Her neyse Bay Raddle, çok dil dökmeniz ge

rekecek. "  

"Hayır, dil dökmeyecegim, sadece mantıgımı 

çalıştıracagım. Bana telgrafı verin Bay Snubbin .  

Onu Summy'ye iletecegim ve gece olmadan bir 

karar verilecek . . .  " 

"lsteklerinize uygun bir karar mı? . . " 
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"Uygun bir karar, Bay Snubbin ve en kısa za

manda da uygulanacak."  

Görüldügü gibi , durum açıktı ,  noter ne dü

şünürse düşünsün, Ben Raddle Summy Skim'i 

yolculuk tasarısına ikna edebileceginden şüphe 

duymuyordu .  

Yazıhaneden ayrıldıktan sonra, en kısa yol

dan jacques-Cartier sokagındaki eve vardı ve 

hemen kuzeninin odasına çıktı . 

"Ee ," diye sordu kuzeni , "Bay Snubbin'den 

geliyorsun.  Yeni bir şey var İnı? . .  " 

"Evet yeni bir şey var, haberlertın var . . .  " 

"lyi mi? . .  " 

"Mükemmel . "  

"Mülkün tapu senetlerini gördün mü? . .  " 

"Olması gerektigi gibi , kurallara uygunlar. 

Dayımızın varisieri olarak, Forty Miles Creek 

madeninin sahipleriyiz. "  

"lşte bu  da  servetimizi ne  de  güzel arttıra

cak ! "  diye cevap verdi Summy Skim gülerek 

"Bu mümkün,"  diye açıkladı mühendis , 

"hem de senin düşündügünden de fazla . . .  " 

"Oo! Benimle böyle konuştuguna göre yeni 

haberler mi aldın? . .  " 

"Daha bu sabah Bay Snubbin'in yazıhanesine 

gelen, 129 numaralı madenle ilgili bir teklif tel

grafından ögrendiklerim var sadece . "  
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Böylece Suİnmy Skim, Angio-American 

Transportation and Trading Company tarafın

dan yapılmış olan teklifin içerigini ögrendi . 

"!şte bu mükemmel ," diye cevap verdi, "te

reddüt edecek hiçbir şey yok. Madenimizi bu 

nazik şirkete satalım, hem de olabildigince ça

buk. . .  " 

"Kuşkusuz daha fazla edecekken niçin beş 

bin dolarla yetinelim ki? . .  " 

"Fakat sevgili Ben . . .  " 

"Pekala , senin sevgili Ben'in işlerin böyle yü

rütülmeyecegini söylüyor; insanın kendi gözleri 

ile görmesi gibisi yoktur. . . "  

"Sen hala orada mısın? . .  " 

"Hiç olmadıgım kadar! Bir düşün Summy. 

Eger bize böyle bir alım teklifi yapılıyorsa , de

mek ki madenin degeri biliniyor, demek ki bu 

de ger göz ardı edilemeyecek kadar büyük. . .  De

reler boyunca ya da Klondike daglannda başka 

bir sürü maden ocagı var . "  

"Sen bu konuda ne biliyorsun ki? . . . "  

"Biliyorum Summy, hem zaten başka ma

denleri de olan bir şüket kesinlikle l29'u da el

de etmek istiyorsa, beş bin dolar teklif etmesi 

için, beş bin degil , on bin, belki de yüz bin ne

deni vardır . . .  " 

"Gerçekten de sayılada oynuyorsun Ben . . .  " 
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"Fakat sayılar hayattır ve bence sen sayıla�

dan yeterince yararlanmıyorsun . . .  " 

"Benim matematige hiç yetenegim yok 

Ben . . .  " 

"Söz konusu olan matematik 
, 
degil ki 

Summy! lnan bana , kafamda netleştirecek kadar 

uzun süre düşündüm, şimdi de seninle çok cid

di konuşuyorum . . .  Belki de Dawson-City'ye git

mekte tereddüt ederdim, fakat bu telgraf geldi

ginden beri cevabıını kendim götürmeye karar 

verdim."  

"Ne ! . .  Klondike'a mı gitmek istiyorsun? . .  " 

"Bu şart . . . "  

"Daha fazla bilgi edinmeden mi? . .  " 

"Orada bilgi edinmeyi istiyorum." 

"Beni tekrar yalnız mı bırakacaksın? . .  " 

"Hayır . . .  Sen de bana katılacaksın· . . .  " 

"Ben mi? . .  " 

"Sen ! "  

"Asla! "  

"Hiç d e  degil, çünkü b u  iş ikimizi d e  ilgilen-

diriyor . . .  " 

"Sana her türlü yetkiyi veririm . . .  " 

"Hayır . . .  Seni de götürüyorum . . .  " 

"Fakat söz konusu olan iki bin millik bir yol

culuk. . .  " 

"Beş yüz daha ekleyelim . . .  " 
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"Ne kadar sürecek?" 

"Ne kadar sürmesi gerekiyorsa , o kadar . . .  

Eger satmak yerine işletmek yararımızaysa . . .  " 

"Nasıl . . .  Işletmek mi? . .  " diye haykırdı 

Summy Skim. "Ama o zaman . . .  Bu bütün bir yıl 

demek. . .  " 

"Gerekirse iki ! "  

"Iki yıl !  Iki yıl ! "  diye tekrarladı Summy Skim. 

"Fakat her ay servetimiz artacaksa bunu he-

saplamaya ne gerek var?" dedi Ben Raddle . 

"Hayır ! . .  Hayır ! .  . .  " diye haykırdı Summy 

Skim, asla yerinden ayrılmak istemeyen bir 

adam gibi büzülüp koltuguna gömülerek. 

O zaman Ben Raddle onu ikna etmek için 

son bir çaba gösterdi . Durumu her yönüyle tek

rar ele aldı . Forty Miles Creek'te bulunmalarının 

şart oldugunu, tereddüt etmeye haklannın ol

madıgını çok zorlayıcı nedenlerle kanıtiadı ve 

şunları ekleyerek konuyu bagladı : 

"Bana gelince Summy, Dawson-City'ye git

meye kararlıyım ve senin de bana katılmayı red

detligine inanmak istemiyorum! "  

Bunun üzerine Surrimy Skim bu yolculugun 

hayatlarında yol açacagı karmaşa üzerinde durdu . 

Iki aydan daha kısa bir süre içinde Montreal'den 

ayrılıp avcılık ve balıkçılıkla tekrar ilgilenecekleri 

Green Valley'ye yerleşmeleri gerekiyordu . 
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"Tamam!"  diye karşılık verdi Ben Raddle, 

"Klondike'ın düzlüklerinde ne av hayvanı eksik, 

ne de derelerinde balık ve sen de sana sürprizler 

hazırlamış olan yeni bir ülkede avlanır ve balık 

avlarsın! "  

"Fakat çiftçileri miz . . .  Bizi bekleyen iyi yürek

li çiftçilerimiz . . .  " 

"Onlara yeni evler yaptıracagımıza ve bütün 

bölgeyi satın alacak kadar zengin olacagımıza gö

re yoklugumuza üzülmelerine hiç gerek yok! Za

ten Summy, sen şimdiye kadar fazlasıyla yerleşik 

bir hayat yaşadın ! . .  Biraz da dünyayı dolaşman 

gerekiyor. . . " 

"Eh ! "  dedi Summy Skim, "eger isteseydim 

Amerika'da , Avrupa'da gezecegim başka yerler 

vardı ve kesinlikle işe şu berbat Klondike'ın rle

rinlerine dalarak başlamazdım . . .  " 

"O toprakların altın tozları ekili ve külçelerle 

kaplı oldugunu gördügünde Klondike sana nasıl 

da güzel gelecek. . " .  

"Ben, sevgili Ben," diye devam etti Summy 

Skim, "beni korkutuyorsun! Evet , beni korkutu

yorsun! . .  Hayal kırıklıgı ve sıkıntıdan başka bir 

şey bulamayacagın bir işe kalkışıyorsun! "  

"Sıkıntı . . .  belki ! . .  Hayal kırıklıgı . . .  asla . . .  " 

"Büyük ihtimalle, Green Valley'deki bir met

rekare patates ya da lahana kadar bile degeri ol-
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mayan bu ugursuz maden ile işe başlamak! . .  " 

"O zaman neden o şirket bize binlerce dolar 

teklif ediyor? . .  " 

"Düşünüyorum da Ben, hava sıcaklıgının sı

fınn altında elli dereceye kadar düştügü yerlere 

gitmemiz gerekecek! . .  " 

"Soguk çok iyidir! . .  Her şeyi korur! . .  " 

Sonunda,  bin bir konuşmadan sonra , 

Summy · Skim maglup oldugunu kabul etmek 

zorunda kaldı . Hayır !  Kuzenini Klondike'a yal

nız yollamayacaktı . . .  Ona katılacaktı , en azından 

onu daha çabuk geri getirmek için . . .  

Hemen o gün Bay Ben Raddle ve Summy 

Skim'in yakında yola çıkacaklarını bildiren bir 

telgraf Anglo-American Transportation and Tra

ding Company (Dawson-City, Klondike) sendi

kasının başkanı Yüzbaşı Healy'ye gönderildi. 
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MONTREAL'DEN VANCOUVER'A 

T uristler, tüccarlar , göçmenler , altın arayı

cılan , Canadian Pacific Railway ile hat degiştir

meden, Dominion'dan ya da İngiliz Kolombiya

sı'ndan hiç ayrılmadan, Montreal'den Vanco

uver'a dogrudan gidebiliyorlardı . lngiliz Kolom

biyası'nın metropolünde trenden inince, deniz 

ya da nehir yolları arasında, gemi, at , araba gibi 

taşıma araçları ve hatta yolun büyük bir kısmını 

yürümek arasında seçim yapmaktan başka bir 

şey kalmıyordu .  

Yola çıkmaya karar verilince Summy 

Skim'in, malzemelerin edinilmesi , güzergah se

çimi gibi bütün ayrıntıları Ben Raddle'a bırak

maktan başka yapacak bir şeyi yoktu : Büyük ih

timalle bütün bunlar , bütün sorumlulugu üstle

nen hırslı fakat zeki mühendisin işi olacaktı . 
Öncelikle Ben Raddle yola çıkışın on beş 

günden fazla geciktirilemeyecegini anlamıştı ki 

bu da çok dogruydu. josias Lacoste'un varisleri-
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nin, kuzey kutup dairesinin sınırında yer alan 

bu uzak kuzey bölgesinde sadece dört ay süren 

yazın başlangıcından önce Klondike'a gelmeleri 

şarttı . 

Gerçekten de Yukon bölgesinde geçerli olan 

Kanada madenieri ile ilgili kanunun 9. madde

sinde şöyle denilmekteydi : 

"ldare tarafından belirlenecek olan elverişli 

mevsimde, yetkili kurumlann özel izni olmaksı

zın, yetmiş iki saat boyunca işletilmeyen her ma

den ocagı , kamulaştınlır . "  

Oysa ki  elverişli mevsim, erken gelmedigi 

takdirde, Mayıs ayınin ikinci yansında başlıyor

du . Öyleyse bu dönemde eger l 29'un işletilme

si üç günden fazla aksarsa, josias Lacoste'un 

mülkü Dominion'a ait olacaktı ve çok büyük ih

timalle Amerikan sendikası , iki varise teklif etti

ginden daha uygun bir fiyata satın alabilecekti . 

"Artık geç kalmamamız gerektigini ve yola 

çıkmak için acelemiz oldugunu anlıyorsundur 

Summy . . .  " dedi Ben Raddle .  

"Benim anlamarnı istedigin her şeyi anlıyo

rum,  sevgili arkadaşım ," diye cevap verdi 

Summy Skim. 

"Zaten bu da en mantıklı olan," diye ekledi 

mühendis . 

"Bundan hiç şüphem yok Ben,  eger en kısa 

zamanda geri dönmemize yarayacaksa , Montre-
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al'i en kısa zamanda terk etmeyi tercih ederim. "  

"Klondike'ta gerektiginden fazla kalmayaca

gız , Summy . . .  " 

"Anlaşıldı Ben. Ne zaman yola çıkıyoruz? . .  " 

"Bu ayın ikisinde , "  diye cevap verdi Ben 

Raddle , "on beş gün içinde ! "  

Kollarını kavuşturmuş, başını önüne egmiş 

olan Summy Skim "Ne? . .  O kadar çabuk mu? . .  " 

diye haykırmak istedi . Fakat bu hiçbir işe yara

mayacagı için sustu . Kabul ederek, başlarına her 

ne gelirse gelsin, yolculuk boyunca agzından tek 

bir şikayet sözü çıkmayacagına yemin etmişti . 

Zaten Ben Raddle,  yola çıkış tarihleri olarak 

ayın ikisini belirlemekle çok akıllıca davranmış

u; izlenecek yolu göz önünde bulundurarak, 

kuşku götürmez bir beceriyle kullandıgı sayılar

la donatılmış bir dizi plan yaptı . 

"Şimdilik Klondike'a giderken iki yol arasın

da seçim yapmayacagız Summy," dedi , "çünkü 

tek seçenek var zaten . Belki bir gün Yukon'a git

mek için, Cassiar bölgesini geçerek Ingiliz Ko

lombiyası'nın kuzeydogusunu kateden Edmon

ton, Fort Saint-John , Peace River yolunu kulla

nacagız . . .  " 

"Duyduguma göre avı bol bir bölgeymiş," de

di Summy Skim avla ilgili hayallere dalarak. "As

lında neden o yolu takip etmiyoruz? . .  " 

"Çünkü Vancouver'dan çıkınca denizde se-
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kiz yüz kilometre katettikten sonra bin dört yüz 

kilometre de karadan gitmek zorunda kalırız ," 

diye cevap verdi Ben Raddle . 

"Öyleyse hangi yönü seçmeyi düşünüyorsun 

Ben? . .  " 

"Vancouver'a varır varmaz, karşımıza çıkan 

imkanlara göre orada karar verecegiz. lşte sana, 

yolumuzun uzunlugunu belirleyecek çok kesin 

sayılar: Montreal'den Vancouver'a dört bin altı 

yüz yetmiş beş kilometre ve Vancouver'dan 

Dawson-City'ye de iki bin dört yüz seksen do

kuz kilometre var. "  

"Toplam," dedi Summy Skim işlem yaparak: 

"beş dokuz daha, on dört , elde var bir; yedi dört 

daha, on bir, elde var bir; beş iki daha , yedi, ye

di bin yüz altmış dört kilometre ediyor ."  

"Dogru Summy!" 

"Bir de katettigimiz yol kadar altın elde eder

sek . . .  " 

"Altının kilosu iki bin üç yüz kırk frank ol

duguna göre , on altı milyon yedi yüz altmış üç 

bin yedi yüz altmış frank edecek. . .  " 

"Mükemmel ," diye karşılık verdi Summy 

Skim, "böylece masraflarımızı gayet güzel çıkart

mış olacagız! "  

"Neden olmasın," diye cevap verdi Ben 

Raddle , "madem ki cografyacı john Muir, Alas

ka'nın , sadece 1 86 1  yılında dört yüz beş milyon-
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luk verim elde ed ilen Kaliforniya'dan daha fazla 

altın üretecegini ilan et t iğine göre , niçin yerkü

remizin yirmi beş milyon franlık altın servetine , 

Klondike da kendi payını eldemesin? . . " 

"Her şeye bir cevabın var Ben . . .  " 

"Ve gelecek de benim cevaplarımı haklı çıka

racak ."  

Summy Skim de bundan şüphe etmek iste

miyordu. 

"Üzerinde bir karara varılmış şeyleri tekrar 

konuşmaya gerek yok . . .  " diye ekledi . 

"Gerçekten de," diye cevap verdi Ben Radd

le, "sanki şimdiden yola çıkmış gibiyiz . . .  " 

"Geri dönmüş gib i olmamızı tercih ederelim 

Ben . . .  " 

"Geri dönmeden önce ," diye cevabı yapıştır

dı Ben Raddle , "gitmek gerekir . . . "  

"Mükemmel bir mantık Ben . Biraz da  yapıla

cak hazırlıkları düşünelim . . .  O tuhaf ülkeye bir 

yedek gömlek ve iki çift çorapla gidilmez . . .  " 

"Hiçbir şey için endişelenme Summy. Ben 

her şeyi üstleniyorum; sen sadece Montreal'den 

trene binecek ve Vancouver'da ineceksin . Hazır

lıklammza ge lince , amaçsızca uzaklara giden ve 

yanında bir  sürü eşya götüren bir göçmeninkiler 

gibi olmayacak! Bize ge rekenierin hepsi zaten 

orada,  .Josias Dayı 'nın madeninde ;  Forty Miles 

Creek l 29'u işietirken kul landıkları . Yani sade-
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ce kişisel eşyalarımızia ilgilenmemiz gereki 

yor. . .  " 

"Fakat o da önemli , "  diye cevap verdi 

Summy Skim, "bazı önlemler alma zahmetine 

girmemize de ger herhalde . . .  Özellikle de soguga 

karşı ! .  . .  Brrr! Şimdiden iliklerime kadar donmuş 

hissediyorum kendimi . . . "  

"Hadi ama Summy, Dawson-City'ye vardıgı

mızda güzel havalar hükum sürüyor olacak. . .  " 

"Ah, bir de kıştan önce geri dönebilsek. . .  " 

"Sakin ol ! .  . .  " diye cevap verdi Ben Raddle .  

"Kışın bile hiçbir şeyin eksik olmayacak. lyi giy

siler ,  iyi yiyecekler. Dönerken, geldiginden daha 

şişman olacaksın." 

"Yo hayır! O kadarını da istemiyorum," diye 

cevap verdi her şeyi kabullenmeye hazır olan 

Summy Skim, "seni şimdiden uyarıyorum, beş 

kilo bile alacaksam, gelmiyorum!"  

"Sen dalganı geç, Summy, geç bakalım dalga

nı istedigin kadar . . .  Fakat bana güven . . .  " 

"Evet . . .  Tamam, güven zorunlu ! 2 Nisan'da, 

degil mi , eldoradores olarak yola koyuluyoruz . . .  " 

"Evet 2 Nisan, bu da bütün hazırlıklar için 

bana yetiyor. "  

"Pekala Ben , madem ki önümde on beş gü

nüm var , bu süreyi kırda geçirecegim . . .  " 

"Dedigin gibi olsun," diye cevap verdi Ben 

Raddle , "fakat Green Valley'de havalar henüz 
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düzclmemişti r . "  

Summy Skim, her halükarda havanın Klon

dike'takinden daha iyi olduğunu söyleyebilirdi .  

Zaten , her ne kadar kış henüz bitmemiş olsa da, 

birkaç gün için kendini iyi kalpli çiftçilerinin 

arasında bulmaktan , tarlalarını kardan bembe

yaz, güzel koruları kırağı dolu , civar dereleri 

buzla kaplı ve Saint Laurent'ın iki kıyısının ara

sını da buz tabakalarıyla örtülü görmekten , yine 

de büyük zevk alacaktı .  Dahası , etrafta dolanan 

vahşi hayvanları , ayıları , pumaları ve diğerlerini 

bir kenara bırakırsak, büyük soğuklarla birlikte , 

bir avcının birkaç iyi parça yakalama şansı hep 

vardı . Sanki Summy Skim bölgedeki herkese ve

da etmeye gidiyordu . . .  Belki de uzun sürecek bir 

yolculuğa çıkıyordu ! . .  Ne zaman döneceğini 

kim bilebilirdi? . .  

"Sen d e  benimle gelmelisin Ben ,"  dedi . 

"Öyle mi düşünüyorsun?" diye cevap verdi 

mühendis.  "Yol hazırlıklarıyla kim ilgilene

cek? . .  " 

Bunun üzerine hemen ertesi gün Summy 

Skim trene bindi,  Green Valley garında atları ko

şulmuş, hazır bir araba onu bekliyordu ve öğle

den sonra çiftliğe varmıştı . 

Tahmin edileceği gibi çiftçiler Summy 

Skim'in gelişine oldukça şaşırdılar, şaşırdıkları 

kadar da sevindi ler .  Her zamanki gibi Summy 
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Skim sevgi dolu karşılamalarından çok duygu

landı . Fakat bu erken ziyaretin nedenini ögren

diklerinde , efendileri olmadan yazı geçirecekle

rini işittiklerinde,  bu haberden duydukları 

üzüntüyü hiç saklamadılar . 

"Evet dostlarım," dedi Summy Skim, "ben ve 

Ben Raddle cehennemin dibi kadar uzak bir ye

re , Klondike'a gidiyoruz; şeytanın hüküm sür

dügü bu ülke öyle uzak ki sadece gitmek için bi

le dört ay ve geri dönmek için de bir o kadar ge

rekiyor . . .  " 

"Üstelik de bütün bunlar sadece altın külçe

leri toplamak için ! . . "  dedi çiftçilerden biri omuz 

silkerek. 

'Tabii toplanabilirse," diye ekledi yaşlı bilge 

bir çiftçi , pek de cesaret vermeyen bir ifadeyle 

başını saHayarak 

"Bir de başarısız olarnamaya dikkat etmek 

gerekiyor," dedi Summy Skim, "çünkü tekrar to

parlanmak her zaman mümkün olmayabilir. Ne 

yaparsınız dostlarım, bu bir humma gibi ,  daha 

dogrusu zaman zaman dünyayı kasıp kavuran 

ve pek çok kurban alan bir salgın gibi ! "  

"Peki niçin oraya efendim?" diye sordu çiftli

gin kahyası. 

O zaman Summy Skim, kuzeni ve kendisine , 

josias Dayılarının ölümünden sonra nasıl bir 

madenin miras kaldıgını ve hangi nedenlerle 

-52-



Altın Volkanı 

Ben Raddle'ın Klondike'ta bulunmalannın ge

rekli oldugunu düşündügünü anlattı . 

"Evet ," diye devam etti ihtiyar, "Dominion sı

nırlarında neler olup bittigini duyduk, özellikle 

de birçok zavallı insanın canına mal olan fela

ketleri . Bay Skim, o ülkede kalınanız söz konu

su bile olamaz; çamur yıgınınızı sauıgınız zaman 

geri döneceksiniz . . .  " 

"Bundan emin olun, dostlarım, her şeyin 

kendi başına hallolacagını düşünürsek, ben geri 

dönene kadar beş ya da altı ay geçecek ve yaz so- · 

nu gelmiş olacak ! . .  Bütün bir yaz ziyan olacak 

benim için ! . . "  

"Kayıp bir yaz, daha d a  hüzünlü bir kış ! "  di

ye ekledi yaşlı bir kadın haç çıkararak ve "Tanrı 

sizi korusun, efendimiz ! "  dedi . 

Green Valley'de bir hafta kalan Summy 

Skim, Ben Raddle'a katılmanın zamanının geldi

gini düşündü. Onun da yapması gereken bazı 

kişisel hazırlıklar vardı . Bu iyi yürekli insanların 

yanından ayrılırken hepsi çok duygulandı .  Bir

kaç hafta içinde Nisan güneşinin Green Val

ley'nin ufkunda yükselecegini , karlarda ilkbaha

rın ilk yeşilliklerinin çıkacagını , şu ugursuz yol

culuk olmasaydı her yıl yapugı gibi kışın ilk so

guklarına kadar geri gelip buradaki eve yerleşe

cegini düşününce üzülüyordu! Green Valley'ye 

Ben Raddle'dan bir mektup gelmesini ve ona 
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projelerine son vereceklerini bildirmesini umut 

etmişti . Fakat o mektup hiç gelmedi . . .  Hiçbir 

şey degişmemişti . . .  Önceden belirlenen tarihte 

yola çıkacaklardı . .. Bu yüzden Summy S kim ga

ra gitmek zorundaydı ve 3 1  Mart günü sabahı 

Montreal 'de kendisini , kuzeninin karşısında 

buldu . Karşısına bir soru işareti gibi dikildi :  

"Yeni birşeyler yok mu? . .  " diye sordu . 

"Hiçbir şey yok,  Summy, ama hazırlıklarımız 

tamamlandı .  . . " 

"Her şeyi yanına aldın demek ki. . . " 

"Vancouver'da edinecegimiz erzak dışında 

her şeyi ," diye cevap verdi Ben Raddle . "Sadece 

giysilerle ilgilendim. Silahiara gelince , sende se

ninkiler, bende de benimkiler var. Mükemmel 

durumdalar , hem biz de onlara alışkımz . . .  tki iyi 

tüfek ve tam bir av takımı . . .  Fakat orada gardro

bunu yenilernek mümkün olmayacagı ve Klon

dike'ta çarşı kurulmadıgı için tedbirli davranarak 

yanımızda işte şunları götürecegiz : Dört tane 

yün gömlek, iki tane içlik ve yün iç don, bir ta

ne kalın yün kazak , bir tane kadife takım, kaba 

kumaştan iki tane pantolon , iki tane ince kumaş

tan pantolon, bir tane mavi kumaştan takım ' el

bise , içinde ve kapüşonunda kürk olan bir deri 

ceket , aynı biçimde şapkası olan su geçirmez bir 

denizci giysisi , bir kauçuk manto , altı çift ayak 

numaramıza uygun, altı ç ift de bir numara hü-
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yük çorap , kürklü bir çift ceket ve deri elcliven

ler, altı kalın çivili bir çift av botu , iki çift moka

sen , bir çift kar ayakkabısı bir düzine mendil ,  

havlu . . .  " 

"Eh ! "  diye haykırdı Summy Skim, ellerini ha

vaya kaldırarak, "işte on yıllık eşya . . .  " 

"Hayır . . .  sadece iki yıl için ! "  

"Sadece mi Ben! . .  'Sadece' dehşet verici bir 

söz! . .  Hani Dawson-City'ye gidip 129  numaralı , 

madeni elden çıkarıp Montreal'e geri dönecek

lik. . .  " 

"Kesinlikle öyle Summy, eger 1 29 numaralı 

madenin elegerini verirlerse bize . . .  " 

"Ya vermezlerse? . .  " 

"Görecegiz Summy!"  

B ir  cevap elde etmek mümkün olmadıgı için 

Summy Skim ısrar etmedi ve yola çıkmadan ön

ceki iki günde Jacques-Cartier sokagındaki ev ile 

Bay Snubbin'in yazıhanesi arasında acı çeken bir 

ruh gibi dolanıp durdu . 

Uzun sözün kısası , 2 Nisan sabah erkenden 

iki kuzen, bagajlarının çoktan taşınmış oldugu 

Montreal ganna gittiler. Eşyalar çok fazla degildi 

ve ancak Vancouver'da tamamlandıktan sonra 

ge rçekten rahatsızlık veren bir yük haline gele

ceklerd i .  

Yolcular , eger Montreal'clen ayrılmadan önce 

Canaciian Pacific Şirketi 'ne başvururlarsa , Skag-
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way için buharlı gemiye bilet alabilirlerdi . Fakat 

Ben Raddle Dawson-City'ye gidiş yolu konusun

da henüz karannı vermemişti ,  ya Yukon Neh

ri'ni agzından Klondike'ın merkezine kadar ta

kip edecekler ,  ya da Skagway'in ardında ,  Ingiliz 

Kolombiyası'nın daglan , ovalan ve gölleri ara- -

sından kıvnlarak giden yolu izleyeceklerdi. 

Böylece iki kuzen sonunda yola çıkmışlardı , 

biri güven dolu , digerini sürüklüyor, diger ku

zense boyun egiyordu . Zaten en iyi şartlarda yol

culuk edeceklerdi . Birinci sınıf vagonun en kon

forlu kompartımanlanndan birindeydiler ve 

Montreal ile Vancouver arasında altı gün süren, 

dört bin yedi yüz kilometrelik bir yolculuk söz 

konusu olunca, bundan azı da olmazdı zaten. 

Yolun ilk bölümünde tren Dominion'un, bir

birinden çok farklı yöreleri olan orta ve dogu 

bölümünü aştı . Ancak Büyük Göller bölgesini 

geçtikten sonra, özellikle Ingiliz Kolombiyası ya

kınlarında daha az nüfuslu ve kimi zaman ıssız 

yörelere girecekti. Summy Skim ve Ben Raddle 

Kuzey Amerika'nın bu köşesini ilk kez ziyaret 

ediyorlardı . 

Hava güzeldi , serin ve temizdi , gökyüzü ha

fif bir sisle kaplıydı . Termemetredeki civa sütu

ı ı u  sı fı r  civadarında dolaşıyordu , civa sıfırın üs

ı ı ı ı ıdcykc ı ı  hava kuru ve sert olur, altındayken 

k ı .., , ı  o.,ııırl i  ka r  yagış ı görülüyordu . 
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Önlerinde , göz alabildigine uzanıp giden 

bembeyaz düzlükler vardı. Bunlar birkaç hafta 

içinde tekrar yeşillenecek ve birçok derenin 

buzları çözülecekti .  Çok sayıda kuş sürüsü treni 

geçerek batıya yöneliyor ve büyük kanat darbe

leriyle uzaklaşıp gidiyorlardı .  Yolun iki tarafın

da, kar tabakasının üstünde ufuktaki arınanlara 

dogru vahşi ve evcil hayvanların izleri seçiliyor

du . Işte insanın kolaylıkla takip edebilecegi ve 

birkaç el de ateş edebilecegi patikaları Vagonda 

hapsolan ve av içgüdüsünü tatmin edemeyen 

Summy Skim'in sabırsızlıgını ve özlemini varın 

siz düşünün! 

Gerçekten de bir av söz konusuydu! Vanco

uver'a dogru ilerleyen bu trendeki avcılar , ancak 

ve ancak altın avcılarıydı ve yanlarındaki köpek

leri keklik ya da tilki yakalamak, alageyikleri ya 

da ayıları takip etmek için egitilmemişlerdi ! Ha

yır !  Onları Montreal'de satın almış olan efendile

rinin, Ingiliz Kolombiyası'nın Skagway ile Klen

dike bölgesi arasında kalan bu bölümünde buz 

tutmuş gölleri ya da nehirleri geçmek gerekti

ginde onları kızakların çekilmesinde kullanmak

tan başka niyetleri yoktu. 

Montreal'de binen ya da Canadian Pacific 

Railroad'un çeşitli istasyonlarından toplanan 

yolcular arasında, en korkunç sefalete ,  soguga , 

hastalıklara gögüs gererek Yukon'daki altın ya-
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taklarının çamurunda servet aramaya giden göç

menler, köylü ler, şehirliler yok muydu? . .  

Evet , altın ateşi daha yeni başlıyordu .  Elclo

rado , Bonanza , Hunter, Bear, Gold Bottom'da ,  

uzunluğu iki yüz kırk kilometreden kısa olma

yan Klorıciike River'ın bütün bu kollarında sayı

sız maden yataklarının bulunduğu haberleri ge

liyordu sürekli ; maden arayıcılarının her bir 

elektc on beş bin franklık altın yıkadıkları ma

denlerden bahsediliyordu . Dolayısıyla göçmen 

akını da artarak sürüyordu; Avustralya'ya , Kali

forniya'ya , Transvaal'e koştukları gibi , Klondi

ke'a da koşup geliyorlardı ve ulaşım şirketleri 

yetersiz kalıyordu. Zaten bu trenlerin taşıdıkları , 

malzemeleri tam, geleeckle ilgili hiçbir endişele

ri olmayan, sürekli olarak erzak ve giyecek ik

malleri yapılan, Amerika ya da Avrupa'nın bü

yük bankalarının desteği i le örgütlenmiş o sen

dikaların, şirketlerin temsilcileri değildi . Hayır, 

kaderin her türlü cilvesine karşı korunmasız, 

memleketlerinden sefalet yüzünden ayrılan za

vallı insaniardı ve talihlerinin yaver gideceğini 

umuyorlardı . Zaten kendi hesaplarına çalışma 

imkanları olmasa da, kol güçlerini işçisiziikten 

çalışması durmuş olan madenierin sahiplerine 

kiralayabil ir lerd i .  Şüp hesiz ,  ücret ler  çok yüksek

t i ,  gu nlük yet m iş seksen frangı buluyordu .  Fa

kat du rum böyle olsa da, K l ondike toprakların-
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da yaşam çok pahalıydı ve zorunlu ihtiyaç mad

deleri her yerdekinden yirmi kat daha pahalıydı ! 

Gerçekten de talih işin içine girmezse , çabuk 

zengin olmanın imkanı yoktu . 

Bu arada Transcontinental Route'un treni 

son hızla ilerliyordu . Summy Skim ve Ben Radd

le bu uzun yolculuk boyunca konfor eksikligin

den şikayet edemezlerdi, gündüzleri emirlerinde 

bir oturma odası , geceleri geçirmek için bir ya

tak odaları , Montreal'in en iyi kafelerinde oldu

gu gibi, gönüllerince sigara içebilecekleri bir tü

tün odası , servisin ve güzel yemekierin eksik ol

madıgı bir yemek odası , yolculuk sırasında ban

yo yapabilecekleri bir banyoları vardı . Ama bü

tün bunlar Summy Skim'in Green Valley'deki 

evlerinin eksikligini duymasını engellemiyordu . 

Dört saat içinde tren, bir tepenin üstünden 

etrafa hakim olan, buraların en önemli kereste 

kaynagı kente, dünyanın merkezinde olma iddi

ası aşagı yukarı kanıtlanmış olan, Deminion'un 

başkenti Ottawa'ya vardı . 

lleride, Cariton janetion yakınlarında Otta

wa'nın rakibi , eskiden Deminion'un başkenti 

olan Toronto görülebilirdi .  Herhalde bütün Ka

nada metropolleri sırayla başkent olacaktı ! 

Hızla batıya yönelen tren , nikel madenieri

nin işletilmesiyle zengin olan bir bölgeye , hattın 

ikiye ayrıldıgı , Sudbury istasyonuna vardı .  Su-
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perior Gölü'nü dolanarak, Fort William yakınla

rındaki Port-Arthur'a bağlanan kuzey hattını ta

kip etti . Bu geniş gölün bütün istasyonlarında, 

Heronbay'de, Schreiber'deki uzun malalar sıra

sında iki kuzen buralann denizcilik bakımından 

önemini keşfettiler; Bonheur, lgnace , Eagle Ri

ver, Rab Portage'dan, maden kaynaklarının bir 

servet olduğu yerlerden geçerek büyük bir şehir 

olan Winnipeg'e geldiler. 

Bu yolculukla ilgili en az birkaç anısının ol

masını isteyen Summy Skim'e birkaç saatlik du

raklama özellikle bu kentte az geldi .  Evet , kırk 

bin nüfuslu ve Western Canada'nın en güzel 

çiftliklerine sahip olan bu şehri gezmeye seve se

ve bir iki gün ayırabilirdi . . .  Fakat demiryolu ta

rifeleri konusunda gevşek davranılmaz . Trende

kilerin çoğu yolculuk etmek değil , kısa zamanda 

ve hızla belirli bir yere varmak istiyordu. Tren, 

Portage la Prairie, Brandon, Ebrehorn, Broadvi

ew gibi çok sayıda kasahaya uğruyordu ; ama et

rafta işlenmiş topraklar, bufaloların binlercesi

nin dolandığı geniş av sahaları olması yolcuların 

urourunda değildi . Summy Skim, Klondike'ta 

altı hafta yerine, burada altı ay geçirmeyi tercih 

ederdi . 

"Ne yapalım ,  Dawson-City civadarında bufa

lolar yoksa," diyordu Ben Raddle, "sen de Kana

da geyiği avlarsın . "  
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Zaten t ren, Regina-City'yi geçtikten sonra 

Kayalık Dağlar'daki Crow New Pass'a yöneldi ,  

birkaç saat Calgary-City'c\e duraklac\ıktan sonra , 

bu sefer ele kömür yatakları bakımından zengin 

bir bölge olan Ingiliz Kolombiyası'nın sınırlarına 

ciayanınca başka hayvanlar göründü .  

Klonc\ike'a varmak için göçmenlerin bazen 

kullandıkları bir diğer yol cia buradan ayrıl ıyor

du. Avcıların tercih ettiği bu yoldan Summy 

Skim seve seve gic\ebilirc\i . Yol ,  av bakımından 

zenginliği ile ünlü olan Cassiar yöresinin içinelen 

geçiyordu.  Ec\monton, Fort Saint john, Peace Ri-

. ver, Dease , Francis, Pelly'c\en geçerek Ingiliz Ko

lombiyası'nın kuzeydoğusunu Yukon'a bağlıyor

du . Fakat uzun ve zor olan bu yol ,  iki bin kilo

metreyi aşan bir güzergahta yolcuların sık sık ik

mal yapmalarını gerektiriyorclu . Gerçekten ele 

bu bölge altın bakımından zengindi; hemen he

men bütün nehirlerc\e altın .bulunuyorc\u; fakat 

kaynak bakımından fakirdi ve ancak Kanada 

Hükümeti her on beş fersahta bir han kurduğu 

zaman kullanılabilir hale gelecekti . 

Kayalık Dağlar'ı geçerken yolcular , yükselen 

yol dönemeçlerinde Stephen doruğunu , Cathec\

ral Peak'i , bütün bu büyüleyici manzaraları ve 

özellikle ele erimeyen karlarelan şapkalarıyla dev 

Selkirk tepelerini , göz alabildiğine uzanan bu

zulları görebilirlerdi .  Lokomotifin kişnemeleriy-
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le bozulan bu ıssızlıkların ortasında "silence of 

all life" hüküm sürüyordu . 

Montreal'den ayrılmadan önce , Summy 

Skim, Canadian Pacific Railway tarafından bü

yük bir özenle yayınlanmış Short adında bir gezi 

rehberi edinmişti . Her ne kadar kitapta adı ge

çen ünlü yerlerin hepsini gezemeyecek olsa da, 

en azından onlarla ilgili yazılanlan okuyordu . 

Trenin durakladıgı çeşitli istasyonlarda otel seçi

mi için de kitaba başvurdu . Field istasyonunda

ki Skyte-house ve Selkirk Dagları'nın olaganüstü 

manzarasına sahip Glacier-house'daki gibi, ye

mek vagonunun monotonlugundan onu biraz 

kurtaran, dikkat çekici bir konfora ve mükem

mel bir mutfaga sahip , birinci sınıf oteller vardı. 

Tren batıya dogru ilerledikçe yeni yöreler ön

lerinde uzanıyordu, verimliligi hala tükenmemiş, 

çalışmanın büyük bir mahsulü garantiledigi zen

gin verimli topraklar degildi. Hayır! Buralarda al

tına rastlanmıştı ve hala çok fazla miktarda altın 

çıkan , degerli madenieri kumla karışık olarak ta

şıyan bütün bir akarsu agı , Kootaway toprakları 

ve Cariboo'nun Gold Fields yöreleriydi önlerinde 

uzanan. Klondike'a kadar uzun ve zorlu bir yol

culuga ve onca masrafa katianan maden arayıcı

larının kolayca ulaşabilecekleri bu topraklara ne

den daha sık gelmedigini insan merak ediyordu . 

-62-



Alan Volkanı 

Tren Summy Skim'i Monı real'den ve c ; ı-cen 

Valley'den daha da uzaklara ı aşıdıkça avcı kuzen 

söyleniyordu : 

"Gerçekte işte bu Cariboo'da şansını dene

meliydi josias Dayı ! .  . .  Biz de şimdi varmış olur

duk! . . . Madeni işletmek gerekip gerekmed iğini 

çoktan bitirdik ! . . .  Yirmi dör.t saat içinde para ya

pardık ve yoklugumuz bir haftayı aşmazdı ! .  . .  " 

Evet gerçekten de öyleydi, fakat Summy 

Skim'in kaderinde o korkutucu Klondike'a ka

dar maceranın peşinden gitmek ve Forty M iles 

Creek'in çarnuriarına batmak yazılıydı .  

Böylece tren lngiliz Kolombiyası'nın kıyı sı

nırına doğru , güneybatıya kıvrılarak ilerledi . 

Yolculuğun dört bin altı yüz yetmiş beş kilomet

relik bu son bölümünde dikkat çekici hiçbir 

olay olmadı ve altı gün sonra iki kuzen Canadi

an Pacific Railroad'un vagonunu terk ederek 

Vancouver'a ayak bastılar . 



4 

VANCOUVER 

Vancouver şehri , Ingiliz Kolombiyası kıyıla

nnın açıklarında bulunan ve aynı adı taşıyan bü

yük adanın üzerinde kurulmamıştı .  Kıtadan de

nize uzanan toprak parçasının bir kısmını kapb

yordu ve bir metropolden ibaretti . Ingiliz Ko

lombiyası'nın on altı bin nüfuslu Victoria adlı 

başkenti , adanın güneydogusunda bulunuyor

du; altı bin nüfuslu New-Westminster da aynı 

yerdeydi . 

Vancouver, kuzeybatıya uzanan girintili çı

kıntılı ]uan de la Fuca Bagazı'na açılan bir ko

yun ucuna kurulmuştu . Koyun gerisinde ,  bir ka

tedralin yüksek kulelerini saklayabilecek kadar 

sık sedir ve çam dallarının arasında bir kilisenin 

çan kulesi yükseliyordu . 

Ilk başta, ı 786 ve ı 789'da ilk sakinleri olan 

Ispanyol Quadra ve Ingiliz Vancouver'ın ismini 

taşıyan adanın güney geçidini takip ettikten son

ra , bu kanal dogu ve kuzey kıyılannı dolanıyor-
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du; dogu kıyılara Georges, kuzey kıyılara johns

ton ve Kraliçe Charlotte adı verilmişti .  Görüldü

gü gibi Vancouver limanı , ister Kanada kıyıları 

boyunca aşagı dogru insinler, ister Amerika Bir

leşik Devletleri kıyıları boyunca yukarı çıksınlar, 

Pasifik'ten gelen gemilerin kolayca ulaşabilecegi 

nitelikteydi. 

Vancouver şehrinin �urucuları gelecegi göre

bilmişler miydi? Her ne kadar Klondike'taki al

tın yataklannın keşfi şehre fazlasıyla hareketlilik 

getirse de, bu konuda bir cevap veremeyiz. Apa

çık olan, şehrin yüz binlik bir nüfusa yeterli ol

dugu ve birbirlerini dik açılarla kesen sokakla

rında ulaşırnın kolay olacagıydı . Kiliseleri , ban

kaları ve otelleri vardı ; gazla ve elektrikle aydın

lanıyordu; Burardi lnlet'in kuzeyindeki kaynak

lardan su ihtiyacını karşılıyordu, False-Bay hali

cindeki köprülerle ulaşımı saglıyordu ve yarıma

danın kuzeybatısında, üç yüz yirmi hektarlık bir 

yüzölçümüne sahip olan bir parkı vardı .  

Gardan ayrılınca, Summy Skim ve Ben Radd

le, rehber kitaplarının tavsiyesi üzerine Klondi

ke'a dogru yola çıkacakları güne kadar kalmak 

üzere Westminster Hotel 'e gittiler . 

Fakat otelde hiç boş oda yoktu . Trenlerin ve 

gemilerin yirmi dört saat içinde yaklaşık on iki 

bin göçmen taşıdıgı bu mevsimde yolcular akın 

akın geliyorlardı . Şehrin bundan elde ettigi geli-
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ri tahmin etmek zor değildi ve özelli kle de fahiş 

fiyat larla yabancı lara yiyecek ve barınak sağlama 

işlerini üstlenen kent sakinleri için . Mıknatısın 

demiri çekmesi gibi göçmenler de altının onları 

çektiği topraklara varmak için o kadar çok acele 

ediyorlardı ki , burada mümkün olduğunca az 

kalıyorlardı .  Fakat gidebi lmek de pek kolay de

ğildi , Meksika ve Birleşik Devletler'in çeşitli is

kelelerincle konaklayarak kuzeye doğru çıkan 

çok sayıda buharlı gemide de yeterli yer yoktu.  

Bazıları ise , Pasifik üzerinden gidip Alas

ka'nın batı kıyılarında Saint-Miche\'de Yukon'un 

ağzına varıyorlar ve ırmaktan Klondike'ın baş

kenti Dawson-City'ye ulaşıyorlardı . Çoğunun 

hedefi ,  Victoria ve Vancouver'dan geçip Ameri

kan kıyılarını takip ederek Dyea ya da Skagway'e 

ulaşmaktı .  Ben Raddle'ın bu iki güzergahtan 

hangisini seçeceği ise ancak mühendisin çözece

ği bir soruydu.  Fakat bu arada Summy Skim ile 

kuzeni ,  en azından ne servis ne de yiyeceklerden 

yakmabilecekleri Vancouve r  Hotel'in bir odasına 

iyi kötü yerleşti ler .  

Söz konusu odaya kavuşur kavuşmaz , 

Summy Skim'in i lk sordugu soru şu oldu : 

" Peki Vancouver'da ne kadar kalacağız 

Ben? . .  " 

"Yaklaş ık  dört gün ," diye cevap verel i Ben 

Radd le ,  "çünkü Foot-Bal/ 'un dört gün sonra gel-
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mesi gerekiyor .  . .  " 

"Foot-Ball mu?" diye karşılık verdi Suınmy. 

"Foot -Bali da nesi?" 

"Canadian Pacific'in , bizi Skagway'e gütüre

cek olan buharlı gemisi ; hemen bugün onda iki 

yer ayırtacagım . . .  " 

"Öyleyse Ben, Klondike'a giden iki farklı yol 

arasında seçimini yaptın mı? . .  " 

"Dört bin beş yüz kilometre yol katederek 

Yukon'un ağzına varmaya karar veremediğim an 

seçim yapılmıştı Summy. Biz de genellikle takip 

edilen yolu seçeceğiz ve Ingiliz Kolombiyası kı 

yıları boyunca ilerleyerek Skagway'e hiç yorul

madan varacagız. Yılın bu zamanında Yukon'un 

yatagı hala buzlarla doludur ve buzlar çözülür

ken gemilerin battıgı sık görülür; tabii Temmuz 

ayına kadar geeikebilirler de. Tam tersine Foot

Bal/'un Skagway'e , hatta Dyea'ya varması bir haf

tadan fazla almaz . Indikten sonra hayli dik olan 

Chilkoot ya da White Pass yamaçlarını aşmamız 

gerekecek. Fakat bunun ötesinde kah karadan 

kah göllerden geçerek bizi Dawson-City'ye götü

recek olan Yukon'a varacağız .  Hedefe Haziran 

ayının başında, yani uygun zamanda ulaşacagı 

mızı tahmin ediyorum , bunun için ele Foot

Bal l 'u sabırla beklemekten başka yapacak bir  şey 

yok . "  
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"Peki nereden geliyor bu sportif isimli ge

mi? . . . "  diye sordu Summy Skim. 

"Skagway'den; Vancouver ile Skagway ara

sında sürekli sefer yapıyor. En geç bu ayın 

l 4'ünde gelmesi bekleniyor." 

"Öyleyse Ben, madem ki bu sana uyuyor, 

ben şimdiden Foot-Ball 'a binrnek istiyorum . . .  " 

"Projemi onaylıyor musun Summy? . .  " 

"Tamamen, madem ki kaderimiz Klondike'a 

gitmek, bizi en iyi şartlada oraya ulaştırman için 

sana güveniyorum. "  

lki kuzenin Vancouver'da yapacak fazla bir

şeyleri yoktu . Araç gereç tamdı . Öte yandan, Jo

sias Dayı'nın araç gereci onların kullanımına 

kaldıgına göre , bir madenin işletilmesi için ge

rekli aletleri de edinmeleri gerekmiyordu . Foot

Ball 'daki yolculuklan boyunca, Transcontinental 

Pacific trenindeki konforu bulacaklardı . Ben 

Raddle'ın asıl Skagway'de Dawson-City'ye ula

şım imkanlarını saglaması , göllerden geçmeK 

için takılıp sökülebilir bir sandal edinmesi , buz

lu ovalarda sürecekleri kızaklar için bir köpek 

sürüsü satın alması gerekecekti . Birkaç haftalık 

yolculuk için gerekli erzakla birlikte onları Daw

son-City'ye götürecek bir rehberin gerekli olup 

olmadıgına da karar verecekti . Tabii ki bu çok 

pahalıya gelecekti , fakat harcamaları karşılamak 

ve hatta daha da fazlasını çıkartabilmek için bir 

-68-



Altın Volkanı 

ya da iki güzel külçe yeterli degil miydi? . .  

Ayrıca, cansıkıcı demeyelim de fazlasıyla ta

lepkar olan Kanada gümrügü ile işleri yoluna 

koymak gerekiyordu . 

Şehirde hareketlilik o kadar fazlaydı , yolcu

lar öyle bir akın ediyorlardı ki Summy Skim'in 

canı hiç sıkılmıyordu .  Dominion'un dogusun

dan oldugu kadar, Birleşik Devletler'den de ge

len trenlerden daha ilgi çekici hiçbir şey olamaz

dı. Buharlı trenlerin Vancouver'a getirdigi bin

lerce yolcunun boşalmasını seyretmek de eglen

diriciydi. Skagway'e ya da Saint-Michel'e yola 

çıkmayı bekleyen çok sayıda insan sokaklarda 

avarelik ediyor, elektrik ışıgına bogulmuş rıh

tımlarda kalasların altına ya da !imanın her kö

şesine sıgınıyorlardı. 

Klondike hakkında yapılan reklamların bu

raya çektigi yersiz yurtsuz türlü türlü macerape

restten oluşan bu kalabalıkta düzeni ve gözetimi 

polis saglıyordu . Her adımda, madencilerin bı

çakları her zaman hazır oldugu için kanla so

nuçlanacak her türlü kavgada müdahaleye hazır 

ölü yaprak rengi karanlık bir üniforma giymiş 

memurlara rastlanıyordu . 

Bu polis memurları çogunlukla tehlikeli olan 

görevlerini , her toplumsal sınıftan insanın ve 

özellikle de düşkünterin birbiriyle çatıştıgı bu 

göçmenler dünyasında çok önemli olan görevle-
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rinin gerekt ird igi hüyük bir gayret ve cesaretle 

yerine get ir iyorl ard ı .  Belki de bu polisler Yu

kon'un çamurunu yıkamanın daha az tehlikeli 

ve daha kazançlı oldugunu düşünüyorlardı .  

Klondike'ın işle t i lmeye başlandığı ilk zamanlar, 

beş polis memurunun ülkelerine iki yüz bin do

lar kazançla geri döndüklerini nasıl unutabilir

lerdi .  . .  Diğer pek çokları gibi al tın sarhoşluğu na 

kapılmamak için büyük gayret göstermeleri ge

rekiyordu .  

Pek  çok defalar rehber kitabını karışt ırırken, 

Summy Skim kış boyunca hava sıcaklığının sıfı

rın altında elli santigrata kadar düştüğünü öğ

rendiğinde biraz etkilendi .  Her ne kadar Daw

son-City kuzey kutup dairesinin içinde olsa da 

bunda biraz abartı vardır diye düşündü. Yine de 

onun kafasını en çok karıştıran, Vancouver so

kaklarından birinde,  optik malzemesi satan bir 

dükkanda sıfırın altında doksan dereceye kadar 

işaretlenmiş birçok termometrc görmesi oldu.  

"Kesinlikle burada abartı söz konusu ! "  dedi 

kendi kendine . "Kiondike'lılar soguklarıyla övü

nüyorlar ve bunun değerini arttırmak için de 

abart ıyor lar . "  

Summy Skim optik malzemeler satan dükka

na girel i ve satıcıdan , aralarında seçim yapması 

i ı,: in  kendisine birkaç termometre göstermesini 

rica et t i .  
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Satıcı , vitrininden aletlerin farklı modellerini 

çıkardı ve ona sundu . Hepsi , hala Birleşik Kral

lık'ta kullanılmakta olan Fahrenheit ile degil, 

Fransız gelenekleriyle dolu olan Dominion'da 

daha çok benimsenmiş olan santigratla derece

lendirilmişti .  

"Bu termometreler özenle mi hazırlandı? . .  " 

diye sordu Summy Skim. 

"Kesinlikle bayım," diye cevap verdi satıcı , 

"memnun kalacagınızı sanıyorum . . .  " 

"En azından yetmiş ya da sekseni gösterdik

leri gün degil ," dedi Summy Skim en ciddi ses 

tonuyla . 

"Tabii," diye karşılık verdi satıcı , "önemli 

olan dogru göstermeleri . "  

"Dediginiz gibi bayım; acaba civa sütununun 

sıfınn altında altmışa kadar indigi oluyor mu? . .  " 

"Sık sık bayım ve hatta pek çok kereler . "  

"Vay canına," dedi Summy Skim, "Klondi

ke'ta bile bir termometrenin bu kadar aşagılara 

düşecegini kabul etmek zor . . .  " 

"Ama neden olmasın," diye cevap verdi satı

cı gururla, "acaba beyefendi daha gelişmişini is

ter mi? . .  " 

"Yok yok, teşekkür ederim . . .  " diye cevap ver

di Summy Skim, "altmışa kadar inenle yetini

rim ! "  

Bu termometreyi satın almak ne işe yarar ki 
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diye düşüneb i i i rd i Sunmıy Skim : Sert kuzey 

rüzgarıyla kızarmış gözkapaklannın altındaki 

gözler çat lak çat lak olunca,  insanın verdiği nefes 

çevresine kar o lup d üşünce , yan yarıya donmuş 

kan damarlarda buz o lup kalacak noktaya gelin

ce, parmakların derisi soyulmadan bir metal eş

yaya dokunmak mümkün olmayınca , sanki ateş 

bütün sıcaklığını kaybetmiş gibi en harlı ocakla

rın karşısında t i treyince , sıcaklığın sıfırın altında 

altmış mı , yoksa seksen derece mi oldugunun 

önemi kalmaz , öğrenmek için de bir termornet

re gerekmez . 

Bu arada gün ler akıp gidiyordu ve hazırlıkla

rını tamamlamış olan Ben Raddle Foot-Ball 'un 

gelişini beklerken duyduğu heyecanı saklamı

yordu.  Yoksa buharlı gemi gecikmiş miydi? . .  

Skagway'den l O  Nisan'da ayrıldığı biliniyordu. 

Oysa yol alt ı  günden fazla sürmüyordu ve gemi

nin çoktan Vancouver açıklarında gözükmüş ol

ması gerekirdi .  

Aslında buradaki molası çok kısa olacaktı ; 

önceden yer ayınmış bi rkaç yüz yolcuyu alacak 

kadar kalacaktı .  Ne yüklenecek, ne de inciirile

cek yükü vardı . Bu gemi ile mal taşınmıyordu, 

sadece göçmen ler i  ve on ların eşyalarını götürü

yorcl u .  Kazanlar ın temiz lenmesi , kömür ambar

ların ın clolcl urulması , içme suyu depolaması ge

rekiyordu .  Büt ün  bu nlar yirmi dört , en fazl a  otuz 
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altı saatl ik işti ve kıyı boyunca ve çoğunlukla da 

adaların korumasında yapılacak yolculuğun ya

vaşlıgından endişe etmeye hiç gerek yoktu . 

Dawson-City'nin gıda ve araç gereç ihtiyacı

nın karşılanmasına gelince , hiç yolcu almadan , 

Skagway'e kadar un, içecek ,  konserve et ,  kuru

tulmuş sebze taşıyan buharlı yük gemileriyle ya

pılıyordu. Dahası , Foot-Bal l 'dan sonra, binlerce 

göçmeni Klondike yönüne taşıyacak başka ge

miler qe bekleniyordu . Vancouver'ın otelleri ve 

hanları onları barındırmaya yetmiyordu ve aile

ler hep birlikte yıldızların altında uyuyorlardı .  

Şimdi çektikleri sefaletten, gelecekte onları bek

leyen sefaleti tahmin edin , daha da sert havalar

da barınaksız kalacaklardı! 

Bu zavallı insanların çogu Vancouver'dan 

Skagway'e gidecekleri gemide daha rahat olma

yacaklardı ve daha sonra Skagway'den Dawson

City'ye kadar da önlerinde ne bitmek bilmez , ne 

korkunç bir yolculuk vardı! Gemide, baş ve kıç

taki karnaralar parasını ödeyebilecek yolculara 

ancak yetiyordu . Iki güvene arası altı yedi gün

lük yolculuk boyunca buraya yıgılan ailelere ko

runak oluyordu. Hatta bazıları hayvanlar gibi 

sint ineye kapatılmayı kabul ediyordu;  güvertede ,  

kutup dairesine yakın yerlerde sık rastlanan buz 

yüklü boralara ve kar fı rt ınalarına, atmosferin 

bütün cilvelerine açık olmaktan daha iyiydi bu.  
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O dönemde Vancouver sadece yeni ve eski 

dünyadan gelen göçmenlerin istilasına ugramış 

degildi . Kötü mevsimi Dawson-City'nin buzulla

rında geçirmek istemeyen yüzlerce madenciyi de 

saymamız gerekirdi . Kış boyunca madenleri iş

letmek mümkün degildi ; yer on on iki ayak ka

lınlıgında karla kaplı oldugunda ve sıfınn altın

da kırk elli derecede kalmış , granit kadar sert 

kalın tabakalar kazmaları kırdıkları zaman, bü

tün çalışmalar mecburen askıya alınıyordu . 

Şansı bir ölçüde yaver gitmiş olan maden 

arayıcıları Ingiliz Kolombiyası'nın başlıca kentle

rine geri dönmeyi tercih ediyorlardı.  Harcayacak 

altınları vardı ve akıl almaz bir savurganlıkla 

harcıyorlardı . lyi talihin onları hiç terk etmeye

cegine dair inançları vardı . . .  Gelecek mevsim be

reketli olacaktı . . .  Yukon ve Klondike'taki akar

sularda yeni yataklar keşfedilmişti ve bir yıgın 

altın külçesi bulacaklardı .  Nisan sonunda ya da 

Mayıs başında maden yataklarına geri dönme ve 

yeniden çalışmaya başlama vakti gelecekti . Bu 

kişiler kışın altı yedi ayını geçirmek için otelle

rin en iyi odalarında kaldıkları gibi , kuzey yolu

nu tutmak için Skagway'e giderken de gemiler

de en iyi karnaraları tutarlardı . 

Summy Skim, en sinirli , en kaba, en gürültü

cü olanların , oyun salonlarında her türlü aşırılı

gı yapanların , kumarhanelerde ellerinde parala-
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rıyla efendilik taslayanların bu tür madenciler 

arasından çıktığını çabucak fark etmişt i .  

Bu kötü şöhretli madencilerden biriyle de 

bakın nasıl koşullar altında tanıştı . Ve  maalesef 

geleceğin de göstereceği gibi , i lişkileri orada kal

mayacaktı .  

15 Nisan sabahı buhar düdükleri çalmaya 

başladığı sırada , Summy Skim ve Ben Raddle 

rıhtımda dolaşıyorlardı . 

"Yoksa bu Foot-Ball mu?" diye sordu kuzen

lerden en sabırsız olanı. 

"Sanmam ," diye cevap verdi öbürü, "çünkü 

düdükler güneyden geliyor ,  oysa Foot-Bal/ 'un 

kuzeyden gelmesi gerekiyor . "  

Aslında juan de la  Fuca Bagazı'dan çıkarak 

Vancouver timanına giren bir buharlı gemiydi 

bu ve dolayısıyla Skagway'den geliyor olamazdı .  

Yine de Ben Raddle ve Summy Skim her ge

mi gelişinde toplanan kalabalığın arasına karışa

rak dalgakıranın ucuna yöneldiler. Zaten yüzler

ce yolcu, kuzeye sefer yapan başka bir buharlı 

gemi ile yollarına devam edebilmek için bekle

mek üzere gemiden inecekti .  

B u  gemi ,  Acapulco limanından Amerika kıyı

larındaki bütün limanlara ugrayarak gelen iki 

bin beş yüz tonluk Smyth gemisiydi . Kıyı sefer

leri yapan bu gemi , yolcularını Vancouvcr'a bı

raktı ktan sonra bağl ı oldugu limana dönece kı i .  
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Smyth'ten inen yolcular, Vancouver'da ya Skag

way ya da Saint-Michel yoluyla Klondike'a gide

cek olanların kalabalıgını arttırmışlardı. Foot

Ball bütün bu insanları taşımaya kesinlikle yet

mezdi ve Dawson-City'ye gidecek göçmenlerin 

çogu diger buharlı gemilerin gelişini beklemek 

zorunda kalacaktı . 

Ben Raddle ve Summy Skim kaya girerken 

daha da belirginleşen düdük seslerinin Foot

Bcıll 'u haber vermesini tercih ederlerdi elbette .  

Fakat her ne kadar gelen Smyth olsa da, yolcula

rın inişini izlemek onlara ilginç geldi. 

Yolcu gemisi dubalı köprüye yanaştıgında, 

bir yolcunun, geminin iskele kapısına ilk varan

lardan biri olmak için nasıl deli gibi çırpındıgı 

görüldü . Şüphesiz, Foot-Ball 'da yerini tutmak 

için telaşlanıyordu . Uzun boyu , kaba ve güçlü 

bedeniyle , siyah ve gür sakallı , güneyli erkekle

re özgü esmerleşmiş teni , sert bakışları , vahşi 

görünüşü olan, antipatik bir adamdı . Görünüşü

ne bakılırsa aynı uyruktan olan ve ondan daha 

sabırlı , daha sevimli gözükmeyen bir başka yol

cu ona eşlik ediyordu . 

Gemiden inmeye , buyurgan ve gürültücü 

yolcu kadar acele eden başkaları da vardı .  Fakat 

polislerin ve kaptanın buyruklarını umursama
dan, yanındakiler iterek ,  dirsekleyerek, boguk 
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bir sesle yarı Ingilizce , yarı Ispanyolca küfrede

rek iskeleye yönelen adamı geçmek imkansızdı . 

"Eh ! "  diye haykırdı Summy Skim, "işte iyi bir 

yol arkadaşı diye ben buna derim, eger Foot

Ball 'a binecekse . . .  " 

"Sadece birkaç günlük bir yolculuk,"  diye ce

vap verdi Ben Raddle , "bu sırada ondan uzak 

durmayı ya da onu uzak tutmayı beceririz . . .  " 

O anda, iki kuzenin yakınında duran merak

lı biri haykırdı : 

"Güzel ! Lanet olası Hunter bu. Demek ki bu 

akşam batakhanede arbede var, eger hemen bu 

gün Vancouver'ı terk etmezse ! . . "  

Summy Skim, ş u  Hunter'ın çok ünlü oldu

gunu, fakat bunun hiç de iyi bir ün olmadıgını 

anladı. Belki de Klondike'ta güzel mevsimi ge

çirdikten sonra, yeniden işe koyulmak için uy

gun zamanı beklerken kendi memleketine dö

nen şu serüvencilerden biriydi . 

Aslında asabi tiplerden biri olan, İspanyol ka

nına Amerikan kanı karışmış Hunter, kendi 

memleketi Texas'tan geliyordu . Altın arayıcılarıy

la dolu bu kalabalık, onun aşagılık içgüdülerine , 

igrenç alışkanlıklarına, kaba ihtiraslarına , her şe

yin tesadüfiere bırakıldıgı düzensiz varoluşuna 

çok uyan bir ortamdı. Eger bugün arkadaşıyla 

Vancouver'a geliyorsa , bu gerçekten de Foot

Bal / 'a binrnek içindi . Fakat yolcu gemisinin otuz 
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altı ya da kırk sekiz saatten önce gelmeyecegini 

ögrenince , altı gün önce Summy Skim ve Ben 

Raddle'ın yerleştikleıi Westminsıer Hotel'e ' gitti . 

Kuşkusuz iki kuzen ,  böyle bir adama katlan

mak zorunda kalacaklan için sevinç duymuyor

du.  Fakat hem otelde hem de oldugu kadar, 

Vancouver ile Skagway arasındaki yolculukta 

ondan uzak durmaya çalışacaklardı .  

Ancak Summy Skim, bu Hunter'm kim oldu

gunu sordugunda:  

"Eh!  Onu kim tanımaz ki ," cevabını aldı , 

"hem Dawson-City'de , hem de Vancouver'da 

pek ünlüdür! . . .  " 

"Bir madenin mi sahibi? . . .  " 

"Evet . . .  Kendi işlettigi bir madenin . "  

"Nerede bu maden?" 

"Forty Miles'da. "  

"Ya numarası kaç? . .  " 

" 1 27 . . .  " 

"Pek güzel ! "  diye haykırdı Summy Skim, "bi

zimki de 1 29 ! . .  Biz bu berbat Teksaslı'nın kom

şularıyız! . .  " 

lki gün sonra Kraliçe-Charlotte Bagazı'ndan 

Foot-Ball 'un geçişi bildirildi ve gemi , yirmi dört 

saat moladan sonra 1 7  Nisan sabahı tekrar deni

ze açıldı . 

l julrs Ve.rıır Wesı ıııinsıcr'dc yrr bulamadıkları için Vanco
uver'r yrrleşı iklrriıı i  uııııııııuş! (yluı . )  
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FOOT-BALL'UN GÜVERTESİNDE 

Buharlı gemi Foot-Ball on iki bin tonilato

luktu ve eger bir o kadar yolcusu olamıyorsa, 

bunun nedeni denizcilik müfettişinin daha fazla 

yolcunun binmesine izin vermemesiydi . Zaten 

şimdiden, geminin gövdesinde üzeri çizili sıfır 

ile boyanmiş olan su kesimi çizgisi normal sevi

yesinin altındaydı . Yirmi dört saatte iskeledeki 

vinçler güveneye agır malzemeleri yerleştirmişti , 

yüz kadar sıgır, at ve eşek, kırk kadar rengeyigi , 

buzların bulundugu bölgelerde kızakları çeke

cek olan yüzlerce köpek. . .  

Bu arada şunu d a  belirtmek gerekir ki , kö

pekler Saint-Bernard ve eskimo ırkındandı. Kö

peklerin büyük bir kısmı Kanada kentlerinin pa

zarlarından satın alınmıştı ; Montreal ile Vanco

uver arasında trenle ulaşırnın maliyeti , Vanco

uver ile Skagway arası ile aynı yani 45 franktı , 

taşıma maliyetleri bile eklenince köpekleri ora

dan almaktan daha ucuza geliyordu .  
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Foot-Ball 'un yolcularına gelince, her ulustan 

insan vardı ; İngilizler, Kanadalılar, Fransızlar , 

Norveçliler, lsveçliler, Almanlar, Avustralyalılar, 

Kuzey ve Güney Amerikalılar, bazıları aileleriy

le, bazıları yalnız gelmişlerdi .  Anlaşıldıgı kada

rıyla karnaralar birinci ve ikinci sınıf diye ayrıla

bilseydi , kimse güvenedeki izdiharna katlanmak 

zorunda kalmazdı. Daha şimdiden, karnaralar

daki asma yatakların sayısı ikiye katlanmıştı , iki 

yerine dört asma yatak konulrnuştu. Iki güvene 

arasına gelince, aralarına hamaklar gerilen di

rekleriyle bir yatakhaneye benzernişti . Güvene

de dolaşmak zordu ve güverte köşkü ve küpeşte 

boyunca birçok zavallı üst üste yıgılrnıştı , çünkü 

bir karnaranın fiyatı otuz beş dolardı . Gerçekten 

de, fırtınaların soguguna karşı korunulabildigi 

sürece, yolcular durumun üstesinden gelebilir

lerdi ve adaların yakınlarından geçeceklerinden 

Vancouver ile Skagway arasında deniz genellik

le sakin olurdu . 

Ben Raddle kıç tarafındaki karnaralardan bir 

tanesinde önceden iki yer ayırtabilmişti . Karna

rada üçüncü bir yer daha vardı ; Klondike Ri

ver'ın kollarından biri olan Bonanza üstünde bir 

madene sahip , Boyen adında bir Norveçli'ye ait

ti. Boyen, hem huzurlu ve sakin, hem de tedbir

li ve cesur bir adamdı , Avdrec'lerin ve Nan

sen'lerin geldigi İskandinav ırkındandı . Christi-
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ania kökenliydi , kışın ana vatanını tekrar gör

dükten sonra, Dawson-City'ye geri dönüyordu . 

Kısaca pek rahatsız edici , pek konuşkan olma

yan bir yol arkadaşıydı ve Summy Skim birkaç 

nezaket sözü dışında onunla hiç konuşamadı . 

Iki kuzenin, yolculuk boyunca Teksaslı'nın 

karnarasım paylaşmak zorunda olmamalan mut

luluk vericiydi : Hunter ve arkadaşı , iki kişi olsa

lar da dört kişilik yeri tutmuşlardı . Hatta güver

tede yer bulamayan yolcular, iki boş yeri kendi

lerine vermeleri için bu kaba adamlara boşuna 

yalvarmışlardı .  Isteklerine karşılık çok kaba bir 

yanıt almışlardı . 

Görüldügü gibi ,  Hunter ve Malone -digeri

nin adı buydu- fiyatla ilgilenmiyorlardı. Maden

Ierinin işletmesinden çok kazanıyor olsalar da 

bütün paralarını harcamaya hazırdılar; Dawson

City'nin karanlık işlerin döndügü ortamında sa

yısı gitgide artan batakhanelere alışkın birer ku

marbaz ve sefihtiler. Foot-Bal l 'da bir (. . .  ) salonu 

ve bir poker salonu bulunduguna göre , büyük 

ihtimalle orada uzun saatler geçireceklerdi . Yol

cuların çogu onlarla birlikte olmak istemiyordu 

ve onlar da kimseyle samirniyet kurma çabasın

da degildiler. 

Sabahın altısından itibaren , limanda! ı ve 

Vancouver Körfezi'nden çıktıktan sonra Foot-
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Bali adanın kuzey ucuna ulaşacak kanala yönel

di. Bu noktadan sonra , çogunlukla Kraliçe

Charlotte ve Prince-of-Wales adalarının koru

masında olarak, Amerikan kıyıları boyunca yu

karı dogru çıkılacak kısa bir mesafe kalıyordu . 

Zaten kıç tarafındaki yolcuların kendilerine 

ayrılmış olan kıç güveneyi terk etmemeleri gere

kiyordu . Güvene, ortada serbestçe gezinmesine 

izin verilerneyecek hayvanları , sıgır, at , eşek, 

rengeyigi barındıran barakalarta doluydu. Fakat 

köpekler için aynı şey geçerli degildi , onlar hav

layarak ve hırlayarak ikinci sınıf yolcularının, 

yüzlerinden sefaJet okunan genç erkeklerin, bit

kin kadınların ve huzursuz ççoukların arasında 

dolanıyorlardı. Bu insanlar kendi hesaplarına 

maden işletmek için degil ,  ücret pazarlıkianna 

girdikleri sendikalara kol emeklerini satmak için 

geliyorlardı . 

"Her ne olursa olsun," dedi Summy Skim, 

"bunu sen istedin Ben ve bu sefer Eldorado'ya 

dogru yoldayız. Madem ki bu yolculugu yap

mak gerekti , buraya kadar gördüklerim de, bun

dan sonra göreceklerim de merak uyandırıyor .  

Bana pek de makbul g6zükmeyen bu altın arayı

cıları toplulugunu tanımaya çalışacagım! . . .  " 

"Başka türlü olması da çok zordu , sevgili 

S um my" , diye cevap verdi Ben Raddle , "onları 

oldugu gibi kabul etmek lazım . . .  " 
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"Onlardan biri olmamak şartıyla Ben; biz on

lardan degiliz, ne sen, ne de ben, onlardan ola

mayacagız! Sen bir beyefendisin, ben de bir be

yefendiyim, bize bir maden miras kaldı , külçe

lerle dolu olduguna da inanmak isterim, fakat 

en küçük parselini bile elimizde tutmayacagız . . .  " 

"Tamam", diye cevap verdi Ben Raddle belli 

belirsiz bir omuz hareketiyle ki bu da Summy 

Skim'e hiç güven vermedi. 

Digeri devam etti : 

"Her ne kadar bu yolculugu -yapmadan ma

deni satmak daha kolay olsa da, josias Dayı'mı

zın roadenini satmak için Klondike'a gidiyoruz . . .  

Yüce Tanrım! Şu serüvenciler yıgınının duygula

rını , ihtiraslarını , arzularını paylaşma düşücesi 

bile . . .  " 

"Sakin ol Summy," dedi Ben Raddle,  "bana 

auri sacra james'e mi okuyacaksın . . .  " 

"Haksız yere degil Ben," diye devam etti 

Summy Skim. "Evet , benim nefret ettigim bu tik

sindirici altın açlıgı, bunca sefalete meydan oku

yabilmeyi saglayan zenginlik tutkusu ! Bu çalışma 

degil , bir kumar! Büyük ikramiyeye , en iri külçe

ye dogru bir yarış! Akıl almaz yerlere dogru bu

harlı geminin güvertesinde yol almak yerine Gre

en Valley'nin güzellikleri içinde yazı geçirmek için 

Montreal'de hazırlıklar yapıyor olacagım aklıma 

1 "Lanrıli altın tutkusu" Vergilius. (yhn . )  
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geldikçe ! . . .  " 

"Yakınmayacağına söz vermiştin Summy . . .  " 

"Bitti Ben, bu sondu , artık şeyi düşünmeye

cegim . . .  " 

"Dawson-City'ye varmayı mı?" diye sordu 

alaycı bir tavırla Ben Raddle . 

"Oradan geri dönmeyi Ben , geri dönmeyi ! "  

diye cevap verdi dürüst bir biçimde Summy 

S kim. 

Foot-Ball ,  Kraliçe-Charlotte Bagazı'na dogru 

hızını hiç arttırmadan ileriediği için yolcuları 

deniz tutmadı.  Yalpalayışı hissedilmiyordu bile . 

Fakat gemi Vancouver Adası'nın ucunu geçti

ğinde ,  açıktan gelen büyük dalgalara maruz kal

dı .  

Kraliçe-Charlotte Adası'nın hizasına kadar 

bu şartlar altında katedecekleri en uzun mesafe 

buydu, yani yaklaşık (. . .  ) mil. Bu ada ve Prince

of-Wales Ada'sı arasında,  Dixon Entrance'ı ge

çerken yine açık denizde gideceklerdi , ama yal

nızca (. . .  ) millik bir yoldu bu . Ardından Skag

way !imanına kadar karanın koruması altında 

ilerleyeceklerdi . 

Hava soguktu , rüzgar şiddetliydi ,  gökyüzü 

batıdan esen rüzgariann getirdiği bulutlarla do

luydu. Oldukça büyük dalgalar Ingiliz Kolarnbi

yası kıyılarını dövüyordu .  Yağmur ve karın bir

hi rine karışt ığı şiddet l i bir yagış vardı . Ne iki gü-
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verte arasında , ne de kıç güvenede kendilerine 

bir sığınak bulalıilen göçmenlerin ne kadar zah

met çektiği tahmin edilebilircl i .  Çoğu deni.z tut

masından bitkin düşmüştü, çünkü yalpalara öne 

arkaya sal tanmalar eklenmişti ve tutunmadan 

baştan kıça yürümek imkansızdı .  Hayvanlar da 

daha iyi durumda değildiler ve fırtınanın ıshkla

nnın arasında böğürmeler, kişnemeler ve anır

malardan oluşan hayal bile edilemeyecek kor

kunç bir konser işitiliyordu . Güvene köşkü bo

yunca ne kapatılabilen, ne de tasma ile zaptedi

lebilen köpekler koşuyor,  yuvarlanıyordu . Çıl

dırmış durumdaki bu hayvanlardan bir kısmı 

kendilerini yolcuların üstüne atıyor,  boyunları

na saldırıyor,  onları ısırmaya çalışıyorlardı .  Hat

ta baş tayfa birkaçını tabancayla vurmak zorun

da kaldı . Ve bütün bunlar, kaptanın ve gemi su

baylannın bastırmakta çok zorluk çektikleri bü

yük bir karmaşaya neden oldu . 

Kararlı bir gözlemci olarak Summy Skim kö

tü havayla başa çıkıyor ve yalnızca dinlenme sa

atinde karnarasma geri dönüyordu . 

Bu arada ne kuzeni , ne de kendisi deniz tut

masından rahatsızlandılar; güvenede olup bi

tenlerden etkilenmiş gibi gözükmeyen soğuk

kanlı kamara arkadaşlan Norveçli Boyen kadar 

rahatsız oldular ancak. 

Teksaslı Hunter ve arkadaşı Malone için de 
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aynı şey geçerliydi . Ilk günden itibaren etraflan

na bir grup kumarbaz toplamayı başardılar ve 

bir masanın çevresinde , ellerinde Brüksel birala

rıyla gece gündüz bagırıp çagırıp her türlü bar

bartıklarını gösterdiler. 

Son Montreal treninin Vancouver'a getirdigi 

hanım yolcular arasında ikisi Summy Skim'in 

dikkatini çekmişti . 

Yola çıkıştan önceki gün Vancouver'a gelmiş 

olan rahibelerdi bunlar, Foot-Ball 'daki yerleri de 

önceden ayırtılmıştı . Doguştan Fransız Kanada

lı'ydılar, biri otuz iki ,  öbürü de yirmi yaşınday

dı, Dawson-City hastanesinde personelin arttı

rılmasını isteyen başrahibenin talebi üzerine 

oraya gönderilen Misericorde rahibeleriydiler. 

Montreal'deki manastırlarından aldıkları 

emir üzerine hemen ve büyük ihtimalle hiç iti

. raz ve tereddüt etmeden yola çıkmış olan bu ra

hibeleri gören Summy Skim rluygulanmaktan 

kendini alamadı . Önlerinde nasıl da tehlikeli bir 

yolculuk vardı; her türden, her kökenden nasıl 

da aşagılık bir serüvenciler dünyasına girmişler

di! Bu uzun yolculuk boyunca ne acılara katla

nacaklardı ,  Klondike'ta onları nasıl bir sefalet 

bekliyordu; belki de oradan hiç dönemeyecek

lerdi ! . .  Fakat merhamet duygusu onlara dayan

ma gücü veriyor, fedakarlık başlarını döndürü

yordu. Görevleri zavallılara yardım etmekti ve 
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bundan geri durmayacaklardı . 

Daha şimdiden , onları uzaklara götüren bu 

geminin güvertesinde,  hiç ayırım gözetmeden , 

kadınların ve çocukların acılarını yanştırmaya 

çalışıyorlar ve onları rahatlatmak için bazı şey

lerden kendilerini mahrum ediyorlardı. 

Gemi ancak dördüncü günde Prenses-Char

lotte Adası'nın korumasına girebildL Açık deniz 

dalgalarına karşı korumalı olarak daha iyi şartlar 

altında ilerlemeye başladı .  Kıyıda, Norveç'tekile

re benzeyen fiyordlar peş peşe sıralanıyordu, 

bunlar Summy Skim ve Ben Raddle'ın kamara 

arkadaşlarında kendi ülkesiyle ilgili sayısız hatı

ra canlandırmış olmalıydı. Fiyordların etrafında ,  

çoğunlukla agaçlarla kaplı , aralarında köyler ol

masa da balıkçı kulübeleri bulunan ya da avcılık 

ve balıkçılıkla geçinen tek tük yerli kulübelerine 

rastlanan yüksek falezler yükseliyordu . Foot-Ball 

geçerken kolayca alıcı buldukları mallarını sat

mak için geliyorlardı.  

Eger falezlerin arkasında , oldukça uzak bir 

mesafede, Prenses-Charlotte Adası taraflarında ,  

kadarla kaplı dag zirveleri gözükmeseydi, bakış

lar uçsuz bucaksız ovalar ya da kıragı ile bembe

yaz olmuş sık ormanlar arasında kaybolurdu. 

Yer yer,  uygun rüzgarı bekleyen balıkçı teknele

rinin çekilmiş oldugu küçük koylarda birkaç 

yerleşim görünüyordu.  
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Prenses-Charlotte Adası 'nın kuzey ucunu 

geçtikten sonra, Foot-Ball kuzeyini Prince-of

Wales Adası'nın kapattıgı Dixon Entrance'ı ge

çerken tekrar açık denize çıktı . Bu geçiş yirmi 

dört saat sürdü ; fakat kuzeybatıdan, karadan 

esen rüzgar nedeniyle gemi daha az şiddetle yal

paladı . Zaten Prince-of-Wales Adası'ndan itiba

ren Skagway !imanına varana kadar geminin et

rafı adacıklar ve Sitka Yanmadası'yla çevrelen

miş olacaktı . Denizci diliyle ,  sefer akıcı olacaktı . 

Prince-of-Wales ismi , kuzeyde son noktaları 

bir adalar sürüsü arasında kaybolup giden, ol

dukça karmaşık bir takımadanın tamamı için 

kullanılıyordu .  Ana adanın başkenti , batı kıyı

sında kurulmuş Shakan limanıydı , gemiler bura

da açıktaki fırtınalara karşı korunuyordu . 

Rusların Yeni-Arkhangel kalesini kurdukları 

Baranof Adası'nda, bütün Alaska eyaletinin de 

başkenti olan Sitka bulunuyordu . Alaska Rus 

Çarlıgı tarafından Birleşik Devletler'e bırakıldı

gında ,  Sitka Dominion'a ya da Ingiliz Kolombiya

sı'na geçmedi ve 1867 antiaşmasından sonra 

Amerikalllara ait oldu . 

Foot-Ball 'un geçtigi ilk Kanada limanı , Ingiliz 

Kolombiya'sı kıyılarında ,  Dixon Entrance'ın so

nundaki Port-Simpson'du ; ama gemi ne Port

Simpson'a ne de Prince-of-Wales Adaları'nın en 
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güneyindeki jackson limanına ugradı . 

Bunun dışında, her ne kadar 1 49 .  paralel 

Vancouver'ın biraz üzerindeki iki topragın sını

rını oluşturuyorsa da, Alaska ile Dominion'u bir

birinden ayıran ve kuzeydeki altın yaraklarından 

geçen boylarnın kesin olarak belirlenmesi gere

kiyordu. Uzak ya da yakın bir gelecekte,  Büyük 

Britanya bayragı ile elli bir yıldızlı Amerika Bir

leşik Devletleri bayragı arasında bir anlaşmazlık 

konusu olup olmayacagını kim bilebilir ki? . . .  

2 4  Nisan sabahı Foot-Ball, Stikeen'in agzın

daki Wrangel limanında mala verdi . O sıralarda 

kent , aşagı yukarı elli haneden ve çalışır durum

daki birkaç bıçkı fabrikasından, bir otel , bir ga

zino ve mevsiminde pek de boş kalmayan ku

marhanelerden oluşuyordu . 

Klondike'a,  Skagway'in ilerisinqeki gölleri ta

kip ederek degil de ,  Telegraph Creek yolundan 

varmak isteyen madenciler Wrangel'de indiler. 

Fakat bu güzergah daha az masraflı olmasına 

ragmen en zor şartlarda aşılması gereken dört 

yüz otuz kilometreyi buluyordu. Nitekim, Ingi

liz Kolombiyası'nın kuzeyindeki sonu gelmez 

ovalarda yorgunluklara ve tehlikelere gögüs ger

meye karar vermiş elli kadar göçmen gemiyi terk 

etti . 

Wrangel'den itibaren geçitler daha daraldı , 

kıvrımlar daha zorlaştı , buharlı gemi gerçek bir 
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adacıklar labirentinde ilerlemeye başladı . Bir 

Bollandalı kendisini Zeeland labirentlerinin or

tasında sanabilirdi , fakat kutuplardan gelen buz

lu rüzgarların etrafında ıslıklar çaldıgını , takıma

daların hala karlara gömülü oldugunu görünce , 

kıyıdaki falezlerin tepelerinden fiyortlara çıgla

rın hamurdanarak düştügünü duyunca , hemen 

acı gerçekleri hatırlardı . Bir Rus daha az yanılsa

maya kapılırdı çünkü Sen-Petersbmg ile aynı 

paraleldeydi .  

Fort Simpson'un yakınlanndaki Mary's ls

land'da, Foot-Ball son Amerikan sınır karakolu

nu geçti . Wrangel'de gemi Kanada sulanna var

mıştı ve her ne kadar daha önce bir grup yolcu

nun karaya çıktıklarını söylediysek de,  kızak 

yollarının hala kullanılamaz durumda oldugun

dan haberleri yok degildi . 

Gemiye gelince , girinti çıkıntısı daha da ar

tan karayı takip ederek gitgide daralan geçitler

den Skagway'e dogru tırmandı . Taker Nehri'nin 

agzından sonra juneau'da birkaç saat mala ver

di . 

Burası önce kasaba, sonra da kent haline dö

nüşme aşamasında olan bir köydü. 

Köyün 1 882 yılındaki kurucusunun adı olan 

.Juneau'ya, onlara birkaç ay içinde altmış bin 

franklık altın külçesi kazandı ran Silver Bow p�� 

sin madenierini iki yıl önce birli kte keşfetti ldı 
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ne göre Richard H.arris' in adını da eklemek gere

kirdi . 

Bu keşfin uyandırdıgı yankılardan ve Klondi

ke'tan önce Telegraph Creek'in kuzeyinde altın 

çıkarılmasından ötürü buraya gelmiş ilk macien

cilerin isti lası da o döneme rastlıyordu . O gün

lerden beri , iki yüz kırk işçinin kazma salladıgı 

Treadwille madeni yirmi dört saatte bin beş yüz 

ton kuartz ögütmüş ve iki milyon beş yüz bin 

frank getirmişti ; yüz yıl boyunca işietiise yine de 

tükenmeyecek bir madendi Treadwille . 

Ben Raddle , bu topraklarda elde edilmiş ba

şarılardan Summy Skim'e bahsettiginde :  

"O zaman," diye cevap verdi digeri , "josias 

Dayı'nın madeninin Taku River üzerinde degil 

de ,  Forty Miles Creek üzerinde olması ne kadar 

ÜZÜCÜ . . .  " 

"Neden? . . .  " 

"Çünkü o zaman Skagway'e kadar gitmemiz 

gerekmezeli ! "  

Yine d e  şunu söylemek gerekir ki , eger yal

nızca Skagway'e gitmek söz konusu olsaydı ,  ya

kınmaya gerek olmazdı . Foot-Ball ertesi gün ora

ya varacaktı . Fakat gerçek güçlükler ve belki de 

çok büyük sefaletler , Chilkoot geçitlerini aşmak 

ve göller yoluyla Yu kon'un sol yakasına ulaşmak 

gerekt iginde başlayacaktı . 
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Yine de bütün yolcular Foot-Ball 'u terk edip 

büyük Alaska Nehri'nin suladıgı topraklarda 

tehlikeye atılmaya hevesliydiler. Her ne kadar 

gelecekten başka bir şey düşünmüyorlardıysa 

da, yorgunlukları , felaketleri , tehlikeleri , hayal 

kırıklıklarını akıllarına bile getirmiyorlardı , ka

falarında sadece , gelecegin onlara şöyle bir gös

terdigi bir serap vardı . 

juneau'dan sonra, buharlı gemi Lynn kana

lından geçti ; belli bir tonajın üzerindeki gemiler 

için Skagway'de yol bitiyordu; altı düz olan ge

miler Dyea kasabasına kadar iki fersah daha bu 

kanalda ilerleyebilirdi .  Kuzeybatıda, iki yüz kırk 

ayak yüksekligindeki , Pasifik'e gürültülü çıgları

nı gönderip duran Muir buzulu ışıldıyordu. Yer

lilerin sürdügü birkaç kayık, Foot-Ball'a eşlik et

ti , hatta geminin yedeginde çekildi . 

Yolcuların gemide geçirecegi bu son akşam, 

oyun salonunda, yolculuk boyunca orada zaman 

geçirmiş olanların son dolarlarını da kaybetmele

ri için müthiş bir oyun partisi düzenlendi . Tek

saslı Hunter ve Malone'un oyun salonuna en dü

zenli biçimde devam edenlerden, ama en sinirli

lerinden olduguna kimse şaşırmayacaktır. Fakat 

digerleri de hangi ulustan olurlarsa olsunlar daha 

iyi degildiler. Zaten Vancouver'da ,  Wrangel'de, 

Skagway'de ve Dawson-City'de batakhanelerde 
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genellikle aynı tip serüvenciler vardı . 

Bu zamana kadar iki Teksaslı'nın şansları ya

ver gitmiş gibi gözüküyordu . Acapulco limanın

da Foot-Ball 'a bindiklerinden beri kumarda bin

lerce dolar kazanmışlardı . Gemide geçirmeleri 

gereken son akşamda da şansın onlara sadık ka

lacagını umuyorlardı kuşkusuz.  

Fakat öyle olmadı ve oyun salonundan gelen 

gürültülere bakılırsa oldukça kötü sahneler ya

şandı . Çıglıklar yankılanıyor, kaba sövgüler du

yuluyordu , belki de Foot-Ball 'un kaptanı düzeni 

tekrar saglamak için müdahale etmek zorunda 

kalacaktı . Fakat temkinli ve bu adamlara nasıl 

davranması gerekligini bilen biri oldugundan, 

son noktaya kadar hiçbir şey yapmayacaktı . 

Eger gerekirse limana varınca Skagway polisini 

haberdar ederdi ; böylece tutuklayarak rakipierin 

arasındaki sorunları polis çözerdi . 

Summy Skim ve Ben Raddle karnaralarma 

geri dönmeyi düşündüklerinde saat dokuzdu. 

Aşagı inerken makine dairesinin arkasındaki 

oyun salonunun önünden geçtiler . 

Birden salonun kapısı büyük bir gürültüyle 

açıldı ve bir düzine kadar yolcu güveneye fırladı. 

O adamların arasında, kumarbazlardan biri

nin yakasına yapışmış , küfürler savuran , öfkesi 

son raddesine varmış Hunter da bulunuyordu . 
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Kumardaki bir hamle yüzünden tartışma çıkmış , 

bu çılgınların kavgaya tutuşmasına yol açmıştı. 

Çogunluk Hunter'dan yana degildi, ona teh

ditler savuruyorlar, o da en korkunç küfürlerle 

karşılık veriyordu . Hatta belki de sonuçta bu öf

keli bagınş çagırışlara tabancaların gürültüsü 

karışacaktı. 

Bir anda Hunter kendisini çevreleyen grup

tan ayrılıp ve bir hamlede ileri atıldı . 

Kıç güverteye geri dönmektc olan iki rahibe 

oradan geçiyordu ve ikisinden biri , daha yaşlı 

olan yere düştü. 

Çok öfkelenen Summy Skim Hunter'ın üze

rine yürüdü, bu arada Ben Raddle da rahibeyi 

ayaga kaldırıyordu . 

"Alçak! "  diye haykırdı Summy Skim, "sizin 

hak ettiginiz asıl . . . "  

Hunter durmuştu , kınında duran bıçagını 

çekmek için elini kemerine götürüyordu ki fik

rini degiştirerek Summy Skim'e şunları dedi : 

"Ah! Siz misiniz Kanadalı ! . . .  Aşagıda buluşa

cagız ve bekleyerek hiçbir şey kaybetmeyeceksi

niz ! "  

Hunter, arkadaşı Malone ile karnarasma geri 

dönerken, rahibe Summy Skim'e geldi : 

"Bayım," dedi , "size teşekkür ederim . . .  Fakat 

bu adam ne yaptıgını bilmiyordu . . .  onu affetme

niz gerekir,  tıpkı benim onu affettigim gibi ! "  
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SKAGWAY 

Dogru dürüst yolun olmadıgı , ulaşım im

kanlarının yetersiz kaldıgı bir bölgenin ortasın

daki bütün mola yerleri gibi Skagway de, önce

leri ilk altın arayıcılannın kamp yeriydi.  Fakat 

kısa bir süre sonra, dagınık kulübeler, sonra da

ha düzenli bir biçimde inşa edilmiş barakalar, en 

sonunda da fiyatı sürekli artan topraklar üzerin

de küçük evler kuruldu. Kim bilir, günün ihti

yaçlarıyla kurulmuş bu kentler gelecekte terk 

edilecek mi , altın yataklan tükendiginde ıssız mı 

olacak? . . .  

Gerçekten, b u  topraklar Avustralya, Kalifor

niya ya da Transvaal ile karşılaştınlamazdı.  Bu 

ülkelerde, maden yataklannın işletilmeye baş

lanmasından sonra bile , köyler kentlere , hatta 

metropollere dönüşebilmişlerdi. Kentlerin çev

resindeki yöre yaşanabilir hale gelmiş , toprak 

verimli olmuş , ticaret ya da endüstri gerçek bir 

önem kazanabilmişti . Maden hazineleri tüken-
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dikten sonra bile toprak hala çal ışmayı ödüllen

dirmeye yeterliydi . 

Fakat burada,  Dominion'un bu bölümünde, 

Ala'ika sınırında, neredeyse Kutup dairesinin sı

nırında ,  bu dondurucu ikiimin etkisi altında, se

kiz ay süren kışlar boyunca ne beklenebilir, son 

altın külçeleri çıkartıldıktan sonra, kürk simsar

ları tarafından yarı yarıya tüketilmiş bu yoksul 

topraklarda ne yapılabilirdi ki? . . .  
Öyleyse bu kadar çabucak kurulmuş kentle

rin, şimdilerde ne işlerin hareketliliginin, ne de 

yolcuların eksik olduğu Skagway, Dyea, Daw

son-City'nin, Klondike madenieri boşaldıgı za

man yavaş yavaş yok olması kuvvetle muhtemel

di ; finans kuruluşları kendi aralarında haberleş

meyi kolaylaştırsalar ve Wrangel'den Dawson

City'ye demiryolu hattı döşenmesi söz konusu 

olsa bile , durum böyleydi .  

Şimdi Skagway göçmenlerle dolup taşıyordu : 

Pasifik Okyanusu'ndan gelen yolcu gemilerin

den inenler ve Kanada ya da Birleşik Devletler 

demiryollarının getirip Klonclike topraklarına 

gitmek üzere buraya bıraktığı insaniardı bu göç

menler .  

Bu yolcuların bir bölümü Lynn Kanalı'nın 

ucunda kurulmuş küçük bir  kasaba olan 

Dyea'ya kadar gidiyorlard ı .  Fakat eşyalanyla bir

likte onları taşıyan, buharlı gemiler degi ldi ,  çün-
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kü kanalın derinl igi o tür gemilerin Skagway'in 

yukaniarına kadar ilerlemesine izin vermiyordu .  

Bu  yolcular , iki kenti birbirlerinden ayıran beş 

mili aşabilecek biçimde altı düz olarak inşa edi l 

miş gemilere biniyordu ; böylece karada yapılan 

zor yolculuk da kısalmış oluyordu. 

Zaten kıyı boyunca işleyen bu gemilerle yapı

lan göreceli olarak daha kolay etaptan sonra , 

yolculugun gerçek zorlukları Skagway'de başlı

yordu . 

Her şeyden önce Amerikan gümrügündeki 

katlanılması zor aşagılamaları saymak gerekiyor

du . 

Gerçekte , Dominion'a ait olan Skagway'in 

ötesinde, Amerika'ya ait olan, otuz iki kilometre 

uzunlugunda bir şerit vardı . Hatta Amerikalılar 

bu şeritten geçerken kaçakçılıgı engellemek için 

yolculara sınıra kadar eşlik edilmesini zorunlu 

kılmıştı ; ısrarla talep edilen ve alınan, eşlik ücre

ti hayli yüksekti . 

lki kuzen Skagway'deki pek çok otel arasın

dan birini seçmişlerdi . Vancouver'daki otelierin 

bile fiyatını aşan bir odayı ikisi paylaşıyorlardı ve 

oradan mümkün oldugunca çabuk ayrılmak için 

ellerinden geleni de yapacaklardı .  

Dogal olarak bu ote l ,  Klondike'a dogru yola 

çıkmak için bekleyen yolculada doluydu.  Ye

mek salonunda her ulustan insan dirsek dirse-
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geydi .  Yiyecekler fena degildi ; fakat aylarca 

birçok şeyden mahrum kalacak olan göçmenle

rin müşkülpesentlik etmeye hakkı var mıydı? 

Skagway'de kaldıkları süre boyunca Summy 

Skim ve Ben Raddle , Foot-Ball 'dayken yakın ol

maktan kaçındıkları iki Teksaslı'yla karşılaşma

yacaktı. Hunter ve Malone Skagway'e vanr var

maz Klondike'a dogru yola çıkmışlardı. Altı ay 

önce ayrıldıkları yere geri dönmekte oldukları 

için, ulaşımlarını önceden garantiye almışlardı , 

Forty Miles Creek'teki işletmelerinde zaten hazır 

bulunan malzemelerle ugraşmadan rehberleriyle 

hemen yola koyuldular. 

'Tanrım," dedi Summy Skim, "o kaba adam

larla yolculuk etmek zorunda olmamamız ne de 

büyük bir şans! Onlarla yolculuk yapacak olan

lara acıyorum . . .  Tabii yol arkadaşlannın onlara 

benzeme ihtimali de var, bu sevimli altın arayı

cılan toplulugunda bu durum pek de mümkün. "  

"Şüphesiz ," diye cevap verdi Ben Raddle , "fa

kat adı geçen terbiyesiz adamlar , Skagway'de hiç 

vakit kaybetmemek gibi bir şansa sahipler, oysa 

bize birkaç gün gerekiyor . . .  " 

"Eh! Varırız Ben, varırız ! "  diye haykırdı 

Summy Skim, "hatta bir kez vardıktan sonra 

l 29'un komşusu olan 1 2 7  numaralı madende 

onları buluruz ! .  . .  Ne de hoş bir fırsat . . .  Böylece 

bir an önce kendi roadenimizi en iyi fiyattan sa-
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tıp dönüş yoluna koyuluruz ! "  

Her ne  kadar Summy Skim'in artık Teksaslı

lada uğraşması gerekmiyorsa da, Foot-Bal/ 'dan 

inen iki rahibe için aynı şey söz konusu değildi . 

Ben Raddle ve Summy Skim bu iki aziz kadının 

karşı karşıya kalacağı tehlikeleri ve yorgunlukla

n acıyarak, üzülerek düşündüler. Hırs , açgözlü

lük ve altın tutkusunun adalet ve onur duygusu

nu tamamen köreittiği bu göçmenlerin arasında 

kimden destek ,  kimden yardım alabilirlerdi? Da

ha şimdiden yüzlerce cesetle kaplı bu uzun 

Klondike yolunu hiç tereddüt etmeden aşmak 

için yola çıkınışiardı ve en kararlı adamın bile 

korkmasının affedilir olduğu tehlikeler karşısın

da geri adım atmıyorlardı . 

Ertesi gün Summy Skim ve Ben Raddle , iki 

Misericorde rahibesi ile karşılaşma fırsatı buldu

lar. Rahibeler, yolculuk hazırlıkları birkaç gün 

içinde tamamlanacak olan bir kervana katılmak 

üzere gerekli işlemleri yapıyorlardı . Bu kafile se

fil, yontulmamış ve kaba insanlardan oluşuyor

du; Skagway ile Dawson-City arasında göller 

bölgesinden geçen (. . .  ) kilometrelik güzergahta 

şu iki rahibeye ne de güzel yol arkadaşlan ola

caklardı ! 

tki kuzen rahibeleri görür görmez yardımcı 

olmak amacıyla onlara doğru yöneldi . Rahibeler, 

geceyi , Skagway'deki küçük bir rahibe evinde 
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geçirmişlerdi . 

Summy Skim yaklaştı ve son derece saygılı 

bir biçimde yolculugun yorgunlugundan sonra, 

biraz dinlenmeyi düşünüp düşünmediklerini 

sordu . 

"Dinlenemeyiz," diye cevap verdi, daha yaş

lı olan Rahibe Marthe . 

"Klondike'a mı gidiyorsunuz? . . .  " diye sordu 

Summy Skim. 

"Evet bayım," diye cevap verdi Rahibe Mart

he. "Dawson-City'de çok fazla hasta var . Hasta

nenin başrahibesi bizi bekliyor ve maalesef hala 

oldukça uzaktayız . . .  " 

"Nereden geliyorsunuz?" diye devam etti Ben 

Raddle. 

"Quebec'ten,"  diye cevap verdi genç olanı , 

Rahibe Madeleine . 

"Hizmetlerinize gerek kalmadıgı zaman her

halde Quebec'e geri dönersiniz . . .  " 

"Bilmiyoruz bayım," diye cevap verdi Rahibe 

Marthe . "Başrahibemiz gitmemizi söyledigi için 

yola çıktık ve Tanrı ne zaman isterse o zaman 

geri dönecegiz . "  

Bunu, öyle bir boyun egişle ,  daha dogrusu 

Tanrı'nın inayetine öyle bir güvenle söyledi ki , 

Summy Skim ve Ben Raddle derinden sarsıldı

lar. Ardından uzaklardaki Dawson-City'den, 

göller bölgesi ve Yukon topraklan boyunca kat-
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edilecek uzun mesafelerden, ulaşım güçlüklerin

den, ovaların ve buz tutmuş göllerin senleşmiş 

karları üzerindeki o zorlu kızak yolculukların

dan bahsettiler .  Rahibeler hedeflerine vardıkla

rında,  bütün engeller, bütün güçlükler yok ol

muş olacaktı . lsterse orada salgın hastalıklar 

korkutucu olsun, rahibeler gece gündüz en teh

likeli hastalıkları tedavi etmek zorunda kalsınlar, 

fark etmiyordu, bu onların göreviydi ve görevle

rini tamamlamış olmaktan memnunluk duya

caklardı . Onların hayatları zavallılara, acı çeken 

herkese adanmıştı . . .  Dawson-City hastanesinde 

o hasta ve acı çeken insanlara ulaşmaları gereki

yordu; başrahibe tarikatından yeni rahibeler gel

mesini istemişti . lşte bu nedenle Rahibe Marthe 

ve Rahibe Madeleine , ellerindeki pek az kaynak

la uygun bir ulaşım yolu saglamaya çalışıyorlar

dı. 

"Siz Kanadalı mısınız, kardeşler?" diye sordu 

Summy Skim. 

"Fransız-Kanadalı ," diye cevap verdi Rahibe 

Marthe, "fakat artık ailemiz yok, daha dogrusu 

zavallılardan oluşan o büyük aileden başka aile

miz yok. . .  " 

"Biz Misericorde rahibelerini tanıyoruz," diye 

açıkladı Raddle , "bütün dünyada ne hizmetler 

yaptıklarını ve durmaksızın yapmakta oldukları

nı biliyoruz . . .  " 
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"Dolayısıyla ," diye ekledi Summy Skim, "siz 

hemşerilerimiz bizden yardım alabilirsiniz ve 

eger size hizmet etme şerefine . . .  " 

"Size teşekkür ederiz baylar," diye cevap ver

di Rahibe Madeleine , "fakat Klondike'a hareket 

etmeye hazırlanan şu kervana katılabilecegimizi 

umuyorum . . .  " 

"Dawson-City'ye mi gideceksiniz baylar?" di

ye sordu Rahibe Marthe . 

"Evet ," diye cevap verdi Summy Skim, "Daw

son-City'ye kadar çıkmayacak olsak, neden 

Skagway'e gelmiş olalım ki? . . .  " 

"Bütün mevsim orada kalmayı düşünüyor mu

sunuz?" diye sordu Rahibe Madeleine. 

"Yoo hayır ! "  diye haykırdı Summy Skim, "bi

zi oraya çagıran işleri halledene kadar sadece , bu 

da birkaç günde olup biter. Madem ki Klondike 

yoluna koyulacagız kardeşler, bu kafileyi ayarla

madıgınız takdirde hizmetinizdeyiz . . .  " 

"Size teşekkür ederiz baylar," diye cevap ver

di Rahibe Marthe . "Her ne olursa olsun, başrahi

benin hemşerHerini karşılamaktan mutlu olacagı 

Dawson-City'de sizi bulacagız . "  

Skagway'e gelir gelmez Ben Raddle Klondi

ke'ın başkentine ulaşımlarını ayarlamakla meş

gul olmuştu. Montreal'de onlara verilen ögüde 

uyarak, Bill Stell adında biri konusunda bilgi al

mışt ı ,  o adamla görüşüp anlaşmayı planlıyordu . 
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Bill Stell tam da o sıralarda Skagway'de bulu

nuyordu. Kanada kökenli, Prairie'nin eski bir 

müdavimiydi . Birkaç yıl boyunca, şeflerini gayet 

memnun ederek Dominion birliklerinde izci ve 

keşif eri olarak çalışmıştı . Bu sırada Kızılderili

lerle yapılan savaşlara da katılmıştı . Çok cesur, 

çok sogukkanlı ve çok enerjik bir adam olarak 

kabul ediliyordu. 

lzci o sıralarda baharın Klondike'a çagırdıgı 

ya da geri çagırdıgı göçmenlere refakatçilik yapı

yordu . Sadece bir rehber degildi, aynı zamanda 

bir grup şefi ve bu zor yolculuk için gerekli mal

zemelerin sahibiydi ,  göl geçişleri için teknelerde 

hizmet edecek adamları , Chilkoot geçitlerinin 

ötesindeki donmuş buzlu ovalarda kızakları çe

kecek köpekleri vardı , aynı zamanda kafilenin 

erzagını da temin ediyordu. 

Ben Raddle , Bill Stell'in hizmetlerinden ya

rarlanmayı düşündügü için Montreal'den ayrılır

ken rahatsız edici bagajlarla ugraşmamıştı . lz

ci'nin, Klondike'a varmak için gereken bütün 

malzemeyi saglayacagını biliyordu ve gidiş-dö

nüş için uygun bir fiyata anlaşacagından da 

emi ndi . 

Skagway'e gelişlerinin ertesi günü Ben Radd

le, Bill Stell'in evine gitti , ona lzci'nin evde olma

dıgını söylediler. White Pass'tan geçerek Benett 

Gölü'nün ucuna bir kafile götürmek üzere yola 
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çıkmıştı ; fakat gideli on gün olmuştu , geç kal

madan kısa süre içinde dönerdi . Eger yolda bir 

gecikme olmamışsa , ya da geçitten çıkışta başka 

bir yolculuga başlamamışsa ,  ertesi gün Skag

way'de olurdu . 

Her şey tam olarak böyle gerçekleşti ve erte

si gün Raddle, Bill Stell'in evine tekrar gittiginde 

onunla görüşebildL 

lzci elli yaşlarında, orta boylu, demir gibi 

gövdeli , sakalı kırlaşmış, kökünden kesilmiş sert 

ve kabarık saçlı , insanın içine işleyen sert bakış

lı bir adamdı . "  Sevimli dış görünüşünden tam bir 

dürüstlük okunuyordu . Kanada Ordusu'nda ke

şif eri olarak görev yaparken, dikkatlilik, uya

nıklık ve ihtiyatlılık gibi az bulunan özellikler 

kazanmıştı .  Düşünceli , yöntemli ve yetenekli ol

dugu için onu kandırmak kolay degildi . Aynı za

manda kendince filozof bir yanı da vardı , hayatı 

güzel tarafından görürdü, zaten hep güzel taraf

ları yok mudur hayatın? Mesleginden çok mem

nun oldugundan, altın çıkan topraklara götür

düklerini taklit etme hırsına hiç kapılmadı , za

ten pek çogunun acıdan pes ettigini ya da o çe

tin bölgelerden, eskisinden daha sefil bir halde 

geri döndüklerini bilmiyor muydu? . . .  

Böylece Ben Raddle lzci 'ye en kısa sürede 

Dawson-City'ye gitme projesinden bahsetti . 

Montreal 'de kendisine , Skagway'de Bill Stell'den 
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daha iyi bir rehber bulamayacagını söyledikleri 

için şimdi lzci'ye başvuruyordu . 

"Tamam bayım," diye cevap verdi lzci , "sizi 

Dawson-City'ye götürmemi istiyorsunuz. Yolcu

lara kılavuzluk etmek benim işim ve bu yolcu

luk için gerekli adamlara ve malzerneye sahi

bim. "  

"Bunu biliyorum lzci ," dedi Ben Raddle , "si

ze güvenebilecegimi biliyorum . . .  " 

"Dawson-City'de yalnızca birkaç hafta mı 

kalmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu Bill Stell . 

"Bu mümkün. "  

"Demek ki bir maden işletmek söz konusu 

degil? . . .  " 

"Hayır, sahip oldugumuz maden kuzenime 

ve bana miras yoluyla geçti . Satmamız için bize 

bir teklif yapıldı; fakat kabul etmeden önce de

gerini ögrenmek istedik." 

"Ihtiyatlı bir karar, Bay Raddle, çünkü bu tür 

işlerde, insanlan aldatmak için yapılmayacak 

kurnazlık yoktur ve hiçbir şeye güvenınemek 

gerekir . . .  " 

"Klondike'a dogru bu yolculuga çıkma kara

rı verme nedenimiz bu . "  

"Peki madeni sattıgınızda Montreal'e geri mi 

döneceksiniz? . . .  " 

"Niyetimiz öyle , siz bizi oraya götürdükten 

sonra, geri dönüşte de bize eşlik etmenizi rica 
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edecegiz . "  

"Bu konuda anlaşabiliriz ," diye cevap verdi 

Bill Stel l ,  "benim fahiş fiyat verme alışkanlıgım 

olmadıgına göre , işte sizinle şu şartlarda anlaşa

biliriz Bay Raddle ." 

Sonuçta otuz otuz beş gün sürecek bir yolcu

luk söz konusuydu; atları ya da katırları , köpek

lerin koşumlarını , kızakları , tekneleri , kamp ça

dırlarını lzci temin edecekti . Zaten Summy Skim 

ve Ben Raddle , altın arayıcılarının edinınesi ge

reken gereçlerle hiç ugraşmamışlardı . Ayrıca Bill 

Stell kafilenin bakımını da üstlenecekti ve bu 

konuda ona güvenmekten başka yapacak bir şey 

yoktu , çünkü özellikle kış mevsimi boyunca her 

türlü kaynaktan yoksun olan bu topraklardaki 

uzun yolculugun gereklerini ve ihtiyaçlarını on

dan daha iyi hiç kimse bilemezdi .  

Bütün hesaplar tamamlandıktan sonra Skag

way'den Dawson-City'ye kadar yolculugun fiya

tı olarak bin üç yüz frankta ve Dawson-City'den 

Skagway'e dönüş için de aynı miktar üzerinde 

anlaşıldı . 

Ben Raddle kiminle iş yaptıgını biliyordu ve 

lzci gibi ciddi ve dürüst bir adamla şartları tar

tışmak yakışık almazdı. 

Bunun dışında, bu dönemde ulaşım ücretleri 

göller bölgesine kadar geçitleri aşmak için bile , 

iki yolun güçlüklerinden dolayı oldukça yüksek-
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ti , biri için yarım kiloluk yük başına dört beş ku

ruş , digerinde ise altı yedi kuruştu . Bu durumda 

Bill Stell'in istekleri oldukça makuldü . 

"Anlaştık," dedi Ben Raddle , "unutmayın ki 

en kısa zamanda yola çıkmak istiyoruz . . .  " 

"Bana gereken süre kırk sekiz saat ," diye ce

vap verdi lzci . 

"Dyea'ya kadar tekneyle yol almamız zorun

lu mu?" diye sordu Ben Raddle. 

"Yanınızda bir sürü malzeme olmadıgına gö

re gerek yok. Hareket saatine kadar Skagway'de 

kalmak ve beş altı millik bir yoldan kaçınmak 

bana daha uygun geliyor ." 

Şimdi kafilenin, göller bölgesinden önce ge

len ve en büyük güçlüklerin toplandıgı bu dag

lık bölümde hangi yolu takip edecegine karar 

vermek gerekiyordu . 

Ben Raddle'ın bu konudaki sorularına Bill 

Stell cevap verdi: 

"lki yol , daha dogrusu iki hat var , White Pass 

ve Chilkoot geçitleri . Bu iki geçit bir kez aşıldık

tan sonra, kafilelerin Benett Gölü ya da linde

man Gölü'ne dogru inmekten başka yapacagı bir 

şey kalmıyor." 

"Ya bu ikisinden hangisini tercih edeceksiniz 

lzci?" 

"Chilkoot Geçidi'ni ; böylece dogrudan lin

deman Gölü'nün ucuna ulaşabilir, oradaki She-
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ep Camp'te konaklayıp erzak temin edebiliriz. 

Zaten benim malzemelerim de Lindeman Gö

lü'nün yakınında, böylece onları Skagway'e taşı

mak ve dagdan geçmek zorunda kalmıyorum."  

"Bir kez daha söylemek gerekirse ," dedi Ben 

Raddle , "deneyiminize güveniyoruz, ne yaparsa

nız iyisi odur. Bize gelince, işaret verdiginizde 

yola çıkmaya hazırız . "  

"lki gün içinde, dedim size ,"  diye devam etti 

Bill Stell . "Son hazırlıklar için vakte ihtiyacım 

var Bay Raddle .  Sabahın erken saatlerinde yola 

çıkarak, Skagway'i Chilkoot dorugundan ayıran 

dört fersahı aşmak imkansız degil . "  

"Bu zirve kaç metrede? . . .  " 

"Yaklaşık üç bin ayak yüksekliginde," diye 

cevap verdi lzci , "fakat geçit dar, kıvrımlı ve bu 

da geçişi zorlaştırıyor, bu mevsimde madenciler, 

araçlar, arabalara koşulmuş hayvanlarla dolu, ta

bii ara sıra yolu tıkayan karı saymazsak." 

"Ve yine de digerine tercih ediyorsunuz," de

di Ben Raddle . 

"Evet , çünkü Lindeman Gölü'ne varmak için 

Chilkoot'un kuzey yamacından inmek yeterli 

olacak. "  

Bill Stell ile her şey ayarlandıktan sonra , Ben 

Raddle'a , kırk sekiz saat içinde Skagway'den ay

rılmaya hazır olması için Summy Skim'i haber

dar etmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı . 
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Ben Raddle haberi hemen Summy Skim'e 

ulaştırdı ; gerçekten zor şartlar altında yapılacak 

bu yolculuk ile ilgili her türlü hazırlığı üstlenen 

ve Ben Racldle'a tam bir güven duygusu veren lz

ci'yle aniaşmış olmak çok büyük bir şanstı .  

Skagway ve Dawson-City arası beş haftadan kısa 

sürede aşılamadıgına göre ; istenen ve kabul edi

len fiyata gelince , aşırı hiçbir yanı yoktu . 

Summy Skim'e , kuzeninin yaptıklarını onay

lamak düşüyordu ; Skim şunları söylemekle ye

tindi : 

"işlerin mümkün oldugunca iyi gidecegine 

eminim sevgili Ben . Fakat aklıma mükemmel 

bulacagın ve bize hiçbir sıkıntı vermeyecek bir 

fikir geliyor . . .  " 

"Nedir Summy? . . .  " 

"Söz konusu olan, bizimle aynı zamanda 

Skagway'e gelen iki rahibe.  Onları gördüm, acı

nacak durumdalar . Zaten onlar için hiç de uy

gun olmayan şu kafileyi ayarlayamadılar ve 

Klondike'a nasıl gideceklerini bilemiyorlar . Ni

çin bizimle birlikte lzci eşliğinde yola çıkmaları

nı teklif etmiyoruz? . . .  " 

"Bu çok iyi bir fikir," diye cevap verdi Ben 

Raddle hiç tereddüt etmeden . 

"Şüphesiz Ben , ulaşım ve yiyecek için fazla

dan bazı masraflar çıkacak . . . .  " 

"O masrafları biz üstleniriz Summy. Sadece 
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bu rahibelerin bunu kabul edebileceklerini nasıl 

düşündün? . . .  " 

"Neden olmasın Ben, Kanadalı beylerle yol

culuk yapacak olan Kanadalı hanımlar; yetmez 

mi?" 

"Tamam, Rahibe Marthe ve Rahibe Madele

ine'i bul ve hazır olmalan m . . .  " 

"Ben! Bir saat içinde yola çıkmaya hazır olur

lar ! "  

Kuşkusuz bu yolculugu iki hemşenlerinin 

koruması altında yapmak iki rahibe için en mü

kemmel şartlardı . Dünyanın dört bir tarafından 

gelmiş serserilerle aynı kafileyi paylaşmak zo

runda kalmayacaklardı. Uzun yol boyunca hiç

bir şeyleri eksik olmayacak, gerekliginde hiçbir 

yardım onlardan esirgenmeyecekti . 

Hemen o gün Summy Skim ve Ben Raddle , 

Klondike'a gidebilmek için boşu boşuna bir ula

şım olanagı arayan iki rahibenin bulundugu ye

re gittiler. 

Rahibe Marthe ve Rahibe Madeleine, kendi

lerine sunulan teklifi büyük bir heyecanla kabul 

ettiler ve minnettarlıklannı dile getirmek iste

dikleri için : 

'Teşekkür etmeniz gereken bizler degiliz 

kardeşler ," dedi Summy Skim. "Sizi orada bekle

yen ve bakımınızın son derece gerekli oldugu 

zavallı hastalardır ! "  
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CHİLKOOT 

Bm Stell , White Pass yeıine Chilkoot'u ter

cih etmekte haklıydı .  White Pass gerçekten de 

Skagway'den çıkarken takip edilebilecekken, di

ğeri ancak Dyea'da başlıyordu . Lynn Kanalı'nın 

sonuna kadar çıkmak için özel olarak yapılmış 

altı düz teknelerle bu kasahaya kolayca ulaşan, 

ağır malzemelerle yüklü göçmenler gibi Dyea 

kasabasına gitmek gerekiyordu.  

Yolcuların, geçitierin en yüksek noktasına 

vardıktan sonra yapmaları gereken işte şuydu:  

Eğer White Pass'ı tercih ederlerse , Benett Gö

lü'ne varmak için önlerinde acınası şartlarda ya

pılacak yaklaşık sekiz fersahlık bir yol vardı . 

Eğer Chilkoot Geçidi'ni seçerlerse , Lindeman 

Gölü'ne varmak için önlerinde sadece dört fer

sah vardı .  Bu göl ancak yirmi üç kilometre 

uzunluğundaydı ve Cariboo Nehri tarafındaki 

üst ucundan , Benett Gölü'nün alt ucuna kadar 

ancak üç ki lometre vardı .  
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Gerçekten White Pass'a göre Chilkoot Geçi

di'ni tırmanması daha zordu ve tumanılması ge

reken bin ayaklık neredeyse dikey bir yamaç 

vardı . Fakat burası sadece çok agır yükler taşı

yan göçmenler için zordu; bu durum da lzci'nin 

kılavuzlugundaki Kanadalılar için geçerli degil

di. Chilkoot'un ötesinde , Lindeman Gölü'ne 

ulaşan oldukça iyi durumda bir yol vardı. Eger 

yanlannda madenci gereçlerini taşımalan gerek

seydi, Bill Stell büyük ihtimalle onlara White 

Pass'ı tavsiye edecekti . Öyleyse daglan aşacakla

n bu ilk etabın, büyük yorgunluklardan başka 

bir güçlügü yoktu. 

Göller bölgesine yönelen göçmenlerin sayısı

na gelince , her iki geçitte de hayli kalabalıktılar . 

Madenierin işletilebilecegi mevsimde Klondi

ke'ta olmaya çalışan göçmenlerin sayısı binlerle 

ölçülüyordu. 

Bill Stell , yolculugun başlangıcını 2 Mayıs sa

bahı olarak ilan etti . Rahibeler Marthe ve Made

leine, Summy Skim ve Ben Raddle
·
, lzci ve hiz

metindeki altı adam Skagway'den ayrılarak 

Chilkoot yoluna koyuldular . Katırlann çektigi 

iki kızak, Bill Stell'in ana kampını kurdugu Lin

derman Gölü'nün güney ucunda sona erecek 

olan bu etapta yeterli olacaktı . En iyi şartlarda 

bu yol en azından üç ya da dört günü alacaktı . 
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Kızaklardan biri , sert rüzgara karşı battaniye

ler ve kürklerle sarınmış rahibelere ayrılmıştı .  

Büyük ihtimalle yolculuklarını böyle geçirecek

leri hiç akıllarına gelmemişti ve Summy Skim'in 

duymamakta inat ettigi teşekkürlerini sürekli 

tekrarlıyorlardı. Summy Skim ve Ben Raddle , 

rahibelerin görevlerini gerçekleştirmelerine yar

dımcı olabilmekten son derece mutluydular ve 

Bill Stell'in onlar için yaptıgı fazladan harcama

ları da üstlenmişlerdi . 

Bu arada Bill Stell de, vatandaşlarından gelen 

teklifi iki rabibenin kabul etmesinden duydu� 

memnuniyeti hiç saklamıyordu . Ne de olsa o da 

Kanadalı degil miydi? 

Ayrıca, lzci , Rahibe Marthe ve Rahibe Made

leine'e Dawson-City'de nasıl sabırsızlıkla bek

lendiklerini de söylemişti . Başrabibe işlere yeti

şemiyordu ve pek çok rahibe de iyileştirmeye 

çalıştıkları salgın hastalıklan kapmışlardı . 

Gerçekten, özellikle tifüs o sıralarda Klondi

ke'ın . başkentini yıkıp geçiriyordu . Kurbanlar 

yüzlerle sayılıyordu . Skagway'den Dawson

City'ye giderken pek çok arkadaşlarını yollarda 

bıraktıktan sonra zavallı göçmenler bir de bura

da hüküm süren salgın hastalıklada başa çıkmak 

zorundaydıları 

"Ne de büyüleyici bir yer," diyordu kendi 
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kendine Summy Skim, "neyse ki buradan sade

ce geçip gidecegiz! . . .  Fakat hiç tereddüt etme

den böylesi tehlikelere gögüs geren şu iki aziz 

kadın belki de geri dönmeyecek! . . .  " 

Dik yamaçtı Chilkoot'tan geçiş için yanların

da erzak götürmek gereksiz görünmüştü .  lzci , 

en ilkel şaıtlarda da olsa, yemek ve gece için ko

naklama saglayan hanlar biliyordu . Gerçekten 
cie yatak görevi gören bir tahtaya yarım dolar, 

domuzyagı ve neredeyse mayasız ekmekten olu

şan yemege de bir dolar ödeniyordu . Zaten Bill 

Stell'in kafilesi göller bölgesini aştıgında bu yiye

ceklerle yetinmek zorunda kalmayacaktı . 

Hava soguktu ve sıcaklık sıfırın altında on 

derecedeydi , dondurucu bir rüzgar esiyordu . En 

azından bir kez hat üzerinde ilerlemeye başla

dıktan sonra, kızaklar sertleşmiş kar üzerinde 

kolayca kayabilecekti , fakat koşuro hayvanları 

oldukça zorlanacaktı , çünkü yamaç sarptı .  Dola

yısıyla katırlar, köpekler, atlar, öküzler , ren ge

yikleri ölüyordu , White Pass gibi Chilkoot Geçi

di de çogunlukla hayvan leşleriyle tıkanıyordu . 

Skagway'den ayrılınca lzci Lynn Kanalı'nın 

dogu yakası boyunca Dyea'ya yöneldi . Daga 

dogru tırmanan digerlerinden daha az yüklü 

olan kızakları rahatça ilerleyebiliyordu . Daha 

şimdiden buralar oldukça kalabalıktı , devriimiş 

-1 14-



Altın Volkanı 

arabalar , kırbaç darbeleri ve bagırışlara ragmen 

ilerlemek istemeyen hayvanlar, bazılarının ken

dilerine yol açmak için çabaları , bazılarının on

lara karşı koymaları , Skagway'den temin edilmiş 

arabalara indirilip bindirilen malzemeler, küfür

ler ve yumrukların birbirine karıştıgı tartışmalar 

ve kavgalar, kimi zaman araya karışan tabanca 

sesleri yolu tıkıyordu. Kızaklara koşulmuş kö

peklerin yularlarının ayaklarına dolandıgı da 

oluyordu ve yarı vahşi bu hayvanların ulumala

rı arasında koşurolarını çözmek için sürücüler 

ne kadar da zaman harcıyorlardı !  Ve bütün bun

lar, Chilkoot'un ya da White Pass'ın dar geçitle

rini kasıp kavuran fırtınalar arasında, birkaç sa

niyede kalın bir tabaka oluşturan kar burgaçla

rının ortasında oluyordu! 

Skagway'i Dyea'dan ayıran mesafe Lynn Ka

nalı'ndaki teknelerle, genellikle yarım saat için

de geçilebiliyordu . Öyleyse ne kadar zor olsa da 

kara yoluyla da birkaç saat içinde yol tamamla

nabiliyor olmalıydı .  Nitekim, ögleden önce Iz

ci'nin kafilesi Dyea'ya ayak bastı . 

Burası , kanalın ucunda , madencilerin dagla

rın ötesine götürmelen gereken malzemelerin 

indirildigi yerde, dagınık kurulmuş çadırlardan , 

birkaç ev ya da sadece kulübeden oluşan bir yer

leşim yeriydi . 
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Bu anda, Chilkoot Geçidi'nin ucundaki bu 

kasaba yavrusu içinde dolaşan en azından bin 

beş yüz yolcu oldugu varsayılabilirdi . 

Kızakları çekmeye uygun bu soguk fakat ku

ru havadan yararlanmak isteyen Bill Stell , 

Dyea'daki molayı uzatmayı düşünmüyordu. En 

iyisi, yanlarına bir miktar yiyecek aldıktan son

ra, bir sonraki geceyi Sheep Camp'te geçirmek 

üzere hareket etmek olacaktı . 
öglen vakti, lzci ve arkadaşlan yola koyul

dular; rahibeler kızakta yerlerini almışlardı , Ben 

Raddle ve Summy Skim yaya gidiyorlardı . Yolun 

her dönemednde manzaranın vahşiligine ve ih

tişamına hayran kalmadan edemediler, kıragı ile 

kaplı çarnlar ve kayınlar, yamacın tepesine ka

dar yükseliyorlardı , sogugun yok edemedigi de

reler, di bi gözükmeyen uçurumlardan aşagı gü

rültüyle çaglıyordu . 

Sheep Camp, Dyea'ya yalnızca dört fersah 

uzaklıktaydı ; demek ki oraya varmak sadece bir

kaç saat alacaktı . Fakat geçit çok dik rampalara 

dönüşüyordu; artık ancak adım adım ilerieyebi

len koşumlu hayvanlar sık sık duruyarlardı ve 

sürücü çok ugraşarak '()nları tekrar yürümeye 

zorluyordu. 

Yol alırken, Ben Raddle ve Summy Skim, lz

ci'yle çene çalıyorlardı ; lzci kendisine sorulan 
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bir soruya şöyle cevap verdi: 

"Sheep Camp'e saat beş ya da altıda varmayı 

planlıyorum ve ertesi sabaha kadar orada kala

cagız . . .  " 

"Acaba iki yol arkadaşımızın rahat edecekle

ri bir han bulacak mıyız? . . .  " diye sordu Summy 

Skim. 

"Orada hanlar var," diye cevap verdi Bill 

Stell , "çünkü Sheep Camp göçmenlerin mola ye

ridir ." 

"Fakat," diye söze devam etti Ben Raddle, 

"kalabalık mıdır acaba? . . .  " 

"Buna hiç şüphe yok," diye açıkladı lzci , "za

ten bu hanlar pek rahat da degildir . Belki de ça

dırlarımızı kurup geceyi çadırda geçirmemiz da

ha iyi olur. "  

"Baylar," dedi kızagından konuşulanlan du

yan Rahibe Marthe, "rahatsızlık kaynagı olmayı 

hiç istemeyiz." 

"Rahatsızlık mı, kardeşim! " diye cevap verdi 

Summy Skim. "Bizi hangi konuda rahatsız ede-

bilirsiniz ki?.. . lki tane çadınmız yok mu? . . .  Bir 

tanesi sizin olacak. . .  biz digerinde kalacagız . . .  " 

"Ve sabaha kadar yanacak olan iki küçük so

bayla birlikte," diye ekledi Bill Stell , "soguktan 

korkmaya hiç gerek yok, şu sıralar hava ne ka

dar sert olursa olsun. "  
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'Teşekkür ederiz baylar," dedi Rahibe Made

leine , "fakat gece yolculuk yapmak sizin için uy

gunsa bizim varlıgımız sizi engellememeli . "  

"Rahat olun kardeşim," diye açıkladı Summy 

Skim gülerek, "emin olun ki sizden hiçbir sıkın

tıyı ve yorgunlugu esirgemeyecegiz . "  

Kafile saat altıya dogru Sheep Camp'a ulaştı . 

Vardıklarında koşumlu hayvanlar yorgunluktan 

bitmiş haldeydiler. Aceleyle çözüldüler, ardın

dan lzci'nin adamları hayvanların yiyecegiyle il

gilendiler. 

Bill Stell , bu köydeki hanların her türlü kon

fordan uzak oldugunu söylemekte haklıydı . 

Orada ancak çok zavallılar kalabiliyordu . Zaten 

yer bulmak da mümkün degildi . Böylece izci , 

Sheep Camp'ın biraz dışında, kargaşadan uzak

ta, agaçların altına iki çadırı kurdurdu. 

Çadırlar kurulur kurulmaz, kızaklardaki bat

taniyeler ve kürkler oraya taşındı . Ardından 

ocaklar yakıldı . Soguk etle yerinmek zorunda 

kalsalar da, en azından sıcak içecekler, çay ve 

kahve eksik degildi. Eh sonunda, Rahibe Marthe 

ve Rahibe Madeleine , yalnız kalınca, yardım se

ver ve cömert vatandaşları için dua ettikten son

ra battaniyelerine sarındılar . 

!kinci çadırda pipoların dumanı altında daha 

uzun süre uyanık kalındı .  Sobaları kıpkızıl ola-
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na dek yakınakla iyi etmişlerdi, çünkü o gece sı

caklık sıfırın altmda on yediye kadar düştü . 

Göçmenlerin -belki de yüzlercesinin- çek

tikleri acıları bir düşünün. Sheep Camp'ta bir 

barınak bulamamış olanlar, kadınlar, çocuklar 

ve sonunu göremeyecekleri bir yolculugun daha 

başmda tükenmiş olan birçok insan! 

Ertesi sabah Bill Stell erkenden çadırlan top

lattı . Chilkoot Geçidi'ndeki kalabalıgm önünde 

gidecek biçimde gün dogarken yola çıkmak da

ha iyiydi. 

Hep aynı soguk ve kuru hava vardı ve sıcak

lık daha da düşmüştü , fakat böylesi sert boralar

dan, Kuzey Amerika'nın yüksek bölgelerindeki 

o şiddetli tipilerden, kar fırtınalanndan daha 

iyiydi . 

Rahibe Marthe ve Rahibe Madeleine çadırla

rını ilk terk edenler oldular ve küçük bagajlarını 

kızaga taşıdılar. Kahvaltıdan, daha dogrusu bir

kaç fincan sıcak çay ya da kahveden sonra, her

kes kızaklardaki yerini aldı ve katıdar kırbaçla

rm altmda tekrar yola koyuldular . 

Yürüyüş bir gün öncekinden daha hızlı ol

mayacaktı . Geçit ,  dagların tepesine dogru yük

seldikçe rampa dikleşiyordu . O yüzden lzci , kı

zaklara köpek yerine katır koşmakla iyi etmişti . 

Köpekler, dagm arka tarafından göllere dogru 
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inerken gerekecekt i .  Çakıllı , tekerlek izleriyle 

dolu , sıcaklık biraz yükselse kullanılamayacak 

hale gelebilecek bu bozuk yol , sağlam katırlann 

kızakları çekerneyeceği gibi değildi . 

Bir önceki gün olduğu gibi ,  Ben Raddle ve 

kuzeni yola yaya devam etmeyi tercih ettiler ve 

birçok kereler, soğuktan uyuşmuş rahibeler de 

onlara uydu. 

Hep aynı uğultulu ve gürültücü kalabalık, 

Chilkoot yolunu zorlaştıran aynı engeller, bir

birlerine girmiş kızaklada hayvanlar yolu kapat

tığında zorunlu ve kimi zaman da uzun molalar . 

Pek çok kereler lzci ve adamlannın yolu açmak 

için yardım etmeleri gerekti . 

Karşılaşılan tek üzücü görüntü , yamacın ete

ğinde sağa sola atılmış hayvan leşleri değildi .  

Yorgunluktan ve soğuktan ölmüş , ağaçların al

tında, uçurumların dibinde terk edilmiş, bir me

zarı bile olmayan bazı zavallı göçmenler de var-

. dı !  Hatta sık sık daha uzağa gidemeyen aileler, 

erkekler, çocuklar donmuş toprağın üzerinde 

hareketsiz yatıyorlardı ve hiç kimse onları kal

dırmaya yeltenmiyordu. O zaman Rahibe Mart

he ve Rahibe Macieleine yol arkadaşlannın yar

dımlarıyla bu zavallılara yardım etnıeye , kızak

larında taşıdıkları biraz alkollü içkiyle onları 

canlandırmaya çalışıyorlardı. Fakat daha fazla 
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ne yapılabilirdi ki? Bu talihsizleıin ya Chilkoot'a 

yürüyerek tırmanmak dışında başka imkanları 

yoktu ya da açlıktan ve yorgunluktan ölen hay

vanları yolda dagılıp gitmişti . Buna hiç şaşırma

mak gerekirdi , çünkü atları , katırları , rengeyik

lerini alıştıkları gibi yemiemek gerekiyordu. 

Skagway ile göller bölgesi arasında hayvaniara 

yedirilen ot da çok fahiş fiyata satılıyordu; sama

nın bin kilosu dört yüz dolar , yulafın tonu ise 

üç yüz dolardı .  Neyse ki lzci'nin hayvanlarının 

bu açıdan eksigi yoktu , dagın kuzey tarafına va

rana kadar yetecek yemleri vardı . 

Gerçekte bütün bu koşum hayvanları arasın

da yiyecekleri en garantili olanlar köpeklerdi .  En 

azından açlıklannı , geçidi tıkayan at ve katır leş

lerini yiyerek giderebiliyorlardı ve son lokmaya 

varıncaya kadar hırlayarak dalaşıyorlardı .  

Çıkış yavaş ve çok yorucu bir biçimde sürü

yordu . Çeyrek saatte iki üç kez, kalabalıktan ge

çilemedigi için durmak gerekiyordu . Bazı yerler

de, keskin dönemeçlerde, geçit o kadar dardı ki 

malzemeler geçirilemiyordu . Bunlar genelde , 

göçmenlerin taşıdıkları , iri parçalan patikanın 

genişligini aşan , sökülebilir teknelerdi . Bu yüz

den, kızakların yüklerini indirmek ve hepsini te

ker teker katırlarla veya atlarla geçirmek gereki

yordu . Dolayısıyla ,  bir de ciddi bir zaman kaybı 
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oluyordu ve arkadaki kızaklar tıkanıklık yaşı

yordu . 
Üstüne üstlük yamacın son derece dik oldu

gu , egimin kırk beş dereceyi geçtigi , hayvanların 

urmanınayı reddettigi yerler vardı . Oysa hay

vanlar buzda yürüyecek biçimde nallanmışlardı ; 

nallarının çivileri karda kan damlalarıyla dolu 

derin izler bırakıyordu . 

Akşamın beşine dogru lzci kafileyi durdur

du . Her ne kadar yükleri digerlerine göre hafif 

olsa da, bitkin düşen hayvanlar bir adım daha 

atamayacaktı . Geçidin sag tarafında ,  reçineli 

agaçlarla dolu bir tür vadi vardı . Yaprakların al

tında çadırlar belki hava sıcaklıgınıh artışının 

haber verdigi boraya karşı korunabilirlerdi . 

Bill Stell birçok kez geceyi geçirdigi bu yeri 

tanıyordu ve kamp her zamanki gibi kuruldu . 

"Fırtına çıkacagından mı endişeleniyorsu

nuz? . . .  " diye sordu Ben Raddle .  

"Evet . . .  gece kötü geçecek," diye cevap verdi 

lzci , "bir çukura dolar gibi yagan kara karşı ye

terince önlem alamayacagız . "  

"Fakat ," diye dikkatini çekti Summy Skim, 

"vadinin yönü sayesinde biraz güvencede olaca

gız . . .  " 

"Ben de bu yüzden burayı seçtim ," diye ce

vap verdi Bill Stel l .  
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Bunda da çok haklıydı . Akşamın yedisinde 

başlayıp ,  sabah beşe kadar süren fırtına kor

kunçtu . Görüş mesafesini beş adımın altına dü

şüren kar bmgaçiarı da vardı . Sobalan yanar du

rumda tutmakta çok zorlandılar , çünkü rüzga

rın şiddeti dumanları içeri gönderiyordu ve fırtı

nanın oıtasında yeni odun bulmak da çok güç

tü. Çadırlar dayanıklıydı, fakat Summy Skim ve 

Ben Raddle gecenin bir bölümünü uyanık geçir

diler, rahibelerin çadırlarının uçmasından endi

şe ediyorlardı . 

Vadinin dışında, yamaç boyunca dikilen ça

dırların başına da bu geldi ve gün agardıgında 

felaketin boyutları görülebiliyordu . Koşum hay

vanlarının çogu iplerini kopararak her tarafa da

gılmıştı , kızaklar devrilmiş , bazıları yol kenarın

da derelerio çagladıgı uçurumlara yuvarlanmış

tl, malzemeler kullanılamaz hale gelmişti , aileler 

kan aglıyordu, yardım istiyorlardı , fakat kimse 

yardım etmiyordu . 

"Zavallı insanlar . . .  zavallı insanlar ! "  diye mı

rıldanıyordu rahibeler. "Şimdi ne yapacaklar? . . .  " 

Fakat lzci burayı terk etmekte ve Chilko

ot'un tepesine kadar tırmanmakta acele ediyor

du. Yola çıkılınasını emretti ve kafile küçük 

adımlarla dag yoluna koyuldu . 

Fırtına, şafakla birlikte bitmişti . Rüzgar ku-

-123-



jules Veme 

zeydoğudan estiği için, bu yüksek bölgelerde 

görülen ani hava değişimi gerçekleşmiş , sıcak

lıklar sıfırın altında on iki dereceye kadar düş

müştü. 

Kalın bir kar tabakası her tarafı kapladığın

dan, yer son derece sertti . Rampalann çok dik 

olmaması şartıyla, bu durum kızaklann kayma

sını kolaylaştırmalıydı ve Bill Stell bu konuda ar

kadaşlarına garanti verdi .  

Bölgenin görüntüsü değişmişti . Üç dört fer

sah boyunca hiç orman gözükmedi . Yamaçların 

ötesinde,  parlaklığı gözleri kamaştıran bembe

yaz düzlükler vardı : Eğer karlar erimeye yüz tut

muş olsalardı , bu beyazlı� gözleri daha da rahat

sız ederdi , göz yanılgısına neden olurdu . Bu du

rumlarda bazı yolcular mavi camlı gözlükler ta

kıyorlardı .  Böyle gözlükleri olmayanlar da 

gözkapaktarım ve kirpiklerini odun kömürüyle 

boyuyordu. 

Summy Skim ve Ben Raddle da, lzci'nin tav

siyesi üzerine aynen böyle yaptılar. Rahibelere 

gelince, geniş kenarlı şapkalarını iyice indirerek 

korunmaya çalışıyorlardı . Zaten kızakta olduk

ları için gözlerini kullanmalanna gerek yoktu ve 

battaniyelerin arasına gömülmüşlerdi . 

Ilgi görmekten çok ilgi göstermeye alışkın 

olan bu iki rahibe , vatandaşlarının gösterdiği ih-
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tirnamdan çok etkileniyorlardı . Fakat Sumı:ny 

Skim her seferinde , Klondike'a sag salim varma

larını onlar için degil , Dawson-City'deki hastalar 

için istediklerini söylüyordu . 

"Belki de," diye tekrarlıyordu ,  "kuzenimin ya 

da benim o hastaneye yatmamız gerekir, orada 

çok iyi bakılacagımızdan eminiz . . .  Bu da bizim 

bencilligimiz! "  

4 Mayıs akşamı kafile Chilkoot Geçidi'nin te

pesinde mola verdi ve Izci orada bir kamp kur

durdu. Ertesi gün dagın kuzey tarafından inmek 

için bütün gerekli önlemler alınacaktı. 

Buradaki plato ( .  . .  ) ayak yükseklikteydi ki 

burası tahminen (. . .  ) ayak yüksekliginde White 

Pass'tan daha alçaktı . 

Her türlü iklim koşuluna açık olan bu yerde

ki kalabalık tahmin edilebilirdi . O sırada iki bin

den fazla göçmen kamp kurmuş durumdaydı . 

Malzemelerinin bir kısmını sakladıklan yerleri 

burada ayarlıyorlardı . Gerçekten iniş çok zor

luydu ve herhangi bir felaketi önlemek için an

cak az yükle gerçekleştirilebilirdi . Bu nedenle 

Klondike'taki altın madenierinin hayali ile can

lanan bu insanlar, insanüstü bir güçle dagdan 

aşagı indikten sonra tekrar tumanıyorlar, bir 

miktar daha malzeme alıyorlar , sonra onları da 

aşagı indiriyorlar, böylece on beş yirmi kez inip 
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çıkıyorlardı . Gerekirse bu iş günlerce sürdürülü

yordu . Işte o sırada kızaklara koşulan köpekler 

paha biçilmez bir hizmette bulunuyordu ; kızak 

yerine de çogunlukla yamaçlardaki sertleşmiş 

kar üzerinde daha kolay kayabilen sıgır deıileri 

baglaiııyordu . Fakat bu sırada kuzey rüzgarları 

Chilkoot'un bu tarafını kırbaç gibi dövüyordu; 

mücadele etmek öyle acı veriyordu ki ! Bütün o 

zavallı insanlar Klondike düzlüklerinin önlerin

de açık oldugunu görüyorlardı . Bu toprakların 

onlar için (. . .  ) servet (. . .  ) hayal kırıklıkları! 

Bill Stell ve kafilesi zirvedeki bu kampta 

uzun süre kalmayacaklardı .  Yanlarında sadece 

kendi eşyaları oldugundan, burada malzeme bı

rakmalarına da gerek yoktu; bir kez aşagı indik

ten sonra da bir daha tepeye tırmanmayacaklar

dı . Ovaya ayak bastıktan sonra birkaç fersahlık 

bir yol katederek sonunda Lindeman Gölü'nün 

ucuna varcaklardı . 

Ertesi günden, 6 Mayıs'tan itibaren lzci ça

dırları toplattı ve kızaklara koşulmuş katırların 

yerine , adamlanndan birinin yaylada hazır bek

lettigi köpekleri baglattı . 

Hazırlıklar her zamanki gibi yapıldı . Fakat 

son geceleri çok kötü geçti . Sıcaklık aniden yük

selmişti ,  büyük bir şiddetle fırtına koptu . Bu se

fer çadırları bir gün önceki gibi vadinin koruma-
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sında da degildi . Ne Summy Skim, ne Ben 

Raddle, ne de rahibeler yerleşemediler. Pek çok 

kereler şiddetli rüzgarlar çadırların direklerini 

devirdi ve kar burgaçları tarafından sürüklenip 

götürütınesin diye çadırlar sıkıca baglandı . Bat

taniyelere sarıoarak filozofça sabahı beklemek

ten başka yapılabilecek bir şey yoktu. 

"Gerçekten de," diye düşünüyordu Summy 

Skim, "yeni ve eski filozofların hiçbiri böyle bir 

yolculuga bilgece katlanamaz! "  

Aslında derin karanlıgın içinde havanın ya

tıştıgı nadir zamanlarda ,  sönmeden korunabilen 

herhangi bir ateşin yoklugunda, acı ve korku 

çıglıkları kopuyordu . Fırtınanın yerde yuvarla

dıgı yaralıların iniemelerine yayiaya dagılmış 

hayvanların havlamaları , kişnemeleri , bögürme

leri , karışıyordu . 

Gün agardı . Bill Stell yola çıkma emri verdi . 

Insanların temkinli davranıp oturmadıgı kızak

lara köpekler baglandı. lzci'nin ögüdü ile aynen 

onun gibi yaparak iki kuzen üst üste üç çift ço� 

rap giyip ayaklarına yürüyüşü kolaylaştıran bir 

tür mokasen geçirdiler . Onlara yetişemeyecek 

olan rahibelerin yanında yürümek istemeselerdi 

çok daha hızlı ilerlerlerdi . Buz tutmuş bu ya

maçlarda düşmeyi önlemek için böylesi zorun

luydu. 
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Alınan önlemler ve lzci'nin deneyimi saye

sinde, inişte hiçbir kaza olmadı , sadece yaruldu

lar ve sonunda kızaklar Chilkoot Geçidi'nden 

sag salim avaya çıktı . Hava daha güzeldi , dogu

ya dönmüş olan rüzgar daha yumuşaktı ve ter

mometre yükseliyordu, ama yürüyüşü zorlaştı

racak biçimde buzların çözülmesi söz konusu 

degildi . 

Geçidin çıkışında, malzemelerini bekleyen 

birçok göçmen bir kamp yerinde toplanmışlar

dı. Bu alan genişti ve kalabalık da yukandaki 

platodaki kadar fazla degildi . Etrafta ormanlar 

uzanıyordu ve çadırlar da bu sayede güvenlik 

içinde kurulabilirlerdi . 

Işte kafile de geceyi orada geçirdi . Ertesi gün 

daha düzgün bir yol boyunca ilerlemeye başladı 

ve dört fersah sonra ögle vaktinde Undeman 

Gölü'nün güney ucuna vardı . 
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LiNDEMAN GÖLÜ'NDE 

O günün ögleden sonrası dinlenıneye ayni

dı. Göllerden tekneyle geçmek için birkaç hazır

lık yapmak gerekiyordu, lzci de gecikmeden 

bunlarla ilgilenmeye başladı . 

Summy Skim ve Ben Raddle kendileri ve yol 

arkadaşlan için bu kadar ihtiyatlı ve becerikli bir 

rehberle anlaştıklarına çok seviniyorlardı. 

Bill Stell'in malzemeleri , Lindeman Gölü'nün 

ucunda, daha şimdiden bin kadar yolcunun yer

leşmiş oldugu bir kampta bulunuyordu. Orada, 

bir tepenin öbür tarafında onun asıl yerleştigi yer 

vardı . Yapı , birçok odaya bölünmüş küçük bir 

ahşap
· 
evdi . Evin bitişiginde , kızaklann ve diger 

ulaşım araçlannın bulundugu hangarlar vardı . 

Arka tarafta, yük hayvanlannın ahırlan ve Chil

koot'tan inişte gerekli olan köpekler için kulübe

ler vardı . 

Daha şimdiden bu geçit , White Pass'tan daha 

çok kullanılır hale gelmişti , oysa White �ass , Lin-
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dernan Gölü'nden geçmeye gerek duymadan 

doğrudan Benett Gölü'ne ulaşılmasını sağlıyordu . 

Ister soğuktan katılaşmış olsun, ister sular buzlar

dan kurtulmuş olsun , bu göl üzerinde madenci

lerin personelinin ve malzemelerinin taşınması 

geniş ovalardan ve White Pass'ın ucuyla Benett 

Gölü'nün güney kıyısı arasınd11-ki dağlardan 

taşınmasından çok daha iyi şartlarda gerçekleşi

yordu . Dolayısıyla lzci'nin seçtiği bu mola yeri 

daha da önem kazanıyordu. Böylece lzci , Skag

way ile Dawson-City arasında bu tür bir ulaşımı 

gerçekleştirerek iyi iş yapıyordu ve bu iş Klondi

ke'taki maden yataklarını işletmekten kesinlikle 

daha güvenceliydi . 

Bill Stell bu karlı işi yapan tek kişi değildi. 

lindeman Gölü kenarındaki bu durakta, ya da 

Benett Gölü kenarındakinde başkaları da bu işi 

yapıyordu. Hatta denebilirdi ki, genellikle Mayıs 

ayının ilk haftalarında açılan maden işletme mev

siminin başlangıcında Dawson-City'de olmak 

için acele eden binlerce göçmen yılın bu döne

minde akın ettiğinde , Kanada ya da Amerika kö

kenli bu girişimciler yeterli gelmiyordu. 

Göçmenlerin birçoğu lzci'ye ya da meslektaş

larına tasarruf nedeniyle başvurmuyordu . Fakat o 

zaman Skagway'den itibaren malzemelerini taşı

maya, kızaklarının üzerine ahşaptan hatta sacdan 

yapılmış sökülebilir tekneler yüklerneye mecbur 
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kalıyorlardı. Chilkoot Geçidi'ni bu agır yüklerle 

ne zor geçtiklerini görmüştük White Pass geçişi 

de daha kolay sayılmazdı ve her iki güzergahta da 

malzemenin büyük bölümü ziyan oluyordu . 

Bazıları , sıkıntıdan ya da masraftan kurtulmak 

için başka bir yönteme başvuruyorlardı . Teknele

rini göllerin kıyısına getirmek yerine , orada inşa 

ettirmek ya da bizzat inşa etmek daha çok işleri

ne geliyordu. Bu agaçlık bölgede malzeme sıkın

tısı çekilmiyordu. O zaman da gecikme ihtimali 

vardı: Agaçlan kesmek, kereste haline getirmek, 

keresteleri ıskarmoz ve barda kaplamasına dö

nüştürmek, tekne buzullara ya da kayalara sık sık 

ve sert biçimde çarpacagı için bütün o parçalan 

saglamca bir araya getirmek zaman alıyordu. Ko

naklama yeri çevresinde şimdiden birkaç şantiye 

olmuştu, bıçkılar işliyorrlu ve inşaat devam edi

yordu . 

Kafilenin gelişinde, Bill Stell , kendisi gibi Ka

nadalı olan birkaç adamla birlikte küçük evde 

oturan ustabaşı tarafından karşılandı . Tekneleri 

gölden göle Yukon Irmagı'na kadar götürmekte 

kılavuz olarak çalışıyorlardı. Becerikliliklerine 

güvenilebilirdi; buzlar çözüldükten sonra bile zor 

olan bu nehir seferinin gerekliliklerini biliyorlar

dı . 

Hava çok serindi , Summy Skim, Ben Raddle 

ve rahibeler, en iyi odaları kendilerine ayrılmış 
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olan lzci'nin evine yerleşmekten çok memnun 

kaldılar. lçerisi ile dışarısı arasındaki ısı farkı yir

mi dereceden fazlaydı. Orada yalnızca yirmi dört 

saat kalacaklardı. Tekneler bagajlar için hazırdı , 

erzağı da Benett Gölü durağında daha elverişli 

koşullarda edineceklerdi . 

lik önce Rahibe Marthe ve Rahibe Madeleine 

sobayla ısıtılmış kendi küçük odalarına çekildi

ler; Summy Skim onlara odalarına kadar eşlik 

ederken, Skagway ile Dawson-City arasındaki 

yolcuğun en zor kısmını geçtiklerini söyleyerek 

onları rahatlattı. 

Fakat Summy Skim ortak kullanılan salona 

geldiğinde onu duymuş olan lzci , şunları söyle

mek zorunda hissetti kendisini : 

"Yorgunluk açısından evet ,  en zor kısım ta

mamlandı , ama zaman açısından hayır; Klondi

ke'a varmak için aşılması gereken yüzlerce fersah 

var hala. "  

"Bunu biliyorum cesur Bill , "  diye cevap verdi 

Summy Skim, "fakat yolculuğun bu ikinci kısmı

nın tehlikesiz ve yorgunluksuz atiatılacağını dü

şünmek için bir takım nedenlerim var . "  

"Bu konuda yanılıyorsunuz Bay Skim," diye 

cevap verdi lzci . 

"Yine de kendimizi göllerin, nehirlerin ve ır

makların akımısına bırakmaktan başka yapacak 

bir şeyimiz yok. . .  " 
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"Şüphesiz, fakat kış mevsiminin bitmesine ha

la çok var. Buzlar çözülmeye başladıklarında tek

nemiz serbest kalan buzlara karşı savunmasız ka

lacak ve pek çok kereler yorucu bir taşıma işine 

girişrnek zorunda kalacagız . . .  " 

"Turistlerin Dominion'un bu topraklannda 

rahatça yolculuk edebilmeleri için,"  diye sözüne 

devam etti Summy Skim, "hala yapacak çok iş 

var! Hatta bunların hiçbir zaman tamamlanama

yacagını düşünüyorum . . .  " 

"Neden olmasın ki?" diye karşılık verdi Ben 

Raddle , "madem ki söz konusu olan buraya bir 

demiryolu döşemek. Skagway'den Benett Gölü'ne 

kadar gidecek olan ve Fon Selkirk'e kadar uzatıl

ması gereken demiryolu çalışmalanna yakında 

başlanmayacak mı? . . .  Biletin tanesi elli frank, yü

kün tonu otuz franga, günde üç seferle göle kadar 

beş saatlik bir mesafe . . .  Mühendis Hawkins tara

fından bu çalışmalarda iki bin adam kullanılacak 

ve saat başına bir buçuk frank ödenecek. . .  " 

"lyL iyi ! "  diye haykırdı Summy Skim, "bu 

konuda çok bilgili oldugunu biliyorum sevgili 

Ben . Fakat senin ve mühendislerin unuttugunuz 

bir şey var: Demiryolu tamamlanmadan Klondi

ke'ın bütün altını tükenmiş olacak, ondan sonra 

maden yatagı yok, madenci yok, ticaret yok . . .  

Bölge terk edilecek . . .  " 

"Hadi canım," diye cevap verdi Ben Raddle . 
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"Siz de böyle mi düşünüyorsunuz, Bill Stell? . .  " 

lzci başka bir cevap vermeden başını salla

makla yetindi . 

Ben Raddle'ın başka bir sorusu üzerine , göller 

bölgesinden Klondike'ın ötesinde Alaska sınınna 

kadar Yukon'un suladıgı topraklan gösteren, ka

baca çizilmiş bir harita yaydı. 

"Öncelikle ," dedi , "Chilkoot'un eteklerinde 

uzanan Undeman Gölü'nü boydan boya geçmek 

gerek." 

"Gölün uzunlugu ne kadar?" diye sordu 

Summy Skim. 

"Iki fersah sadece ," diye cevap verdi lzci , "ta

mamen buz tuttugunda ya da tamamen ericligin

de uzun bir zaman almaz . . .  " 

"Ya sonra?'" dedi Ben Raddle . 

"Sonra Benett Gölü'ne kadar bagajlanmızı ve 

tekneyi taşımamız gereken yanın fersahlık bir yo

l um uz var. Orada da yolun süresi hava sıcaklıgı

na baglı ve günden güne sıcaklıgın nasıl degişe

bildiğini siz de gördünüz . . .  " 

"Aslında," diye açıkladı Ben Raddle , "rüzgann 

kuzeyden ya da güneyden esmesine göre on beş 

yirmi derecelik bir farklılık . "  

"Sonuçta ," diye ekledi Bill Stell , "topraktaki 

kan katılaştıran kuru bir soğuk tercih edilir, çün

kü o zaman tekne tıpkı bir kızak gibi kaydınlabi

lir ve iyi bir köpek sürüsünü bu kızaga koşmak 
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yeterli olur . " 

"En sonunda," dedi Summy Skim, "işte Benett 

Gölü'ne geldik . . .  " 

"Evet," diye cevap verdi lzci , "kuzeyden güne

ye gölün uzunlugu yaklaşık on iki fersah. Fakat 

zorunlu malalardan dolayı geçişin en az üç gün 

sürecegini göz önüne almak lazım , zaten buzlan 

henüz çözülmedi . "  

"Daha ileride, "  dedi Summy S kim haritayı in

celeyerek, "yine yük taşımak gerekecek mi?" 

"Hayır, Benett Gölü'nü Tagish Gölü'ne bagla

yan bir fersah uzunlugundaki Cariboo Deresi var. 

Tagish Gölü yedi sekiz fersah uzunlugunda ve 

aşagı yukarı aynı uzunluktaki Marsh Gölü'ne açı

lıyor. Gölden çıkınca, on iki fersah boyunca bir 

nehrin girimi çıkıntılannı takip etmek gerekir ve 

bu güzergahta White Horse adlı ivinti yerleriyle 

karşılaşılır. Akınıının hızlandıgı bir fersah uzun

lugundaki bu yerleri aşmak oldukça zor ve tehli

kelidir. Ardından, sizi Labarge Gölü'nün başına 

kadar götüren, Tahkeena Nehri'nin bir yan kolu

na ulaşılır. Zaten akımının hızlandıgı o White 

Horse denilen yerlere gelince en büyük gecikme

ler de bu yolda olur. Bir keresinde Labarge Gö

lü'nün yukansında tam bir hafta boyunca bekle

mek zorunda kalmıştım. "  

"Peki bu gölde ," diye sordu Ben Raddle , "tek

neyle seyredilemez mi? . .  " 
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"On üç fersahında evet," diye cevap verdi Bill 

Stell. "Fakat buzlar çözülürken orada olmak pek 

hoş olmaz, çünkü Lewis Nehri'ne sürüklenen 

buzlar arasında bir teknenin ezilmemesi mucize 

olur. Bu nedenle , soguklar sürdükçe , tekneyi gö

lün üzerinden çekip götürmek tercih edilir . . .  " 

"Bu daha uzun sürer," dedi Summy Skim. 

"Çok daha emin," diye karşılık verdi lzci , "ben 

tecrübelerimle bunu söylüyorum, çünkü pek çok 

kere eriyen buzlar arasında kaldım ve hiç kimse

nin canlı kunulamayacagını sandım." 

"Labarge Gölü'ne vardıgımızda, ne yapmanın 

uygun olduguna karar veririz," diye açıkladı Ben 

Raddle . 

"Hayır, bu konuda güçlük çekecegimizi san

mıyorum," diye cevap verdi Bill Stell . "Bu yıl ba

har erken gelecek gibi gözükmüyor. . . "  

"Bunu nereden anladınız?" diye sordu Summy 

S kim. 

"Av kuşlannın, bozkır kekliginin, dagtavugu

nun ve digerlerinin olmamasından . . .  " 

"Ne yazık," diye cevap verdi Summy Skim, 

"birkaç el ateş etme fırsanm olurdu ."  

"Her şeyin bir zamanı var,"  diye cevap verdi Iz

ci , "önce şu göller bölgesinden çıkmaya bakalım! 

Onu aşnktan sonra, teknemiz Lewis ve Yukon ne

birlerinden aşagı inerken, eger av hayvanı çıkarsa 

Bay S kim, istediginiz gibi ateş edebilirsiniz . . .  " 

-136-



Altın Volkanı 

"Bundan hiç geri durmam, Bill , böylece erza

gımızı da yenilemiş oluruz! "  

"lzci ," diye sordu o zaman Ben Raddle , "sade

ce birkaç taşımadan sonra teknemiz bizi Dawson

City'ye kadar götürecek mi? . .  " 

"Dosdogru, Bay Ben Raddle , en kolay yolcu

luk nehir yolculugudur. " 

"Lewis Nehri ya da Yukon yoluyla," diye sor

du Ben Raddle , "Klondike'la Labarge Gölü arasın- · 

da ne kadar mesafe var? . .  " 

"Yaklaşık yüz elli fersah, dönemeçleri de hesa

ba katarsak. " 

"Anlıyorum," dedi Summy S kim,  "ki henüz 

önümüzde epeyce yol var. . . "  

"Kesinlikle , "  diye cevap verdi lzci , "gölün ku

zey ucundan Lewis Nehri'ne ulaştıgımızda, hari

taya göre yolu yarılamış bile olmayacagız. " 

"Fakat öyle sanıyorum ki ," dedi Beh Raddle , 

"Chilkoot Geçidi'ndeki kadar büyük zorluklarla 

karşılaşmayacagız . . .  " 

"Beş ya da altı hafta sonra akarsular buzlardan 

temizlendiginde zahmetsizce yol alınacagı söyle

nebilir. Fakat Mayıs başında henüz tam olarak 

yaz gelmedigi için, yolculugun süresi çok uzun 

olacak. . .  " 

"Elverişli şartlar altında yolculugun ne kadar 

sürecegini tahmin ediyorsunuz?" diye sordu 

Summy Skim. 
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"On beş günlük bir yanılınayla bile bir tahmin 

yürütemem,"  diye cevap verdi lzci. "Skagway'den 

Dawson-City'ye üç haftada giden yolcular da gör

düm, iki aydan fazla sürede varan yolcularda. Si

ze tekrar ediyorum, hangi mevsimde yola çıkıldı

gına baglı . "  

"Umarım," dedi Ben Raddle , Haziran ayının 

ilk haftasında Klondike'a varınz . . .  " 

"Ben de umarım,"  diye cevap verdi Bill Stell, 

"fakat buna garanti veremem. "  

"Eh pekala," diye karşılık verdi Summy Skim, 

"yolculugun uzun sürecegini düşünerek gücü

müzü toplayalım, Lindeman Gölü kenannda ra

hat geçirecegimiz bir gece var önümüzde , hadi 

gidip uyuyalım!" 

tki kuzenin Vancouver'dan çıktıklanndan be

ri geçirdikleri en güzel gecelerden biri oldu. Ate

şi güzelce körüklenmiş sobalar, korunaklı ve iyi 

yalıtılmış bu küçük evi ısıtıyorlardı şimdi. 

Ertesi gün,. 8 Mayıs'ta Rahibe Marthe ve Rahi

be Madeleine ortak kulhimlan salonda ilk gözü

kenler oldular ve kahveyi onlar hazırladı. Summy 

Skim ile Ben Raddle'da masanın üzerinde iki sıca

cık fincan kahve buldu böylece . lzci ve arkadaş

lannın Lindeman Gölü'nü geçmek için yola ko

yumadan önceki son yemekleri bu oldu . 

Yola saat dokuzdan önce çıkılmayacaktı. Bill 

Stell gölün ucuna varahilrnek için yarım günün 
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yeterli olacagını hesaplamıştı , sonra aşagı yukarı 

aynı şartlar altında Benett Gölü kenarındaki 

kampta ertesi geceyi geçireceklerdi. 

Çok deneyimli oldugu bu yolculuk konusun

da her şey için ona güvenmekte fayda vardı ve 

şimdiye kadar yaptıklarını gördükten sonra iki 

kuzen onun gönlünce davranmasına izin verme 

konusunda hemfikirdiler. 

Evin içinde hava sıcaklıgı yedi dereceyi geçi

yorsa da, dışandaki termometre sıfırın altında on 

beşi gösteriyordu. Bu sıcaklık farkı da kaçınılmaz 

olarak bazı önlemler almalarını gerektirdi . 

Summy Skim bu sabah kahvaltısını rahibeler

le paylaşırken, onları , gölün yüzeyinde köpekle

rin çekecegi tekne içinde sıkı sıkı sarınarak otur

maya ikna ediyordu . 

"Battaniye eksigirniz yok,"  dedi, "soguk hava 

Misericorde rahibelerine de diger yolculara yaptı

gını yapıyor. Tarikatınızın kuralları buna izin 

versin ya da vermesin, tepeden tımaga kürklere 

sannacaksınız. "  

"Bu yasak degil ,"  diye cevap verdi Rahibe Ma

deleine gülümseyerek. 

'Tamam o zaman," dedi Summy Skim, "fakat 

yasak olan, kendinizi korumamanızdır; Dawson

City'de bu korkunç ikiimin gerektirdigi bütün 

önlemleri alacagınıza güveniyoruz -sıfırın altında 

elli derecelik soguklar oluyor orada. " 

-139-



jules Veme 

"Kış . . .  " diye söze girdi Ben Raddle . 

"Evet kış," diye karşılık verdi Summy Skim. 

"Yaz olsaydı bir de ! Şimdi Rahibe Marthe ve Ra

hibe Madeleine , sıkı sıkı giyinin; yola koyuluyo

ruz ! "  

Yola çıkma işareti verildiginde saat dokuzdu. 

Skagway'den beri lzci'ye eşlik eden adamlar 

onunla Klondike'a kadar gideceklerdi . Göllerde 

ve Lewis ya da Yukon'un sulannda yüzdürülme

yi beklerken kızaga dönüştürülmüş olan tekne

nin sürülmesi için bu adamların verecegi hizmet 

çok yararlı olacaktı . 

Köpeklere gelince , onlar bu bölgenin iklimine 

son derece iyi uyum saglamış bir ırktandı. Ayak

lan tüysüz olan bu hayvanların, hiçbir engele ta

kılmadan kar üzerinde koşmakta üzerlerine yok

tu. Fakat iklime uyum sagladıklan için vahşi kal

mışlardı. Gerçekte tilkiler ya da kurtlar kadar 

vahşi gözüküyorlardı. Efendileri şeker ve okşa

malarla onları idare edebiliyorlardı. 

Bill Stell'in adamlan arasında, tekne yüzdü

rüldügünde idare edecek olan bir kılavuz vardı. 

Işini iyi bilen, çok deneyili , göl ,  nehir ve sert 

akınttiarı geçerken karşılaşılan bütün zorluklan 

bilen Neluto adında bir Klondike Kızılderilisi'ydi. 

Dokuz yıldır lzci'nin yanında kılavuz olarak çalı

şıyordu, ustalıgına güvenilebilirdi. 

Kırk yaşlarında, güçlü, becerikli , yorulmaz bir 
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yürüyüşçü olan Neluto, Summy Skim'in gözlem

lerine göre bu bölgenin Kızılderililerinden fark

lıydı. 

Gerçekte, Ingiliz Kolombiyası�nın yukan kesi

mindeki Kızılderililer, genel olarak Alaska Kızıl

derilileri gibi çirkin, çelimsiz, dar omuzlu, çöp gi

bi gövdeli, yok olmaya yüz tutmuş bir ırktı. Uzak 

kuzeyin yerlileri gibi çok koyu renk bir tene sahip 

olsalar da, eskimo degildiler, fakat onlara benze

yen yanlan omuzlarına bıraktıkları, uzun, dalgala

nan, yaglı saçlanydı. 

Hiç şüphesiz, Neluto onu sürekli yabancıl.arla 

iletişime sokari mesleginden çok şey kazanmıştı, 

her ne kadar söz konusu yabancılar her yerden 

gelen göçmenlerin Klondike'ı istilasından beri bi

rinci sınıf insanlar olmasalar da. Zaten Izci'nin 

hizmetine girmeden önce , Hudson Körfezi Şirke

ti'nin hizmetindeydi ve bu uçsuz bucaksız top

raklarda kürk avcılanna rehberlik ediyordu. Her 

tarafı dolaştıgı için bölgeyi çok iyi tanıyordu, 

hatta Dawson-City'nin ötesindeki bölgenin bir 

kısmını, Yukon lrmagı boyunca kuzey kutup da

iresinin sınınna kadar olan yöreyi de biliyordu . 

Sonuçta pek konuşkan olmayan Neluto Ingi

lizceyi aniayacak ve kendini anlatacak kadar b ili

yordu . Işiyle ilgili şeyler dışında pek konuşmu

yordu ve agzından cımbızla laf almak gerekiyor

du. Altın yataklarının işletilmesiyle ilgili olarak 
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Ben Raddle ve Summy Skim ondan pek bir şey 

ögrenemeyeceklerdi. 

Yine de Klondike iklimine çok alışkın olan bu 

adama o konuda soru sormak işe yarayabilirdi. 

Nitekim Ben Raddle hava hakkında neler düşün

dügünü ve göllerde buzların çözülmesinin yakın 

olup olmadıgım sordu. 

Büyük ihtimalle bir yabancı ona sorular sor

dugundan Kızılderili cevap vermeye karar vere

medigi için Bill Stell lafa kanştı ve soruyu tekrar

ladı. 

O zaman Neluto, soguklann on beş gün için

de bitecegini ve ondan evvel ne karlann erime

sini, ne de buzların çözülmesini beklemedigini 

açıkladı . 

Bu açıklamadan çıkartılacak sonuç, teknenin, 

yolculugun başlangıcında buzsuz sularla karşılaş

mayacagıydı, en azından, yüksek enlemlerde gö

rülebilen çok ani bir atmosfer degişimi olmadık

ça bu mümkün degildi. 

Her halükarda, su üzerinde seyir olmayacaktı, 

tekne Lindeman Gölü yüzeyi üzerinde çekilecek

tL Rahibeler bir tarafı üzerinde kayan teknede ka

labileceklerdi ve adamlar da onları yürüyerek ta

kip edeceklerdi . 

Yola çıkıldı , fakat tekneye koşulu hayvanlan 

bagırarak ve kırbaçlayarak ayaga kaldırmak ge

rekti, çünkü hiç de yola çıkmaya hazır görün-
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müyorlardı . Bu arada göl , kalabalagın, türlü türlü 

araca eşlik eden yüzlerce göçmeni.n gidiş gelişi ile 

hareketliydi . 

Buz yüzeyi oldukça düzgün oldugu için, Ben 

Raddle ve Summy Skim mokasenlerini giymişler

di ve teknenin yanından fazla uzaklaşmadan iler

lemek gerekmeseydi, gölü yanın saatte geçebilir

lerdi. Fakat kafilenin dagılmaması ve sürekli ola

rak lzci'nin emirlerine uyması daha iyiydi. 

Hava sakindi ; bir gün öncenin sen rüzgan yu

muşamıştı ve güneye dönmüştü . Yine de soguk 

keskindi -sıfınn altında on iki derece- sonuç ola

rak, kar fırtınalannın son derece güçleştirdigi bir 

yolculugu kolaylaştıran, elverişli koşullar vardı. 

Yine de hızlı ilerleyemediler, zaten rahibeler 

yolun bir kısmını yürüyerek katetmeyi tercih et

tiler. Bazı yerlerde buz o kadar engebeli hale ge

liyordu ve tekne o kadar sarsılıyordu ki, içinde 

kalmak mümkün degildi , alabora olma tehlikesi 

geçiriyordu . 

Kısacası, Lindeman Gölü'nün sekiz kilometre

si sabah on birden önce aşılamadı. Onu Benett 

Gölü'nden ayıran yalnızca yanın fersahlık mesafe 

bir saatlerini daha alacaktı. Böylece lzci ve kafile

si gölün güney ucundaki konaklama yerinde ög

leyin mola verdiler. 
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BENETT GÖLÜ'NDEN 

DAWSON-CİTY'YE KADAR 

Bu bölgenin en geniş göllerinden biri olan 

Benett Gölü güneyden kuzeye on fersah uzunlu

ğundaydı. 

Eğer buharlı gemiler -bu hizmeti gerçekleş

tirmek gerekiyordu- göçmenleri White Horse'a · 

kadar götürseydi, bu ivinti yerlerinin ötesine ka

dar yüklerle ilerledikten sonra da bir buharlı ge

mi onları Labarge Gölü'nün kuzey ucuna bırak

saydı, Fort Selkirk'ten itibaren Yukon'a dönüşen 

Lewis Nehri'ne ulaşmak için bunca yorgunluğa, 

sefalete ve acıya katlanmak zorunda kalmamış 

olurlardı. Gerçekten buzların çözülmesinden 

sonra, göller ve nehirler kimi zaman Mayıs 

ayının son günlerine kadar inmeye devam eden 

buz parçalarından tamamen kurtulduğunda, bu 

ulaşım gerçekleştirilebilirdi .  Bundan sonra, geri

ye Dawson-City'ye kadar olan mesafeyi aşmak 

kalıyordu ve bu mesafenin yüz yirmi yüz otuz 
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fersah olduğu tahmin edildiğine göre yol olduk

ça uzundu . 

Bu dönemde buharlı gemiler ne göllerde ne 

de Lewis üzerinde hizmet veriyordu . Başlangıç 

noktası Skagway olan demiryolu gibi buharlı ge

mi işletilmesi de henüz proje halindeydi ve göç

menler çetin bir yolculuğu kabullenmek zorun

daydılar. 

Kuşkusuz Klondike en son maden yataklan

na varıncaya kadar altüst edilip boşaltıldığında, 

bu madenci kalabalığı bir daha geri dönmernek 

üzere buraları terk edecekti . Fakat belki de kaz

malar en son altın külçesini çıkanana kadar ya

rım yüzyıl geçecekti. 

Benett Gölü durağında kalabalık Chilkoot 

Geçidi'ndeki Sheep Camp'te ve Lindeman Gö

lü'ndeki durakta olduğu kadar büyüktü. Binler

ce göçmen yollarına devam etme fırsatı kaHaya

rak burada bekliyordu . Her tarafta çadırlar ku

�lmuştu , eğer Klondike'a göç birkaç yıl daha 

sürerse çadırların yerini çok geçmeden kulübeler 

ve evler alacaktı . 

Daha sonra kasaba ve kente dönüşecek olan 

bu köye benzer yerleşimde, daha şimdiden, ileri

de otele dönüşecek olan hanlar bulunuyordu. 

Konfor eksikliğine rağmen barınma ve yemekler 

için istedikleri fahiş fiyatla çoktan birer otel ol

muşlardı !  Dahası , durak yerinde bir polis kara-
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kolu da vardı; gölün sık ağaçlıklı kıyılannda, 

farklı noktalarda şantiyeler ve bıçkıhaneler bulu

nuyor; tekne yapımı hızla sürüyordu. 

Şunu da belirtmemiz gerekir ki polisler sade

ce bu yerleşirnde görevli değildiler. Dominion 

Hükümeti onları arazinin tümüne dağıtmıştı .  

Bölgede serbestçe dolanan serüvenciler arasında 

görevleri bazen tehlikeliydi ve Klondike yolların

da düzeni ve güvenliği sağlıyorlardı . 

Kızılderili Neluto hava tahminlerinde yanıl

mamıştı . Öğleden sonra hava durumunda ani bir 

değişiklik oldu. Güneye dönen rüzgarla birlikte 

hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar yükseldi ki 

bunlar yanıltınayacak göstergelerdi . Soğuk mev

simin sonuna geldiğine, buzların kesin olarak 

çözülmeye başladığına, göllerde ve akarsularda 

teknelerin rahatça seyredebileceğine inanmak 

doğru olurdu. 

Dahası , Mayıs ayının bu ilk haftasında Benett 

Gölü'nün tamamı donmuş değildi . Buz alanlan 

arasında teknenin takip edebileceği geçitler kıv

rılıyordu ve yolu uzatmak şartıyla ilerlemek 

mümkündü. Bu durumda gölün uzunluğu olan 

kırk kilometre ikiye katlanacaktı ; fakat böylece 

tekneyi çekmekten kurtulmuş olacaklardı ve is

ter kürekle ister yelkenle iledesinler zaman kaza

nacaklardı. Her iki durumda da geçiş daha az yo

rucuydu . 
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Öğleden sonra sıcaklık artmaya devam etti ; 

buzların çözülmesi hızlandı; bazı buzullar kuze

ye doğru çekilmeye başladılar. Böylece ertesi ge

ce boyunca şiddetli bir soğuk çıkmadığı takdir

de, lzci gölün kuzey ucuna rahatça ulaşabilecek

tL 

Summy Skim, Ben Raddle ve Misericorde ra

hibeleri ertesi güne kadar konaklama yerindeki 

kulübelerden birinde barınabileceklerdi . Her ne 

kadar bir gün önce lzci'nin evinde olduğu gibi 

rahat olmasalar da, yine de kampın kalabalığına 

katlanmak zorunda kalmayacaklardı . 

Gece boyunca sıcaklık düşmedi ve günün 

ağarmasıyla birlikte, 9 Mayıs'ta , Bill Stell gölde 

seyrin oldukça uygun koşullar altında gerçekle

şeceğini söyledi . Rüzgar sert değildi ve güneyden 

esiyordu; bulutlar gökyüzünün yüksek yerlerin

de kıpırtısız duruyordu ve rüzgar devam ettiği 

takdirde yelkenin arkadan şişmesini sağlayacaktı. 

Şafak söker sökmez, lzci teknenin hazırlan

masıyla ilgilendi , bagajları ve erzağı yükledi . Ne

luto ve normalde Skagway'den Dawson-City'ye 

yolcu götürdüğü zamanlarda ekibini oluşturan 

dört Kanadalı da ona bu işte yardım ettiler. 

Iki kuzen kıyıya gittiklerinde: 

"Eee ,"  diye sordu Summy Skim, "hava hak

kında ne düşünüyorsunuz? Klondike kışlarının 

sağuğundan kurtulduk mu?" 
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"Kesin bir şey söylemek istemem," diye cevap 

verdi lzci , "fakat göllerdeki ve nehirlerdeki buz

lar çok geçmeden çözülecek gibi gözüküyor. Za

ten geçitleri takip ederek daha fazla zaman geçi

rerek, teknemiz . . .  " 

"Suyu terk etmek zorunda kalmayacak," diye 

sözünü tamamladı Summy S kim, "bu gayet iyi . . .  " 

"Ya Neluto ne düşünüyor?" diye sordu Ben 

Raddle . 

"O da benimle aynı fikirde," diye cevap verdi 

lzci . 

"Fakat kopan buzlar tehlikeli degil mi? . . . "  

"Kılavuzumuz beceriklidir ve onlardan uzak 

durmak için her türlü tedbiri alacaktır," diye ce

vap verdi Bill Stell . "Zaten tekne saglam, daha 

önce de çözülen buzlar arasında yüzerek bunu 

kanıtıadı ve tehlike halinde gölün kıyılarında ra

hatça sıgınak bulunabilir . . .  " 

"Eger tekneden inmek zorunda kalırsak, bu 

çok yorucu olur," dedi Summy Skim, "yol arka

daşlanmızı bu zahmetten kurtarabilmek ister

dik . .  " 

"Bunun için her şeyi yapacagız Bay Skim," di

ye cevap verdi lzci , "sonuçta, on iki fersah bo

yunca tekneyi halatlarla çekmekten daha iyidir, 

çünkü o iş bir hafta sürer. " 

\le o zaman kıyıya henüz inmiş olan Nelu

to'yu çagırarak dedi ki : 
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"Neluto , buzların çözülmesi hakkında ne dü

şünüyorsun? . . .  " 

"Iki gündür ilk buzlar hareket halindeler," di

ye cevap verdi kılavuz, "bu da gölün üst kısmı

nın çözülmüş olduğunun kanıtı . . .  " 

"Ya rüzgar? . . .  " 

"Şafaktan iki saat önce çıktı ve bu da bizim 

için gayet uygun . . .  " 

"Devam edecek mi? . . .  " 

Neluto döndü ve Chilkoot Dağlan'na bir fer

sah kalana kadar uzanan güney ufkunu bakışla

nyla taradı . O yöne doğru bulutlar pek hareket 

etmiyordu; hafif bir pus dağların yamacında ka

yıyordu. 

Elini o yöne uzattıktan sonra kılavuz cevap 

verdi : 

"Rüzgarın bu akşama kadar süreceğini sanı-

yorum . . .  " 

"Peki yarın? . . .  " diye sordu B�n Raddle. 

"Yarın . . .  göreceğiz, "  dedi sadece Neluto. 

"Tekneye binelim," dedi Bill Stell ve rahibeler 

hemen onu izlediler. 

lzci'nin teknesi bir tür şalupaydı, daha doğ

rusu otuz beş ayak uzunluğunda, dibi düz bir 

tekneydi . Kıç tarafında, kar ya da yağmur fırtına

ları sırasında, gece ya da gündüz iki üç kişinin sı

ğınabileceği bir tente vardı . Dibi düz olan, böy

lece mümkün oldugu kadar az su çeken bu de-
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, niz aracı altı ayak genişliğindeydi ki bu da ol

dukça geniş bir yelken taşımasına imkan tanı

yordu. Baş tarafta, balıkçı şalupalannın mizana 

yelkeni gibi bir yelkeni vardı , on beş ayak uzun

luğunda küçük bir serenin üzerindeydi bu yel

ken. Hava kötü olduğunda bu seren yatırılıyordu 

ve tekne küreklerle ilerliyordu . 

Yelkenin ve gövdenin biçimi böyle olduğu 

için, rüzgar ters yönden eserse tekne kıyıya ya

kın seyredemezdi . Ama rüzgarı arkadan alırsa iyi 

yol alıyordu . Buzların arasındaki geçitierin kıv

rımları sayesinde, kaptan sık sık baştan rüzgar 

alıyordu. O zaman yelkeni toplayıp gemi direği

ni yatırarak, kürekleri taktırıyordu ve dört Kana

dalı'nın güçlü kollan ile tekne daha hızlı hareket 

ediyordu. 

Benett Gölü'nün yüzeyi pek büyük değildi ve 

Amerika'nın kuzeyinde, son derece şiddetli fırtı 

naların koptuğu geniş iç denizlerle karşılaştınla

mazdı. Dominion'un ve Alaska'nın bu yüksek 

bölgeleri , Hudson Körfezi'ndekiler gibi , kutup 

akıntilarına karşı dağlarla koruumuyordu ve ba

zen gölün sularını devasa dalgalar halinde kaldı

ran kasırgalada altüst oluyordu. Bundan dolayı 

da denizde seyretmeye pek elverişli olmayan ba

zı tekneler karşı koyarnıyar ve bir mola yerine 

ulaşacak zaman bulamazlarsa alabora oluyorlar

dı. 
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Saat sekizde bagajlar teknedeydi, hazırlıklar 

tamamlanmıştı . lzci bir miktar erzak, konserve 

et, peksimet, çay, kahve, küçük bir fıçı içki ve 

teknenin baş tarafındaki ocak için kömür götü

rüyordu . Zaten balık aviayacaklarına bel bagla

mışlardı , çünkü bu sularda bol balık vardı ve gö

lün kıyılannda dolanan keklik, dagtavugu gibi 

av hayvanları da boldu. 

lzci , fazla istekte bulunan gümrükle iyi ilişki

ler içindeydi ve yolculannın biraz bile hırpalan

masına izin vermiyordu. Dolayısıyla hemen yola 

çıkılabildi ve yelkeni çekilmiş olan tekne kıyıdan 

uzaklaştı .  

Kılavuz Neluto , rahibelerin yerleştikleri ten

tenin arkasındaki dümene geçmişti . Summy 

Skim ve Ben Raddle, Bill Stell'in yakınında duru

yorlardı. Baş taraftaki dört adam, gemi kancala

nyla buzlan uzaklaştınyorlardı . Tekne , arkadan 

gelen rüzgar sayesinde yarım fersah kadar olduk

ça geniş bir kıngı takip ediyordu . Fakat daha 

sonra yandan esen rüzgarda yelkeni toplayarak 

batıya yöneldi, sonuçta pek hızlı ilerlenmiyordu . 

Kılavuzun başlıca ugraşı , aşagı dogru inen ve 

çarpması teknenin zarar görmesine neden olacak 

buzlardan kaçınmaktı .  Bu, her zaman kolay de

ğildi , çünkü birçok tekne geçitlerden geçiyordu . 

Buzların çözülmesinden ve uygun rüzgardan ya

rarlanan yüzlerce tekne , günün ilk ışıklarıyla Be-
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nett durağını terk etmişlerdi. ı.Bu tekne kalabala

ğının ortasında çarpışmalan önlemek çoğu za

man güçtü. Ve bu çarpışmalar meydana geldi

ğinde,  bir tekneden diğerine savrulan hakaretle

ri saymazsak, öyle çok bağırtı çağını, öyle çı;>k 

küfür, öyle çok tehdit duyuluyordu ki . . .  

Ben Raddle ve Summy Skim merakla gölün 

yaklaşmakta oldukları sağ kıyısını gözlüyorlardı. 

Kumsalda san diken kümeleri yetişmişti ,  geriler

de ise rüzgarın kımıldatamadığı, kardan bembe

yaz kesilmiş ormanlar uzanıyordu. Orrnanın iç

lerinde bıçkılar işliyor, talaşlar havada uçuşuyor 

ve metalik gıcırtılar duyuluyordu. 

Aynı zamanda kıyıya serpiştirilmiş barakalar, 

bazen de kanoları kumiann üzerinde gölde sey

rin yeniden elverişli olmasını bekleyen, balıkçı

lıkla geçinen Kızılderililerin kulübelerinden 

oluşmuş bir köy görülüyordu. 

Arka planda ufkun en uzak yerinde, kuzeyin 

buzlu rüzgarianna karşı savunmasız birkaç çıp

lak tepe seçiliyordu. 

Sabahtan itibaren güneye doğru kümelenmiş 

olan pus, zaten yumuşama eğiliminde olan rüz

garın etkisiyle dağılmamıştı . Güneş sisi delip ge

çemiyordu, sisin suyun yüzeyine kadar inmesin

den endişeleniliyordu. Serbest kalmış buzların 

arasında,  bu şartlarda seyretmek neredeyse im

kansız olurdu. Bu durumda, yapılacak en iyi şey, 
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kıyının herhangi bir noktasına yanaşmak ve bir 

sonraki hava değişimine kadar orada mola ver

mek olurdu . 
ögleden sonra geçitler arasında dolaşan ve 

sık sık kavgalara müdahale etmek zorunda kalan 

bir polis teknesine rastladılar. 

lzci bu teknenin kaptanını tanıyordu ve ara

lannda şu konuşmalar geçti : 

"Hep Skagway'den Klondike'a giden göçmen

ler . . .  " 

"Evet ," diye cevap verdi Kanadalı , "gereken

den çok daha fazla . . .  " 

"Ve geri dönecek olanlardan da daha fazla . . .  " 

"Bu kesin! Ne kadannın Benett Gölü'nü geç-

tiği tahmin ediliyor? . . .  " 

"Yaklaşık on beş bin kişi . "  

"Peki bitti mi? . . . "  

"Daha çok var." 

"Aşagı kısımda buzlann çözülüp çözülmediği 

biliniyor mu? . . .  " 

"Öyle deniyor. "  

"Öyleyse Yukon'a tekneyle gidilebilir . . .  " 

"Evet , e ger soguk tekrar gelmezse. "  

"Bu umulabilir mi? . . .  " 

"Umulabilir ."  

"T eşekkürler. " 

"Iyi yolculuklar. "  

Bu arada hava sakindi ;  her ne kadar Bill Stell 
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Benett Gölü üzerinde büyük zorluk çekmese de, 

çok hızlı yol almadı ve iki gece mola verdikten 

sonra gölün diğer ucunda ancak 10 Mayıs günü 

öğleden sonra durabildL 

Bu yerde küçÜk bir nehir, ya da daha doğru

su Cariboo Kanalı başlıyordu, bu akarsu oradan 

bir fersah ötede Tagish Gölü'ne dökülüyordu. 

Yola çıkış, ancak gece malasından sonra, er

tesi gün olacaktı. Kamp kurmaya gerek yoktu: 

Tekne, lzci ve yolcularına yeterli olacaktı. 

Summy Skim günün son saatlerini değerlen

dirmek istedi ve yakın çayırlarda savan kekliği ve 

açık yeşil tüylü dağtavuğu avlamaya gitti . Bu 

kuşlardan çifter çifter vurmuş olarak ve pek çok 

ördekle döndü. Bu göl bölgesinde sayılan pek 

çoktu ve bütün yolculuğa yetecek kadar avlana

bilirdi . Summy Skim iyi bir avcı ise de, ona ka

tılmış olan Bill Stell de daha beceriksiz değildi .  

Kıyıda kuru dallada bir ateş yaktılar; çıtırdayan 

alevler üzerinde pişirilmiş bu av hayvanları pek 

lezzetli bulundu . 

Yedi buçuk fersah uzunluğunda olan Tagish 

Gölü, gece eriyen buzların tıkadığı dar bir geçit

le Marsh Gölü'ne bağlıydı. Açılmasını beklemek

tense lzci bir katır koşumu kiraladıktan sonra 

yarım fersah kadar bir mesafe boyunca tekneyi 

çekmeyi tercih etti . Böylece gün içinde Marsh 

Gölü üzerinde geçitlerin arasından tekneyle suda 
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ilerlemek mümkün olacaktı . 

Bu noktaya gelince, her ne kadar Skagway'i 

on iki gün önce terk etmiş olsalar da, Bill Stell ve 

arkadaşlan ancak yüz altmış iki kilometre yol 

alabilmişlerdi . 

Marsh Gölü yedi sekiz fersahı aşmasa da, gö

lü baştan başa ·geçmek için en azından kırk sekiz 

saate ihtiyaçlan vardı. Gerçi rüzgar kuzeyden es

mişti, fazla sert olmayacak ama ters olacaktı. Yel

kenlerden yararlanmak imkansız hale gelecekti 

ve küreklerle hızlı ilerleneceğini beklememek 

gerekirdi . 

Gölün genişliği yalnızca üç kilometre olduğu 

için doğu ve batı kıyıları hep gözle görülür me

safedeydi. Göl , kar ve kırağı ile bembeyaz, güzel 

bir manzara oluşturan oldukça yüksek tepelerle 

çevriliydi. Tekneler Benett Gölü'ndekine göre 

daha az gibiydi , çünkü bir kısmı çektikleri zor

luklar yüzünden geride kalmıştı . 

Marsh Gölü'nün ucunda,  13 Mayıs günü öğ

leden sonra mola verildi ve Ben Raddle haritayı 

inceledikten sonra lzci'ye şöyle d�di : 

"Geçmemiz gereken sadece bir göl ,  bölgenin 

tek gölü mü kaldı? . . .  " 

"Evet , Bay Raddle ," diye cevap verdi Bill Stell , 

"bu Labarge Gölü'dür. Fakat en büyük sıkıntı 

yolculuğun bu kısmında . . .  " 

"Yine de lzci , teknemizi iki gölü birleştiren 
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Lewis üzerinde sürükleyip,  kuzeye ilerlemek söz 

konusu olmayacak değil mi?" 

"Nehirde hayır, fakat karada evet," diye cevap 

verdi Bill Stell , "eger tekneyi taşımadan White 

Horse'u aşmak mümkün degilse . . .  Çünkü orası 

pek çok teknenin can ve mal kaybına ugradıgı 

çok tehlikeli bir geçittir. " 

Aslında bu akıntı yerleri Skagway ile Daw

son-City arasındaki tekne yolculugunun en cid

di tehlikeleriydi . Marsh Gölü ile Labarge Gö

lü'nü birbirinden ayıran seksen beş kilometrenin 

üç buçuk kilometresini kaplıyariardı ve bu kısa 

mesafede nehrin sularının seviye farkı otuz iki 

ayaktan az değildi . Ayrıca suyun içinde pek çok 

resif vardı, akıntı sürüklediği takdirde tekneler 

bunlara engel olunamaz bir biçimde çarparak 

parçalanabitirdi . 

"Öyleyse kıyıları takip edemez miyiz?" diye 

sordu Summy Skim. 

"Kıyılar buna elverişli degil ,"  diye cevap ver

di lzci . "Fakat tekneleri yükleriyle birlikte akıntı 

yerlerinin yukarısına taşıyacak bir tramvay yapı

mıyla ugraşılıyor. " 

"Madem ki tramvayla ugraşılıyor," diye söze 

devam etti Summy Skim, "demek ki hala bitme

di, lzci . . . "  

"Hayır, yüzlerce işçinin çalışmasına rag

men . . .  " 
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"Göreceksiniz , cesur Bi ll, geri dönüşümüzde 

de hala tamamlanmamış olacak. . .  " 

"Klondike'ta sandığınızdan daha uzun süre 

kalmadığınız takdirde," diye cevap verdi Bill 

Stell . "Ne zaman gidileceği bilinir, ama ne zaman 

dönüleceği bilinemez . . .  " 

"Duyuyor musun Ben?" dedi Summy Skim 

kuzenine. 

Zaten o da hiç cevap vermeye kalkışmadı .  

Iki gün sonra 1 5  Mayıs'ta öğleden sonra tek

ne nehirden inerek White House akıntı yerine 

vardı. Bu tehlikeli geçitte dolanan tek tekne on

larınki değildi . Başka tekneler de onları takip 

ediyordu, pek çoğu nehrin aşağısına ulaşama

yacaktı ! . .  

White Horse'ta hizmet veren kılavuzların bu 

üç kilometreyi aşmak için neden yüksek bir üc

ret istedikleri anlaşılıyordu . Bu ücret yüz elli 

frank olduğundan, onlara iyi karlar kalıyordu ve 

bu kazançlı mesleği bırakıp madenci olmayı dü

şünmüyorlardı. 

Çoğu zaman, tekneleri akıntıya bırakmadan 

önce, daha sonra tekrar yüklemek üzere yüklerin 

bir kısmını indirmek gerekiyordu. Böylece hafif

lemiş olan tekneler, resifler arasında daha emni

yetli bir biçimde yüzdürülebiliyorlardı. 

Fakat teknesi çok fazla malzemeyle ağırlaş

mamış olan lzci buna gerek görmedi , Neluto da 
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onunla aynı fikirdeydi. Zaten ikisi de geçidi ga

yet iyi tanıyorlardı . 

"Korkmayın," dedi lzci rahibelere . 

"Size güveniyoruz," diye cevap verdi Rahibe 

Man he . 

Burada, akıntının hızı saatte beş fersahtı. De

mek ki üç kilometrelik akıntı yerini aşmak kısa 

bir süre alacaktı. Fakat iki kıyı arasında rasgele 

serpiştirilmiş bazalt kayalıklan arasından geçer

ken, çarpmanın en sağlam tekneyi bile parçala

yacağı hareketli kör kayalan yani buzlan atlat

mak için o kadar çok manevra yapmak gereki

yordu ki , süre son derece uzamış oluyordu. Pek 

çok yerde küreklerle ilerleyen tekne, kimi zaman 

bir buzu, kimi zaman da bir başka tekneyi sıyı

rarak geçiyordu ve bunlar.dan Neluto'nun bece

rikliliği sayesinden kurtuldu. 

"Dikkat . . .  dikkat ! "  diye bağırdı lzci yolun üç 

çeyreğini geçtiklerinde. 

Gerçekten de düşmernek için tekneye tutun

mak gerekiyordu. Bu akıntılann aşılması gere

ken son yeri en tehlikelisiydi ve en çok felaket de 

orada meydana geliyordu. Fakat Neluto'nun kes

kin gözleri , becerikli elleri , hiç kaybetmediği bir 

soğukkanlılığı vardı ve lzci ona güvenebileceğini 

biliyordu . 

Bu korkunç karmaşanın ortasında tekneye 

biraz su doldu , ama adamlar tekneyi hemen bu 

-158-



Altın Volkanı 

yükten kurtardılar ve sıçrayışın hemen ardından 

her şey yeniden yola girdi .  

Tekne böyle, nerdeyse boşlukta asılı kaldı

gında , iki kuzen korkmadan edememişlerdi .  Ra

hibelerse , gözlerini kapatarak, titreyen ellerle 

haç çıkartmışlardı . 

"Peki şimdi, en zoru bitti mi Bill? . . .  " diye hay

kırdı Summy Skim. 

"Ona ne şüphe, "  dedi Ben Raddle . 

"Gerçi baylar," diye açıkladı lzci , "geçmemiz 

gereken bir tek Labarge Gölü kaldı , bir de yakla

şık yüz altmış fersah takip etmemiz gereken Le

wis . White Horse akıntılanyla karşılaştınlamaya

cak biraz zorlu bir iki geçit dışında . . .  " 

"Öyleyse rahibe kardeşlerim," diye devam et

ti gülerek Summy Skim, "yüz altmış fersahtan 

fazla degil, neredeyse geldik sayılır, endişelene

ceginiz bir şey kalmadı. "  

"Hayır ,  biz sizler için endişeteniyoruz baylar," 

diye cevap verdi Rahibe Madeleine , "geri dönüş

te o akıntı yerlerini urmanınanız gerekecek, ki 

bu belki de daha tehlikeli .  . .  " 

"Haklısınız kardeşlerim," diye karşılık verdi 

Summy Skim, "geri dönmernek çok daha iyi 

olur! . . "  

"Tramvay işlemeye başlamadıgı takdirde ," 

dedi Ben Raddle. 

"Dediğin gibi Ben, birkaç yıl beklememiz ge-

-159-



jules Veme 

rekiyor ancak. . .  " 

Daha avantajlı olan, yolculuğu daha kolaylaş

tıracak olan da, Skagway'den White Horse'a, 

oradanda Dawson-City'ye inşa edilecek demir

yolu olacaktı . O zaman göllerden geçmeye, za

man zaman tekneyi taşımaya hiç gerek kalmaya

caktı. Chil�oot'tan Klondike'a gitmek haftalar 

degil , günler alacaktı . Fakat bu projeler ne za

man uygulamaya geçirilecekti , üstelik kim bile

bilirdi bir gün gerçekleştirilip gerçekleştirilmeye

cegini? 

lzci'nin kafilesi 1 6  Mayıs akşamı Labarge Gö

lü'nün alt ucuna ulaştıgında, Skagway'den üç 

yüz beş kilometre uzaklıkta bulunuyordu. 

Neluto ile konuştuktan sonra, Bill Stell bu 

konaklama yerinde yirmi dört saat mola verme

ye karar verdi . Rüzgar kuzeyden şiddetle esiyor

du. Kılavuz, büyük bir fırtınanın ortasında kal

maktan endişelenerek gölü bu şartlar altında 

geçmek istemedi. Zaten tekne, kürekler yardı

mıyla ancak açıga ulaşabilirdi . Bir buz birikmesi 

de meydana gelebilirdi, çünkü ısı düşüyordu ve 

termometre sıfınn altında iki dereceyi gösteri

yordu. 

Lindeman ve Benett göllerindekilerle aynı bi

çimde ve aynı ihtiyaçlada kurulmuş olan bu ko

naklama yeri şimdiden yüz kadar baraka ve ev 

içeriyordu. Bu evierden biri, fahiş fiyatla oidugu-
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nu söylemeye bile gerek yok, hiçbir konforu ol

masa da otel adını taşıyordu . Neyse ki Summy 

Skim, Ben Raddle ve rahibeler için boş oda var

dı. 

Akşam, otelin alt salonunda toplanmış olan 

iki kuzen ve Bill Stell yolculuğun süresi üzerine 

konuştular. 

"Labarge Gölü'nü geçtikten sonra," dedi lzci 

"Lewis ırmağı'nı katederken günde dört beş fer

sahtan fazla yol alınamaz . Oysa Dawson

City'den hala yüz altmış fersah uzakta olduğu

muza göre, Haziran ayının ilk haftasından önce 

varmayı ummuyorum."  

"Peki gece yol almayacak mıyız?" diye sordu 

Ben Raddle . 

"Bu eınniyetli olmaz, çünkü Lewis hala buz

lada dolu," diye cevap verdi Bill Stell ,  "ve Nelu

to riske girmek istemez . . .  " 

"Öyleyse," dedi Summy Skim, "iki kıyadan 

birine mi yanaşacağız? . .  " 

"Evet Bay Skim, çevrede av hayvanı varsa, is

tediginiz gibi avianabilecek zamimınız olacak. . .  " 

"Fırsatı kaçırınarn lzci , onlara birkaç el ateş 

ederim. "  

"Ve eminim ıskalamazsınız . "  

"Fakat," dedi Ben Raddle , "Klondike'a Hazi

ran ayının ancak ilk haftası varmak madenieri iş

letmek için geç olmaz mı? . .  " 
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"Hayır Bay Raddle," diye cevap verdi lzci . 

"Düşünün ki binlerce göçmen hala arkamızda ve 

bizden sonra varacaklar! Madenierin işletilmesi , 

topragın tamamen çözüldüğü Haziran ayının or

tasından önce pek mümkün olmaz . . .  " 

"Zaten bizim için çok önemli değil," diye ek

ledi Summy Skim. "Biz·oraya 129 numaralı ma

deni işletmek için gitmiyoruz, onu en iyi fiyata 

satmak için gidiyoruz. Ve işin bizi Temmuz 

ayına kadar orada tuttuğunu düşünürsek, kıştan 

evvel Montreal'e dönebiliriz . "  

Yaklaşık elli kilometre uzunluğundaki Lahar

ge Gölü, kuzeye doğru yönelen Lewis Nehri'nin 

çıktıgı yerden iki bölüme aynlıyordu. 18 Mayıs 

sabahında hareket eden tekne, gölün bu ilk bö

lümünü kırk sekiz saatte aştı. 

20 Mayıs'ın öğleden sonrasında saat beşe 

doğru lzci ve arkadaşları sağanağı adatarak Le

wis'e vardılar. Lewis Nehri Fort Selkirk'e doğru 

kuzeydoğuya kıvrılıyordu. Ertesi günden itiba

ren tekne, akımının serbest olduğu nehrin orta

sında kalmaya çalışarak, çözülen buzların arası

na daldı. 

Akşam saat beşte lzci , yakınında geceyi geçir

meyi planladığı sağ kıyıya yanaşma emri verdi . 

Summy Skim hemen indi . Bir süre sonra birçok 

silah sesi duyuldu; bir çift ördek ve dağtavuğu 

akşam yemeğinde konservelerden tasarruf yap-

-1 62-



Altın Volkanı 

mayı sagladı .  

Bill. Stell'in gerekli gördüğü bu gece molaları

nı , Lewis'ten inen diger tekneler de uyguluyor

lardı ve kıyılarda pek çok kamp ateşi yanıyordu . 

O günden itibaren buzların çözülmesi soru

nu tamamen hallolmuş gözüküyordu. Termo

metre , güneyden esen rüzgarların etkisiyle, sıfı

rın beş altı derece üstünde duruyordu. Nehrin 

tekrar donmasından endişelenmek için hiçbir 

neden yoktu. Göçmenlerin tekneleri taşımakla 

ya da sürüklemekle uğraşmasına gerek kalma

mıştı. Büyük olasılıkla Lindeman, Benett ,  Tagish, 

Marsh, Labarge gölleri çözülmüştü ve akıntı buz

lan hızla aşağı dogru taşıyordu . 

Bu gece kamplannda, hiçbir vahşi hayvan 

saldırısından korkmaya gerek yoktu . Lewis ci

varlannda ayıların bulundugu haberi alınmamış

tı . Summy Skim birini vurma fırsatı bulamadığı 

için belki de çok üzülmüştü. Fakat buna karşılık 

kıyıyı istila eden sivrisinek ordusundan korun

mak gerekiyordu ve bütün gece ateşi söndürme

yerek, hem acı verici , hem de rahatsız edici ısı

rıklardan ancak kurtulunabiliyordu.  

Lewis'i elli kilometre indikten sonra lzci ve 

arkadaşlan Lewis Nehri'nin iki kolunu, 23 Mayıs 

ögleden sonra Hootalinga Deresi'ni, sonra ertesi 

gün Big Salmon'u gördüler. Nehrin mavi sulan

nın, kolların akmasıyla nasıl bulandığı gözükü-
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yordu. Ertesi gün tekne, şimdi madenciler tara

fından terk edilmiş olan Walsh Deresi'nin agzın

dan geçti . Bir zamanlar burada bir elekten on ku

ruş elde ediliyordu, sonunda kaynaklann tama

mı tükendi. Ardından sıra Cassiar'a geldi, burası 

sığ sulardan yükselen bir kum bankıydı; birkaç 

madenci bir ay içinde otuz bin franklık altın el

de etmişlerdi . Burada hala altın tozlan bulunabi

liyordu. 

Yolculuk, soğuktan fazla rahatsız olmadan, 

kah iyi kah kötü havayla sürüyordu. Tekne ba

zen kürekle, bazen yelkenle ilerliyor, hatta çok 

kıvnmlı geçitlerde adamlar tekneyi halatlarla çe

kiyorlardı. Fakat muazzam çığlann kopup düş

tüğü yüksek falezlerle çevrelenmiş kıyılarda yol 

alırken dikkat etmek gerekiyordu. 

30 Mayıs'ta, yakında Yukon'a dönüşecek olan 

Lewis'in büyük kısmı en iyi şartlarda geçilmişti .  

Kafile Labarge Gölü'nden altmış fersah uzakta 

bulunuyordu. Geriye, Five Fingers denilen akın

u yerlerini aşmak kalmıştı. Bu sırada biraz güç

lükle karşılaşıldı . O noktada nehir, bir kılavuzun 

kaçınması gereken geniş burgaçlar ve hatta sevi

ye farklılıklan oluşturan beş adayla doluydu. Ne

lut6'nun fikriyle karaya çıkıldı, çünkü sulann al

çalması akıntıyı neredeyse sele dönüştürüyordu. 

Fakat bu akıntı yerini ve birkaç kilometre aşağı

daki Rink adlı akıntı yerini geçtikten sonra yol-
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cular, hala yirmi fersah kadar ötedeki Fort Sel

kirk'e gelmeden önce başka ciddi engelle karşıla

şılmayacagından, teknedeki yerlerini aldılar. 

3 1  Mayıs'ta lzci, her tarafı ilkbaharın ilk çi

çekleriyle, dağlaleleri , safranlar ve kokulu ardıç

lada süslü bir falez üzerinde yer alan Turenne 

çayırında kamp kurdu. Pek çok göçmen orada 

çadırlarını kurrnuşlardı. Tamire ihtiyacı olan 

tekne burada yirmi dört saat kalacaktı . Böylece 

Summy Skim en sevdiği uğraşıyla ilgilenebilirdi . 

Av hayvanları, özellikle de ardıç kuşları çok faz

laydı; Summy Skim bütün gece avlanabilirdi , 

çünkü bu eplemde ve yılın bu döneminde güne

şin batışı ile doğuşu arasında tam olarak karan

lık olmazdı. 

Daha sonraki iki gün boyunca, hızı saatte üç 

fersah olan bir akıntı sayesinde, tekne hızla ne

hirden aşagı indi. 2 Haziran sabahı , Myersall 

Adaları'nın oluşturduğu labirenti geçtikten son

ra , sol kıyıya yaklaştı ve Fort Selkirk'in yamacına 

palarnarını bağladı .  

Bu kale, Hudson Körfezi'ndeki görevliler için 

l848'de inşa edilmişti; fakat Kızılderililer onu 

l852'de yıktılar ve şimdi eskiden kale olan yer 

hayli çeşitli mallada dolu bir pazardan ibaretti . 

Kızılderili kulübeleri ve göçmen çadırlarıyla çev

rili Fort Selkirk, buradan itibaren ana kolu 

Pelly'nin sularıyla genişleyerek Yukon adını alan, 
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nehrin geniş bir yaylasını kaplıyordu . 

lzçi Fort Selkirk'te erzaklan yeniledi ve orada 

kendisine gerekli olan her şeyi buldu , aslında fi

yatlar gerçekten de fahişti, en kötü handa bile en 

basit yemek için üç dolar ödeniyordu. 

Yirmi dört saatlik moladan sonra 3 Haziran 

sabahı tekne tekrar Yukon'un akıntısına açıldı. 

Hava çok kararsızdı , bir yagmur yagıyor, bir gü

neş açıyordu; fakat büyük soguklardan korkma

ya gerek yoktu ve termometre sıfınn üstünde on 

dereceye kadar yaklaşıyordu. 

lzci , altın arayıcılannı çekmeye başlamış olan 

Stewart Nehri'nin kolu önünde duraklamadan 

geçti . Dogudan gelen üç yüz kilometrelik nehir 

boyunca mantar gibi biten madenler vardı . Tek

ne, Yukon'un sag kıyısındaki Ogilvie'de yarım 

günlük bir mola verdi . 

Aşagı inerken, nehir şimdiden genişlemeye 

başlamıştı ve tekneler, kuzeye giden çok sayıda

ki buzun arasında rahatça yol alabiliyordu. 

India River ve Sixty Miles River'ın karşı karşı

ya bulunan agızlannı , Dawson-City'ye kırk sekiz 

kilometre mesafede arkalannda bıraktıktan ve 

sag tarafta Baker Creek'in agzını geçtikten sonra, 

lzci ve arkadaşları 6 Haziran ögleden sonra 

Klondike'ın başkentine ayak bastılar . 
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Aynı anda iki okyanusa, Pasifik Okyanusu 

ve Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan bu geniş böl

genin, Kuzey Amerika'nın bu bölümünün - adı 

Alaska'ydı. On beş bin kilometrekareden küçük 

olmadığı düşünülen bu topraklar, denilcliğine 

göre Rus Çarlığı tarafından Birlik'e duyduklan 

sempati ve Büyük Britanya'ya duyduklan nefret

ten ötürü Arnerikalılara bırakılmıştı_ Zaten her 

durumda, bu yörenin Amerikalılara ait olmaması 

zordu ve Dominion ile Ingiliz Kolombiyası'nın 

genişlemesini sağlamıştı . Zaten, gelecek Mon

roe'nun ünlü doktrinini doğrulamayacak mıydı? :  

Bütün Amerika Amerikalılarındır. 

Sahip olduğu altın yataklarının dışında Yu

kon'un suladığı bu yan-Kanadalı yan-Amerikalı 

topraklardan, bir bölümü kutup dairesinin ötesi

ne uzanan ve hiçbir tarımsal endüstriye uygun 

olmayan bu topraklardan büyük bir yarar sağla

nabilir miydi? Bu pek mümkün değildi . 
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Yine de unutmamak gerekir ki , Alaska'ya ait 
olan Baranof, Saltspring Prince-of-Wales adala
rını ve Aleut Takımadaları'nı içeren bu bölgede 
bin üç yüz kilometrelik bir kıyı vardır. Alaska'nın 
başkenti Sitka'dan, Yeni Dünya'nın en büyük ne
hirlerinden biri olan Yukon'un agzında kurulmuş 
olan Saint-Michel'e kadar bu fırtınalı iklimde pek 
çok geminin sıgı.nabilecegi limanlar vardır. 

Ruslar tarafından 1 730'da bulunan ve 
1 74 1  'de iyice keşfedilen bu bölgede çogunlugu 
Kızılderili olan toplam nüfus otuz üç bini geçmi
yordu . Alaska, birkaç yıldır, Klondike'ta altın 
madenierinin bulunmasından beri gelen göç
menler ve madencilerin istilasına ugramıştı. 

Alaska ile Dominion sının için, beş bin sekiz 
yüz yirmi metre yüksekligindeki Saint Elias Da
gı.'ndan başlayıp Kuzey Buz Denizi'ne giden yüz
kırkbirinci meridyen seÇilmişti. Ama meridyene 
göre, kıvnlıp bükülen daha esnek bir sınır söz 
konusuydu. 

Bir Alaska haritasına göz atıldıgı.nda, büyük 
bir kısmında topragı.n düz oldugu görülebilir. 
Dag sistemleri ancak güneyde yer almaktadır. 
Kolombiya:da ve Kalifomiya'da Cascade Range 
adıyla devam eden dag zinciri burada başlar. 

En çok dikkat çeken Yukon'dur. Fon Cu
dahy'ye dek kuzeye yönderek Dominion'u sula
yan, kolları ve alt kollanyla bölgeye yayılan Yu-
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kon, bu muazzam akarsu ağı, Pelly, Big Salmon, 
Hootalinga, Stewart , Sixty Miles River, Forty Mi
les Creek, lndian River, Klondike River'ın birbir
leriyle kesiştikleri bu muhteşem nehir, Fort gü

neydoguya inerek Saint-Michel'de sularını Bering 
Denizi'ne döker. 

Sonuçta Yukon, tam anlamıyla bir altın neh
riydi. Kollanyla Alaska'nın ve Dominion'un en 
zengin maden yataklarını ag gibi kaplıyordu; yü
zebilselerdi, ne kadar çok külçe yüzerdi üzerin
de! 

Yukon "Nehirlerin Babası" olan Mississip
pi'den bile büyüktü . Debisi saniyede yirmi üç bin 
metreküp, uzunlugu iki bin iki yüz doksan kilo
metre ve havzasının yüzölçümü ise bir milyon ki
lometrekareydi. 1 

Geçtigi topraklar tarıma uygun degilse de, 
son derece büyük bir orman alanı vardı . Eger 
dünyadaki ormanların tamamı yok olsaydı, bü
tün dünyaya yetecek kadar sık sarı sedir orman
lan vardı. Hayvaniara gelince, kara ayı, büyük 
mus, Kanada rengeyigi, dag koyunu, uzun beyaz 
tüylü dagkeçisi ve çok sayıda av kuşu vardı; dag
tavugu , su çullugu, ardıç kuşu, kar kekligi , ördek 
o kadar fazlaydı ki , kıta keşfedildigi zamanlarda 
yerli halkı beslerneye yetiyordu. 

Bu muazzam kıyılardaki memeli deniz hay-

1 Fransa'nın yüzölçümünün iki kan. 0.V.) 
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vanlan ve türlü balıklar bakımından da oldukça 
zengindi . Bunlardan biri olan hadatan balıgından 
söz etmek yerinde olur. O kadar yaglıdır ki , kan
dille aydıntanır gibi aydınlanabilmek için onu 
yakmak .yeterlidir, bu yüzden Amerikalılar ona 
kandil balıgı derler. 

Bu yörenin altın zenginlikleri hepsinden üs
tündür ve verimlilikleri Avustralya , Kalifomiya 
ve hatta Güney Afrika madenierinden belki de 
daha yüksektir. 

Klondike'taki altın yataklannın varlıgı ilk ola
rak 1864 yılında dile getirildi. 

Bu dönemde Rahip Mac Donald, Fort Yu
kon'un yakınındaki küçük bir nehirde altınlan 
toplanılabilir halde bulmuştu . 

l882'de Kalifomiya'nın eski marleneilerinden 
bir grup, aralarında Beswell kardeşlerle birlikte 
Chilkoot'tan geçip geldiler ve ilk maden ocakla
rını işlemeye başladılar. 

l885'te Lewis-Yukon'un ilk maden işçileri , 
daha sonra Dawson-City'nin kurulacagı yerin bi
raz aşagısında, Alaska ile Dominion'u birbirinden 
ayıran hat üzerinde, Forty Miles Creek yataklan
nı keşfettiler. Iki yıl sonra, altı yüz bin franklık 
altın çıkartmışlardı , hemen o yıl Kanada Hükü
meti sınır sorununun halledilmesi için harekete 
geçti . 

l 892'de Chicago'daki North American Tra-
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ding and Transportation Co� ,  Forty Miles Cre
ek'in Yukon'a bağlandığı yerin yakınında, Fort 
Cudahy kasabasını kurdu, iki yıl sonra inşa edi
len Canotamine kalesi bu kasabayı koruyordu . 
Kalede görevli on üç polis memuru , dört çavuş 
ve üç subay Dawson-City'nin biraz ilerisindeki 
Sixty Miles River'dan bin beş yüz franklık altın 
elde ettiler. 

tık adım atılmıştı, dört bir taraftan madenci
ler akın edecekti . l 895 'te çoğu Fransız olan bini 
aşkın Kanadalı Chilkoot'u aştı ve nehrin geçtiği 
bölgelere dağıldı. 

Fakat asıl yankı uyandıran haber l896'da du
yuldu : Yukon'un kolu Klondike River'ın kolu 
olan Bonanza'nın kolu Eldorado keşfedilmişti . 
Altın arayıcıları bu topraklara yığınlar halinde 
yöneldiler. Dawson-City'de yirmi beş franga satı
lan maden ocağı hisseleri kısa Süre sonra yüz elli 
bin frank değerine ulaştı ve Ottawa yönetimi bu
rayı Haziran l898'de başkent olarak tanıdı . 

Klondike adını taşıyan bölge , aslında Damini
on'un bir eyaletidir. Britanya Kolombiyası'nın bir 
parçası olarak, Kanada'nın ingiliz kesiminde yer 
almaktadır. Amerikalılara verilmiş Alaska ile Bü
yük Britanya'nın mülkü arasındaki sınırı çizen 
yüzkırkbirinci meridyen bölgenin batı sınırını 
oluşturur. 

Kuzeyde, Yukon'un yüz kırk kilometrelik 
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kolu olan ve dogudan gelen Klondike River sını
rı belirler; Dawson-City'ye yönelerek kenti birbi
rine eşit olmayan iki parçaya ayınr. 

Batıda, başkentin biraz kuzeybatısında, ( . .  .) 
kilometre ileride Yukon'un kestigi meridyen var
dır. Yukon, önce, sag kıyısında Stewan River, ln
dian River, Baker Creek ve Eldorado'nun içinde 
kayboldugu şu ünlü Bonanza'yla birleşir. 

Doguda, Mackenzie'nin güneyden kuzeye 
dogru geçtigi topraklarda, Kayalık Daglar'ın ilk 
tepelerinin belirdigi Dominion yöresine komşu
dur. 

Bölgenin merkezinde yüksek tepeler bulunur. 
Bu tepelerin en önemlisi , Haziran 1897'de keşfe
dilmiş olan Dome'dur. Yukon havzasına bagla
nan akarsu agının yayıldıgı, genellikle düz olan 
topragın tek yükseltileri bu tepelerdir. Yukon'un 
büyüklügü sadece koliarına bakılarak bile anlaşı
labilir : Dogrudan kolları, Too Much Gold'un bes
ledigi Klondike River, kaynagını Dome'un derin
liklerinden alan Hunker, Bear, Awigley, Bonanza, 
Bryant, Swadish, Montana, Baker Creek, Westfi
eld, Geneenee, Montecristo , lnsley, Sixty Miles 
River, lndian River, altın taşıyan ve her birinde 
yüzlerce madenin işletildigi nehirlerdir. 

Fakat en degerli altın madenleri , Cor
mack's'tan çıkan Bonanza ve onun sayısız kollan 
Eldorado, Queen, Boulder, American, Pure Gold, 
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Cripple, Tail, vs . 'nin suladıgı topraklardır .  
Böylece, güzel mevsimin üç dört ayı boyunca 

tamamen buzlardan arınmış çayların ve derderin 
bu kadar çok oldugu, sayılan çok ve işletmesi gö
receli olarak kolay maden ocaklarının bulundugu 
yere ma dencilerin böyle kitleler halinde akın et
mesini anlamak kolaydır. Skagway ile Klondi
ke'ın başkenti arasındaki yolculugun yol açugı 
yorgunluklara, sefalete, hayal kınklıklarına rag
men her geçen yıl sayılannın arttıgını da belirt
rnek gerekir. 

Klondike adını taşıyan nehrin Yukon'a dökül
dügü yerde, birkaç yıl önce, suların yükseldigi 
mevsimde sular altında kalan bir bataklıktan baş
ka bir şey yoktu . Birkaç Kızılderili kulübesi , yer
li ailelerinin sefalet içinde yaşadıgı, Rus tarzında 
inşa edilmiş ahşap evler vardı. 

Daha şimdiden on sekiz bin nüfusu olan 
Dawson-City tam olarak buraya kurulmuştu. 

Kanada kökenli olan, kentin kurucusu Leduc 
önce, her birine en çok yirmi beş frank istedigi , 
şimdi ise elli iki yüz bin franktan alıcı bulan ta
pular çıkardı. 

Eger Klondike'ın ilk altın yataklan yakın za
manda tükenmeyecekse, eger bu büyük nehrin 
havzasında başka madenler de keşfedilirse, eger 
buradaki madenler günün birinde binlerle sayıl
maya başlanırsa, Dawson-City'nin de, ingiliz Ko-
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lombiyası'nın Vancouver'ı ya da Amerikan Kali
fomiya'sının Sacramento'su gibi bir metropole 
dönüşeceği beklenemez miydi? . . .  

Şehir, ilk zamanlardan itibaren, yerini kapla
dığı bataklık gibi sular altında kalma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. Klondike, şehri , Yukon'un 
sağ kıyısında yer alan iki mahalleye ayınr; bu ma
halleler, buzların çözüldüğü dönemlerde büyük 
su baskını tehdidi altındadır. 

Bu durumda, yalnızca kısa bir dönemde mey
dana gelen sel baskınianna karşı güvence sağla
mak için sağlam bemler inşa etmek gerekirdi .  
Gerçekte yaz boyunca Klondike suları öyle alça
lıyordu ki , yayalar bir mahalleden diğerine kuru 
yerlerden geçebiliyorlardı. 

Görüldüğü gibi, yeni kentin ilk zamanlan zor 
geçmişti, fakat bu durum nüfusunun anmasını 
engellememişti. 

Ben Raddle bu bölgenin tarihini derinlemesi
ne biliyordu; birkaç yıldan beri her türlü keşiften 
haberdardı. Maden ocaklannın verimliliklerini ve 
bir anda nasıl servet sahibi olunduğunu biliyor
du . Klondike'a Forty Miles Creek'teki madeni al
mak, değerini öğrenmek, onu en iyi fiyata satmak 
için geldiğine hiç şüphe yoktu . Fakat Summy 
Skim, Ben Raddle'ın, Dawson-City'ye yaklaşukça 
madencilerin işleriyle istediğinden de fazla ilgi
lenıneye başladığını hissediyordu ve onların için-
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de yer almak istemesinden çok endişeleniyordu . 
Elbette Summy Skim kuzenine karşı koyardı, 
onun böyle işlere girmesine izin vermezdi, bu al
tın ve sefalet ülkesine yerleşmesine engel olurdu ! 

Bu dönemde bölgede, Yukon'un kolları ve alt 
kollarından kaynaklarına kadar numaralandırıl 
mış en az sekiz bin maden vardı. Madenierin par
selleri , 1 896 yasasının getirdigi degişiklige göre 
beş yüz ya da iki yüz elli ayak olarak düzenlen
mişti . 

Belirtmek gerekir ki, madencilerin ilgisi , sen
dikalann tercihi hep Bonanza'daki ve kollarında
ki altın yatakları ve sol kıyıdaki orta yükseklikte
ki daglar üzerindeydi. Georgie Mac Cormack'ın o 
ayncalıklı topraklarda sattıgı seksen ayak uzun
luga on dört ayak genişligindeki pek çok roaden
den üç aydan kısa bir süre içinde sekiz bin dolar 
yani kırk bin frank degerinde külçe çıkartılma
mış mıydı? 

Eldorado'daki yataklar öyle zengindi ki , ka
dastrocu Ogilvie'ye göre bir elek ortalama yirmi 
beş otuz beş frank getiriyordu ! Bu mantıkla şu 
sonuca varılıyordu, eger göründügü gibi, damar 
otuz ayak genişliginde , beş yüz ayak u�unlugun
da, beş ayak kalınlıgında ise , en az yirmi milyon 
franklık altın verirdi. 

Nitekim daha o zamanlar, şirketler, sendika
lar bu madenieri elde etmeye çalıştılar ve yüksek 
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fiyatlarla birbirleriyle kapıştılar. Dawson-City pa
zannda bir onsu on beş on altı dolar eden, son 
derece saf altından; bir elekte bin beş yüz dört 
bin frank elde edilebilen yataklar söz konusu 
olunca, açık arttırmada fiyatlann ne kadara çıka
cağını tahmin etmek zordu . 

josias Dayı'nın bıraktığı mirasın, Yukon'un 
öte yanındaki Forty Miles Creek bölgesi yerine 
Bonanza'daki madenierden biri olmaması ger
çekten üzücüydü. Her ne kadar Summy Skim ak
lına getirmese de, en azından Ben Raddle böyle 
düşünüyor olmalıydı. Işletmeye karar verilse de, 
satmak istense de kazanç daha fazla olurdu. Hat
ta varisiere sunulan teklifler öyle yüksek olurdu 
ki, Ben Raddle buraya kadar yolculuk yapmaya
bilirdi . O zaman Summy Skim, belki de yığınla 
değerli maden saklayan çamurlar arasında, bu 
kentin sokaklannda dolaşacağına, Green Val
ley'deki çiftliğinde yazlığa çıkmış olurdu. 

Neyse ki ellerinde,  sendikanın Forty Miles 
Creek'teki 1 29 numaralı maden için yaptığı tek
lif vardı , tabii o da cevap gönderilmediği iÇin ge
çerliliğini yitirmemişse . 

Hem zaten Ben Raddle görmeye gelmişti, gö
recekti de. Her ne kadar 1 29 hiçbir zaman üç bin 
franklık külçe vermemiş olsa da -Klondike'ta bu
lunan en büyük külçe bu değerdeydi- satış tekli
fi yapıldığına göre tükenmiş de olamazdı. Ameri-
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kan ya da ingiliz sendikalan bu tür işleri gözleri 
kapalı halletmezlerdi. Her halükarda, en kötü 
olasılıkla bile, iki kuzen yolculuk masraflanili çı
kanabilecekletdi . 

Kaldı ki Ben Raddle bunu biliyordu, Klondi
ke River'ın bir kolu olan Hunker'da yeni keşfedi
len yerlerden bahsediliyordu . Ağzı Dawson
City'ye yirmi üç kilometre ötede bulunan, bin 
beş yüz ayak yüksekliğindeki dağlar arasından 
akan yedi fersahlık akarsuda Eldorado'nunkin
den daha saf altın yataklan vardı . Ogilvie'nin ra
poruna göre Bold Bortom'ın bir kolunda tonu bin 
dolar kadar edecek, altınlı bir kuartz darnan söz 
konusuydu . 

Gazeteler bir de, Dawson-City'den sadece 
dört fersah ötedeki , Klondike'ın bir kolu olan Be
ar'a dikkatleri çekiyorlardı . On bir kilometrelik 
bir mesafe içinde altmış parsele bölünmüştü ve 
yataklar çok verimliydi. Hatta söylentilere göre 
Bonanza'dakilerden bile iyiydiler, çünkü daha 
düzenli yer aldıklan için daha kolaylıkla çalışıla
biliyordu . 

Şüphesiz Ben Raddle kendi kendine , eğer 
l 29'la ilgili işleri olmasaydı, belki de o tarafa yö
nelmenin daha iyi olacağını söylüyordu . . .  

Summy Skim'e gelince , kimi zaman kendi 
kendine şöyle söyleyip duruyordu: 

"Bütün bunlar mükemmel ! Bonanza, Eldora-
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do, Bear, Hunker, Gold Bottom, pek güzel ! Fakat 
bizim için söz konusu olan Fony Miles Creek, 
ama sanki yokmuş gibi ondan hiç söz edilmiyor ! "  

Oysa Forty Miles Creek vardı ve Bill Stell'in 
haritası onu , Dawson-City'nin aşağısında Yu
kon'un bir kolu olarak net bir biçimde gösteri
yordu . 

Mac Donald'ın raporuna göre 1898 yılında 
Mayıs ile Eylül arasındaki çalışmalarda neredeyse 
yüz milyon frank gelir getirmiş olan Klondike 
madenierinin verimliliğinden Forty Miles ere
ek'in nasibini almamış olması gerçekten büyük 
talihsizlik olurdu . .  

Şöhreti abartılmış olmayan ve yolculuğun 
zahmetlerine rağmen dünyanın dört bir tarafın
dan, haklı olarak madencileri çeken bu bölgenin 
zenginliğinden, Summy Skim olmasa da Ben 
Raddle nasıl şüphe edebilirdi? Buradan l896'da 
yedi milyon beş yüz bin franklık, l897'de ise on 
iki milyon beş yüz bin franklık külçe çıkartılma
mış mıydı? l 898'in verimliligi otuz milyonu bul
mayacak mıydı? Özetlemek gerekirse , göçmenler 
ne kadar fazla sayıda olurlarsa olsunlar, Ogil
vie'nin Klondike'a biçtigi değer olan iki yüz elli 
milyon frangı paylaşmayacaklar mıydı? Kesinlik
le az, çok az sayıda milyoner olacaktı , ama topra
ğın derinliklerinden de sel gibi altın çıkacaku! 

Şunu belinmeli ki , bu Klondike arazisi , böl-

-1 7� 



Altın Volkanı 

gede altın damarlan ağıyla kaplanmış tek toprak 
değildi . Sadece Dominion'da değil , Yukon'un 
öbür tarafında, bazı bölgeleri hala yeterince keş
fedilmemiş olan uçsuz bucaksız Alaska'da da 
başka altın damarlan vardı. Hatta bu büyük neh
rin sağ kıyısında, Kanada tarafında, Klondike'ın 
güney sınınnda, maden yataklan bölgedekilerk 
rekabet edebilecek olan lndian River'dan söz 
edilmiyor muydu? Bu nehri oluşturan Sulphor ve 
Dominion çaylannın birleştiği yerde madenciler 
şimdiden üç yüz madeni işletmekle meşgul değil
ler mi? Üç yüz dört yüz franklık elekleri yıkayan 
iki bin beş yüzü aşkın madenci yok mu orada? 

Son olarak, altın tozlannı taşıyan ve külçeleri 
sürükleyen sadece Yukon'un sağ kıyısındaki kol
lan değildi . Şimdi madenciler sol kıyıdakilere 
akın ediyorlardı. Altı yüz seksen parselden aşağı 
olmayan Sixty Miles River, Geneenee,  Westfield, 
Swadish ve son olarak Forty Miles Creek maden
Ierinin numaralandınlması yapılıyordu , josias 
Dayı'nın madeninin numarası 1 29'du, tıpkı 
Montreal'deki noter Bay Snubbin'e gelen telgraf
ta belirtildiği gibi ! 

Ayrıca Klondike'ın lndian River ile lnsley 
(Yukon'un bir başka kolu) arasında yer alan bö
lümünde bile madencilerin çok geçmeden zen
ginliklerini fark edecekleri , henüz keşfedilmemiş 
bir alan vardı .  

-1 79-



jules Yeme 

Üstüne üstlük Klondike dışında altın çıkan
lan diğer bölgelerin işaretli olduğunu görmek 
için Oorninian haritasına şöyle bir göz atmak ye
tiyordu . Bunlar Chilkoot Sıradağları'na yakın 
olan ve Pelly akarsuyunun Yukon'a dökülmeden 
önce suladığı yerierdi -Telegraph Creek'in kuze
yindeki Cassiar Tepesi ve Centreville madenci 
kampının güneyindeki yer gibi . 

Fakat bu bölgelerin Alaska topraklarında da
ha fazla olduğunu belirtmek de gerekir; Alas
ka'nın yeni sahipleri olan Amerikalıların buraları 
işlemeden bırakmayacakları da kesindi : Büyük 
nehrin güneyinde , Circle-City'deki , Rampart
City'deki , Tanana Dağlan'ndaki yerler ve kuzey
de Port Yukon'daki yataklar ve son olarak da ku
tup dairesinin ötesinde, Nootok, Colville tarafın
dan sulanan, Hope Burnu'yla Kuzey Buz Deni
zi'ne uzanan geniş bir yöre . 

Ben Raddle , Summy Skim'in gözlerinin önün
de , müstakbel hazineleri allayıp pullarken 
Summy Skim gülümseyerek cevap vermekle yeti
niyordu : 

"Yukon'un geçtiği bölge kuşkusuz Tanrıların 
kayırdığı bir bölge .  Biz de buralardan küçücük 
bir parçaya sahibiz ! . .  Benim tek derdim, josias 
Dayı'nın mirasını en sonunda elimizden çıkart
mak!"  . . .  
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DAWSON-CİTY'DE 

"Barakalar, ahşap evler, çadırlardan oluşan 
bir yerleşim, bir tür kamp yeri , bir hatakhgm 
üzerine kurulmuş, sürekli olarak, suları yükse
len Yukon'un ve Klondike River'ın tehdidi altın
da, düzensiz oldugu kadar da çamurlu yollar , 
her adımda su birikintileri , bir kent degil de,  ge
ce gündüz havlamaları duyulan binlerce köpe
gin yaşaması için yapılmış dev bir kulübe sanki . 
lşte sizin Dawson-City sandıgınız yer, Bay Skim! 
Fakat kenti silip süpüren yangınlar yüzünden 
bir uçtan öbür uca tamamen degişti . Katolik ve 
Protestan kiliseleri , bankaları ve otelleri var, ya
kında kendi Mascott Theatre'ı ve iki bin iki yüz 
Dawson'luyu alacak operası da olacak, vesaire, 

ve siz bu vesaire'nin ne anlama geldigini düşün
müyorsunuz bile ! "  

Kırklarında, güçlü , hareketli , açıkgöz , saglık
lı, hiçbir hastalıgın etkileyemedigi , inanılmaz bir 
bünyeye sahip bir İngiliz-Kanadalı olan Doktor 
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Pilcox böyle konuşuyordu . En az Summy Skim 
kadar bagışıklıgı oldugu altın hummasını say
mazsak, bütün salgın hastalıklann sanki rande
vulaştıklan yer gibi gözüken, onun meslegi için 
biçilmiş kaftan olan bu kente yerleşmek için bir 
yıl önce gelmişti. 

Doktor Pilcox hekimligin dışında cerrah, ec
zacı ve dişçiydi. Onun hem becerikli , hem de 
özverili oldugunu bilen hastaları , Dawson
City'nin anacaddelerinden Front Street'teki kon
forlu evine akın ediyorlardı . 

Şunu da söylemek gerekir ki , Doktor Pilcox, 
başrahibesinin iki Misericorde rahibesi bekledi
gi hastanenin de başhekimiydi . 

Bill Stell , Kanada Ordusu'nda keşif eri olarak 
görevli oldugu dönemlerden bu yana Doktor 
Pilcox'u tanıyordu . Skagway'den Klondike'a ge
tirdigi ailelere hep onu tavsiye etmişti . Böylece, 
Ben Raddle ile Summy Skim'i , toplum içinde 
çok iyi bir yeri olan ve çalışkanlıgı kadar iyilik
severligi de bilinen bu kişiyle tanıştırması gayet 
normaldi . Buralarda olan biteni doktordan daha 
iyi kim bilebilirdi ki? lyi bir ögüt , iyi bir muaye
ne ya da iyi bir ilaç vermek için en uygun kişiy
di . Zaten kentin bu korkutucu hareketliligi için
de , yeni bir keşif yapıldıgı zaman, meslegine sa
dık kalarak her zaman sogukkanlılıgını koru
muştu ve kendi hesabına maden işletmeyi hiç 
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düşünmemişti . 
Nitekim Doktor Pilcox kentiyle o kadar çok 

gurur duyuyordu ki , Summy Skim'in ilk ziyare
tinde bunu saklamadı hiç : 

"Evet ," diyordu, "daha şimdiden, Dominion 
yönetiminin verdigi Klondike'ın başkenti olma 
unvanına layık. " 

"Fakat bence henüz dogru dürüst inşa edil
memiş doktor," diye dikkatini çekti Summy 
Skim. 

"Eger inşası tamamlanmamışsa, her geçen 
gün nüfusu arttıgına göre kısa sürede tamamla
nacaktır . . .  " 

"Bugünkü nüfusu ne kadar? . . .  " diye sordu 
Summy Skim. 

"Yirmi binden fazla b ayı m . . .  " 
"Belki de gelenler sadece buradan geçiyorlar

dır . . .  " 
"Kusura bakmayın ama, aileleriyle birlikte 

yerleşmiş olanlar burayı terk etmeyi benden da
ha fazla düşünmüyorlar. . . " 

"Yine de," dedi doktoru daha fazla konuştur
maktan keyif alan Summy Skim, "genellikle bir 
başkenti belirleyen özellikleri Dawson-City'de 
göremiyorum . . .  " 

"Nasıl ," diye haykırdı Doktor Pilcox iç çeke
rek,  ki bu da onu daha da şişman gösteriyordu , 
"fakat burası Yukon topraklanndan sorumlu 
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olan Binbaşı James Walsh'ın ve lngiliz Kolarnbi
yası ve Dominion'un büyük kentlerinde bula
mayacagınız bir memurlar hiyerarşisinin ika
metgahıdır! . . .  " 

"Kim onlar doktor? . . .  " 

"Bir yüce divan yargıcı olan Bay Mac Guire , 
bir altın komiseri olan Bay Th. Faucett, bir Kra
liyet Toprakları komiseri olan Bay Wade, Ame
rika Birleşik Devletleri'nin bir konsolosu , Fran
sa'nın bir konsolosluk görevlisi . . .  " 

"Gerçekten de," diye cevap verdi Summy 
Skim, "bunlar yönetimden önemli insanlar . . .  Fa
kat ya ticaret . . . "  

"Daha şimdiden iki bankamız var," diye ce
vap verdi doktor, "Bay H.T .  Wills'in yönettigi 
Toronto bankası The Canadian Bank of Com
merce ve The Bank of British North America . . .  " 

"Ya kiliseler? . . .  " 
"Dawson-City'nin üç kilisesi var, Bay Skim, 

Cizvit papazı Judge'ın ve keşiş Desmarais'nin 
hizmet ettigi bir Katalik kilisesi , bir Protestan ki
lisesi ve bir Anglikan kilisesi . . . " 

"Mükemmel, doktor, halkın takdisi tamam, 
ama kamu güvenligi açısından . . .  " 

"Bay Skim, peki şuna ne diyeceksiniz : Atlı 
polislerin başında, Fransız · asıllı bir Kanadalı 
olan Yüzbaşı Stearns var ; postanın yönetiminde 
ise Yüzbaşı Harper, ikisinin de emrinde yaklaşık 
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altmış kişi çalışıyor . . .  " 
"Ben diyorum ki , doktor ," diye cevap verdi 

Summy Skim, "Dawson-City'nin nüfusu sürekli 
arttıgına göre , bu polis mangası belki de yeter
siz . . .  " 

"Eh öyleyse o da ihtiyaçlara göre artar o za
man. Dominion yönetimi, Klondike'ın başkenti
nin sakinlerinin güvenligi için hiçbir şeyi esirge
mez ! "  

Daktorun "Klondike'ın başkenti ! "  deyişini 
duymalıydınız. 

Summy Skim devam etti : 
"Ne de olsa, bölgedeki altın yataklan tüken

digi zaman, Dawson-City yok olmaya mahküm 
gözüküyor . . .  " 

"Tükenmek mi ! . .  Klondike'taki yataklar mı ! "  
diye haykırdı Doktor Pilcox. "Fakat onlar tüken
mez, Bay Skim! . . .  Akarsular boyunca her gün 
yeni maden ocaklan bulunuyor! . . .  Her gün yeni
leri işletilmeye başlanıyor !  Dünya üzerinde uzun 
süre ayakta kalması en garantide olan kent 
Klondike'tır ! "  

Summy Skim bu gereksiz tartışmaya devam 
etmek istemedi . Dawson-City ister iki yıl ,  ister 
iki milyon yıl yaşasın ,  burada sadece on beş gün 
geçirecegine göre onun için hiç fark etmezdi ! 

Yine de,  daktorun dedigine göre toprak ne 
kadar tükenmez olursa olsun, bir gün mutlaka 
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tükenecekti ve kentin, var olması için hiçbir ne

den kalmadıktan sonra da bu tükenişin üstesin

den gelmesi gerekiyordu ; kutup dairesi sınırın

da, yaşamak için bu kadar kötü şartlarda,  bunun 

gerçekleşmesi neredeyse imkansızdı. Fakat dok

tor Dawson-City'nin Dominion'un herhangi bir 

kentinden, Quebec, Ottawa ya da Montreal'den 

daha uzun ömürlü olacagını vadettigine göre , 

bunun tersini söylemek mümkün degildi .  

Summy Skim ve Ben Raddle için önemli olan 

Dawson-City'nin bir otelinin olmasıydı . 

En azından üç tane vardı , Yuhon Hotel, Klon

dihe Hotel, Northem Hotel .  lki kuzende bu so

nuncusunda bir oda tutabildiler. 

Madenciler Dawson-City'ye akın ettikleri sü

rece , otel sahipleri servetlerine servet katıyorlar

dı . Odanın günlügü yedi dolardı ; her yemek için 

üç dolar ödeniyordu; servis için günlük bir do

lar; sakal traşı için bir dolar ve saç kesimi için de 

bir buçuk dolar. 

"Neyse ki ," dedi Summy Skim, "traş olma 

alışkanlıgımız yok. . .  Saçiara gelince, kestirrnek 

için Montreal'a geri dönmeyi bekleriz! "  

Yukarıdaki fiyatlara bakarak , Klondike'ın 

başkentinde her şeyin fahiş fiyatta olmasına şaş

mamak gerekti . Burada iyi bir tesadüfle hızla 

zengin olmayanın kısa sürede iflas etmesi ise ka-
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çınılmazdı . Dawson-City'nin resmi fiyat listele

rinden alınan fiyatlara bakarak buna karar veri

lebilir: Şekerin kilosu bir buçuk iki frank; tuzlu 

domuz yagı bir frank yirmi beş; konserve etin 

kutusu iki frank; bir bardak süt iki frank elli ;  

mısır ve yulaf unu bir frank yirmi beş; pirinç, fa

sulye, elma bir frank yirmi beş ; kurutulmuş pa

tates üç frank; sogan üç frank yetmiş beş ; beş 

frank; bir düzine yumurta on iki frank elli ; bal 

üç frank elli ; çay ve kahve beş on iki frank ara

sı ; tuz bir frank;  kara biber beş frank; tütün on 

iki frank elli ; portakalın beş tanesi üç frank ve li

monun düzinesi yirmi beş frank; sıgır eti altı 

frank elli , koyun eti beş frank, Kanada rengeyigi 

beş frank, balık iki frank elli . Sıradan bir banyo 

için on iki frank elli ve Rus hamarnı için ise yüz 

altmış frank ödeniyordu. Bu nedenle Summy 

Skim normal banyoyla yetinecekti . 

Bu dönemde Klondike , Yukon'un sag kıyı

sında iki kilometre boyunca uzanıyordu . Söz 

konusu kıyıdan en yakın tepelere kadarki mesa

fe bin iki yüz metreydi . Yüzölçümü seksen sekiz 

hektardı . Yukon'a dökülen Klondike River'ın 

ayırdıgı iki mahalleden oluşuyordu. Nehre en 

yakını Front Street olan, birbirlerini dik açıyla 

kesen yedi cadde ve beş sokak vardı . Bu sokak

ların kaldırımları alışaptı ve uzun kış aylarında 

yollarda kızaklar gözükmedigi zamanlarda, agır 
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arabalar, agır yük arabaları , köpek sürülerinin 
arasından büyük bir gürültüyle gelip geçiyordu . 

Dawson-City'nin etrafında , şalgam, lahana , 
marul, bayırturbu, yaban havucu yetiştirilen pek 
çok bostan vardı, fakat nüfusa yeterli degildi ve 
Dominion'dan, Ingiliz Kolombiyası'ndan ya da 
Birleşik Devletler'den gelen sebzelere bel bagla
mak gerekiyordu . Konserve ete gelince, kasap ya 
da av eti , buzların çözülmesinden sonra Saint
Michel'den Dawson-City'ye kadar (. . .  )'lik bir 
mesafeyi aşarak Yukon üzerinden sogutmalı ge
milerle getiriliyordu . Haziran ayının ilk haftasın
da Yukon'un aşagı tarafında gemiler gözükürdü 
ve iskeleler düdükleriyle yankılanırdı. 

Dogal olarak Dawson-City'ye geldikleri gün 
iki rahibe , Katalik kilisesine baglı olan hastane
ye götürülmüşlerdi . Rahibe Marthe ve Rahibe 
Madeleine ile ilgilendikleri için Summy Skim, 
Ben Raddle ve lzci'den teşekkürlerini esirgeme
yen başrahibe tarafından özenle karşılanmışlar
dı. 

Doktor Pilcox'un karşılaması da daha az etki
leyici degildi . ve gerçekten orada bulunmalan 
gerekliydi , çünkü hastane personeli yetersizdi . 

Aslında o sert kışın ardından koguşlar dolup 
taşıyordu ; hastalıkların, sogugun ve sefaletin o 
kadar uzaklardan gelmiş olan zavallı insanları ne 
hale getirdigini düşünmek bile çok güçtü! O sı-
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. rada Dawson-City'de skorbüt , ishal , menenjit, 
tifüs salgını vardı . Ölüm istatistikleri her gün ar
tıyordu ve sokaklardan aralıksız olarak, köpek
lerin çektigi cenaze kızakları bu altınlı topragın 
derinlerinde kazılmış sıradan mezarlara gömüle
cek olan talihsizleri taşıyarak geçiyordu . 

Bu üzücü manzaralara karşın Dawson'lular 
ya da sadece gelip geçmekte olan madenciler 
kendilerini abartılı zevklere bırakmaktan alamı
yorlardı . Kumarhanelerde , gazinolarda, ilk kez 
altın yataklarına gelenlerle birkaç ay içinde har
cayıp bitirdikleri olan kazancı yeniden elde et
mek için geri· dönenler birbirlerine karışıyorlar
dı. Meyhanelere ve lokantalara yığılmış bu kala
balıgı görünce , kentte salgınların hüküm sürdü
ğünü, birkaç yüz kişiyi geçmeyen sağlıklı ku
marbazlar ve maceracıların dışında barınagı ve 
yiyeceği olmayan kadınlar, erkekler ve çocukla
rın kentin kapılarında öldüklerini ve daha ileri 
gidemediklerini kimse tahmin edemezdi! 

Şiddetli hazlara , sürekli heyecaniara doyma
yan bu insanlar, Folie-Bergere, Monte-Carlo; Do

minion, Eldorado gibi eğlence mekanlarına gidi
yorlardı , sabahtan akşama diyemeyiz , çünkü yı
lın bu döneminde, gündönümüne yakın zaman
larda sabah ya da akşam diye bir şey yoktu . Po
ker, arttırma, rulet oynanıp dururdu . Bu arada 
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yeşil örtü üzerinde gineler ve kuruşlar degil , 
külçeler ve altın tozları , bagırışlar, kışkırtmalar, 
sataşmalar ve hatta silah sesleri arasında ortaya 
sürülürdü ; sonuçta polisin bastırmakta yetersiz 
kaldıgı korkunç sahneler yaşanırdı ; Hunter ile 
Malone gibilerin başrolde oldugu sahnelerdi 
bunlar! 

Lokantalar da gece boyunca açıktı ; her saatte 
yemek yenebiliyordu; pilicin tanesi yirmi dolara , 
ananastar on dolara , bir düzine yumurta on beş 
dolaraydı ; şarabın şişesi yirmi dolara içiliyordu , 
viski (. . .  ) dolardı ; üç frank elli ye puro tüttürülü
yordu. Haftada üç dört kez civar madenierden 
madenciler geliyordu ve Bonanza ile kollarında
ki çamurlardan süzdükleri her şeyi buradaki ku
marhanelerde riske atıyorlardı .  

Insan dogasının en igrenç yanlarının sergi
lendigi. bu manzara acıklıydı ve Summy Skim'in 
Dawson-City'ye geldiginden beri gözlemledigi 
kadarı , bu maceracılar alemine karşı duydugu 
tiksintiyi arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı . 

Fakat bu dünyayı derinlemesine inceleme 
şansı olamayacaktı . Klondike'ta kısa süre kala
caklardı, zaten Ben Raddle da zaman kaybede
cek bir adam degi.ldi . 

"Her şeyden önce işimiz gelir," dedi , "madem 
ki sendika bize 1 29 numaralı madeni satın al
mayı teklif etti , önce gidip ögrenelim bir. . .  " 
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"Ne ·zaman istersen ," diye cevap verdi 
Summy Skim. 

"Forty Miles Creek, Dawson-City'den uzak 
mı? . . . "  diye sordu Ben Raddle , Bill Stell'e . 

"Oraya hiç gitmedim," diye cevap verdi lzci . 
"Fakat haritama göre bu dere Yukon'a Dawson
City'nin kuzeybatısındaki Fort Reliance'tan dö
külüyor." 

"Öyleyse taşıdıgı nurnaraya bakılırsa ," diye 
dikkatlerini çekti Summy Skim, 'josias Dayı'nın 
madeninin uzakta oldugunu sanmam."  

"En fazla otuz fersah mesafede olabilir," diye 
cevapladı lzci , "Alaska ile Dominion'u birbirin
den ayıran sınır bu mesafede çizili ve 129  da Ka
nada topraklarında olduguna göre . "  

"Yarın yola çıkacagız ," diye açıkladı Ben 
Raddle. 

"Karar verilmiştir ," diye cevap verdi kuzeni , 
"fakat l 29'un degerini kesinleştirmeden önce , 
bize teklif getiren sendikanın bu teklifinin hala 
geçerli olup olmadıgını ögrenmek daha dogru 
olmaz mı?" dedi Summy Skim. 

"Öyle olsun," diye cevap verdi Ben Raddle , 
"bir saat içinde bu konu kesinleşmiş olur . . . " 

"!sterseniz ," diye ekledi Bill Stell , "size Front 
Street'te bulunan Angio-American Transportati
on and Trading Co . 'dan Yüzbaşı Healy'nin ofisi
ni gösterebilirim. "  

-191-



jules Verne 

Bu kararın ardından iki kuzen Northern Ho

tel 'den ögleden sonra çıktılar ve lzci'nin yönlen
dirmesiyle Chicago sendikasının binasına yönel
diler. 

Civarda büyük bir kalabalık vardı. Yukon 
buharlı gemisi çok sayıda göçmeni yeni getir
mişti . Kimileri kendilerine ait olan altın yatakla
rını işletmek, kimileri kol güçlerini çok yüksek 
fiyatlara kiralamak için nehrin farklı koliarına 
dagılma zamanını beklerken, kentin sokaklann
da kaynaşıyorlardı. Front Street , diger sokaklar
dan daha kalabalıktı , çünkü başlıca acenteler 
burada bulunuyordu . lnsan kalabalıgına köpek
terin kalabalıgı da kanşıyordu . Her adımda, pek 
de evcil olmayan bu hayvanlarla karşılaşılıyordu 
ve hırlamalar kulaklan parçalıyordu . 

"Fakat bu Dawson köpekterin kenti ! "  diye 
tekrarlıyordu Summy Skim, "vali bir çoban kö
pegi olsa gerek! " 

Yine de çarpışmalar, itiş kakış , paylamalar, 
küfürler arasında Ben Raddle ve Summy Skim 
sendikanın bürosuna ulaşana kadar Front Stre
et'te yürümeyi becerdiler ve Northern Hotel 'de 
tekrar buluşmak üzere kapıda lzci'den ayrıldılar. 

Müdür yardımcısı Bay William Broll tarafın
dan karşılandılar ve ona ziyaretlerinin amacını 
anlattılar. 
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"Ah ! Çok iyi ," diye cevap verdi Bay Brol l ,  
"sizler Montreal'den Bay Raddle ve Bay Skim'si
niz öyle mi? Sizinle tanıştıgıma memnun ol
dum."  

"Biz de , "  diye cevap verdi Summy Skim . 
"Forty Miles Creek'teki 1 29 numaralı marle

nin sahibi josias Lacoste'un varisterisiniz degil 
. ,, mı . 

"Tam olarak öyle," diye açıkladı Ben Raddle . 
"Bu bitmek tükenmek bilmez yolculuga çık

ugımızdan beri ,"  diye sordu Summy Skim, "şu 
marlenin yok oldugunu düşünmeye neden ola
cak bir şey oldu mu acaba?" 

"Hayır baylar," diye cevap verdi William 
Broll , "emin olun ki , kadastrocunun çizdigi yer
de , iki devlet arasındaki tam olarak belirlenme
miş sınırda . . .  " 

Bu beklenmedik cümle ne anlama geliyordu? 
Alaska ve Dominion'u ayıran sınırın 1 29 numa
ralı madenle ne ilgisi olabilirdi? . . .  Bay josias La
coste hayattayken buranın yasal sahibi degil 
miydi ve söz konusu sınırta ilgili nasıl bir anlaş
mazlık çıkarsa çıksın bu mülkiyet aynı yasal yol
larla dogal mirasçılarına geçmemiş miydi? . .  

"Bayım ," diye tekrar sözüne devam etti Ben 
Raddle , "Montreal'de bize bildirildigine göre 
başkanı Yüzbaşı Healy olan sendikanız Forty 
Miles Creek'teki 129  numaralı madeni satın al-
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mak istiyordu . . .  " 
"Gerçekten de öyle Bay Raddle . "  
"Biz de , aynı mirası paylaşan akrabamla bir

likte , madenin degerini ögrenmeye geldik ve 
sendikanın teklifinin hala geçerli olup olmadıgı
nı bilmek istiyoruz . . .  " 

"Evet ve hayır," diye cevap ve;di William 
B ro ll . 

"Evet ve hayır mı ! "  diye haykırdı Summy 
S kim. 

"Rica ederim bayım, neden hem evet hem 
hayır, açıklar mısınız . . .  " dedi Ben Raddle . 

"Bu çok basit baylar," diye cevap verdi mü
dür yardımcısı . "Madenin konumuna göre evet 
ya da hayır. " 

Bunun kesinlikle açıklanması gerekiyordu ,  
fakat açıklamayı beklemeden Summy Skim hay
kırdı : 

"Her ne konumda olursa olsun, Bay josias 
Lacoste bu madenin sahibi degil miydi ve ma
den bize miras kaldıgına göre dayımızın adına 
ve yerine madene biz sahip degil miyiz? . .  " 

Bu sözlerden destek alan Ben Raddle, Forty 
Miles Creek'teki l 29'un mülkiyetini kanıtlayan 
belgeleri cüzdanından çıkardı . 

"Baylar ," diye tekrar sözü aldı müdür yar
dımcısı , "bu tapu kurallara uygun, bundan hiç 
şüphem yok1 fakat tekrar ediyorum, sorun bu 
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degil . Sendikamız size , Bay Josias Lacoste'un 
madenini satın almakla ilgili teklifi ulaştırdı ve 
bu teklifin yerine getirilmesiyle ilgili isteginize , 
başka türlü cevap veremem . . .  " 

"Fakat cevap vermiyorsunuz," diye karşılık 
verdi özellikle de Broll'un biraz kurnaz ve nahoş 
tavrını fark ederek alevlenmeye başlayan 
Summy Skim. 

"Sayın müdür yardımcısı ,"  diye devam etti 
Ben Raddle, "Bay josias Lacoste'un madenini sa
tın alma teklifinizi içeren mektubunuz Montre
al'e 22 Mart'ta ulaştı .  . .  Bugün 7 Haziran. Iki ay
dan fazla zaman geçti ve bu süre içinde, bize ke
sin bir cevap vermenizi engelleyecek ne oldugu
nu ögrenmek istiyorum."  

"Bu madenden sanki yeri tam olarak belirli 
�egilmiş gibi bahsediyorsunuz, "  diye ekledi 
Summy Skim. "Daha önceki yerinde olduguna 
inanabilir miyim? . . .  " 

"Kesinlikle baylar," diye cevap verdi Bay 
Brol l ,  "fakat Forty Miles Creek üzerinde Britan
ya'ya ait olan Darninian ile Amerika'ya ait olan 
Alaska sınırında bir noktada . . .  " 

"Kanada tarafında," diye karşılık verdi Ben 
Raddle heyecanla. 

"Eger iki devletin sınırı iyi belirlenmişse 
evet ," diye açıkladı müdür yardımcısı ; "eger öy
le degilse hayır. Oysa Kanadalı olan sendika sa-
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dece Kanada'daki yatakları işletebilecegi için , si
ze kesin bir cevap veremiyorum . . .  " 

"Öyleyse ," diye sordu Ben Raddle , "Birleşik 
Devletler ile Büyük Britanya arasında bir sınır 
anlaşmazlıgı mı var? . . .  " 

"Evet baylar ," diye karşılık verdi Bay Broll . 
"Sınır olarak yüzkırkbirinci meridyenin se

çildigini sanıyordum . . .  " 

"Gerçekten de seçilmişti baylar ve bu dog
ruydu ; Rusya'nın Alaska'yı Amerika Birleşik 
Devletleri'ne bıraktıgı l 867'den beri , bu merid
yenin sınır olacagı konusunda fikir birligi vardı . "  

"Eh yani ,"  diye devam etti Summy Skim, 
"meridyenlerin Yeni Dünya'da bile yer degiştir
mediklerini düşünüyorum; şu yüzkırkbirinci 
meridyen ne doguya ne de batıya kaymıştır . . .  " 

"Hayır, fakat olması gereken yerde degil gibi 
gözüküyor," diye karşılık verdi Bay William 
Broll , "çünkü iki aydan beri bu konuda ciddi 
tartışmalar ortaya çıktı ve bu meridyen biraz ba
tıya taşınmış olabilir . "  

"Birkaç fersah mı?" diye sordu Summy Skim. 
"Hayır, sadece birkaç yüz metre ,"  diye açık

ladı müdür yardımcısı . 
"Sadece bu kadarcık şey için mi tartışılıyor! " 

diye haykırdı Summy Skim. 
"Fakat bu konuda haklılar da bayım," diye 

karşılık verdi müdür yardımcısı , "Amerikalı olan 
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Amerikalıların olmalıdır, Kanadalı olan da Ka
nadalı kalmalıdır . "  

"Hak talep eden hangi devlet? . . . " diye sordu 
Ben Raddle . 

"Amerika," diye karşılık verdi Bay Broll , "do
guya dogru bir toprak hattı istiyor, Dominion da 
batıya dogru . . .  " 

"Bu tartışmaların bizimle ne alakası var? . . . "  
diye haykırdı Summy Skim. 

"Eger Amerika kazanırsa," diye cevap verdi 
Bay Broll , "Forty Miles Creek madenierinin bir 
kısmı Amerikan olur. . . "  

" 1 29 d a  Amerika'ya mı geçer?" 
"Tıpkı dediginiz gibi ,"  diye karşılık verdi Bay 

Broll ,  "ve bu şartlarda sendika satın alma teklifi
ni geri çeker. "  

B u  kez cevap netti . 
"Fakat en azından," diye sordu Ben Raddle, 

"sınır düzeltme işlemlerine başlandı mı? . . .  " 
"Evet baylar , araziniri nirengilenmesi dikkate 

deger bir titizlikle yürütülüyor . . .  " 
Sonuçta , eger yüzkırkbirinci boylarnda ol

dukça dar bir toprak parçası söz konusuysa ve 
eger iki devlet tarafından ısrarcı talepler yapılı
yorsa, üzerinde tartışılan bu toprak altın açısın
dan zengin demekti ve kim bilir belki de, güney
de Elia Dagı'ndan kuzeyde Kuzey Buz Denizi'ne 
uzanan bu arazi boyunca , federal cumhuriyetin 

-197-



Jules Veme 

de , Dominion kadar yararlanabilecegi zengin bir 
damarlar geçiyordu ! . . .  

"Sonuç olarak, Bay Broll ,"  diye sordu Ben 
Raddle , "eger 1 29 numaralı maden sınınn dogu
sunda kalırsa , sendikanın teklifi geçerli olacak 
mı? . . .  " 

"Kesinlikle . . .  " 
"Ve eger tam tersine batıda kalırsa , sizinle iş 

yapmaktan vaz mı geçmeliyiz? . . .  " 
"Kesinlikle . . .  " 
"Eh öyleyse ," dedi Summy Skim, "biz de baş

kalanna başvururuz; eger madenimiz Amerikan 
topragı haline gelirse , onu dolar karşıligında sa
tanz! "  

Görüşme Summy Skim'in b u  sözüyle bitti ve 
iki kuzen Northem Hotel 'e geri döndüler. 

lzci'yi bularak neler oldugunu haber verdi-
ler. 

lzci , "Ne olursa olsun, baylar, en kısa zaman
da Forty Miles Creek'e gitseniz iyi edersiniz . . .  " 
tavsiyesinde bulundu . 

"Bizim de niyetimiz bu ,"  dedi Ben Raddle , 
"ve hemen yarın yola çıkacagız . . .  " 

"Hem zaten," diye ekledi Summy Skim güle
rek,  "görünen o ki sının düzletme çalışmaları 
çoktan başlamış; bir sonuca ulaştı mı merak edi
yorum . Bir meridyenin yerini degiştirmek biraz 
zor olsa gerek. . .  " 
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"Evet , göreceksiniz ," diye karşılık verdi Bill 
Stell , "fakat 1 29'un komşusu olan 127  numaralı 
madenin sakınılması gereken sahiplerinin oldu
gunu da göreceksiniz . "  

"Evet . . .  Şu Teksaslı Hunter. . .  " dedi Summy 
Ski m. 

"Arkadaşı Malone ve o ,"  diye devam etti lzci , 
"kendilerine ait olan şu 1 2  Tyi işletiyorlar, fakat 
onu satınayı hiç düşünmedikleri için , Alaska ya 
da Dominion topraklannda olmasını umursamı
yorlar . . .  " 

"Umarım," diye ekledi Ben Raddle , "o kaba 
insanlarla hiçbir işimiz olmaz . . .  " 

"Pek de iyi olur," diye dogruladı lzci . 
"Ya siz Bill, siz ne yapacaksınız?" diye sordu 

Summy Skim. 
"Dawson-City'ye bir başka kafile getirmek 

üzere Skagway'e geri dönecegim . . .  " 
"Ne .kadar zaman burada olmayacaksınız? . . .  " 
"Yaklaşık iki ay boyunca . . .  " 
"Dönüş için size güveniyoruz . . .  " 
"Anlaştık baylar, fakat siz de, eger kıştan ev

vel Klondike'ı terk etmek istiyorsanız , vakit kay
betmeyin ."  

-199-



12 

DAWSON-CİTY'DEN SINIRA 

Gerçekte Ben Raddle ve Summy Skim'in iş
lerini tamamlamak için bir gün bile kaybetmeme
leri gerekiyordu . Bu yüksek enlemlerde kutup 
sogugu çabuk geri dönerdi. Haziran ayının ikinci 
haftası başlıyordu. Agustos ayının sonundan ön
ce buzların tekrar gölleri ve nehirleri kapladıgı , 
karlann ve boraların gögü doldurdugu dönemler 
gelirdi . Iki buçuk ay, Klondike bölgesinde güzel 
mevsim ancak bu kadar sürerdi, iki kuzenin, göl 
bölgesinden geçerek Dawson-City'den Skagway'e 
dönmeleri için ya da eger güzergahı degiştirmeye 
karar verirlerse , agzına kadar Yukon'u takip ede
rek Dawson-City'den Saint-Michel'e gitmeleri 
için gereken zamanı ayarlamalan gerekiyordu. 

Gelişlerinin hemen ertesi günü Ben Raddle ve 
Summy Skim, 1 29 numaralı madende kalışla
rının uzayabilecegini öngörerek hazırlıklarını 
tamamladılar, Fon Reliance'dan edinemeyecekle
ri şeyleri edindiler. 
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Üstelik josias Lacoste'un malzemeleri yerinde 
oldugu için, malzeme edinmek ve taşımak, Forty 
Miles Creek'teki madenin işletilmesi söz konusu 
olmadıgı için de , işe adam almak gerekmiyordu. 

Yine de bölgeyi iyi tanıyan bir rehber edin
mek uygun olacaktı . Zaten lzci Dawson-City'de , 
Undeman Gölü'ne geri dönecek olan bir başka 
kılavuz buldugu için, Ben Raddle'a Neluto'yu on
lara bırakınayı teklif etti. Pek konuşkan olmasa 
da, kızılderilinin yaptıklarını görmüşlerdi, ne ka
dar degerli oldugunu biliyorlardı. Yolculukları 
için bundan daha iyi bir seçim yapmalan güçtü 
ve iki kuzen kibarlıgından dolayı Bill Stell'e te
şekkür etmekle yetindiler. 

Fazlasıyla yüksek olan fiyatlara aldırmadan 
erzak edinmekten başka bir işleri kalmamıştı. On 
beş günlük bir süre için gerekli olanlar, donmuş 
ya da tuzlu et, domuz yagı, un, kuru sebzeler, 
çay, kahve , cin ve viski, kolaylıkla edinildi . 

Ulaşım aracına gelince, Ben Raddle kızak ye
rine buz ve kar olmadıgında bile köpeklerin çek
meye alışkın olduklan arabayı tercih etti . Zaten 
bu mevsimde bu hayvanlar o kadar pahalıydılar 
ki , bir köpege bin beş yüz iki bin frank ödemek 
gerekiyordu .  

Dawson-City'yi terk etmeden önce , lzci, üç 
kişinin rahatça yerleşebilecegi ve yükler için de 
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yer olan bir araba edinmekle ilgilenmişti .  
Iki tekerlekli , kapanıp açıiabilen bir deri ten

tesi olan, iniş çıkışlara ve çarpmalara dayanıklı 
bir biçimde yapılmış bu araba bin üç yüz elli 
franga satın alındı ; arabaya koşulacak güçlü bir at 
da yedi yüz frank etti . Atın ne yiyeceğiyle ilgileu
rneye gerek yoktu, çünkü bu mevsimde yollar 
boyunca otlaklar uzanıyordu ve bu şartlarda 
koşum atları koşum köpeklerinden daha kolay 
yiyecek bulabiliyordu. 

Araç gereçlere gelince , Neluto götürülmesi 
şart olanlan gösterdi; Ben Raddle yolculuk için 
hiçbir şeyin eksik kalmarlığına böylece emin 
oldu . 

Bu arada Summy Skim dükkanlan inceleye
rek, fiyatları gözlemleyerek, Dawson-City'nin so
kaklarında filozofça aylaklık etti. Sonuç olarak 
kendisi ve kuzeninin alışverişi Montreal'daki 
satıcılardan yaptığına memnun oldu. 

Ben Raddle'a şunları söyledi: 
"Biliyor musun Ben, Klondike'ın başkentinde 

bir çift ayakkabının fiyatı ne? . . .  " 
"Bilmiyorum Summy." 
"Elli doksan frank arasında. Ya bir çift ço

rap? . . .  " 
"Daha fazla değildir. "  
"On frank. Ya yün çoraplar? . . .  " 
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"Yirmi frank diyelim. "  
"Hayır, yirmi beş ! Ya pantalon askılan? . . .  " 
"Pantolon askısı olmasa da olur, Summy. " 
"lyi de olur. On sekiz frank." 
"T akmayıveririz. " 
"Ya jartiyerler? . . .  " 
"Um urumda degil Summy . . .  " 
"Kırk frank ! Ve iyi dikilmiş bir elbise de 

dokuz yüz frank! Bu inanılmaz ülkede bekar ol
mak kesinlikle daha karlı . "  

"Biz de  bekar kalınz,"  diye cevap verdi Ben 
Raddle, "zenginlik içinde yüzen bir mirasçı 
hanımla evlenmeyi düşünmüyorsan tabii . . .  " 

"Hiç yok degiller Ben . . .  Bonanza ya da Eldo
rado'da verimli bir madene sahip olan serüvenci 
kadınlar da yok degil . Fakat Montreal'den bekar 
aynidım ve oraya bekar olarak dönecegim! .  . .  Ah! 
Montreal . . .  Montreal ! Ne kadar da uzaktayız 
Ben! "  

"Ne yapalım Summy," diye cevap verdi Ben 
Raddle biraz alaycı bir tavırla, "Dawson-City ile 
Montreal arası , tam olarak Montreal ile Dawson
City arası kadar. . . "  

"Ben o kadar emin degilim," diye karşılık ver
di Summy Skim, "fakat bu kısa oldugu anlamına 
da gelmiyor! "  

Elbette Summy Skim hastaneyi ziyaret etmeyi 
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ihmal etmedi. Rahibeler onu her zaman minnetle 
karşılıyorlardı ve o da, işlerini yaptıklarını gör
ünce hayranlık duyuyordu . 

Doktor Pilcox, Summy Skim'le seve seve soh
bet ediyordu ve şu büyüleyici Klondike'ın güzel
liklerini överek, hem öğüt hem de cesaret veri
yordu . 

"Onu seveceksiniz . . .  Onu seveceksiniz ! "  diye 
tekrar ediyordu , "keşke kışın buraları görebilsey
diniz . . .  " 

"O kadar şanslı olmadığımı umarım, doktor! "  
"Bilmiyoruz . . .  bilmiyoruz! "  
Bu  cevabı Summy Skim ciddiye alınıyordu, 

alamazdı da. 
Haziran ayının 9'unda, sabahın beşinde, hay

vanların koşulduğu arabaları , Nothem Hotel 'in 
kapısında hazırdı. Kamp malzemeleri ve erzak 
önceden yüklenmişti. Arabayı Neluto kullana
caktı ve çoktan yerini almıştı . 

"Hiçbir şey unutmayalım," dedi Ben Raddle 
yola çıkarken. 

"Özellikle de iki ay sonra Montreal'e dön
memiz gerektiği için . "  

Dawson-City ile o zamanki sınır arasında yüz 
kırk altı kilometre mesafe vardı. Forty Miles ere
ek'teki 1 29 numaralı maden sınır üstünde oldu
ğuna göre yirmi dört saatte on iki fersah yol alı-
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nabileceği için , üç günden daha kısa sürede yol
culuk tamamlanamazdı . 

Neluto atı fazla yarmamak için yolculuğu 
şöyle düzenlemeyi düşünüyordu: Gün içinde iki 
etap olacaktı; sabah altıdan on bire kadar yol 
alınacak, ardından da iki saatlik bir mola verile
cekti; saat birden altı ya kadar yine ilerlenecek, ar
dından da gece için kamp kurulacaktı. Akarsuyu 
takip eden bu düzensiz yolda bundan daha iyisi 
yapılamazdı . 

Konaklamaya gelince , eğer Ben Raddle ve ku
zeni önce Dawson-City ile Fon Reliance arasında , 
ardından da Fort Reliance ile sınır arasında han
lardan birinde bir oda bulamazlarsa, ağaçlann al
tına bir çadır kurmaktan başka yapılacak bir şey 
yoktu. 

tık iki etap en iyi şartlar altında, oldukça gü
zel bir havada, sıfırın üstünde on derecelik bir sı
caklıkta, doğudan esen hafif bir rüzgarda, hiçbir 
yağmur tehdidi oluşturmayan yüksek bulutlarla 
geçti . Arazi engebeliydi, Yukon'a ya da sol taraf
taki kolianna dökülen dereterin kimi kuzeye 
Fony Miles Creek'e doğru , kimileri ise güneye 
Sixty Miles River'a doğru akıyordu. Dereyi çevre
leyen tepeler bin ayaktan yüksek değildiler; dağ
laleleri , safranlar, ardıçlar yakındaki çayırlarda ve 
vadinin eteklerinde çiçeklenmişti .  Ağaçlara gelin-
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ce, dikenli çalılar, kavaklar, kayın agaçlan , çarn
lar sık ormanlar oluşturmuştu . 

Summy Skim'e, yol boyunca av hayvanlannın 
eksikligini duymayacagı ve hatta Klondike'ın bu 
bölgelerinde genellikle ayılann dolaştıgı söylen
mişti. Ben Raddle ve o, av tüfeklerini getirmeyi 
unutmamışlardı. Fakat ayılara karşı kullanma im
kanlan hiç olmadı . 

Üstelik yöre ıssız degildi. Daglardaki iki yüz 
ayakla sınırlandmlmış madenierde çalıştınlan 
yüzlerce madenciye rastlanıyordu. Bu madenler 
çogunlukla, tıpkı günde ve adam başına bin 
frank veren Bonanza'dakiler gibi verimliydi. 

Araba, yılın bu mevsiminde son derece hare
ketli olan, Yukon'un sag kıyısında, nehrin dirsek 
yaparak kuzeybatıya döndügü yerde kurulmuş 
bulunan Fort Reliance kasabasına ögleden sonra 
vardı . 

Kanada topraklanndaki Fort Selkirk, Fon 
Norman, Fort Simpson, Fon Providence, Fort 
Resolution, Fon Good-Hope , Fon Macpherson, 
Fon Chipewyan, Fon Vermillion, Fon Wrangel 
gibi, Alaska topraklanndaki Fon Yukon, Fon 
Hamlin, Fon Kenay, Fon Monon, Fon Get The
re gibi, Fon Reliance da Hudson Körfezi Şirketi 
tarafından, kürkçülük yapılması ve buralann Kı
zılderili kabilelerine karşı korunması için kurul-
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muştu . Fakat Fort Selkirk ve Fort Yukon da dahil 
pek çogu geçmişteki parlak günlerini yitirmişti .  
Klondike'ta altın madenierinin keşfedilmesinden 
beri ikmal deposu haline gelmişlerdi. Fakat Ben 
Raddle Dawson-City'den erzak almakla iyi 
etmişti , çünkü Fort Reliance'ta alışveriş çok daha 
pahalıya mal olabilirdi. 

lki kuzen Fort Reliance'ta, teftişten dönmekte 
olan Yukon topraklannın valisiyle karşılaştılar. 
Momreal'deki bir takım resmi görevlileri referans 
gösterdiler, yabancılada dolu bu bölgede daha iyi 
referans gösterilemezdi. Binbaşı james Walsh on
lan çok kibar bir biçimde karşıladı, iki kuzen de 
ne kadar müteşekkir olduklannı dile getirdiler. 

Elli yaşlannda, çok iyi bir yönetici olan bu 
adam, iki yıldır bu bölgede bulunuyordu. Dami
nion yönetimi , akını kısa sürede bitecek gibi gö
zükmeyen göçmenlerin altın yataklan nı istila et
meye başladıgı dönemde onu buraya göndermiş
tL 

Görev zordu. Göçmenler ya da sendikalara 
verilecek araziler, madenierin parsellenmesi, ver
gilerin tahsil edilmesi , Kızılderiliterin itirazlanna 
hatta direncine karşın istila edilen bölgede düze
nin saglanması konusunda pek çok sorunla kar
şılaşılıyordu . 

Yeni altın yataklannın keşfedilmesiyle artan 
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sıkıntılara bir de yüzkırkbirinci meridyen 
konusundaki anlaşmazlık ekleniyördu. Yeni bir 
nirengileme işlemi gerekiyordu . Klondike'ın bu 
batı bölgesinde james Walsh'ın bulunmasının ne
deni de buydu. 

Ona göre , her ne kadar çözümü matematiksel 
olsa da, meridyenin yerinin düzeltilmesi sorun 
yaratacaktı. Yüzkırkbirinci meridyen ancak ol
ması gereken yerde olabilirdi. 

"Peki kim çıkardı bu sorunu, Bay Walsh? . . .  " 
diye sordu Ben Raddle . 

"Amerikalılar," diye cevap verdi bölge valisi . 
"Alaska'nın henüz Rusya'ya ait oldugu zamanlar
da yapılan işlemin, gerektigi gibi gerçekleştiril
medigini ileri sürüyorlar. Onlara göre yüzkırkbir
inci meridyenin gösterdigi sınır doguya taşınma
h ki bu da Yukon'un sol yakasındaki kollan üze
rinde bulunan madenierin büyük bir kısmının 
Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi anlamına 
geliyor." 

"Ve digerleriyle birlikte," diye ekledi Summy 
Skim, 'josias Lacoste'un bize miras bıraktıgı 1 29 
da . . .  " 

"Kesinlikle baylar. "  
"Dolayısıyla," dedi Ben Raddle , "bize satın al

mak için teklif vermiş olan sendika , sorun hallol
madıkça , bunu gerçekleştirmeyi reddediyor." 
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"Bunu biliyorum baylar, "  diye cevap verdi ko
miser, "sıkıntı çektiginizi anlıyorum . . .  " 

"Peki Bay Walsh, düzeltme işleminin yakın 
zamanda tamamlanacagını düşünmek için ne
denleriniz var mı?" diye devam etti Summy Skim. 

"Size verebilecegim tek cevap şu , "  diye açıkla
dı Bay Walsh, "bu iş için oluşturulan komisyon 
haftalardır çalışma yapıyor ve kıştan evvel iki 
devlet arasındaki sınırla ilgili kesin bir sonuca va
nlacagını umuyoruz. "  

"Peki size göre , Bay Walsh,"  diye sordu Ben 
Raddle , "bir hata yapıldıgı dogru mu ve bir dü
zeltme yapılması gerekiyor mu?" 

"Bana ulaşan bilgilere göre hayır baylar, bana 
öyle geliyor ki bazı Amerikan sendikalan Domi
nion ile pis bir kavga çıkartmak için ugraşıyor
lar . . .  " 

"Belki de bu," diye ekledi Summy Skim, 
"Klondike'ta düşündügümüzden daha fazla süre 
kalmamıza yol açar . . .  " 

"Baylar," diye cevap verdi Bay Walsh, "ko
misyonun çalışmalannı hızlandırmak için elim
den geleni yapacagım. Fakat size itiraf etmeliyim 
ki , çalışmalar sınıra komşu bazı madenierin sa
hipleri tarafından kimi zaman kötü niyetle engel
lenıneye çalışılıyor. Özellikle de 1 27 . . .  " 

"Bizimkinin yakın�nda ! "  diye haykırdı 
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Summy Skim. 
"Gerçekten de . "  
"Hunter adındaki bir Teksaslı . . .  " 

"Kesinlikle . Ondan bahsedildigini duydunuz 
mu? . . .  " 

"Dahası var, Vali Bey, Vancouver'da gemiden 
inerken, o kaba adamın konuştugunu duyduk. . .  " 

"Görüyorum ki onu tanıyorsunuz. Kaba ve 
sert biridir, yanında da Malone adında, onunla 
aynı kökenden biri vardır hep ,  söylenenlere 
bakılırsa Malone da beş para etmezmiş . "  

"Peki," diye sordu Ben Raddle , "bu Hunter 
düzeltmenin yapılmasını en çok isteyenlerden bi
ri mi yoksa, Bay Walsh? . . .  " 

"Bu kesin, Bay Raddle ve Dominion otorite
sinden kurtulmak için madeninin Amerikan top
raklannda olmasını istiyor. Yukon'un sol yakası 
ile şimdiki sınır arasındaki yatakların sahiplerini 
de kışkırtıyor. Sının bu nehrin kıyısına getirince , 
bütün sahil şeridi Birleşik Devletler' e ait olacak ve 
bir Teksaslı da kendi ülkesinde bulunuyor ola
cak. Fakat size tekrar ediyorum, Amerikalılann 
davayı kazanacagından şüpheliyim, Hunter elin
den gelen her şeyi yapacaktır. Yine de size ögü
düm, eger mümkünse, polisle daha şimdiden gö
rülecek hesabı olan bu berbat maceraperestlerle 
hiçbir ilişkiniz olmasın . . .  " 
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"Bu konuda hiç endişelenmeyin, Sayın Vali ,"  
diye cevap verdi Summy Skim. "Biz Klondike'a 
129'un çamurlarını yıkamaya degil, onu satmaya 
geldik ve bunu yapar yapmaz Chilkoot yoluna 
tekrar koyulacagız, ardından da Vancouver'dan 
Montreal'e demiryolu ile . . .  " 

"Eh o zaman baylar," diye cevap verdi bölge 
valisi , "Forty Miles Creek'e kadar size iyi bir yol: 
culuk dilemekten başka yapabilecegim bir şey 
yok,  eger size yardımcı olabileceksem, bana gü
venebilirsiniz . "  

"Size teşekkür ederiz Bay Walsh,"  dedi Ben 
Raddle . 

"Şu yüzkırkbirinci meridyen sorununun çö
zümünü telgrafla biraz hızlandırsanız, "  diye ekle
di Summy Ski m . . .  

"Maalesef, bu bana baglı degil ! .  . .  " diye karşılık 
verdi Bay Walsh. 

Bölge valisinin, Dawson-City'ye geri dönmesi, 
iki kuzenin de batıya yönelmesi gerektigi için, 
Summy Skin ve Ben Raddle izin isteyip ayrıldılar. 

Ertesi gün araba yola koyuldu. Neluto , nehri 
bir sal üzerinde geçtikten sonra, neredeyse bütün 
yol boyunca Yukon'un sol yakasında ilerledi . 

Gökyüzü bir gün öneeye göre daha az güzel
di . Kuzeybatı rüzgarıyla birkaç kez şiddetli rüz
garlar esti .  Fakat arabanın tentesinin altında ko-
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rumalı olan kuzenler hiç sıkıntı çekmediler. 
Neluto atını daha hızlı süremiyordu, bunda 

da haklıydı, çünkü onu mümkün oldugu kadar 
kontrol altında tutmak istiyordu. Yol çok engebe
li hale gelmişti .  Tekerleklerin açtıgı çukurlar, ay
lardır içlerinde bulunan buzlar eridikten sonra 
kaçınılması güç sarsıntılara neden oluyorlardı, 
anan çok araba tehlikeye giriyordu . 

Bölge ormanlıktı, her tarafta çam, kavak, ka
yın agaçlan vardı . Madencilerin, kendi ihtiyaçla
rı, ya da maden ocagı için hiç odun sorunlan ol
muyordu. Zaten bu bölgede topragın derinlikle
rinde altın kadar kömür de vardı. Fort Cu
dahy'nin altı kilometre aşagısında Coalcreek'te, 
sonra oradan on üç kilometre ötede Cliffecre
ek'te, onun dokuz kilometre uzagında Flatecre
ek'te , ancak yüzde beş oranında kül bırakan çok 
degerli taşkömürü yataklan keşfedilmişti . Daha 
önce aynı tür kömürden Five Fingers havzasında 
da bulunmuştu. Bu taşkömürü, saatte bir ton 
odun tüketen buharlı gemilerde odunun yerini 
başarıyla alacaktı . Altın madenieri tükendikten 
sonra kömür ocagı işletmecileri gelirse belki bu , 
bölge için yeni bir hareketlilik fırsatı olabilirdi. 

O günün akşamı, çok yorucu geçen ikinci eta
bın sonunda, Neluto ve arkadaşları Yukon'un sol 
kıyısında bulunan Fort Cudahy'ye vardılar; çadır 
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yerine , begenirlerse geceyi bir handa geçinneyi 
umuyorlardı . 

Fort Cudahy 1892 yılında, Yukon altın bölge
sinin ihtiyaçlannı karşılayan Alaska Commerci
al'a rakip American Trading and Transportation 
Co . tarafından kurulmuştu . Constantine kalesi ile 
güvenligi saglanan kasaba, Forty Miles Creek'in 
agzında yer alıyordu . 

Buranın madenieri de çok zengindi. Sixty Mi
les River'ın bir kolu olan Miller Creek'teki , Ame
rika topraklanndaki Forty Miles Creek'in küçük 
alt kollan olan Morse ve Davis'deki maden ocak
lan sayılabilirdi . Bazılan Bonanza ile boy ölçüşe
bilecek durumdaydı. 

Araba Fort Cudahy'de ikinci etabını bitirdigin
de akşam saat altıydı, iki kuzen kendilerine bir 
bannak aramaya koyuldular. 

Atlı polis müfrezesi şefinin tavsiye etmese de 
işaret ettigi bir hana gittiler. Polis kasabanın için
de bulunuyordu ve büyük nehrin sol kıyısı ile sı
nır arasındaki bölge görev alanıydı . 

Herhangi bir yatakta birkaç saatlik bir uyku 
arzu eden Ben Raddle ve Summy Skim ne ücreti 
ne de konforu dert ettiler ve gece iyi kötü geçti . 

Fort Cudahy'den çıkarken Yukon o zamanlar 
haritalarda gösterildigi gibi , yüzkırkbirinci me
ridyenle kesiştigi noktaya kadar kuzeybatıya dog-
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ru devam ediyordu . Forty Miles Creek'e gelince , 
adından da anlaşılacagı gibi kırk mil uzunlugun
daydı, yukanlarda güneybatıya dogru çok kıv
rımlı bir hat izleyerek ormanlar ve tepelerin bu
lundugu bölgeden geçiyordu . Sınıra kadar uzun
lugu yaklaşık yetmiş kilometreydi ve bu mesafe
nin otuz kilomerresi Britanya topraklarında, kırk 
kilomerresi ise Amerikan topraklanndaydı . Yu
kon, Sixty Miles River ve nehre sol kıyısından 
katılan diger akarsular gibi Forty Miles Creek de 
söz konusu tartışmalı meridyeni burada kesiyor
du . 

Neluto sabahın erken saatlerinde yola çıka
rak, josias lacoste'un roadenine akşam varmayı 
planlıyordu. Bu iki günlük yolculugun pek yor
madıgı belli olan atma bol miktarda yem vermiş� 
ti. Zaten büyük çaba göstermesi gerekseydi hay
van bunu gösterirdi ; bu güçlü hayvan iki kuzenin 
l 29'da geçirdigi süre boyunca onlarla kalacaktı . 

Ben Raddle ve Summy Skim ham sabah saat 
üçte terk ettiklerinde güneş çoktan yükselmişti . 
On gün içinde gündönümü olacaktı ve güneş çok 
kısa bir an için ufukta kaybolacaktı . 

Araba Forty Miles Creek'in kıvnmlı sol kıyısı
nı takip ediyordu , kimi zaman nehir tepeler ara
sındaki derin bagazlardan geçiyordu . Bölge hiç 
de ıssız sayılmazdı . Her tarafta dag ve nehir ma-
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denleri işliyordu. Kıyının her kıvnmında, kayak
larda, üzerlerinde büyük rakamlarla madenierin 
numaralannın yazılı oldugu sınır direkleri vardı. 
Kullanılan malzemeler hiç de karmaşık degildi: 
Genellikle kol gücüyle ya da akarsulann yolu çe
virilerek çalışılıyor, pek az makineden yararlanı
lıyordu. Madencilerin çogu, ister kendi hesaplan
na çalışsınlar, ister işçilik yapsınlar, kuyulardan 
çamurlan çıkartarak tepsi ya da eleklerle çalışı
yorlardı . Işler sessizce yapılıyordu, sesler yüksel
digi , sevinç çıglıklan duyuldugu zaman, bunun 
anlamı degerli bir külçe bulunduguydu. 

Ilk mola saat ondan öglene kadar sürdü, çün
kü çok fazla koşturolmuş atın biraz dinlenıneye 
ihtiyacı vardı ve çayırda odaması için serbest bı
rakılmıştı. Ben Raddle ve Summy Skim konserve, 
peksirnet ve kahveden- oluşan yemeklerini bitir
dikten sonra pipo içtiler. 

Neluto ögleden biraz sonra yola koyuldu , ara
bayı hızla sürerek akşam yedi civadannda 129 
numaralı madene vardı. 

Madenin yeni sabipleri 2 Nisan'da Mentre
al'den ayrılmış ve ı ı Haziran'da, iki buçuk aydan 
kısa bir sürede, yolculuklarının sonuna varmış
lardı . 
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129 NUMARALI MADEN 

F ony Miles Creek burada hafifçe doguya dog

ru kıvnlıyordu. Yaklaşık dört yüz metrelik dirse

ginde direklerle belirlenmiş bir dizi maden bulu

nuyordu. Bölgenin maden kanununda şu madde 

geçmekteydi: 

"On dolar karşılıgında bir yıl geçerli özel av-ba

lıkçılık-madencilik ruhsan taşıyan ve on sekiz 

yaşını doldurmuş her bireyin, nehir kıyısında iki 

yüz elli ayak uzunlugunda bir maden işletmeye 

hakkı vardır; su seviyesinin üç ayak üzerinden 

yatay bir çizgi çekildiginde paralel kenar biçimli 

işbu madenin genişligi bir kıyıdan öbür kıyıya ka

dar bin adımı geçemez. "  

josias lacoste'un sahibi oldugu , Forty Miles 

Creek'in en yukansında, Klondike topraklarında 

bulunan 1 29 numaralı maden de bu yasaya göre 

düzenlenmişt i .  Alaska-Kanada sınınna komşuydu , 

iki tarafındaki direklerden birinde numarası , dige

rinde ise veriliş tarihi yazılıydı. 
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Bu maden, nehir madeni tanırnma giren 

madenler gibi, nehrin sadece sag kıyısında yer alı

yordu. 

Görüldügü gibi l 29'un batı sının, ülke sınınyla 

belirleniyordu ve eger komisyon sının doguya taşı

maya karar verirse , 129  artık Dominion toprakla

nnda yer almayacaktı. Bu yüzden yüzkırkbirinci 

meridyenin yerinin kesin olarak belirlenerek dü

zeltilmesi işlemiönem taşıyordu. Bu durum büyük 

ihtimalle sadece josias l.acoste'unkini degil, Klon

dike'ın sınıra yakın yerlerindeki bütün maden 

ocaklarını ilgilendiriyordu . 

1 29 numaralı madenin ötesinde kuzeye dogru , 

yüksekçe iki tepe arasında iki tarafı kayın ve 

kavaklarla kaplı yeşil bir çayır uzanıyordu. Forty 

Miles Creek'in suları da, yükseltilerle çevrili bir va

diden, normal seviyede , fakat oldukça hızlı akıyor

du. Pek çok yerde madencilerin evleri , barakalan 

ya da kulübeleri görünüyordu ve iki üç kilomet

relik bir alanda yüzlerce işçi çalışıyordu. 

Sınınn öbür tarafında , Amerika topraklannda 

da benzer yerleşimler vardı. Sadece vadi yukanda 

biraz daha genişliyordu . Nehir madenierinin dışın

da, daglarda da maden ocaklan vardı; bu ocakların 

büyüklügü bin adımı aşmasa da iki yüz elli ayak

tan fazlaydı . 

Ben Raddle'ın ve Summy Skim'in bildigi gibi 
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1 29 ile 1 27 ,  iki ülkenin düzeltilmesi talebinde bu
lundugu meridyenin iki tarafında , birbirine komşu 
idi .  1 2 7 ,  burayı bir yıldır işleten ve ikinci mevsimi
ne başlamak üzere olan Teksaslı Hunter'a aitti . Iki 
kuzen anık onu tamdıklanna göre , komşusu josi
as Lacoste'la anlaşmazlıga düştügünden şüphe et
miyorlardı . 

l 29'a gelince , josias Lacoste tarafından kuralla
ra uygun bir biçimde satın alınmıştı . Keşfi açıklan
mış, devlet tarafından onaylanmış, gerekli süreler 
içinde Dominion'un maden komiserligine yıllık 
yetmiş beş frank karşıligında kaydettirilmişti. 
Ayrıca ,  kraliyet hakkı olarak çıkanılan altının 
yüzde onu devlete veriliyordu ; madenin verimi 
konusunda sahtecilik yapılırsa bunun cezası 
kamulaştırmaydı. josias Lacoste , güzel mevsimde 
yetmiş iki saat işletilmeyen madenin kamulaştinl
ması ile ilgili yasal tuzaga da düşmemişti. Ölümün
den beri ,  vansleri mirası devralana kadar işler dur
durulmuştu . 

Maden, josias Lacoste tarafından on sekiz ay 
boyunca işletilmiş ve sonuçta pek gelir saglanama
mıştı .  Kuruluş,  işçi alımı, taşıma, vb . masrallan 
çok fazla olmuştu . Fony Miles Creek'in ani bir taş

ması sırasında da çalışmalan aksatan büyük hasar 

olmuştu . Kısacası , ölüm kapıyı çaldıgında l 29'un 

masraflarını yeni yeni çıkanıyordu .  
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Fakat bilindigi gibi, böyle tesadüfe baglı işlerde 

madenciler asla umutlannı yitirmez, her an zengin 

bir damara rastlamak, birkaç degerli külçe bulmak, 

bin dört bin frank getirecek bir tepsi çamur elernek 

hayaliyle yaşarlar . . .  

Sonuçta , belki de josias l..acoste elindeki kısıtlı 

malzerneye ragmen başanlı olabilirdi. Delgi kullan

mıyor, ortalama beş altı ayak kalınlıgındaki altın 

damanna, on beş yirmi ayak derinliginde çukurlar 

kazıyordu . 

Madenin işletmesiyle ilgili bütün bilgiler, josias 

l..acoste'un ustabaşısı tarafından verildi. lşlerin 

durdurulmasından ve personelin işten çıkartılma

sından beri, madenin, ister varisler, ister yeni sahi

bi tarafından tekrar işletilmeye başlanmasını bekle

yerek nöbetçilik yapıyordu . 

Ustabaşının adı Lorique'ti . Kırk yaşlannda, 

Fransız kökenli bir Kanadalı'ydı . Yukon topraklan

na gelmeden önce İngiliz Kolombiyası ve Kalifomi

ya'da yıllarca çalıştıgı altın yataklannda çok dene

yim kazanmıştı. Hiç kimse 1 29'un son durumu, 

elde edilen ve edilecek kazanç , madenin gerçek 

degeri hakkında Ben Raddle'a bu kadar kesin bilgi

ler veremezdi. 

Lorique öncelikle , görünen o ki uzun süre 

Forty Miles Creek'te kalacak olan Ben Raddle ve 

Summy Skim'in yerleşmeleriyle ilgilendi . Kamp ça-
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dınnın yerine , josias lacoste'un kendisi ve ustaba

şısı için yaptırdıgı evde , mütevazı fakat en azından 

temiz bir odayı tercih ettiler. Vadinin girişinde, 

kavak ve kayın agaçlannın anasında inşa edilmiş 

ev, havalann iyi gittigi yılın bu mevsimi için yeter

li bir bannak saglıyordu. Zaten kış aylannda , yani 

yedi sekiz ay boyunca kapalıydı. Çalışanlara izin 

verildiginde, josias lacoste ile Lorique Dawson

City'ye geri dönüyorlar ve çalışmalara yeniden baş

lanabilecek zamanı orada bekliyorlardı. 

Şimdi ise , madencilerin ve işçilerin gece gün

düz durmadan çalıştıklan bu mevsimde 129,  sahi

binin öldügü dön aydan beri yüz üstü bırakılmış

tı. 

Yiyecekler konusunda, ustabaşı misafirlerine 

karşı malıcup olmayacaktı .  Klondike'ın her yerin

de oldugu gibi bu bölgede de erzak saglayan şir

ketler vardı. Dawson-City'deki bürolan aracılıgıyla 

Yukon'dan aşagı madenlerdeki işçiler ve maden sa

hiplerine malzeme taşıyor;  çeşitli tüketim 

mallannın fiyatianna ve işçilerin kalabalıklıgına 

bakılırsa , büyük karlar saglıyorlardı. 

Fony Miles Creek'e gelişlerinin enesi günü 

Ben Raddle ve Summy Skim, Lorique'in rehberli

ginde maden ocagını ziyaret ettiler, kışın 

buzlanndan kurtulmuş, dibinde degerli çamurun 

biriktigi kuyulara baktılar. 
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Lortque onlara , dayılannın bazı formaliteleri 

yerine getirip vergileri ödeyerek l 29'u elde 

etmesinin ardından madenin işletildiği ilk zaman

lan anlattı . 

"Bay Lacoste , "  dedi, "öncelert elli kişilik perso

nelini dere kıyısında kuyu kazınada kullanmıyor

du. Kanun gereği, sadece yüzey kazılıyordu . Ancak 

ilk mevsimin sonunda maden tabakasında kuyular 

açılmaya başladı . "  

"Kaç tane açıldı?" diye sordu Ben Raddle . 

"On dört , "  diye cevap ver�i ustabaşı . "Her bin

nin, sizin de gördüğünüz gibi dokuz ayaklık bir 

ağzı vardı. Bu durumda bırakıldılar ve işletmeye 

başlamak için çamuru çıkanmak yeterli olacak. . . " 

"Peki," diye sordu Summy Skim, "kuyulan aç

madan önce toprağın kazılması ne kadar kazanç 

getirdi? Vertın harcamalan karşılıyor muydu? . . .  " 

"Kesinlikle hayır bayım," diye cevapladı Lort

que, "sadece kum ve çakıllann yıkandığı bütün 

altın yataklannda bu durum böyledir. " 

"Sadece elek ve tepsiyle mi çalışıyorsunuz?" di

ye sordu Ben Raddle . 

"Sadece tepsi ve elek baylar, bir elekte on beş 

franktan fazla kazandığımız pek azdır . . .  " 

"Dediklertne göre Bonanza madenlertnde ," di

ye haykırdı Summy Skim, "iki üç bin frank 

kazanılıyormuş . . .  " 
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"Bunun bir istisna olduguna inanın,"  diye açık

ladı ustabaşı, "eger onalama yüz franksa , bundan 

tatmin olmak gerekir! l 29'a gelince , altı yedi fran

gı hiç aşmadı; işçi yevmiyeleri saat başına yedi 

buçuk frangı bulduguna göre . . .  " 

"Üzücü bir sonuç! "  dedi Summy Skim. 

Bunun üzerine Ben Raddle şu soruyu sordu: 

"Kuyulan kazmak için neden bu kadar zaman 

beklediniz? . . .  " 

'�Yavaş yavaş içeriyi dolduran suyun," diye ce

vap verdi Lorique, "donması gerekir. Duvarlan tu

tan ve çökmeye neden olmadan başka kuyular kaz

maya imkan tanıyan saglam bir tür istinat duvarı 

oluşturur. " 

"Demek ki,"  dedi Ben Raddle , "kuyulan kullan

mak için kışın geçmesi gerekti. . .  " 

"Aynen öyle yaptık Bay Raddle ,"  diye cevap 

verdi ustabaşı. 

"Kuyuların derinligi ne kadar? . . .  " 

"On on beş ayak, yani genellikle altın 

çökehisinin rastlandıgı ta bakaya kadar. " 

"Ya bu tabakanın kalınlıgı genellikle ne kadar

dır? . . .  " 

"Yaklaşık on ayak. "  

"Çıkartılan bir ayak küp çamur kaç tepsi 

demek? . . .  " 

"Aşagı yukarı on; iyi bir işçi bir günde yaklaşık 

-222-



Altın Volkanı 

yüz tepsi yıkaya bilir." 
"Öyleyse kuyulannız şimdiye kadar hiç işe ya

ramadı mı?" diye sordu Ben Raddle . 
"Bay josias Lacoste öldügünde, her şey kulla

nılmaya hazırdı ama çalışmalar askıya alındı . "  
Bu bilgiler Ben Raddle'ı qgilendiriyorsa, kuze

ninin de biraz ilgi duydugu besbelliydi. Mümkün 
oldugunca iyi ögrenilmesi gereken, 129'un dege
riydi; fakat ilk işletme mevsimindeki verimliligine 
dayanarak deger biçilemezdi. Soru ustabaşına so
ruldu. 

"Yaklaşık otuz bin franklık altın çıkardık," diye 
cevap verdi ustabaşı, "ve harcamalar bunu aşagı 
yukan tüketti . Fakat Forty Miles Creek darnannın 
iyi olduguna hiç şüphem yok ve komşu madenier
de kuyular kullanıldıgında büyük verim elde edil
di. " 

"Eh pekala Lorique ," dedi Ben Raddle , "şüphe
siz bir Chicago sendikasının bize bir teklif yapugı
nı da biliyorsunuzdur . . .  " 

"Biliyorum bayım, görevliler üç ay önce burayı 
ziyarete geldiler . . .  " 

"Öyleyse ," diye devam etti Ben Raddle, "sizce 
1 29'un degeri ne olabilir?" 

"Forty Miles Creek'teki başka madenierden 
alınan sonuçlara dayanarak, iki yüz bin franktan az 
olmayacagını söyleyecegim . . .  " 
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"Kaça satın alınmıştı?" 

"Bay josias Lacoste elli bin frank ödemişti . "  

"Iki yüz bin frank," ·dedi Summy Skim. "Tan-

nın, güzel bir rakam bu, eger bu parayı alırsak yol

culuga çıktıgımıza hiç de pişman olmayız. Fakat sı

mr sorunu kesin olarak çözülmedigi sürece, sendi

kanın teklifi geçerli degil . "  

"Ne önemi var," diye cevap verdi ustabaşı, " 1 29 

ister Kanada topraklannda olsun, ister Alaska top

raklannda, degerinden hiçbir şey kaybetmez . . .  " 

"Söylediginiz dogru," diye açıkladı Ben Raddle , 

"fakat nedense teklifierin geri çekildigi de .dogru . . .  " 

"Lorique," diye sordu Summy Skim ustabaşına , 

"bu düzeltme yakın zamanda yapılacak mı, biliyor 
7 " musunuz . . . .  

"Size tek bir cevap verebilirim," diye açıkladı 

Lorique, "komisyon çalışmalara başladı. Ne zaman 

bitirirler, bunu içlerinden hiçbirinin cevaplayabile

cegini sanmıyorum. Zaten, Klondike'taki en ünlü 

kadastrocu olan, deneyim sahibi Bay Ogilvie'den 

yardım alıyorlar . . .  " 

"Peki bu işlemlerin sonucunun ne olacagım dü

şünüyorsunuz?" diye sordu Ben Raddle . 

"Eger sınır olması gereken yerde degilse , onu 

batıya taşımak gerekecek," diye cevap verdi usta

başı . 

"Bu durumda l 29'un Darninian sınırlan içinde 
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olması garanti ,"  diye bir sonuç çıkardı Summy 

S kim. 

"Aynen dediginiz gibi ,"  diye açıkladı Lorique . 

O zaman Ben Raddle, komşu maden 1 2  ?'nin 

sahibiyle josias Lacoste arasındaki ilişkileri sordu. 

"Şu Teksaslı ve arkadaşı ," diye karşılık verdi 

ustabaşı, "Hunter ve Malone ile mi? . . . "  

"Kesinlikle . "  

"Tannm, baylar, size açıkça söyleyebilirim ki, 

son derece tatsız ve kaba davrandılar. Onlar iki 

Amerikalı hayduttur. Her konuda kavga çıkarmak 

için ugraştılar, bıçaklannı kemerlerinden seve seve 

çeker onlar! Hatta son zamanlarda hep belimizde 

tabancamızla çalıştık. Pek çok kereler onlann akıl

lannı başianna getirmek için polis işin içine gir

di. . .  " 

"Zaten Fon Cudahy'de rastladıgımız atlı polis 

şefi de bunu söylemişti , "  diye açıkladı Ben Raddle . 

"Polis daha pek çok kere müdahale edecektir. 

Biliyor musunuz baylar, o iki namussuz buralar

dan kovulduklan zaman rahat edecegiz ancak. . .  " 

"Nasıl kovulacaklar?" diye sordu Summy Skim. 

"Bundan kolay ne var, bana inanın baylar, eger 

sınır daha batıya taşınırsa, o zaman 127 Kanada sı-

nın içinde kalacak ve Hunter, Kanada yönetiminin 

bütün taleplerine uymak zorunda kalacak. " 

"Ve tabii ki ," diye dikkatlerini çekti Summy 
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Skim, "o, yüzkırkbirinci meridyenin doguya taşın
masından yana, degil mi? . . . "  

"Tabii ki ," diye cevap verdi ustabaşı, "sınırdaki 
bütün Amerikalılar hem Forty Miles Creek'tekileri 
hem de Suny Miles Creek'tekileri ayaklandırdı. 
Birçok kez topraklanmızı istila etmeye ve maden
lerimizi elimizden almaya kalktılar. Onlann bu ka
dar ileri gitmesine neden olan Hunter ve Malo
ne'du . Ottawa yönetimi şikayetlerini Washington'a 
bildirdi, fakat Birleşik Devletler Hükümeti bunu 
incelemek için pek de acele eder gibi gözükmü
yor . . .  " 

"Büyük ihtimalle ," dedi Ben Raddle, "sınır so
rununun çözülmesini bekliyordur." 

"Herhalde öyledir Bay Raddle , l29'u elden çı
kanmayı beklerken, dikkatli olmanız gerekiyor. 
Hunter'ın yeni sahipterin Fony Miles Creek'e gel
digini ögrenince , kötü birşeyler yapıp yapmayaca
gını kim bilebilir . . .  " 

"Uyanldık, Lorique," diye cevap verdi Summy 
Skim, "bu serserilere hak ettikleri gibi davranaca
gız ! "  

Maden ocagının kuzey sınınna kadar tırman
dıktan sonra iki kuzen ve ustabaşı akarsunun sol 
yakasına kadar indiler. Orada iki madeni birbirin
den ayıran sınır direklerinin yanında durdular. 
l29'un terk edilmiş olmasına karşılık, 127 tam ola-
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rak aktif gözüküyordu. Hunter'ın adamlan yukan 
tarafta açılmış kuyularda çalışıyorlardı. Yıkanan 
çamur arklardan Forty Miles Creek'e kanşıp 
sürükleniyordu . Nehirden aşagı inmekte olan bir
kaç tekne görünüyordu . Elbette bu tekneler 
gümrügün çok katı gözetim altında tuttugu sınırda 
gereken vergileri ödemişlerdi. 

Ben Raddle ve Summy Skim, 127  numaralı 
madenin işçilerinden oluşan kalabalıgın ortasında 
boş yere Hunter ve Malone'u bulmaya çalıştılar. 
Ama göremediler. Lorique'e göre iki Amerikalı ma
den ocagında birkaç gün geçirdikten sonra Alas
ka'da yeni altın yataklannın bulundugu söylenilen 
yere, batıdaki bölgelere gitmiş olmalıydılar. 

Madeni gezmeleri bitince , iki kuzen ve ustaba
şı yemegin . hazır oldugu eve geri döndüler. Nelu-' 
to'yla ilgilenmelerine hiç gerek yoktu. Kızılderili'ye 
araba yetiyordu ; atla da ilgileniliyordu. 

Yemek bitince Summy Skim, Ben Raddle'a ne 
yapmayı düşündügünü ve l 29'da daha uzun süre 
kalmayı planlayıp planlamadıgını sordu. 

"Artık madeni biliyorsun," dedi, "hangi durum
da ve ne kadar degerde oldugunu biliyorsun. Bura
da kalarak daha fazlasını ögrenebilecegini sanmı
yorum . . .  " 

"Ben aynı fikirde degilim," diye cevap verdi Ben 
Raddle. "Ustabaşıyla uzun uzun konuşmam, josias 
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Dayı'mızın hesaplarını incelernem gerekiyor; hem 

maden ocagımızda kırk sekiz saat kalmamızın çok 

fazla oldugunu sanmıyorum . . .  " 

"Kırk sekiz saatte anlaştık," dedi Summy Skim, 

"sen hesaplan incelerken, ben de biraz çevrede av

lanırım . . .  " 

"Tabii, kaybolmamak ve kötü bir karşılaşmaya 

maruz kalmamak şanıyla . . .  " 

"Sakin ol Ben, buraları iyi bilen, cesur Neluto 

ile birlikte giderim . . .  " 

"Ne istersen onu yap, çünkü, tekrar ediyorum, 

burada birkaç gün daha kamp yapmanın zorun

lu . . .  " 

"Bak sen! "  dedi Summy Skim gülümseyerek, 

"kırk sekiz saat şimdi birkaç gün oldu . . .  " 

"Tabii öyle , "  diye devam etti Ben Raddle , "hat

ta işçilerin çalıştıklarını görsem . . .  benim yanımda 

birkaç elek yıkasalar . . .  " 

"Hey! Dikkat et Ben ! "  diye haykırdı Summy 

Skim, " l 29'u işletmeye degil, sadece madenin ne 

kadar ettigine bakmaya geldik. .. " 

"Anlaştık, Summy, anlaştık Yine de unutma, 

roadenimizi satmamız şu anda mümkün degil . Dü

zeltme komisyonunun işlerini bitirmesi , kadastro 

raporunun hazırlanması gerekiyor . . .  ve bu arada 

Lorique'in madeni işletmeye başlamaması için bir 

sebep göremiyorum . . .  " 
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"Öyleyse ,"  dedi Summy Skim , "şu lanet olası 

meridyen gerçek yerini bulroadıkça buraya kök 

saldık demektir . . .  " 

"Zaten bu zamanı başka nerede geçirebiliriz ki , 

Summy? . . .  " 

"Dawson-City'de , Ben . . .  " 

"Orada daha mı rahat oluruz? . . .  " 

Summy Skim cevap vermedi . Kuzeninin için

deki işe girişme arzusu ile yanıp tutuştuğunu his

sediyordu . . .  Ve bir kere tadını aldıktan sonra , josi

as Dayı'nın izinden gitmeyecek miydi? . . .  

"Ah!  Hayır! " diyordu kendi kendine Summy 

Skim, "gerekirse zor kullanarak onu bu işten vaz

geçireceğim ! "  

Sonra tüfeğini aldı , Neluto'yu çağırdı v e  ikisi 

birlikte evden aynlıp vadiyi kuzeye doğru tırman

maya başladı. 

Üstüne üstlük Summy Skim hiç yanılmazdı; 

eline bir fırsat geçtiğine göre, Ben Raddle bir ma

den ocağının, hele kendi mülkü haline gelmiş bir 

maden ocağının nasıl işletildiğini araştırmaya karar 

vermişti. Montreal'den aynlırken mühendis kesin

likle 1 29'un değerini öğrendikten sonra madeni 

satınayı düşünüyordu. Fakat işte beklenmedik bir 

durum, Fony Miles Creek'te belki de birkaç hafta 

daha kalmak zorunda bırakacaktı onu . . .  Hazır ku

yulan kullanma, verimliliği denetleine arzusuna 
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nasıl karşı kayacaktı? . . .  Hem josias Dayı iyi sonuç
lar elde etmek için gereken her şeyi yapmış mıy
dı? . . .  Altın arayıcılannın çok ilkel olan eski yön
temlerini kullanınakla yelinmemiş miydi? . . O, bir 
mühendis olarak, daha hızlı ve verimli sonuç vere
cek bir yöntem bulamaz mıydı? . . .  Ve ona ait olan 
bu topragın derinliklerinden yüz binlerce, milyon
larca frank çıkanabileceklerse , paralan o sendika
ya, hem de gülünç bir fiyata bırakmak akıllıca olur 
muydu? 

Evet, Ben Raddle'ın zihninde dön dönen fikir
ler bunlardı. Sınır sorunu ve Angio-American 
Transportation and Trading Co. Şirketi'nin teklifi
ni askıya alması yüzünden beklemek zorunda ol
maları onu çok da fazla endişelendirmiyordu. 
Summy Skim'in sabretmesini saglayabilirdi ve ku
zeninin sonunda bundan zevk alacagını söyleyecek 
kadar da ileri gidebilirdi . . .  

Nitekim josias Dayı'nın hesaplarına gömüldü
günde, ustabaşı onu bilgilendirecek her türlü bel
geyi sagladıgında: 

"Eger şimdi işe adam almanız gerekse, bu hala 
mümkün olur muydu, Lorique? . . .  " dedi . 

"Hiç şüphem yok, Bay Raddle , "  diye cevap ver
di ustabaşı . . .  "Yöreye dagılmış binlerce göçmen iş 
arıyor ve bulamıyor . . .  Her gün Fony Miles Creek 
yataklarına geliyorlar. Akma bakılırsa, ücretlerde 
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çok yüksek olmaz diye düşünüyorum . . .  " 

"Aşagı yukan elli adama ihtiyacınız var, degil 
'7 , mı . . . .  

"Elli kadar, Bay josias l.acoste da daha fazlasını 

kullanmazdı . . .  " 

"Bu sayıda adamı ne kadar zamanda toplarsı-

nız? . . . "  diye sordu Ben Raddle. 

"Yirmi dön saatte ," diye cevap verdi ustabaşı . 

Hemen ardından ekledi: 

"Kendi hesabımza işletmeyi mi düşünüyorsü

nuz Bay Raddle?. . . "  

"Belki, 1 29'u gerçek fiyatına satamadıgımız sü

rece . . .  " 

"Gerçekten bu, degerini daha iyi ögrenmenizi 

ve satın almak isteyen sendikalar karşısında daha 

titiz olmanızı saglayacak. " 

"Zaten," dedi Ben Raddle , "sınır sorununun 

şöyle ya da böyle çözülecegi güne kadar burada 

başka ne yapılabilir ki?" 

"Bu dogru,"  diye cevap verdi usta başı , "sonuç 

olarak Amerika'da ya da Kanada'da olsi.ın , 1 29'un 

degeri degişmez; Yukon'un sol kıyısındaki kolla

nnda bulunan madenierin sagdakilerden daha 

degersiz oldugunu hiç düşünmedim. Görüyorsu

nuz Bay Raddle, Bonanza ya da Eldorado'daki 

kadar hızlı bir şekilde Sixty Miles River ya da Fony 

Miles Creek'te de servet kazanıla bilir . . .  " 
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"Bunu aklımda tutanın Lorique , "  diye cevap 

verdi Ben Raddle , kendi arzulanna uyan cevaplar 

almaktan çok memnundu. 

Ve sanki mühendisin aklına son bir olasılık ge

lebilirmiş gibi, ustabaşı ekledi : 

"Evet, Bay Raddle , düzeltme komisyonundan 

her ne karar çıkarsa çıksın, 1 29 hep aynı kalacak.  

Her neyse . . .  hiçbir endişeniz olmasın! Sizin made

niniz Kanadalı'dır, her şeyden daha da Kanadalı'dır 

ve Kanadalı olarak kalacaktır . . .  " 

"Ben de öyle olmasını umuyorum,"  diye cevap 

verdi Ben Raddle . "Bir de kuzenim Summy Skim'e 

danışıp dayımızın işine devam etmeyi teklif edece

gim. "  

Ben Raddle'ın kuzenine danışmaktan anladıgı 

şey, her zamanki alışkanlıgı üzere , tartışmasına fır

sat vermeden projelerinden haberdar etmekti . Yani 

Summy Skim bir sürü keklik ve su çullugu getire

rek Neluto'yla birlikte avdan döndügünde, ona sa

dece şunlan söylemekle yetindi: 

"lyi düşündüm Summy ve madem ki burada 

birkaç ay daha kalmak zorundayız, yapılacak en iyi 

şey 129'u tekrar işletmeye başlamak. .. " 

"Madencilik mi yapacagız ! .  . .  " diye haykırdı 

Summy Skim. 

"Evet . . .  roadenimizi satınayı beklerken! . . . "  
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MADENİN İŞLETiLMESi 

Böylece Summy Skim'in az çok hep taşıdıgı 
endişeleri kanıtlanmıştı .  1 2 9'u satma yı bekler
ken,  Ben Raddle onu işletmeye başlıyordu . Kim 
bilebilirdi , belki de hiçbir zaman elden çıkart
mayı düşünmeyecekti l Bari madenin işletmesi 
verimli olsaydı da, bu yaptıklarıdan pişman ol
masalardı . . .  

"Eninde sonunda böyle olacaktı ," diye kendi 
kendine tekrar ediyordu bilge Summy S kim . . .  
"lçimden josias Dayı'ya lanet okumak geliyor! . . .  
Eger madenci , altın arayıcısı , maden işletmecisi 
olduysak, benim sefalet arayıcı dedigim altın 
arayıcılarına ne denebilirse artık öyle olduysak, 
bu , onun yüzündendir ! Evet ! Bu maceraya da
ha başından karşı çıkmalıydım ve eger Montre
al'i terk etmeyi , bu berbat yere Ben'le gelmeyi 
reddetmiş olsaydım, kuşkusuz Ben de yola çık
mazdı ve biz de bu acınası işe atılmamış olur
duk! Ve eger 1 29'un çamurları içinde milyonlar 
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varsa, çamurculuk yapmaya başlayacagız de
mek, igrenç degil mi ! .  . .  Hem sonra elini bir kez 
makineye kaptırırsan, bütün vücudun kapılır; 
Montreal'e dogru tekrar yola çıkamadan kış ge
lecek! .  . .  Klondike'ta bir kış . . .  Sıfırın altında elli 
derecelik soguklar . . .  Bizim termometrelerimiz 
sıfınn üstünde ne kadar çok dereceye sahipse, 
buranın şirin termometrelerinin de sıfırın altın
da o kadar derecesi var ! . . .  Nasıl bir gelecek bek
liyor bizi ! .  . .  Ah! josias Dayı , josias Dayı , yegen
lerinizin başına ne dertler açtınız böyle ! "  

lşte Summy Skim böyle bir mantık kurmuş
tu. Fakat bir bilge olarak boyun egmesini bili
yordu . Klondike'a yaptıklan bu yolculuga karşı 
çıkmamış olmanın pişmanhgına gelince, evet 
pişmandı, fakat birlikte gitmeyi kabul etmemiş 
olsa da, Ben'in gitmesini önleyemeyecegini ve 
sonunda kuzeninin peşinden gidecegini biliyor
du. 

Yukon'un altın yataklannın mevsimi , Hazi
ran ayının ilk haftasında ancak başlardı . Toprak 
ve nehirler on beş gündür çözülüyordu . Şiddet
li soguklar sırasında donan toprak külünk ve 
kazmalara hala biraz direnç gösterse de kazınayı 
başanyorlardı. Çepederi kışın donarak sertleşti
gi için göçük tehlikesi olmayan kuyulardan da
marlara ulaşmak oldukça kolaydı.  Işlerin düzen
li olarak yürümesi için kuyuları tünellerle bir-
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leştirrnek yeterliydi . 
Zaten daha iyi malzemeleri ve çok işlerine 

yarayacak makineleri olmadıgı için Ben Raddle 
elekle -madenci argosunda dendigi gibi 
"pan"la- çalışacaktı .  Bu ilkel aletler Forty Miles 
Creek'in yakınındaki bölümlerde çamuru yıka
mak için yeterliydi. Sonuçta, endüstriyel olarak 
çalışmayı gerektiren nehir yatakları degil , kuvars 
madenleriydi ve daha şimdiden kuvarsı ufala
mak için takınaklı makineler, Kanada ve Ingiliz 
Kolombiyası'nda oldugu gibi ,  Klondike maden
Ierine yerleştirilmişti. 

Ben Raddle ustabaşı Lorique'ten daha deger
li birini bulamazdı . Bu işlerden çok iyi anlayan, 
daha önce Ingiliz Kolombiyası'nda bu tür işleri 
yürütmüş çok deneyimli ve mühendisin teklif 
ettigi yenilikleri uygulamakta çok becerikli bu 
adamı işi yapması için bırakmak yeterliydi . 

1 29 numaralı madenin çok uzun süre çalıştı
rılmaması idari makamların şikayetlerine yol 
açabilirdi . Madenierden aldıgı vergilere çok düş
kün olan yönetim, nispeten kısa bir süreligine 
işletilmeyen madenierin mülkiyet hakkını orta
dan kaldırabilirdi . 

Ustabaşının ilk ilgilendigi şey, işçi bulmak 
oldu. Bunu yaparken, tahmin ettiginden daha 
fazla zorlandı .  Dome Dagları'nın bulundugu 
bölgede pek çok yeni altın yatagı açılmıştı ve 
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madenciler de oraya akın ediyorlardı, çünkü 

orada el emeginin pahalı olacagı düşünülüyor

du . Gölleri geçmek, Yukon'dan inmek güzel 

mevsimde daha kolay oldugu için, kafileler 

Dawson-City'ye aralıksız gelmeye devam ediyor

lardı . Fakat makinelerin yaygın olarak kullanıl

madıgı bu dönemde işçilerin kol gücüne her 

yerde ihtiyaç vardı . 

Bu arada Lorique, josias Lacoste gibi elli de

gil de, ancak otuz göçmeni işe alabildi . Fakat sa

at başına beş altı frank gibi yüksek ücretler öde

mek zorunda kaldı .  

Genellikle Bonanza bölgesinde talep edilen 

ücretierdi bunlar . Pek çok işçi günde yetmiş beş 

seksen frank kazanıyordu, bu parayı kazandık

ları kadar kolay harcamasalardı ne kadar da zen

gin olabilirlerdi .  
Ücretierin yükselmesine şaşırmamak gere

kirdi , çünkü Sookum yataklarında işçi başına 

saatte yüz dolara çamur yıkanıyordu. Gerçekte 

altının yüzde birini ayıklayabiliyorlardı . 

1 29'un malzemeleri , ilk altın yatakları keşfe

dildiginde madencilerin kullandıkları en basit 

aletler olan tepsi ve elekti .  Şüphesiz josias La

coste bu çok ilkel aletleri degiştirmeyi düşünü

yordu ve onun yapamadıgını yegeni yapmaya 

çalışacaktı . 

Ustabaşı sayesinde ve iyi bir fiyat ödeyerek, 
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1 29'un malzemelerine iki kalbur aleti eklendi .  

Kalbur aleti, uzunlugu üç ayak, genişligi iki 

ayak olan basit bir kutuydu , bir kaldıraç üzerine 

yerleştirilmiş bir tür tabut gibiydi. Içinde , altın 

parçacıklarını tutarak su ve kumu geçiren yün 

gerilmiş bir elek vardı . Kaldıracın düzenli sarsıl

malar sagladıgı bu aletin alt tarafında bir miktar 

civa vardı . Maden elle tutulamayacak kadar ince 

ise bu civaya yapışıyordu . 

Kalbur aleti yerine Ben Raddle bir savak koy

mayı tercih ederdi ve bir savak elde edemedigin

den, kendisi yapmayı düşünüyordu . Üzerinde 

altı parmak arayla ince yatay oluklar bulunan 

tahta bir boruydu bu. Içine sıvı çamur akıtıldı

gında, toprak ve çakıllar akıp giderken, agır ol

dukları için altın parçaları olukların içinde kalı

yordu . 

Oldukça etkili olan bu iki işlem iyi sonuçlar 

veriyordu; fakat suyu savakın ya da kalbur ale

tinin agzına kadar çıkartabilmek için bir pompa 

yerleştirilmesi gerekiyordu , bu da işin en mas

raflı kısmıydı .  Daglardaki madenler söz konusu 

oldugunda suyun dogal akışından yararlanılı

yordu ; fakat nehir kıyısındaki yataklarda,  ol

dukça büyük bir harcama gerektiren mekanik 

yöntemler gerekiyordu . 

1 2  9'un işletilmesine böylece mümkün olan 

en iyi şartlarda yeniden başlandı. Hep kendine 
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özgü düşünce biçimiyle bilgece davranmaya de
vam eden Summy Skim, Ben Raddle'ın, ne kadar 
ihtirasla kendini işe verdigini gözlemlemekten 
bıkmıyordu . 

"Kesinlikle," diyordu kendi kendine , "Ben de 
burada hüküm süren salgından kurtulamadı, 
Tanrı beni korusun! Ne ateşmiş, bu altın ateşi , 
hiç hafiflemiyor ve kinin de işe yaramıyor! Kim
senin iyileştigini görmedim, bir kez servet ka
zandıktan sonra bile ne kadar altın olursa olsun 
yetmiyor! . . .  Hayır! Çok fazla olması gerekiyor, 
belki de çok fazla bile yeterli degil ! "  

josias Dayı'nın varisleri , 1 29'un sahipleri he
nüz o kadar ileri gitmemişlerdi . Bu altın yatagı. 
ustabaşının dedigi gibi zenginse , zenginliklerini 
kolay kolay vermeyecegi kesindi . Forty Miles 
Creek'in akıntısını takip ederek batıya dogru 
ilerleyen altın damanna ulaşmakta güçlükler 
vardı . Ben Raddle kuyuların yeterli derinlikte ol
madıklarını ve derinleştirmek gerektigini kabul 
etmek zorunda kaldı . Bu oldukça zor bir işti , 
çünkü don zamanında kendiliginden sertleşen 
kuyu duvarları sıcaklık yüzünden sertleşmiyor
du . 

Fakat gerçekte bu pahalı işlere girişrnek akıl
lıca mıydı; madeni satın alacak olan kişilere ya 
da sendikalara bu işi bırakmak gerekmez miydi? 
Ben Raddle'ın pan ve kalbur aleti ile yetinmesi 
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gerekmez miydi? . . .  l 29'un degerini pek de fazla 
arttırmayacak harcamalara girişrnek akıl kan 
mıydı? . . .  

Gerçekten de eleklerden ancak çeyrek dolar
lık altın elde ediliyordu . Personele ödenen 
ücretlerden geriye kalan kar çok düşüktü ve aca
ba ustabaşının tahminleri saglam temellere da
yanıyor muydu? . . .  Bütün bunlar sorulabilecek 
sorulardı . 

Haziran ayı boyunca hava oldukça güzeldi. 
Pek çok fırtına patladı , kimi zaman fırtınalar ol
dukça şiddetliydi, fakat kısa sürüyorlardı . Forty 
Miles Creek'te kesintiye ugrayan işlere hemen 
geri dönülüyordu . 

Temmuz ayına gelinmişti . Güzel mevsimin 
ancak iki ayı kalmıştı . Saat on buçukta batan gü
neş saat birden önce ufukta beliriyordu. Yine de 
güneşin batışı ve doguşu arasında yıldızların zar 
zor seçilebildigi bir alacakaranlık oluyordu . Bi
rincisinin yerini alan ikinci bir ekiple işletmeci
ler işlerine devam ediyorlardı. Sınırın öte yanın
da, Amerikalıların inanılmaz bir hızla çalıştıgı 
madenler de aynı biçimde işletiliyordu. 

Kişiligi göz önüne alınırsa, Ben Raddle'ın işin 
içine bizzat girmeyi istemesine şaşırmamak ge
rekirdi. Işçilerin arasına karışmaktan hiç gocun
muyordu , bir yandan onları gözlerken, diger 
yandan da elinde elek, l 29'un çamurlarını yıkı-
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yordu. Sonra, kalbur aletlerinin kullanımıyla il
gileniyordu;  Lorique de sanki kendi hesabına 
çalışıyormuş gibi ona katılıyordu . Ben Raddle , 
pek çok kere kuzenine , "Ee Skim, sen deneme
yecek misin? . . .  " dedi . 

"Hayır," cevabını veriyordu her defasında 
Summy Skim, "ben beceremem. "  

"Çok zor degil oysa , tepsinin içinde su  ile 
kumu kanştırıyorsun, sonra tepsiyi sallıyorsun,  
dibinde altın parçaları kalıyor . "  

"Hayır Ben, bana saatte iki dolar ödense bile 
olmaz! "  

"Oysa çok i yi  becerecegine eminim! .  . .  " 
Bir gün Ben Raddle ona bir tepsi uzatarak 

"Bir kez dene , lütfen . . .  " dedi . 
"Seni kırmak istemem Ben ! "  
Ve Summy Skim uysal bir biçimde tepsiyi al

dı, kuyulardan birinden çıkartılmış toprakla 
doldurdu ve onu sıvı bir çamur haline getirdik
ten sonra yavaş yavaş akıttı. Eger içinde altın 
parçası olsaydı , tepsinin dibinde kalırdı . 

Summy Skim'in hep lanet okudugu şu ma
den parçalanndan bir tane bile yoktu ! 

"Görüyorsun,"  dedi , "bir içimlik tütün alacak 
kadar bile çıkmadı ! .  . .  " 

"Başka sefer belki daha şanslı olursun," diye 
ısrar etti Ben Raddle , vazgeçmek istemiyordu. 

"Her neyse , ben avlanmayı daha iyi beceriyo-
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rum," diye cevap verdi Summy Skim, "avla bu
nu telafi edebilirim. "  

Neluto'yu çagırarak tüfegini aldı ve  bütün 
ögleden sonrayı avianarak geçirmek üzere gitti . 

Zaten asla eli boş dönmüyordu , bunun nede
ni yalnızca avcılık yetenegi degildi; çevredeki 
düzlüklerde ve bogazlarda her türlü av hayvanı 
çok boldu . Yukon'un batıya yönelirken yaptıgı 
dirsek üzerinden kuzeye dogru ilerlerken, or
manlarda Kanada'ya özgü geyiklere ve rengeyik
lerine çok sık rastlanıyordu . Su çulluklarına , kar 
kekliklerine , ördeklere gelince, Forty Miles ere
ek'in iki tarafındaki bataklıklarda kaynaşıyorlar
dı . Summy Skim, Green Valley'deki avı bol kır
ları özlese de uzayan gezinin tadını çıkartıyordu . 

Şunu da belirtmek gerekir ki , Temmuz ayı
nın ilk yarısında 129'da çamurların yıkanmasın
dan iyi sonuçlar elde edildi . Ustabaşı en sonun
da, sınıra yaklaştıkça daha da zenginleşen ger
çek altın damarını bulmuştu.  Elekler ve kalbur 
aletlerinden önemli miktarlarda altın tanesi elde 
ediliyordu. Her ne kadar çok degerli bir külçe 
elde edilmemiş olsa da, on beş günün verimi on 
yedi bin franktan az degildi . lşte bütün bunlar 
Lorique'in sözlerini dogruluyor ve Ben Raddle'ın 
hırsını kamçılıyordu . 

1 2 7  numaralı madende de, doguya dogru 
ilerlendikçe işler iyi gidiyordu.  Bunun, Forty 
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Miles Creek'in sol kıyısından giden, iki madeni 
de geçen, yukanda Amerika'ya , aşagıda Kana
da'ya ait olan aynı damar olduguna şüphe yok
tu. 

Dolayısıyla ,  bir yanda Hunter ve Malone'un 
adamları , diger yanda ise Ben Raddle ile Summy 
Skim'inkiler birbirlerine dogru ilerliyorlardı . 
Çok geçmeden, iki devletin üzerinde tartıştıkla
n sınırda karşılaşacaklardı .  

Teksaslıların adamlarının -aşagı yukarı otuz 
adam- hepsi Amerikalı'ydı . Bundan daha igrenç 
bir maceracılar toplulugunu bir araya getirebil
mek olanaksızdı. Yüzlerinde meymenet olmayan 
bu vahşi adamlar, her şeyi yapabilecek gibiydi
ler, saldırgan, kaba ve kavgacıydılar , Klondike 
bölgesinde hiç de iyi tanınmayan şu Teksaslılara 
layıktılar tek kelimeyle. Hemen hemen hepsi , 
bir yıl önce de 1 2 7'de çalışmışlardı; Hunter ve 
Malone bu madeni, Rusların Alaska'dan çekil
mesinden hemen sonraki ilk keşiflerle birlikte 
almışlardı . 

Zaten madenierde çalıştınlan Kanadalılar ile 
Amerikalılar arasında belirgin bir fark vardı. Ka
nadalılar genellikle daha yumuşak, daha sakin , 
daha disiplinliydiler. Sendikalar da onları tercih 
ediyorlardı; çok azı Amerikan şirketlerinde işe 
alınıyordu. Amerikan şirketleri ise taşkınlıkları
na , başkaldırma egilimlerine , her gün kavga et-
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meye hazır olmalarına ragmen kendi vatandaşla

rını arıyorlardı .  Amerikalılar, sert içkiler, özel 

likle de altın bölgelerinde büyük zarar veren bir 

kokteyl içtiklerinde çok çabuk öfkeleniyorlardı. 

Polisin müdahalesi olmadan geçen bir gün yok

tu. Bıçaklar çekiliyor, silahlar atılıyordu . Bazen 

ölenler oluyordu ve yaratılara gelince , sürekli 

görülen salgınlar yüzünden zaten tepeleme dolu 

olan Dawson-City hastanesine götürmek gereki

yordu onları . 

Sitka Alaska'nın başkenti olduguna göre , 

Amerikalıların Sitka'ya götürülmeleri şüphesiz 

daha uygun gibi gözüküyordu . Fakat bu kent 

Klondike'tan oldukça uzaktır, göller bölgesinde 

uzun ve zor bir yolculuktan sonra Chilkoot ge

çitlerini aşmak gerekiyordu , bunu da kimse gö

ze alamıyordu . Zaten hem muhtaç olduklan ba

kım hem de doymak bilmedikleri türlü zevkler 

için hepsi Dawson-City'ye akın ediyordu. 

Temmuz ayının üçüncü haftası boyunca , iş

letme oldukça verimli olmaya devam etti , fakat 

ne Ben Raddle , ne Lorique, ne de adamlardan 

biri , Bonanza ve Eldorado'daki zenginligin kay

nagı olan degerli külçelerden bir tane bile çıkar

tamamışlardı . Sonuçta kazanç masrafların kat 

kat üzerindeydi ve madenin yüz bin franklık ge

lir getirmesi imkansız degildi . Böylece satın al

mak isteyenler oldugunda, 1 29 için yüksek bir 
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fiyat isteyebilirlerdi . 
Her ne olursa olsun, Summy Skim'in yakın

mak için ciddi nedenleri yoktu ve sonuçta Ben 
Raddle ve o kış gelmeden Klondike'ı terk eder
lerse yakınmayacaktı . Fakat -ve bu onu delirti
yordu- bu durum yalnızca onların iradesine 
baglı degildi . 129'u satmadan buradan ayrıla
mazlardı ve bunun için her şeyden önce sınır so
rununun çözülmesi gerekiyordu . Oysa günler, 
haftalar geçiyordu ve çalışmalar komisyonun gö
rüş birligine varacagı bir biçimde sonuca ulaş
mıyordu . 

Ve böylece Summy Skim tamamen mantıksız 
olmayan bir biçimde şöyle diyordu : 

"Fakat Ben, şu lanet olası yüzkırkbirinci me
ridyenin yeri belirlenmedigi sürece neden bura
da kalalım ki ! "  

"Çünkü," diye cevap verdi Ben Raddle, "dü
zeltme işlemi tamamlanmadan Angio-American 
Transportation and Trading Co . ya da başka bi
rileri ile pazarlık yapamayız . "  

"Öyle olsun Ben, fakat bütün bunlar yazış
malarla da yapılabilir, bir aracıyla da; ister 
Montreal'de Bay Snubbin'in yazıhanesinde ,  ister 
Dawson-City'de Front Street'teki bürolarda . "  

"Bu kadar iyi şartlarda degil ,"  diye cevap ver
di Ben Raddle . 

"Neden olmasın? Madem ki roadenimizin fi-
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yatı üzerinde karar kıldık. . .  " 
"Bir ay ya da altı hafta sonra daha da emin 

olacagız ,"  diye açıkladı mühendis , "ve 1 29 için 
isteyecegimiz fiyat iki yüz bin frank degil, dört 
ya da beş yüz bin olacak. . .  " 

"Bu kadarını ne yapacagız ! "  diye haykırdı 
Summy Skim. 

"lyi kullanacagız, hiç endişelenme," diye 
açıkladı Ben Raddle. "Batıya dogru ilerledikçe 
damann zenginleştigini görmüyor musun? . . .  " 

"Ee l llerleye ilerieye sonunda 1 2 7  ile karşıla
şacaksın," diye dikkatini çekti Summy Skim, "ve 
adamlanmız dehşet verici Hunter'ın adamlarıyla 
karşılaştıklannda, neler olacagını düşünemiyo
rum bile . . .  " 

Gerçekten iki madeni birbirinden ayıran sı
nıra yaklaştıkça iki ekip arasında meydana gele
bilecek bir çarpışmadan korkmakta haklıydı . 
Hatta şimdiden karşılıklı küfürler edilmiş, teh
ditler savrulmuştu . Ustabaşı Lorique ile Ameri
kalı ustabaşı arasında da kavgaya ramak kalmış
tı . Amerikalı ustabaşı kaba ve boyrat bir atlete 
benziyordu; Hunter ile Malone madene teftişe 
geldiginde ,  söylenen hakarederin işi iyice çıgı
rından çıkarmayacagı ne malumdu . lki altın ya
tagını birbirinden ayıran diregin konumu konu
sunda anlaşmazlık çıkacaktı , zaten birçok defa 
bir madenden digerine taş atılmıştı ,  elbette altın 
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içermedigine emin olunan taşlar ! 
Bu şartlar altında , Lorique , işçilerini tutmak 

için elinden geleni yapıyordu ve Ben Raddle da 
ona yardım ediyordu . Amerikalı ustabaşıysa tam 
tersine kendi adamlannı aralıksız kışkırtıyordu 
ve görülür bir biçimde Lorique ile kavga çıkart
mak için hiçbir fırsatı kaçırm1yordu . Zaten işi
nin sonuçlanndan da hiç memnun degildi . 127 ,  
1 29 kadar degerli degildi . Hatta Lorique'in işiet
mekte oldugu damar, Forty Miles Creek'in sol 
kıyısından ayrılarak kuzeye dogru ilediyor ve sı
nırdaş madene uzanmıyor gibi gözüküyordu . 

Kısacası iki ekip artık birbirlerinden nere
deyse yirmi beş adım uzaktaydılar ve iki üç haf
ta geçmeden aynm çizgisi üzerinde buluşacak
lardı. 

Summy Skim bir çatışma çıkacagını öngör
mekte ve korkmakta haklıydı . 

Oysa, kesin olarak 2 7  Temmuz tarihinde 
yaşanan bir olay durumu daha da zorlaştırdı ; bu 
olay gerçekten üzücü bir sonuca yol açabilirdi . 
Hunter ve Malone tekrar 1 27'de gözüktüler. 
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Daha önce de söyledigirniz gibi , altın bölge
lerine sahip olan sadece Dominion'un toprakları 
degildi. Atlantik ile Pasifik arasında yer alan, Ku
zey Amerika'nın bu geniş topraklarında da altın 
bulunuyordu ve büyük ihtimalle çok gecikme
den pek çok maden yatagı ortaya çıkacaktı . Ingi
liz Kolombiyası'mn güneyindeki Kootaway'den 
itibaren Kuzey Buz Denizi'ne kadar sadece altın 
ve çeşitli maden yatakları bulunuyordu . Doga, 
tarımsal zenginliklerden mahrum ettigi bu top
raklardan, hazinelerini esirgememişti . 

Yukon, kutup dairesi sınırında, aynı adı taşı
yan kaleye kadar çıktıktan sonra, Klondike ile 
denize döküldügü Saint-Michel arasında geniş 
bir yay çiziyordu. Alaska topraklarına ait olan 
maden yatakları büyük ölçüde bu yay içinde yer 
alıyordu. 

Söz konusu altın bölgelerinden biri , Dawson-
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eity'nin üç yüz yetmiş kilometre aşagısında bü
yük nehrin sol kıyısında kurulmuş, eircle-eity 
adlı bir kasabanın yakınındaydı .  Fort Yukon'da 
nehre dökülen, sol kollardan biri olan Birch ere
ek kaynagını buradan alıyordu. 

Geçen altın çıkarma mevsiminin sonlarında ,  
eircle-eity'deki madenlerin, Bonanza'dakiler ka
dar degerli oldukları söylemisi yayılmaya başla
mıştı . Madencilerin sürüler halinde buraya akın 
etmeleri için bu kadarı fazlaydı bile . 

Hatta, Dawson-eity'ye gelişlerinden sonra, 
1 2  7'yi işletmeye başlar başlamaz, Hunter ve Ma
lone , Yukon boyunca sefer yapan bir buharlı ge
miye binerek eircle-eity'de indiler, Birch ere
ek'in suladıgı bölgeleri ziyaret ettiler ve 1 27'ye 
geri döndüklerine göre , şüphesiz orada bütün 
mevsim kalmaya gerek görmemişlerdi. 

Zaten bu yolculuktan bir sonuç çıkmadıgının 
kanıtı, iki Teksaslı'nın Forty Miles ereek'e geri 
dönerek ve bütün mevsim burada kalmak için 
hazırlık yapmalarıydı. Eger Birch ereek yatakla
rında bol miktarda külçe ve altın tozu toplamış 
olsalardı , kazançlarını harcamak için onlara pek 
çok im!<An tanıyan kumarhanderin ve gazinota
rın bulundugu Dawson-City'ye gitmek için acele 
ederlerdi. Bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri 
için ortada bir neden yoktu . Hatta işlere tekrar 
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döndükten sonra, 1 27'den kar etmiş olsalardı 
kumarhanelere giderlerdi . 

tki Teksaslı'nın geldigini ögrendiginde , Lori
que ,  Ben Raddle ve Summy Skim'e bunları anlat
mıştı . 

Ardından şöyle ekledi : 
"Hunter'ın varlıgı , sınırdaki madenlere , özel

likle de Forty Miles Creek'tekilere huzur getir
meyecektir . "  

"Peki ," diye cevap verdi Summy Skim, "dik
kat ederiz . . .  " 

"Çok iyi olur baylar," diye açıkladı ustabaşı , 
"adamlarımıza şu iki serseriyle hiç karşılaşma
malarını tavsiye edecegim. "  

"lki Teksaslı'nın gelişinden polis haberdar 
edilecek mi?" diye sordu Ben Raddle .  

"Çoktan haberdar edilmiş olmalı , "  diye cevap 
verdi Lorique, "hem zaten herhangi bir saldırıyı 
haber vermek için Fort Cudahy'e bir ulak yolla-
rız . "  

"Öyle olsun,"  dedi Summy Skim, "fakat izin 
verin de , bu adamdan o kadar da korkmayalım, 
eger her zamanki saldırganligını bize karşı göste
recek olursa, karşısında beni bulur . . .  " 

"Öyle olsun yine ," diye söze karıştı Ben 
Raddle , "fakat ben hiç anlamıyorum Summy, bu 
adamla . . .  " 
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"Onunla görülecek eski bir hesabımız var, 

Ben ve karşılıgını ödemekte ısrarlıyım . . .  " 

"Ödeyecek hiçbir şeyin yok," diye cevap ver

di Ben Raddle , her ne pahasına olursa olsun ku

zeninin kötü bir takım işlere bulaşmasını önle

mek istiyordu . "Vancouver'da iki rabibenin tara

fını tutmuş olman çok dogal , Hunter'ı savuştur

muş olman da, ben de aynısını yapardım. Fakat 

burada bir madende çalışanlar öbür madende 

çalışanlar tarafından tehdit ediliyorsa durum po

lisi ilgilendirir ." 

"Ya eger öyle degilse?" diye karşılık verdi vaz

geçmeye hiç niyeti olmayan Summy Skim. 

"Eger öyle degilse Bay Skim," dedi ustabaşı , 

"kendimizi koruruz ve adamlarımız Teksaslı'nın

kiler karşısında geri çekilmezler. . . "  

"Sonuç olarak," dedi Ben Raddle , "buraya ge

lişimizin nedeni Forty Miles Creek'i kirleten pis

likleri temizlemek degil, a:sıl . . . "  

"Madenimizi satmak," diye karşılık verdi , ar

zusunu hep dile getiren ve artık biraz kızmaya 

başlayan Summy Skim. "Söyleyin bana Lorique , 

sınır komisyonunun çalışmalan hakkında bilgi 

edinebilir miyiz, düzeltme çalışmalannda bir 

ilerleme olup olmadıgını ve ne zaman bitecegini 

ögrenebilir miyiz?" 

"Ögrenmeye çahşırım , Bay Skim ," diye cevap 
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verdi ustabaşı . 
"Peki şu lanet olası komisyon üyeleri şimdi 

nerede bulunuyor?" 
"Dawson-City'den gelen en son haberlere ba

kılırsa tam güneyde . . .  " 
"Gider yakalanna yapışırım," diye haykırdı 

Summy Skim. 
"Güven bana Summy, bu konuda hiçbir şey 

yapmamalısın," diye cevap verdi kuzenini sakin
leştümeye çalışan Ben Raddle , "sabret . . . " 

"Hem sonra, yolculuk uzun sürer ," diye dik
katlerini çekti lorique ,  "çünkü komisyon üyele
ri ve Bay Ogilvie Elia Dagı'nın eteklerine kadar 
indiler ;  Dyea'ya tekrar ugranmayacak olursa, ge
çilmesi gereken kocaman ıssız bir bölge var. "  

"lanet olası ülke ! "  diye haykırdı Summy 
S kim. 

"Bak Summy," diye cevap verdi Ben Raddle 
omzuna vurarak, "sakinleşmen lazım. Ava çık, 
Neluto'yu da yanına al, o da bunun dışında bir 
şey istemiyor zaten, akşama bize güzel av etleri 
getirin. Bu süre içinde, biz de kalbur alederimizi 
sallayacagız ve iyi iş çıkarmaya çalışacagız. "  

" 1 897'nin Ekim'inde, Grippee Creek'te Yüz
başı Earvay'in başına gelen neden bizim de başı
mıza gelmesin?" diye ekledi ustabaşı . 

"Ne gelmiş o yüzbaşının başına?" diye sordu 
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Summy Skim küçümseyen bir tavırla. 
"Madeninde sadece yedi ayak derinlikte yüz 

bin dolar eden bir altın filizi buldu . "  
"Pöh ! "  dedi Summy Skim, "zavallı yüz bin 

dolar. "  
"Silahını al , Summy," diye cevap verdi Ben 

Raddle, "git akşama kadar avlan ve ayılardan 
kendini sakın! "  

Summy Skim'in yapacak bundan daha iyi  bir 
işi yoktu , anlamıştı .  Neluto ile birlikte nehir ya
tagını tırmandılar ve on beş dakika sonra ilk si
lah sesleri duyulmaya başladı. 

Ben Raddle'a gelince, adamıanna l 27'den ge
lebilecek kışkırtmalara aldırmamalarını emret
tikten sonra yeniden işe koyuldu . 

O gün iki madenin işçilerini karşı karşıya ge
tirecek hiçbir olay olmadı . 

Belki de kendini tutamayacak olan Summy 
Skim'in yoklugunda Ben Raddle, Hunter ve Ma
lone'u gözleme imkanı buldu . Iki Teksaslı'nın 
kaldıgı ev karşı bayırda, Lorique'in evinin bir 
eşiydi . Sınır çizgisi , nehir yatagının en çukur kıs
mını izleyerek kuzeye dogru tırmanıyordu . Ben 
Raddle odasının penceresinden , Hunter ve Ma
lone'un işçilerin Amerikalı ustabaşının emrinde 
çalıştıkları 1 2  7'ye yaptıkları ziyareti seyredebildi . 

Iki Teksaslı , kuyuların arasından açılan pati-
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kayı inerek madeni çaprazlamasına geçtiler. Bu 
arada bir kalbur aleti ve bir savak çalışıyordu , te
razi tıkınılan ve dereye akan suyun sesi sagır 
edici bir gürültü çıkarıyordu.  

Ben Raddle l 27'de nelerin olup bittiğine dik
kat etmez gibi görünüyordu ; fakat kendini sakla
maya hiç gerek duymayarak, evin giriş katındaki 
pencerede kollarını pervaza dayayarak durdu . 

Hunter ve Malone sınırı gösteren direkiere 
kadar gelip durdular . Heyecanla konuşuyorlardı . 
Adamlarını idare eder gibi gözükmüyorlardı hiç ,  
çünkü pek çok kereler onları şic4fetle azarladılar , 
bu arada ustabaşı da kendi payına düşeni aldı . 

Bakışlarını akarsuya çevirdikten ve sağ yaka
da çift numaralada numaralandırılmış madenie
ri inceledikten sonra, nehir yatağına doğru bir
kaç adım attılar. Çok huysuz olduklarına hiç 
şüphe yoktu ve bunun nedeni de sezonuh baş
langıcından beri l 27'nin getirisinin çok düşük 
olması , giderleri bile karşılayamamasıydı . Daha 
da öfkelenmiş olmalıydılar, çünkü Lacoste roa
deninin son haftalarda çok kazançlı olduğUnu 
bilmemeleri olanaksızdı. 

Hunter ve Malone nehir yatağını tırmanmaya 
devam ettiler ve aşağı yukarı Lorique'in evinin 
hizasında durdular. Orada pencereye ya,slanmış, 
umursamaz gözüken Ben Raddle'ı fark ettiler. 
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Fakat Ben Raddle, kendisini parmaklarıyla gös
terdiklerini ; sert hareketleri ve öfkeli sesleriyle 
onu kışkırırnak istediklerini iyice gördü . 

Ben Raddle akıllıca davranarak bunu hiç 
umursamadı ve iki Teksaslı gittikten sonra, Lori
que ile birlikte kalbur aletini çalıştırmak için ge
ri döndü . 

"Onları gördünüz mü Bay Raddle?" diye sor
du adam. 

"Evet Lorique," diye cevap verdi Ben Raddle , 
"fakat kışkırımaları beni etkileyemez. "  

"Fakat Bay Skim o kadar sabırlı görünmü
yor . "  

"Sakinleşse iyi olur," diye açıkladı Ben Radd
le , "ve bu adamlan tanıyor gibi gözükmemeli
yiz . "  

Sonraki günler olaysız geçti . Summy Skim 
Kızılderili ile birlikte sabahtan ava çıkıyor, ögle
den sonra geç saatlerde geliyordu . Kuzeni de 
onu böyle yapmaya itiyordu . Böylece Hunter ile 
hiç karşılaşmadı . Yine de Kanadalı ve Amerikalı 
işçilerin birbirleriyle temasa geçmemesini sagla
mak gitgide zorlaşıyordu . Altın darnan üzerin
deki çalışmalan her geçen gün onları iki made
nin arasındaki sınır direklerine daha da yaklaştı
rıyordu . Bir an gelecek, ustabaşının dedigi gibi 
"kürek kürege , kazma kazmaya" birbirlerine gi-
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receklerdi l En küçük bir atışma bile bir tartış
maya, bir tartışma bir zıtlaşmaya , bir zıtlaşma 
bir kavgaya neden olabilirdi , en sonunda da tam 
bir savaşa dönüşebilirdi . Bu adamlar birbirlerine 
doğru atıldıklarında onları kim durdurabilirdi 
ki? Hunter ve Malone , Dominion'da bulunan 
komşu maden ocaklarına karşı kendi vatandaş
larının yataklarındaki ayaklanmayı yaymak iste
meyecekler miydi? Böyle maceracılardan kork
mak gerekirdi . Fort Cudahy ve Dawson-City po
lisi düzeni yeniden sağlamakta yetersiz kalırdı . 

Kırk sekiz saat boyunca iki Teksaslı ortada 
gözükınediler, ve belki de Forty Miles Creek'teki 
Alaska topraklannda bulunan maden ocaklarını 
gezmiş olabilirlerdi . 

Onların yökluklarında işçiler arasında birkaç 
ağız dalaşı oldu . Hatta bunlardan birinde Lori
que ile l 27'nin ustabaşısı da işin içine girdiler. 
Madenciler tam da şeflerinin tarafını tutmak üze
re.Y.diler; fakat olay daha ileri gitmedi . 

Kuzeyden şiddetli bir rüzgar estiği ve hava 
durumu belirsiz olduğu için, Summy Skim av
lanmaya gitmemişti .  Fakat Ben Raddle onun işin 
içine girmesini engellerneyi başarmıştı ,  Hunter 
ve Malone burada olsalardı bunu büyük ihtimal
le başaramazdı .  

Üç  gün boyunca en  sevdiği uğraşıyla ilgilen-
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me imkanı olmadı . Yagmur kimi zaman saganak 
olarak yagıyordu ve korunaklı bir yerde, evde 
kalmak gerekiyordu . Bu şartlar altında kum ve 
çakıliann yıkanması güçleşmişti ; kuyular agzına 
kadar dolmuştu ; suyun fazlası altın yatagına akı
yor, insan dizlerine kadar kalın bir çamur taba
kasına batıyordu . 

Bunun sonucup.da, iki madende de çalışmaya 
ara vermek gerekti ve ancak 3 Agustos'ta ögleden 
�onra tekrar işe başlanabildL Yagmurlu bir sa
bahtan sonra güneydogu rüzgannın etkisiyle 
gökyüzü aydınlandı. Fakat güneydogu rüzgan, 
yılın bu zamanında çok şiddetli kopan ve kimi 
zaman gerçek birer felakete yol açan fırtınalan 
getirebilirdL 

Bir gün önce Teksaslılar 1 27'ye geri dönmüş
lerdi ve ustabaşının evini ancak ertesi gün terk 
ettiler. 

Summy Skim'e gelince, havanın açılmasını 
fırsat bilerek tekrar ava çıktı. Forty Miles Cre
ek'in aşagısında bozayılar görülmüştü , Summy 
Skim bu dehşet verici hayvanlarla karşılaşmak
tan başka hiçbir şey istemiyordu .  Zaten deneme 
atışı yapacak da degildi , bunlardan birkaç tane
sini kurşunlanyla Green Valley'de yere devirmiş
tL 

"Hunter yerine ," diyordu kendi kendine Ben 
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Raddle , "bu ayılarla karşı karşıya kalmasını ter

cih ederim! "  

4 Ağustos günü içinde Lorique çok şanslı bir 

kazma darbesi vurdu . Neredeyse damann ucun

da, madenin sınınnda kazarken, değeri dört yüz 

dolardan düşük olmayan, yani iki bin frank de

ğerinde bir külçe keşfetti . 

Ustabaşı heyecanına engel olamadı ve avaz 

avaz bağırdı: 

"Buraya gelin . . .  Gelin bakın! "  

İşçiler koşuştular, Ben Raddle da  hemen on

lara katıldı . 

Ceviz büyüklüğündeki külçe , bir kuvars fili

zinin içine adeta yerleştirilmiş gibiydi. 

Bağnşmalann nedeni kolaylıkla anlaşıldı. Bü

yük bir öfke _ve kıskançlık patlaması oldu, bu 

yersiz de değildi , çünkü bir süredir işçilerden 

hiçbiri bir damar yakalayamamıştı ve madenin 

işletilmesi gitgide daha da masraflı oluyordu. 

Bir ses duyuldu ; "Uzak batıda sadece çoban 

köpeklerine altın var artık! "  diyen Hunter'ın se

siydi bu. 

Kendi kaba dilinde Kanadalılan böyle adlan

dınyordu . 

Küfürü duymuş olan Ben Raddle bembeyaz 

kesildi ; ardından kanı tepesine hücum etti ; mü

hendis fırlama noktasına geldi . 
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Lorique onu kolundan tuttu ve küçümseme 
ile omuz silkerek, sırtını döndü : 

"Hey!"  dedi o zaman Hunter, "bunu size söy
ledim Montreal'li beyefendi ! "  

"Siz bir küstahsınız ," diye karşılık verdi Ben 
Raddle, "sizin gibileriyle işim olmaz benim . . .  " 

"Ama olacak," diye cevap verdi Teksaslı , "ni
ye hala kendimi tutuyoruro bilmem . . .  " 

Sının geçip Ben Raddle'ın üzerine atlayacak
tı . Fakat Malone onu durdurdu . Birbirlerine sal
dırmaya hazır olan maden işçilerinin aralanna 
girmek mümkün olmayabilirdi . 

Akşam tehlikelerle karşılaşmış olmasına rag
men, bir ayı vurmuş olmaktan son derece mutlu 
olan Summy Skim geri döndügünde , av başansı
nı bütün detaylarıyla anlattı . Ben Raddle günün 
olayından bahsetmek istemedi ve yemekten son
ra ikisi de odalarına çekildiler; Summy Skim av
cılara özgü rahat bir uykuya daldı . 

Bu olayların uzayacagından endişelenmeli 
miydi? . . .  Hala fazlasıyla kızgın olan Hunter ve 
Malone , Ben Raddle ile dalaşmaya çalışacaklar 
mıydı? l 27'nin adamlarını l 29'unkilere karşı 
ayaklandıracaklar mıydı? Bu mümkündü , çünkü 
ertesi gün kazmalar ve kürekler iki madenin sı
nırında karşılaşacaklardı. 

Summy Skim tam da o gün ava çıkmadı ,  ku-
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zeninin buna çok canı sıkıldı . Hava agırdı; gü
neydoguda iri bulutlar yükseliyordu . Fırtınasız 
bir gün olmayacaktı bu; evden uzakta fırtınaya 
yakalanmamak daha iyiydi . 

Bütün sabah, zaten işl.emekte olan kuyularda 
kum ve çakılların yıkanmasıyla geçti ; bu arada 
Lorique'in yönetimi altındaki bir ekip , bir tara
fında 1 27 numara, öbür tarafında ise 1 29 numa
ra yazılı olan sınır direginin neredeyse dibinde 
topragı kazdılar. 

Oysa Hunter'ın işçileri o sırada iki madeni 
ayıran sınınn kenannda bulunuyorlardı ;  fakat 
öglene kadar hiçbir karışıklık çıkmadı . Amerika
hiann gerçekten hayli rahatsız edici bazı konuş
malanna Kanadahiardan cevaplar geldi . Fakat 
bütün bunlar sözlerle, hareketlerle sınırlı kaldı 
ve ustabaşıların işe karışması gerekmedi . 

Maalesef ögleden sonra tekrar işbaşı yapıldı
gında işler pek o kadar yolunda gitmedi . Talih
sizlik eseri Hunter ve Malone maden ocakların
da gidip geliyorlardı ve Summy Skim de kendi 
madeninde dolaşıp duruyordu, iki Teksaslı'nın 
bir gün önceki tehditlerini gerçekleştirip gerçek
leştirmeyeceklerini merak eden Ben Raddle da 
ona katıldı . 

"Bak sen," dedi Summy Skim Ben Raddle'a , 
"şu serseriler geri dönmüşler . . .  Onları henüz 
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görmemiştim . . .  Ya sen Ben? . . .  " 
"Evet . . .  dün gördüm," diye kaçamak bir ce

vap verdi Ben Raddle , "sen de benim gibi yap ve 
onlarla hiç ugraşma . . .  " 

"Fakat Ben, bize bakışlan hiç hoşuma gitme
di. . .  " 

"Summy, onları umursama. "  
Teksaslılar biraz yaklaşmışlardı .  Her ne kadar 

iki kuzene hakaret dolu bakışlar fırlatıyorlarsa 
da, her zamanki sözleri bakışianna eşlik etmi
yordu. 

Summy Skim de onlarla ilgilenmemek gibi 
akıllıca bir yol seçti , fakat gerekirse cevap verme
ye de hazırdı. 

Bu arada iki madenin işçileri sırurda çalışma
ya devam ediyorlardı, topragı kazıyor, kalbur 
aletlerine ve savaklara taşımak için çamur toplu
yorlardı . Aralanndaki mesafe yalnızca bir kulaç
tı ve kazmalan isteyerek ya da istemeyerek her 
an birbirine çarpma tehlikesi geçiriyordu; arada 
sırada taşlar sınır çizgisinin diger tarafına yuvar
larııyordu . 

Yine de o zamana dek bu durum kimsenin 
dikkatini çekmemişti, ama saat beşe dogru , Lori
que'in adamlarından birinin vurdugu kazma 
darbesiyle yerinden fırlayan bir taş Amerikalı us
tabaşının ayagının dibine düştü . 
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lki iki buçuk kilo agırlıgında bir kuvars küt
lesiydi bu ; içinde altın bulunan parçalara benzi
yordu, degerli bir kulçe içeriyordu belki de. 

Dolayısıyla Lorique kuvarsı geri istedi , meşru 
bir istekti bu, ama kaba bir red cevabı aldı. 

Yalnızca kısa bir konuşma olmuştu . Ama 
kendine ait olanı geri almak isteyen Lorique sını
n belirleyen diregi aştı . 

Onu durdurmak için üç dört Amerikalı üze
rine atladı , Lorique'in vatandaşlanndan birçogu 
da yardımına koştular. 

Bu kargaşada bir kavga başladı , bagınşlar 
çevredeki madenierde söylentilere yol açtı , Ame
rikalılada Kanadalılar arasında kavganın yayıl
masından korkuluyordu. 

Bu arada,  kendisini tutanların elinden kurtul
ınayı başaran Lorique kuvars parçasının yuvar
landıgı yere dogru koştu. 

O anda Hunter'la burun buruna geldi. Hun
ter Lorique'i şiddetle itip yere devirdi . 

Bu şiddet sahnesine tanık olan Summy Skim, 
Teksaslı'nın yerden kalkmasına izin vermedigi 
ustabaşının yardımına koştu . 

Ben Raddle da hemen onu izledi ve arkadaşı
na yardıma gelen Malone'u durdurdu . 

O zaman tam bir kavga başladı . Külünkler, 
kazmalar o güçlü ellerde birer silaha dönüştü; 
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kısa süre sonra kan akınaya başlayacak; yaralı lar, 
belki de ölüler olacaktı , ama Forty Miles ere
ek'in o kısmında devriye gezen milisler olay ye
rine geldiler. 

Iyi kumanda edilen elli adam sayesinde kar
maşa kısa sürede bastırıldı. 

Ben Raddle ,  Summy Skim ve iki Teksaslı kar
şı karşıya duruyorlardı . Hunter'a hitap ederek ilk 
konuşan Ben Raddle oldu . Hunter öfkesinden 
konuşamıyordu . 

"Hangi hakla kendi malımızı geri almamızı 
engellersiniz?" dedi Ben Raddle .  

"Senin malın mı ! "  diye kaba bir şekilde bagı
np çagırdı Hunter, "senin malın benim topra
gımdaydı ve bana aitti ! . . .  " 

"Seni alçak! "  diye bagırarak ilerledi Summy 
Skim, neredeyse Hunter'a çarpacaktı . 

"Oo, kadınların koruyucusu! "  dedi Hunter. 
"Sizin kaba davrandıgınız kadınların; sizin gi

bi namussuzlar bir erkegin karşısında ödlek ke
silir! . . .  " 

"Ödlek mi ! .  . .  " dedi Hunter. 
Summy Skim'in üzerine atlayacaktı ki Malo

ne onu engelledi . 
"Evet . . . "  dedi Summy Skim, artık kendine 

hakim alamıyordu , "hakaretlerinin hesabını ve
remeyecek kadar ödle k. . .  " 
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"Eh görürsün sen ," diye bagırdı Hunter, "ya
nn seni bulacagım . . .  " 

"Yann sabah," diye karşılık verdi Summy 
S kim.  

"Yann! "  dedi Hunter. 
Sonra madenciler madenierine geri döndü, 

Lorique kuvars parçasını geri alamamıştı .  Ameri
kalılardan biri parçayı geri verecegine Forty Mi
les Creek'in sulanna fırlatmıştı . 

Ben Raddle ve Summy Skim eve geri döndü
ler; Ben Raddle , kuzenini bu işi sürdürmekten 
caydırmak için bütün gücünü kullandı. 

"Summy," diye tekrarlıyordu, "bu serseriyle 
dövüşemezsin . . .  " 

"Yine de bunu yapacagım Ben ! "  
"Hayır Summy, hayır !" 
"Yapacagım diyorum sana, eger kafasına bir 

kurşun sıkmayı başarabilirsem, bu şimdiye ka
dar yapmış oldugum en iyi av olacak, pis koku
lu bir hayvanı vurmuş olacagım! "  

Bütün söylediklerine ragmen, Ben Raddle 
düelloya engel olamayacagını anladı . 

Hiç beklenmedik bir felaket , bu işin çözül
mesini olanaksız kılabilir ya da en azından erte
lenmesini saglayabilirdi . 

Hava gün içinde giderek daha da agırlaştı . 
Akşamın beşine dogru elektrik yüklü havada 
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şimşekler çakmaya; güneydogudan gök gürültü

leri duyulmaya başladı . Güneş hala ufuk çizgisi

nin üzerinde olsa da, bulutların yıgılmasından 

dolayı hava çok karardı . 
ögleden sonra boyunca Forty Miles Creek ci

varlarındaki maden ocaklannda endişe verici be

lirtiler görüldü. Topraktan için için sarsıntılar ve 

uzun homurtular duyuluyordu; kimi zaman de

renin suları köpürüyordu ; kuyulardan sülfürlü 

gazlar fışkırıyordu . Kuşkusuz püskürme belirti

leriydi bunlar. 

Summy Skim, Ben Raddle ve ustabaşı on bu

çuga dogru yatmak üzereydiler ki şiddetli sarsın

tılar hissedildi . 

"Yer sarsıntısı ! "  diye haykırdı Lorique .  

Ve  bu kelimeleri henüz söylemişti ki , ev, san

ki temeli yok olmuşçasına aniden yıkıldı. 

tki kuzen ve ustabaşı güçlükle , fakat neyse ki 

hiç yara almadan yıkıntılann arasından çıktılar. 

Fakat dışarıda göge yükselen alevlerin ışıgm

da nasıl da bir manzara gözüküyordu ! M adenin 

zemini sel gibi bir su baskını altında yok olmuş

tu . Akarsunun bir kısmı taşmıştı ; dere , yeni bir 

yatak açarak maden ocaklannın üzerinden akı

yordu . 

Her taraftan acı ve umutsuzluk çıglıkları du

yuluyordu. Akarsunun iki tarafındaki kulübele-
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rinde aniden yakalanmış olan madenciler üzerle
rine gelen bu selden kurtulmaya çabalıyorlardı . 
Toprak kim bilir ne kadar korkunç sarsılmıştı ki 
suyun şiddeti bu kadar fazlaydı . Çevredeki agaç
lar sökülmüş ya da dibinden kopmuştu ; Forty 
Miles Creek'in yeni yatagında eriyen buz parça
ları kadar hızla sürükleniyordu . 

"Kaçalım . . .  kaçalım!" diye haykırdı Lorique 
Neluto'ya, "yoksa sel bizi de sürükleyecek ! "  

Gerçekten de , sular yer sarsınıısıyla yıkılmış 
olan evin bulundugu yere varmıştı . Ayaklarının 
altındaki topragın sanki bir dalganın üzerinde 
yükseliyormuş gibi hala hareket euigini hissedi
yorlardı . 

O anda köklerinin yukarısından kırılmış, se
lin sürükledigi bir kayın kütügü molozların üs
tüne fırladı . Maalesef Ben Raddle'a çarptı , onu 
devirdi; Summy Skim ve Lorique tutmayı başa
ramamış olsalardı Ben Raddle suların girdabında 
ölüp gidecekti . 

Ben Raddle yürüyemiyordu ; çarpma o kadar 
şiddetliydi ki , sag bacagı dizin altından kırılmış
tL . . 

Madeniere gelince , ya yer sarsımısıyla altüst 
olmuş ya da sular altında kalmışlardı, sınırın her 
iki tarafında yarım fersah uzunlugunda bir alan
da çogu yıkılmıştı . 
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ı 

KLONDİKE'TA BİR KIŞ 

Üldukça küçük bir alanda etkili olmuş bir 
deprem, Klondike'ın Yukon ile sınır arasında ka
lan ve For�y Miles Creek'in suladığı bölümünü 
yıkmıştı . Sarsıntı , sınınn ötesinde yarım fersah 
mesafeye kadar hissedilmişti . 

Bunun dışında, Klondike çok sık depremler
le sallanmıyor olsa da, yerin derinliklerinde püs
kürük kayalar içeriyordu ki , bu da başlangıçta iç 
püskürme hareketlerinin bu araziyi şekillendir
diğini gösteriyordu; sadece uykuda olan bu püs
kürme kuVvetleri , bazen, pek rastlanmayan bir 
şiddetle uyanıyorlardı . Üstüne üstlük kuzey ku
tup dairesi yakınlarından başlayan Kayalık Dağ
lar'ın bulunduğu bütün bu bölgede , tümüyle sö
nüp sönmediği bilinmeyen birçok volkan vardı. 

Her ne olursa olsun, bu bölge için depremler 
ve lav püskürmesi pek korkulası bir durum de
ğildi , fakat karların erimesi sırasında nehir ya
taklarının aniden taşması daha korkutucuydu.  
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Gerçekten Dawson-City güvencede degildi;  
Yukon olmasa da, nehrin kolu olan ve kentin 
merkezini dış mahallelerinden ayıran Klondike 
'River sık sık taşmış , üstündeki köprüyü de yık
mıştı . 

Forty Miles Creek topraklanna gelince, orada 
ikili bir felaket olmuştu . Topragın tamamen al
tüst olması , sınırın iki tarafında kilometrelerce 
alandaki madenierin yıkılmasına neden olmuş
tu . Sel baskını , derenin yer degiştirip 1 27 ile 
129'un kuzeyinde kendine yeni bir yatak açma
sına neden olmuştu. Hatta bundan böyle maden 
işletmeciligi tamamen imkansız hale gelmiş bile 
olabilirdi. 

Felakete gelince , büyüklügünü ilk anda kav
ramak imkansızdı. Gece boyunca güneş her ne 
kadar sadece iki buçuk saatligine ufkun ardında 
kaybolmuş olsa da, yöre derin bir karanlıgın içi
ne gömülmüştü. Evler, barakalar, madenci kulü
beleri yıkılmış, madencilerin çogu şimdi barınak
sız kalmıştı; kimisi yıkıntılar altında kalmış, ki
misi akarsuyun yeni yatagında bogulmuş ölülerin 
ve yaralıların sayısı oldukça kabanktı ; ama bun
lar ancak ertesi gün ögrenilebilecekti. Bundan 
sonra çalışılamayacak olan bölgeden bütün bu 
göçmenler toplulugu aynimak zorundaydı, ancak 
bu, felaketin büyüklügü anlaşılınca bilinecekti . 

Aslında tamamen düzeltilemeyecek bir fela-
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ket yaratmış olan şey, Forty Miles Creek suları
nın bir kısmının, iki kıyısına komşu altın yatak
larına akmış olmasıydı . Yeraltı güçlerinin etki
siyle nehir yatagı yükselmiş ve yataktaki bütün 
su tamamen boşalmış olmalıydı . Dolayısıyla bu 
su baskınının geçici olmadıgını düşünmek için 
nedenler vardı . Bu şartlar altında, yatagı degişti
nlemeyecek bir su akıntısının beş altı ayak altın
da kalan toprakta nasıl yeniden arama yapılabi
lirdi? Yeni dere , bir başka akarsuya katılana ka
dar güneye akınaya devam edecekti. 

Nasıl da bir endişe ve dehşet gecesi yaşamış
tı bu ani felaketin vurdugu zavallı insanlar! Su 
baskınının altında kalmamak için yüksek yerle
re çıkmışlardı. Hiçbir barınaklan yoktu ve fırtı
na sabahın beşine kadar sürdü. Ailelerin altlan- ·  
na sıgındıkları kayınlara ve  kavaklara da pek çok 
kereler yıldırım düştü . Aynı zamanda dolu ile 
kanşık saganak aralık vermeden yagdı . Eger Lo
rique nehir yatagının sag yakasındaki bir maga
rayı işaret etmemiş ve Summy Skim ile ·birlikte 
Ben Raddle'ı buraya taşımamış olsalar , hiçbir 
yerde bir barınak bulamazlardı . 

Neler düşündükleri kolayca tahmin ediliyor!  
Demek ki böyle büyük bir felaketin kurbanı ol
mak için iki kuzen şu Klondike yolculuguna çık
ınışiardıl Bütün çabalar her şeyi kaybetmek için 
verilmişti ! Dayılannın mirasından hiçbir şey ala-
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mayacaklardı , hatta madenin altı hafta işletilme
sinden elde edilenleri bile . Mühendisin emrinde 
işlerin tekrar başlamasından beri çıkarılan külçe
lerden, altın tozlanndan geriye hiçbir şey kalma
mıştı . Lorique'in evinin yıkılmasından sonra, onu 
bir de sel sürüklemişti . Hiçbir eşya kurtanlama
mıştı ; şimdi ise yıkıntılar akıntının içindeydi . 

Fırtına dindiginde ,  Summy Skim ve ustabaşı 
kısa süreligine magarayı terk ettiler, çünkü Ben 
Raddle'ı uzun süre yalnız bırakmak istemiyorlar
dı, felaketin büyüklügünü görmeye gittiler. 1 27 
de,  1 29 gibi sular altında yok olmuştu . Hunter 
ve Malone'a neler olduguna gelince , Summy 
Skim bu konuda hiç endişe duymuyordu . Her 
halükarda,  onlar açısından konuşacak olursak, 
sınır sorunu hallolmuş görünüyordu. Yüzkırkbi
rinci meridyen ister biraz daha doguya, ister bi
raz daha batıya taşınmış olsun, artık bu sorun iki 
madeni de ilgilendirmiyordu. Kanada ya da 
Alaska topraklannda olması fark etmezdi. Şimdi 
üzerinde yeni bir dere akıyordu, işte bu kadar. 

Depremin kurbantarına gelince , sayının ne 
kadar çok oldugu ancak yapılan araştırmalardan 
sonra anlaşılacaktı . Aileler, yer sarsıntısına ya da 
su baskınına barakalarında ya da kulübelerinde 
hazırlıksız yakalanmışlar, kaçmaya fırsatları bile 
olmadan can vermişlerdi . Ben Raddle , Summy 
Skim, Lorique mucize eseri kurtulmuşlardı, üs-
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telik mühendis yara da almıştı . 
Sonuç olarak Summy Skim'in Dawson

City'ye geri dönmekten ve en kısa zamanda Ben 
Raddle'ı götürme işini ayarlamaktan başka işi 
kalmamıştı . 

Söylemeye gerek bile yok, Hunter-Skim me
selesi artık söz konusu degildi . Ertesi günkü dü
ello randevusu kendiliginden iptal edilmişti . Bel
ki birbirlerinin yüzlerini bir daha görmeyecek 
bu iki rakibin başka dertleri vardı . 

Zaten güneş bu felaket manzarasını aydınlat
ugında, iki Teksaslı da ortalarda gözükmedi . Ne
hir yatagının girişindeki evlerinin yerinde şimdi 
Forty Miles Creek akıyordu. 1 27  numaralı ma
dene gelince, 1 29 ve akarsunun sagında yer alan 
diger komşuları gibi onu da sel suları kaplamış
u. Yüzeylerinde bulunan malzemelerden, kalbur 
aletleri , savaklar ya da pompalardan hiçbiri kal
mamıştı . Bir gün önceki fırtına suları kabarttı
gından, akıntı daha hızlıydı ve sag kıyıya açılan 
küçük kanal suların yüksekligini azaltmamıştı. 
Bu kanal olmasaydı , sular büyük ihtimalle sol 
kıyıya taşacak ve hasar daha da büyüyecekti . 

lki Teksaslı'ya gelince , sag kurtulabilmişler 
miydi , yoksa kurban mı olmuşlardı? Ne onlar ne 
de adamları hakkında bir şey biliniyordu . Tekrar 
etmek gerekir ki , Summy Skim bunun için hiç 
de endişelenmiyordu .  Tek derdi , Ben Raddle'ı , 
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bakım görecegi Dawson-City'ye götürebilmek, 
orada onun iyileşmesini beklemek ve vakit uy
gunsa Skagway, Vancouver, Montreal yoluna 
koyulmaktı . Onun ve Ben Raddle'ın Klondike'ta 
daha fazla kalmalan için bir neden yoktu . 129 ,  
suyun yedi sekiz ayak altında kaldığından, artık 
madeni almak isteyen çıkmayacaktı. En iyisi bu 
korkunç ülkeyi en kısa sürede terk etmek ola
caktı . "Ruhları ve vücutlan sağlıklı insanlar bu
raya adımlarını bile atmazlardı ,"  diyordu 
Summy Skim ve hiç de haksız sayılmazdı . 

Ona en çok sıkıntı veren konulardan biri de, 
doğal olarak, Ben Raddle'ın iyileşmesinin hafta
lar alacak olmasıydı . 

Gerçekten de Ağustos ayının ilk yarısı bitmek 
üzereydi . tkinci yarısı bitmeden, bu kadar ku
zeyde oldukça erken başlayan kış gelecek ve göl
ler bölgesi ile Chilkoot Geçidi'ni aşılmaz kılacak
tl. Yukon da kısa bir süre sonra geçilmez olacak
tı; son buharlı gemiler nehrin ağzına gitmek üze
re yola çıkacaklardı . 

Oysa Klondike'ın karları altında,  sıfırın altın
da elli altmış derece soğuklarda yedi sekiz ay ge
çirmek hiç de hoş değildi . Öyleyse bir gün bile 
kaybetmeden Dawson-City'ye geri dönmek, Ben 
Raddle'ı Doktor Pilcox'a emanet etmek, Rahibe 
Marthe ve Rahibe Madeleine'in ellerine teslim et
mek, en kısa sürede iyileşmesini tembihlemek 
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gerekiyordu . 
tık önce , ulaşım aracı bulmaya çalışmak ge

rekti . Büyük bir şans eseri Neluto arabasını sağ
lam buldu , çünkü arabayı suyun ulaşamadığı bir 
sırta bırakmıştı . Ata gelince , serbestçe odarken 
dehşete kapılmış , nehir yatağının yanıacından 
aşağı inip efendisine geri gelmişti .  

"Pekala, gidelim . . .  şimdi gidelim," diye tek
rarladı Summy Skim. 

"Evet ," diye cevap verdi Ben Raddle, "seni bu 
kötü işe bulaştırdığım için üzgün üm . . .  " 

"Söz konusu olan ben değilim, sensin," diye 
karşılık verdi Summy Skim. "Bacağını mümkün 
olduğu kadar sarıp sarmalayacak, arabaya da ku
ru otlardan güzel bir yatak yapıp seni yatıraca
ğız . Ben de sen ve Neluto'yla birlikte arabaya bi
neceğim, Lorique Dawson-City'de bir şekilde bi
ze katılacak. Mümkün olduğu kadar hızlı ilerle
yeceğiz, hayır . . .  Demek istiyorum ki sarsılmam 
önlemek için gerektiği kadar yavaş ilerleyeceğiz . 
Bir kere hastaneye vardık mı , artık hiçbir şey 
için endişelenmene gerek kalmayacak. Doktor 
Pilcox seni yeniden ay�ğa kaldıracak; Tanrı izin 
verirse kıştan evvel yola çıkacağız . . .  " 

"Sevgili Summy," dedi o zaman Ben Raddle, 
"iyileşmemin aylar sürmesi mümkün ve Montre
al'e geri dönmek için ne kadar acelen olduğunu 
anlıyorum . . .  Niçin sen gitmiyorsun? . . .  " 
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"Asla olmaz ," diye karşılık verdi Summy 
Skim. "Ayagımı kırmayı tercih ederim, o zaman 
Doktor Pilcox bir yerine iki ayakla ugraşmak zo
runda kalır !" 

Hemen o gün,  Ben Raddle'ı taşıyan araba 
başka maden ocaklannda iş aramaya giden in
sanlarla dolu yollardan geçerek, Fort Cudahy 
yoluna koyuldu. Nehrin güneye dogru yön de
giştirdigi noktanın aşagısından Forty Miles ere
ek'in sag kıyısını takip ediyordu . Yol boyunca sel 
altında kalmamış olan madenler çalışıyordu . Yi
ne de bazıları , sulada dolu olmasalar da, şimdi
lik işletilemez durumdaydılar . Sınınn beş altı ki
lometre ötesine kadar etkili olan deprem o roa
denieri altüst etmişti , içler acısı bir görünü'rndey
diler, malzemeler parçalanmış , kuyular dolmuş, 
sınır direkleri devrilmiş, evler yıkılmıştı . Fakat 
sonuçta, bu tam bir yıkım degildi ve çalışmalar 
çok uzun bir ara vermeden başlayabilirdi . 

Araba hızlı ilerlemiyordu, çünkü bu bozuk 
yolların neden oldugu sarsıntılar yaralıya çok acı 
veriyordu. Klondike'taki firmalardan madeniere 
erzaklar yeni gelmişti , bu nedenle ihtiyaçları te
min etmek kolay oldu , fakat her şey çok pahalıy
dı. 

Araba iki gün sonra Fort Cudahy'de mala 
verdi . 

Summy Skim yaralıdan ilgisini esirgemiyor-
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du,  fakat bacagındaki kırıga müdahale ederr_ıez

d i .  Zaten acıları çok şiddetli olsa da, Ben Raddle 

pek fazla yakınmadan bunlara katlanıyordu. 

Talihsizlik sonucu , ne Fort Cudahy'dc , ne de 

kırk sekiz saat sonra arabanın mola verdigi Fort 

Reliance'ta doktor yoktu . 

Summy Skim haklı olarak endişeleniyordu,  

kuzeninin durumunun zaman geçtikçe , doktor 

yoklugundan kötüye gitmesinden korkuyordu. 

Kuzeninin onu boş yere telaşlandırmamak için 

idare etmeye çalışt ıgının farkındaydı; fakat arada 

sırada bir acı çıglıgı agzından kaçıyordu , yüksek 

ateşler içinde oldugu besbelliydi .  

Böylece tekrar yola koyulmak ve daha dogru

dan Klondike'ın başkentine giden Yukon'un sag 

kıyısını takip etmek gerekt i .  Ben Raddle ancak 

Dawson-City hastanesinde tedavi edilebilirdi . Iki 

gün daha yol aldıktan sonra, 16 Agustos günü 

ögleden sonra Ben Raddle hastaneye götürüldü.  

Vatandaşlarını bu halde görünce Rahibe 

Marthe ve Rahibe Maddeine'in duydukları acıyı 

anlatmaya hiç gerek yok. Ben Raddle onları dog

ru dürüst tanımamıştı, çünkü yüksek ateş yü

zünden sayıklıyordu . Summy Skim başrahibeye 

ve rahibelere kısaca neler oldugunu anlattı . Has

ta tek başına kalacagı küçük bir odaya yerleştiril

di ve aceleyle Doktor Pilcox'a haber verildi . 

Summy Skim iki rahibeye şöyle dedi : 
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"Görüyorsunuz ya kardeşlerim , sizi Dawson
City'ye götürürken sizden bundan kişisel bir ya
rar saglayacagımızı söylemekte haklıymışım!"  

"Bay Skim," diye cevap verdi Rahibe Marthe , 
"kuzeniniz bizim en degerli hastalarımızdan biri 
gibi tedavi edilecek. . .  ve Tann ne zaman isterse, 
o zaman iyileşecek. . .  " 

"Evet kardeşim, Tann en kısa zamanda izin 
verse de kuzenim çabucak iyileşse ; kış gelmeden 
buradan aynlsak! "  

Hemen hastaneye çagnlan Doktor Pilcox, 
Ben Raddle'ın hastaneye gelişinden bir saat son
ra geldi . 

Forty Miles Creek bölgesindeki depremin ha
beri birkaç gündür Dawson-City'de biliniyordu 
ve yaklaşık otuz kişinin kurban gittigi ögrenil
mişti . Fakat Doktor Pilcox bunlardan birinin 
mühendis oldugunu bilmiyordu . 

"Nasıl ! "  diye haykırdı her zamanki rahatlıgıy
la, "siz ha Bay Raddle . . .  kınk bir bacakla ! "  

"Evet doktor," diye cevap verdi Summy 
S kim,  "zavallı Ben çok acı çekiyor. . .  " 

"Tamam . . .  tamam . . .  bir şey olmayacak," diye 
devam etti doktor, "bacagını yerine yerleştirece
giz! . . .  Bir hekimden çok bir cerraha ihtiyacı 
var . . .  hatta bir çıkıkçıya ! . . .  Sakin olun , düzelte
cegiz ! "  

Doktor, Ben Raddle'ı muayene etti . Mühen-
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dis, yatagına uzanmıştı ,  bilinci açıktı , fakat çok 
acı çekiyordu . Sadece dizin altında basit bir kı
rık oldugu saptandı -doktorun kolayca düzeltti
gi bir kırık; ardından bacak, tamamen hareketsiz 
kalmasını saglayacak bir aletin içine yerleştirildi . 
Ve doktor dedi ki : 

"Sevgili hastam, eskisinden daha saglam ola
caksınız ,  geyik kadar saglam bacaklarınız ola
cak. .. en azından bir tanesi . . .  " 

"Fakat ne zaman? . . .  " diye sordu Summy 
S kim. 

"Bir ay ya da altı hafta içinde . . .  Anlıyorsun uz 
ya Bay Skim, kemikler, kızdırılmış demir parça
ları gibi kolay kaynamıyorlar birbirlerine! .  . .  Ha
yır . . .  zaman gerek . . .  " 

"Zaman . . . zaman! "  diye mırıldandı Summy 
S kim. 

"Ne yapalım," diye karşılık verdi Doktor Pil
cox, "burada işi gören doga ve sizin de bildiginiz 
gibi , doganın hiç acelesi yoktur! Hatta bu yüz
den sabrı icat etmiştir . . . "  

"Ve tevekkülü ," diye devam etti �ahibe Ma
deleine . 

Tevekkül etmek, işte Summy Skim'in en iyi 
yapacagı şey! Ben Raddle ayaga kalkmadan kışın 
gelecegini bil iyordu ' Kışın Eylül ayının ilk hafta
larında başladıgı ve yaşamayı imkansız hale geti
ren kar ve buz ile geçtigi bir ülke ! Ve tamamen 
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iyileşmeden, Klondike'ın bu düşük sıcaklıkların
da Ben Raddle böyle bir yolculugun yorgunluk
Ianna nasıl katlanabilir, Skagway'den Vanco
uver'a giden buharlı gemilere binrnek için Chil
koot Geçidi'ni nasıl geçebilirdiL Saint-Michel'e 
kadar Yukon'dan aşagı inen buharlılara gelince , 
en sonuncusu on beş gün içinde, ardında buz 
tutan nehri bırakarak gidecekti ! .  . .  

lzci , pek çok kereler yolcu getirip götürdük
ten sonra, Dawson-City'ye ayın yirmisinde geri 
döndü. 

Bill Stell'in ilk yapugı, Bay Summy Skim ve 
Ben Raddle'ın, 1 29 numaralı madenle ilgili işle
rini bitirip bitirmediklerini , madeni satıp satma
dıklarını , Montreal yoluna koyulmaya hazır olup 
olmadıklarını ögrenmek oldu. 

En iyisi iki rahibeye başvurmaktı ;  hastaneye 
geldi. 

Ben Raddle'ın tedavide oldugunu ve altı haf
ta sonra iyileşecegini ögrenince öyle şaşırdı ki ! 

Ve Summy Skim'le karşılaşugında, Summy 
S kim : 

"Evet Bill ," diye açıkladı, "işte buradayız! Sa
dece l 29'u satamamakla kalmadık, artık bir 
l 29'umuz bile yok! . . .  Ve sadece l 29'un yoklugu 
degil , yaşanabilir bir ülkeye gitmek için bu tüy
ler ürpertici Klondike'tan ayrılamıyoruz bile ! .  . .  " 

lzci olanları o zaman ögrendi , çünkü Forty 
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Miles Creek bölgesinin yaşadığı felaketten habe
ri yoktu ve Ben Raddle'ın nasıl yaralandığını bil
miyordu . 

"Ve en acıklı olan da bu ," diye açıkladı 
Summy Skim, "çünkü 1 29 için çoktan yas tutup 
konuyu kapamış olurduk; ben zaten 1 29'a bağlı 
değildim, josias Dayı'nın şu 129'u satın alması 
ve bize bırakarak ölmesi ne saçmalık! . . .  " 

Summy Skim'i bu sayıyı söylerken duymak 
gerekiyordu doğrusu; "yüz," ardından da "yirmi" 
ve "dokuz" derken bu sayıdan nefret ediyordu ! 
Ne de dehşet vericiydi ! 

"Ah! Bill ," diye haykırdı , "eğer şu zavallı Ben 
kurban olmasaydı , depreme nasıl da içten içe se
vinirdim! . . .  Bizi cansıkıcı bir mirastan kurtarmış 
olurdu ! . . .  Maden kalmazdı, işletme olmazdı, ku
zenimde maden işletmeciliği yapmaktan vazgeç
mek zorunda kalırdı . . . " 

"Peki o halde," dedi lzci , "bütün kışı Daw
son-City'de mi geçireceksiniz? . . .  " 

"Kuzey kutbunda da diyebiliriz ! "  diye karşı
lık verdi Summy Skim. 

"Oysa ben," diye devam etti Bill Stell , "bende 
adamları m la sizi almaya gelmiştim . . .  " 

"Bizi almayacaksınız Bill , yalnız gideceksi
niz . .  " 

"En azından Neluto'yu alırım? . . .  " 
"Hayır, çünkü bu cesur Kızılderili bizimle 
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kalmak için bana söz verdi . . . " 
"Öyle olsun," dedi lzci , "eger Skagway'e git

mek istiyorsam, yola çıkmak için 1 Eylül'den 
hızla bekleyemem . . .  " 

"Öyleyse gi_din, sevgili Bill ," dedi Summy 
Skim, umutsuzluk içeren mütevekkil bir ses to
nuyla ! . . .  

O tarih geldiginde lzci , ilkbaharda dönüp 
onları almaya söz vererek iki Kanalıdalı'nın ya
nından ayrıldı . . .  "Evet . . .  sekiz ay sonra! "  diye 
mırıldandı Summy Skim öfkeyle .  

Bu arada Ben Raddle'ın bakımı normal sey
rinde sürüyordu. Hiçbir kamplikasyon çıkma
mıştı. Doktor Pilcox durumdan çok memnundu. 
l lastasının bacagı eskisinden daha saglam ola
caktı ; "bir bacak ikisine bedel olacak," diye tek
rarlıyordu. 

tki rahibe tarafından gayet iyi bakılan Ben 
Raddle durumu sabırla karşılıyordu. Hava iyi ol
dugunda kuzeni , sadık Neluto ile birlikte ava 
çıktıgı zamanlar Dawson-City pazarı ve altın 
bölgesindeki yeni buluşlar ile ilgili haberler alı
yordu . Le Soleil du Yukon, Le Soleil de Minuit, La 

Pepite du Klondike 1 gibi gazetelerden nasıl tam 
bilgi edinemesindi ki ! 129'un artık var olmama-

1 Gazetelerin adları sözcügü sözücügüne şöyle çevrilebilir: 
Ir Soleil du Yukon: Yukon'un Güneşi. 
L.(' Soleil de Minuit: Gece yarısı Güneşi. 
lı Pepite du Klondike: Klondike'ın altın külçesi. (yhn. )  
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sı, buralarda yapacak hiçbir şeyin kalmaması mı 
demekti? Satın alınacak, sonra da işletilecek bir 
maden yok muydu? Mühendis içgüdüleriyle 
Forty Miles Creek'teki çalışmalardan zevk almış
tı . . .  Fakat Summy Skim'e bundan bahsetmekten 
kaçınıyordu, kuzeni bu sefer kendine hakim ola
mayabilirdi . 

Görüldügü gibi ,  yaraların neden oldugu ateş 
geçmişti, altın ateşi ise -bu kadar çok kurbanı 
olan bu salgın ateş- Ben Raddle'ı terk etmemişti 
ve mühendis yakın zamanda iyileşecek gibi gö
zükmüyordu . Ondaki , degerli madene sahip ol
ma degil , zengin maden ocakları işletme arzu
suydu! 

Gazetelerin her gün Bonanza, Eldorado, Lin
le Skookum daglanndaki madenlerle ilgili olarak 
yaydıklan haberler nasıl da hayal gücünü çalıştı
nyorlardı! Oralarda, işçi başına saatte yüz dolar
lık altın yıkanıyordu ! Yirmi dört ayak uzunlu
gunda, on dört ayak genişliginde bir delikten se
kiz bin dolar çıkarılıyordu! Londra'dan bir sen
dika , yakın zamanda,  Bear ve Darninian üzerin
de, on yedi bin beş yüz franga iki tane maden sa
tın almıştı ! Eldorado'daki 26 numara, iki milya
rta saulıktı ve işçilerin her biri her gün altmış bin 
franga varan altın çıkanyorlardı ! Dome'da, Klon
dike River'ı Indian River'dan ayıran sınır çizgi
sinde, bu konuda çok bilgili bir kişi olan Bay 
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Ogilvie'nin derligine göre yüz elli milyon frank
lık altın elde edilemez miydi? . . .  

Bu arada bu hayale karşın, Dawson-City'nin 
rahibinin, altın bölgelerini çok iyi incelemiş bir 
Fransız'a, Bay Amis Semin!'ye söyledikleri unu
tulabilir miydi: 

"Eger siz de geziniz sırasında altın ateşine tu
tulursanız, hastanernde bir yatak ayırtın. Çok 
fazla çalışınanız gerekecek, özellikle de biraz al
un bulursanız ve bu ülkede her yerde altın var
dır. Tabii ki skorbüte yakalanırsınız. Yılda iki 
yüz elli franga size ait bir yatak ve ücretsiz dok
tor bakımı içeren bir abanınan verecegim. Her
kes alıyor. lşte biletiniz ! "  

Bakım deyince, hastanede Ben Raddle'ın et
rafında herkes pervane oluyordu . Fakat karşı 
konulmaz ihtirası onu ,  Dawson-City'den uzakla
ra , maden ocaklan keşfedilen yeni bölgelere sü
rüklemeyecek miydi? Geri dönemeden orada 
ölüp kalan o kadar insanın kaderini paylaşmaya
cak mıydı? Evet , gazeteler yazıp duruyordu: 
Klondike l896'da yedi milyon beş yüz bin 
frank, l897'de on iki milyon beş yüz bin frank 
üret mişti ve bu meblag l 898'de otuz milyondan 
düşük olmayacaktı ! 

Bu arada Summy Skim yönetimden, Hunter 
ve Malone'un felaketten beri Forty Miles Cre
ek'te tekrar görülüp görülmedigini ögrenmişti . 
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Kesinlikle ne biri , ne de digeri Dawson
City'ye geri dönmüştü , yoksa gelileri her zaman
ki gibi bin bir alıartıyla anlaiılırdı . Onlara en sev
dikleri eglence mekanlarında, gazinolarda, ku
marhanelerde rastlanırdı. Bu mevsim, kimi
lerinin servet kazandıktan sonra kendi ülkeleri
ne dönmek yerine Klondike'ın başkentinde kalıp 
güzel mevsimi beklerneye karar verdigi zaman 
degil miydi? Burada , yedi sekiz ay süresince her 
türlü aşın harcamalarla,  çeşitli kumarlarda bü
yük kayıplada kazançlannın çogunu bırakırlar
dı. Hunter da böyle yapmıştı , eger olsaydı , yine 
böyle yapardı. Fakat hiç haber yoktu! Hiç kimse 
ona ve arkadaşına ne oldugunu bilmiyordu .  
Fony Miles Creek depreminde ölmüş ya  da yeni 
derenin girdaplarında sürüklenmiş olabilirlerdi. 
Yine de, l 27'de çalışmış olan hiçbir Amerikalı 
bulunamadıgı ve hepsinin de, felakete kurban 
gittigi kabul edilemeyecegi için Hunter ve Malo
ne'un adamlan ile birlikte, çalışmaya başladıkla
rı Circle-City ve Birch Creek madenierine gittik
leri düşünülebilirdi. 

Ekim ayının anasında Ben Raddle yatagın
dan kalktı ; Doktor Pilcox onun iyileşmesinden 
çok gurur duyuyordu . Şüphesiz onun tedavisi 
kadar Rahibe Marthe ve Rahibe Maddeine'in ha
kımının da bunda etkisi vardı. Bu fedakar rahi
beler hastaneyi dolduran ve çogu ancak köpek-
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ter in çektigi cenaze arabalarıyla mezarlıga git
mek üzere ayrılan hastalar ile ilgilenmekten de 
geri kalmamışlardı . Bu arada şunu belirtmek ge
rekir ki , her ne kadar Ben Raddle ayakta olsa da, 
yine de dikkat etmek gerekiyordu ve Dawson
Ciıy'den Skagway'e kadarki yolculuga çıkıp teh
l i keye atılamazdı. Zaten anık çok geçti . Kışın ilk 
karları ya�yordu, akarsular donmaya başlamıştı ; 
ne Yukon'da ne de göllerde gemilerin ilerlemesi 
mümkündü . Summy Skim yedi sekiz ayını 
Klondike'ta geçirmeye mahküm oldugunu bili
yordu. Daha şimdiden hava sıcaklıkları sıfırın al
t ında on beş dereceye düşmüştü , sıfırın altında 
elli altmışa düşmesi de bekleniyordu. 

Böylece iki kuzen Front Street'teki bir otelde 
bir oda seçtiler ve yemeklerini de French Royal 

l<estaurant'ta, çifti yüz elli franktan piliç çevirme 
ısmarlamasalar da çok yüksek fiyatlara yiyorlar
dı .  

Ve Summy Skim kimi zaman başını saliaya
rak şunları diyordu : 

"En cansıkıcı olan, Dawson-City'yi kış gelme
den terk edememiş olmamız ! "  

Ben Raddle ise sadece şöyle cevap vermekle 
yetiniyordu: 

"En cansıkıcı olan, madenimizi felaketten ön
ce satmamış olmamız, daha da kötüsü, işletme
ye devam ederneyecek durumda olmamızdır !"  
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Bunun üzerine, tamamen gereksiz olan bir 
tartışmaya başlamamak için Summy Skim tüfe
gini alıyor, Neluto'yu çagınyor ve kentin civarta
rında ava çıkıyordu. 

Şunu da belirtmeliyiz ki , Ben Raddle'dan kı
sa bir süre sonra Lorique de Dawson-City'ye gel
mişti ; ikisi birlikte uzun konuşmalara dalıyarlar
dı ve tabii ki mühendis ile ustabaşının gündem
deki biricik mesele üzerinde tam anlamıyla fikir 
birligi içinde neler konuşuyor olabilecekleri ko
layca tahmin edilebilirdi . 

Bir ay daha geçti . Termometrenin içindeki 
cıva sütununun hareketi inanılmazdı . Sıfınn al
tında otuz ya da kırk dereceye kadar düşüyor, 
sonra rüzgarın yönüne göre sıfınn altında on on 
beş dereceye kadar yükseliyordu . Kar fırtınaları
nın ardından soguk geliyordu. 

Havanın izin verdigi her seferinde Summy 
Skim Neluto ile birlikte avlanıyordu; sogukların 
daglardan kente getirdigi pek çok ayı aviama fır
satı oldu. 

Bir gün, 1 7  Kasım'da , Neluto ile Summy 
Skim, Dawson-City'nin yaklaşık bir fersah kuze
yinde bulunuyorlardı. lyi avlanmışlardı ve geri 
dönmeye hazırlanıyorlardı ki Kızılderili durdu 
ve bir dereden elli adım kadar ötede bir agacı 
işaret ederek: 

"Bir adam . . .  orada . . .  " dedi . 
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"Bir adam mı? . . .  " diye sordu Summy Skim. 
Gerçekten de bir ka yın agacının dibinde kar

!ann üzerinde bir adam yatıyordu . Hiç hareket 
etmiyordu . Ölmüş olabilirdi, soguktan donmuş 
olabilirdi, çünkü hava sıcaklıgı çok düşüktü . 

Summy Skim ve Neluto ona dogru koştular. 
Kırk yaşlannda, uzun sakallı, gözleri kapalı , yü

zünden büyük bir acı okunan bir adamdı. Yine 
de hala nefes alıyordu , fakat nefes alıp verişi o 
kadar hafifti ki , bu son nefesi bile olabilirdi . 

Summy Skim adamın giymiş oldugu kürk 
kabanı aralamıştı ; ceplerinden birinde, içinde 
pek çok mektup bulunan bir deri cüzdan buldu . 
Mektuplardan birinin üzerindeki adreste Bay 

.Jacques Laurier yazılıydı; üzerinde de Paris pulu 
vardı . 

"Bir Fransız ! "  diye haykırdı Summy Skim. 
Çok geçmeden adam büyük bir hızla Klondi

ke'ın başkentine dogru ilerlemekte olan arabaya 
yüklenmiş tL 
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CAN ÇEKİŞEN ADAMIN 

HiKAYESi 

O gün, ögleden sonra , Summy Skim'in ara
bası hastanenin kapısında durdu . Taşıdıgı adam, 
içinde yaklaşık otuz yatak bulunan bir koguşa 
götürüldü ve iyileşirken Ben Raddle'ın kaldıgı 
odaya yerleştirildi . 

Bu odaya yerleşen hasta, diger hastalada faz
la yakın olmak zorunda kalmayacaktı. Summy 
Skim başrahibeye şunları söylemişti: 

"Bu adam bir Fransız, neredeyse vatandaşı
mız sayılır! Ben için yaptıklarınızı onun için de 
yapmanızı rica ediyorum ve Doktor Pil�ox'un 
da, tıpkı kuzenimi iyileştirdigi gibi onu da kısa 
sürede iyileştirecegini umuyorum! "  

Rahibe Marthe ve Rahibe Madeleine bunu söy
lemişlerdi; şimdi jacques Laurier doktorun kısa 
sürede başucuna geldigi bir yatakta yatıyordu . 

Neluto'nun haber götürdügü Ben Raddle gel
mekte acele etmişti ve doktorun ilk muayenesin-
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ı k hazır bulunuyordu . 
Fransız henüz kendine gelmemişti ve gözleri 

kapalıydı .  Doktor Pilcox nabzının çok yavaş at
ı ı Rı nı gözlemledi ; nefes alması da belli belirsizdi . 
Yokluk,  yorgunluk ve sefaletten dolayı korkutu
nı bi r biçimde zayıflamış olan bu vücutta hiç ya
ra yoktu . Büyük ihtimalle zavallı , Summy 
�k i m'in onu buldugu agacın altına bitkinlikten 
dolayı yıgıhp kalmıştı. Yine şüphe yoktu ki gece
yi  açıkta geçirerek soguktan morarmıştı. 

"Bu adam yarı yarıya donmuş," dedi Doktor 
l ' i lcox. 

Onu hattaniyetere sarmaladılar, sıcak içecek
ler içirdiler, kan dolaşımını tekrar düzene koy
mak için masaj yaptılar. Yapılabilecek her şey 
yapılmıştı. Bütün bu çabalar boşunaydı ; onu 
kendine getirememişti .  

Yine de Summy Skim bir ceset getirmemişti; 
fakat , acaba talihsiz adam kendine gelecek miy
di ?  . . . Doktor Pilcox bu konuda bir şey söyleme
rnekte kararlıydı. 

jacques Laurier -daha önce görüldügü gibi
Fransız'ın cüzdanındaki mektuplarda yazılı olan 
ismi buydu . En yakın tarihli mektup beş ay ön
ce yazılmıştı, Nantes'tan gelmişti . Annesi oglu
na, Dawson-City, Klondike'a yazıyordu , bekle
cligi cevabı belki de hiçbir zaman alamamıştı . . . 
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Bu mektuplar Summy Skim ve Ben Raddle 
tarafından okundular. Mektubun sahibi hakkın
da bilgi vereceklerdi; eger ölürse , bir daha oglu
nu göremeyecek olan zavallı anneye yazmak ge
rekmeyecek miydi? . . .  

Bu dört mektuptan çıkartılabilecek sonuç, 
Jacques Laurier'nin Avrupa'yı terk etmesinin 
üzerinden iki yıl geçmiş olduguydu. Fakat ma
den işletmeciligi yapmak için dogrudan dogruya 
Klondike'a gelmemişti . Bazı adresler, daha önce 
Ontario ve Kolombiya'daki altın yataklannda 
servet aradıgını işaret ediyordu. Ardından, şüp
hesiz Dawson-City gazetelerindeki müthiş ha
berlerin etkisiyle buraya gelmiş ve madenciler 
güruhuria katılmıştı . Bunun dışında, bir maden 
sahibi olmuş gibi gözükmüyordu, çünkü cüzda
nında hiç tapu yoktu . Yine de birkaç mektup ile 
birlikte bulunan bir kagıt Ben Raddle'ın ilgisini 
çekti. 

Birkaç kolu olan ve batıya yönelen bir akar
sunun oldukça düzensiz çizgilerle gösterildigi, 
kurşun kalemle yapılmış bir krokiydi. Kroki ol
dugunu düşünmekte haklıydılar, çünkü harita
nın dogal yönü buydu. Yine de krokideki akar
su Yukon'a ya da Klondike River'ın bir koluna 
benzemiyordu . Krokinin köşesine yazılmış bir 
rakam, kuzey kutup dairesinin üstünde , olduk-
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c;a yüksek bir eniemi göstermekteydi . Eger hari 
t a  Dominion'un bir bölgesine aitse , bu da altmış 
sekizinci meridyenin geçtigi bölgeydi .  Fakat 
boylam sayısı eksikti .  Bundan dolayı Kuzey 
Amerika'nın neresinde oldugunu tahmin etmek 
imkansızdı .  

Acaba Summy Skim tarafından Dawson-City 
civarlarında bulundugunda,  jacques Laurier bu 
yöreye dogru mu gidiyordu, yoksa oradan mı 
geliyordu? . . .  Eger zavallı Fransız ölmeden önce 
kendine gelmezse, bunu hiçbir zaman bilemeye
ccklerdi. 

Bunun dışında,  belirli bir sosyal sınıfa men
sup bir aileden geldigi de kesindi .  Annesinin iyi 
hir dille yazılmış olan mektuplan bunun kanı
ı ıydı . Kesinlikle bir işçi degildi, acaba hangi ta
lihsizlikler, hangi olaylar onu yoksulluga ve se
falete sürüklemiş, bu hasta yatagına kadar getir
mişti? . . .  

Birkaç gün geçti ; Doktor Pilcox'un ilaçlarına, 
rahibelerin bakırnma ragmen jacques Laurier, 
Ren Raddle'ın kendisine sordugu sorulara zor
lukla cevap verebiliyordu . Aklının yerinde olup 
olmadıgı bilinmiyordu, zaten altın arayıcılannın 
dünyasında onca kurban alan o serüvenli yaşam
Iara kimin aklı dayanabiiirdi ki ! 

Doktor Pilcox'a bu konuda bir soru soruldu-
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gunda: 

"Korkarım ki ," diye cevap verdi, "hastanızın 

zihni derinden sarsılmış . . .  Gözleri aralandıgın

da, beni korkutan boş bir bakış oluyor ! .  . .  " 

"Fakat fiziksel durumu . . .  " diye sordu Summy 

Skim, "iyiye gitmiyor mu? . . .  " 

"Şimdiye kadar hayır," diye açıkladı doktor, 

"bana öyle geliyor ki ruhsal durumu kadar cid

di . "  

"Yine de  onu kurtaracaksınız , bu zavallı 

Fransız'ı ! "  diye tekrarlıyordu Rahibe Marthe ve 

Rahibe Madeleine . . .  

"Elimizden gelen her şeyi yapacagız,"  diye 

cevap verdi doktor, "fakat çok az umudum var. "  

Genelde güven verici olan Doktor Pilcox 

böyle konuşuyorsa, jacques Laurier'nin iyileşi

cegine inanmıyor demekti . 

Yine de Ben Raddle umudunu kaybetmek is

temiyordu. Ona göre, adam zamanla bir tepki 

verecekti .  jacques.Laurier tamamen saglıgına ka

vuşmasa bile, zihni açılacak, konuşacak, cevap 

verecekti . . .  Nereden gelmekte,  nereye gitmekte 

oldugunu ögreneceklerdi .  . .  Annesine yazacak

lardı . . .  Ölecekse, son isteklerini açıklayacaktı . . .  

ve ölürken isteklerinin yerine getirilecegini bile

rek teselli bulacaktı . Dost kişilerin , neredeyse 

vatandaşlarının başucunda beklediklerini bile-
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cekti ! . . .  

Pekala,  belki de Doktor Pilcox tedavisinin et
kinliginden fazla endişe ediyordu . tki gün sonra 
Ben Raddle'ın oldukça sabırsızlıkla bekledigi 
tepkiler ortaya çıkmaya başladı. jacques Lauri
er'nin içinde bulundugu koma hali hafiflemişti . 
Gözleri daha uzun süre açık kalıyordu . Bakışları 
daha sabitti . Evet ! Kesinlikle bu gözler sorular 
soruyor, bu odayı, yatagının etrafına toplanmış 
bu insanları , doktoru , Ben Raddle ile Summy 
Skim'i, rahibeleri şaşkınlıkla inceliyordu . . .  Sanki 
şunları söylüyor gibiydiler: Neredeyim? . . .  Siz 
kimsiniz? . . .  Fakat kısa süre içinde gözlerin yeni
den kapanacagı hissediliyordu . . .  Çok yakındaki 
kesin yok oluşa karşı son hayat belirtisi , son bir 
ışık. .. bu talihsiz adam artık ölümün eşigindey
di. . .  

Doktor hiç yanılmayan bir adam gibi başını 
sallıyordu. Eger zihni canlanıyorsa, bunun anla
mı yakında tamamen sönecegiydi . 

Rahibe Marthe yatagın başucuna egilmişti ve 
jacques Laurier'nin iç çekmelerle kesilen , güç
lükle duyuiabilen bir sesle mınldandıgı sorulara 
cevap veriyordu : 

"Siz bir hastane odasındasınız . . .  " 

"Nerede?" diye devam etti hasta dogrulmaya 
çalışarak. 
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Ben Raddle onu tuttu ve dedi ki : 
"Dawson-City'de . . .  Altı gün önce size yolda 

rastladık. . .  yerde yatıyordunuz . . .  kendinize de
gildiniz . . .  ve sizi buraya kadar taşıdık .. " 

jacques Laurier'nin gözkapakları birkaç da
kika için kapandı .  Bu çaba onu tüketmiş gibi gö
züküyordu. Rengi atmış yanaklarının pembeleş
ınesi ve tekrar konuşabilmesi için doktor ona 
birkaç damla kalp ilacı verdi . 

"Siz kimsiniz? . . .  " diye sordu . 
"Fransız-Kanadalılar , "  diye cevap verdi 

Summy S kim, "Fransa'nın dostları . . .  Bize güve
nin . . .  Sizi kurtaracagız! . . .  " 

Hastanın dudaklarında bir tür gülümseme 
belirdi ve birkaç zayıf "teşekkür ederim" duyul
du . Ardından tekrar yastıgının üzerine düştü ve 
doktorun tavsiyesi üzerine ona başka soru sorul
madı. Dinlenmesi için bırakmak daha iyiydi. Ba
şucunda bekleyeceklerdi , konuşmak için tekrar 
gücüne kavuştugunda cevap vermek için hazır 
bulunacaklardı . Fakat belki de sonunun yakın 
oldugunu hissediyordu, çünkü gözyaşları ya
naklannı ıslatıyordu .  

Takip eden iki gün içinde jacques Lauri
er'nin durumu ne iyiye , ne de kötüye gitti . Hala 
aynı biçimde zayıftı ve tepki vermesinin imkan
sız olmasından korkuluyordu. Yine de uzun ara-
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l ı klarla, gücünü toplayarak tekrar konuşmaya ve 
zihinlerde uyandırdıgı sorulara cevap vermeye 
başladı. Söylenecek birşeylerinin oldugu ve söy
lemek istedigi hissediliyordu . 

Ben Raddle onu hiç yalnız bırakmıyordu . 
Hep orada, dinlemeye hazır bekliyordu. Böylece 
Fransız'ın hikayesini ögrendi , adam kimi zaman 
bilinci açıldıgında anlatıyordu, kimi zaman da 
sayıklıyordu. Bu arada, anlatmakta tereddüt etti
gi , ölümden kurtulabilecegine inandıkça söyle
medigi bir sım var gioiydi . 

Detaylara fazla girmezsek, geçmişi işte şöy
leydi: 

jacques Laurier kırk iki yaşında,  güçlü yapı
lıydı ve bu hale gelebilmesi için dayanılmaz bir 
sefalet çekmiş olmalıydı. 

Br6ton'du ; annesinin halen yaşamakta oldu
gu Nantes'ta dogınuştu . Annesi , yüzbaşılıktan 
yukarı terfi etmemiş, piyade subayı kocasından 
kalan çok az bir dul aylıgı ile geçiniyordu . 

jacques Laurier denizciligi seviyordu .  Deniz
cilik Okulu'nun sınaviarına girecegi sırada geçir
digi ciddi bir hastalık, meslegin ilk adımlarında 
onu durdurmuştu . Uygun yaşı geçtiginden, bir 
ticaret gemisinde subay adayı olarak işe girdi ve 
Avustralya'daki Melbourne ile Kaliforniya'daki 
San Fransisco'ya iki yolculuktan sonra uzun yol 
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kaptanı olarak çalışmaya başladı. Deniz Kuvvet
leri'ne de bu rütbe ile üstegmen olmak umuduy
la tegmen olarak girmişti .  

Görevi üç  yıl sürdü . Fakat Borda'dan çıkmış 
olan çalışma arkadaşlanna göre gerideydi. Şansı
nın az oldugunu ve hep arkada kalacagını anla
mıştı . lstifa etti ve Nantes timanına demirlemiş 
ticaret gemilerinde bir iş aramaya başladı .  

Kaptanlık işi elde etmek güçtü ve güney dt

nizlerine yelken. açan bir gemide ikinci kaptan 
olarak işe başladı . 

Dört sene geçti . Yirmi dokuz yaşına gelmişti . 
Babası ölmüş ve biraz evvel dedigirniz gibi anne
sini zor bir durumda bırakmıştı . Jacques Lauri
er, ikinci kaptanlıktan bir ticaret gemisinde kap
tanlıga geçmek için boşuna çabalıyordu . Çogu 
zaman kaptanların da gemide hisseleri oluyor
du, fakat onda bu birikim yoktu . tkinci kaptan 
kalarak önünde nasıl da vasat bir gelecek vardı 
ve annesi için evet , özellikle onun için hayal et
tigi basit ama rahat hayata nasıl kavuşacaktı ! 

Uzun yolculukları onu, altın yataklarının çok 
sayıda göçmen çektigi Avustralya ve Kalifomi
ya'ya götürmüştü .  Her zamanki gibi çok azı zen
gin oluyor, çogunlugunaysa yıkım ve sefalet ka
lıyordu. Yine de , Jacques Laurier, önündeki ör
neklerden gözleri kamaşmış bir halde altın ara-
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yıcılarının tehlikeli yolundan giderek servet yap
maya karar verdi. 

Tam da o dönemde, Dominion'un madenieri 
herkesin dikkatini yeni çekmişti, hatta henüz 
Klondike'ın maden zenginligi gözler önüne seril
memişti . Kanada'nın daha yakın ve ulaşımı daha 
kolay yerlerinde ,  Yukon havzasındaki gibi kış 
mevsimi yüzünden ara vermeden daha kolay 
şartlar altında işletilebilen, Ontario ve Ingiliz Ko
lombiyası gibi altın toprakları vardı . Bu maden
Ierden biri , belki de en önemlisi, 1 890 yılında 
çok düşük bir ücrete ,  hissesi üç franga alınmış 
olan "Le Roi"ydı . Bu maden iki yılda temettüye 
dört milyon beş yüz bin frank getiriyordu ve ha
len de aylık beş yüz bin frank kar getirmektedir . 

jacques Laurier işte bu şirkette çalışmaya 
başladı . Fakat sadece kafa ya da kol gücünü ko
yanlar bu şartlar altında kısa sürede zengin ola
mıyorlardı . Işin içinde olmak, kar paylaşımında 
yer almak gerekiyordu. Fakat hisse alİnadan his
sedar olunamıyordu ve bu cesur, belki de sakı
nırrısız Fransız'ın parası yoktu. Hayal ettigi , şans 
eseri hızla kazanılan bir servetti ,  fakat "Le 
Roi''nın bir görevlisi , hatta bir işçisi olarak bunu 
nasıl başaraca ku? . . .  

O sıralarda Yukon'un suladıgı topraklardaki 
yeni keşiflerden söz ediliyordu. Kaliforniya, 
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Avustralya ya da Transvaal isimleri nasıl insanla
rı allak bullak etmişse , Klondike ismi de öyley
di . Madenciler sürüsü oraya akıyordu ve jacqu
es Laurier de kalabalıgı takip etti . Ontario ma
den yataklarında çalışarak Ingiliz kökenli bir Ka
nadalı olan Harry Brown ile tanıştı . Her ikisi de 
aynı ihtirasa, aynı başarma istegine sahiptiler. 
Hatta jacques Laurier'yi daha da fazla etkileyen 
Harry Brown oldu. Görevini terk ederek bilin
meze atılmaya ikna etti onu -bu bilinmez avan
tajdan çok hayal kırıklıgı barındırıyordu . Ikisi 
birlikte, biriktirdikleri bir miktar para ile Daw
son-City'ye geldiler. 

Bu sefer kendi hesaplarına çalışmaya karar
lıydılar. Fakat anlaşıldıgı gibi, Bonanza, Eldora
do , Sixty Miles River ya da Forty Miles Creek 
madenierinde çok yüksek fiyatlar ödemedikleri 
sürece boş bir maden bulamadılar. Madenler 
binlerce dolara kapışılıyordu . Daha uzaga, Alas
ka'nın .ya da Dominion'un kuzeyine, büyük neh
rin oldukça ötesine , bazı cesur madencilerin, al
tın bölgeleri oldugunu söyledigi yerlere gitme
liydiler .  Henüz kimsenin gitmedigi yerlere git
meleri gerekiyordu . Işletme hakkının ilk keşfe
dene ait olacagı yeni bir maden ocagı bulmak ge
rekiyordu , belki de hızlı oldugu kadar da verim
li bir işletmeyle ödüllendirilirlerdi? . . .  
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lşte Harry Brown ve Jacques Laurier kep.di 
kendilerine bunları söylüyorlardı . Ne malzeme
leri , ne de adamları vardı , ellerinde yaşamak için 
on sekiz ay yetecek kadar para kaldıktan sonra 
Dawson-City'den ayrıldılar ve avladıklarını yiye
rek kutup dairesinin ötesine uzanan o bölgede , 
Yukon'un kuzeyinde maceraya atıldılar . 

Yazın başında ,  Haziran ayının ilk haftalann
da olmuştu bunlar, 1897- 1 898 kışının tam orta
sında, Jacques Laurier'nin Dawson-City yakınla
rında yarı ölü bir halde bulunuşundan altı ay 
önce . Mevsim boyunca iki maceracı neler yaşa
mışlardı? . . .  Kıtanın sınırlarına kadar , buzullarla 
kaplı denizlere kadar ulaşmışlar mıydı? . . .  Bu ka
dar yorgunluk ve çabayı karşılayacak bir altın 
yatagı keşfetınişler miydi? Belli ki hayır, çünkü 
ikisinden biri tam bir tükeniş ve yoksulluk için
deydi ! Ve yalnızdı . . .  Ya arkadaşı , ondan haber 
var mıydı? . . .  Harry Brown, Jacques Laurier ile 
geri dönmemiş oldugtına göre , uzak topraklarda 
ölmüş müydü? Evet , lakat Dawson-City'ye gelir
ken öldügüne göre , o ve arkadaşı yolda Kızılde
rililerin saldırısına ugramışlardı . . .  Buldukları 
çok degerli bir altın külçesi çahnmıştı . . .  nere
de? . . .  Jacques Laurier söylemiyordu . . .  

Bunlar, Ben Raddle'ın ondan aldıgı son bilgi
lerdi. Doktor Pilcox'un söyledigine göre bitkinli-
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ği günden güne artan hastanın bilinci açıldığı sı
ralarda, bu acıklı hikayeyi ancak parça parça öğ
renebilmişti Ben Raddle . . .  

Bu girişimin sonuçlarının verimli olup olma
dığı konusunda , Jacques Laurier ile Harry 
Brown'un ulaştıkları topraklar ve Kızılderililerin 
çaldıkları altın külçesinin nereden geldigi konu
sunda, mühendis az şey biliyordu ve belki daha 
fazlasını da öğrenemeyecekti , çünkü bu sır za
vallı Fransız'ın kısa süre sonra gideceği Dawson
City mezarlığına gömülebilirdi! . . .  

Yine de ellerinde bir belge vardı -eksikti , bu 
doğru- ama hikayenin sonu büyük ihtimalle bu 
belgeyi tamamlayacaktı . Söz konusu olan, Jac
ques Laurier'nin cüzdanında buldukları krokiy
di, büyük ihtimalle o ve arkadaşının geçen mev
simi geçirdikleri bölgeye aitti . Neresiydi? . . .  Do-
ğudan batıya doğru kıvrılan akarsu neredeydi? . .  . 
Yukarı'un ya da Porcupine'ın bir kolu muydu? . .  . 
Yoksa Hudson Körfezi Şirketi'nin Fort Macpher- · 

son çevresindeki arazisinde ,  Kuzey Buz Deni
zi'ne dökülen şu büyük nehrin, Mackenzie'nin 
ağzına mı yakındı? Ben Raddle haritayı önüne 
koydugunda, büyük ihtimalle haritayı çizen kişi 
olan, Jacques Laurier'nin bakışları bir an için 
canlanıyordu; krokiyi tanıyordu . . .  Sanki şunları 
söylüyordu : "Evet ! Orası . .  tam orası ! . . .  " Ne Ben 
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Raddle'ın , ne de ustabaşının, adamın orada 
önemli bir keşif yaptıgına şüphesi yoktu . Hatta 
onlara öyle geliyordu ki , hasta konuşabilse , bu 
konuda bildigi her şeyi söylemekten kaçınacak
tı . . .  

Evet , tükenmiş vücudu terk etmeye hazır 
olan şu ruhun derinliklerinde hayata geri dönme 
umudu gizliydi belki de. Belki de zavallı kendi 
kendine, bu kadar acının boşa gitmeyecegini , 
hayatının son günlerini rahat yaşamasını sagla
yacagı annesini tekrar görebilecegini söylüyor
du? .. Belki de,  iyileşir iyileşmez, kıştan sonra 
tekrar oralara gidip çalışmayı düşünüyordu . . .  

Günler geçti . Kışın e n  soguk zamanlarıydı . 
Pek çok kereler hava sıcaklıgının sıfırın altında 
elli dereceye kadar düştügü kuru soguklar oldu . 
Dışarıda durmak imkansızdı. Hastaneye gitme
dikleri zamanlarda ,  kuzenler oteldeki odalannda 
oturuyorlardı .  Kimi zaman, başlarına kadar 
kürklere sannmış halde bir gazinoya ya da bir 
kumarhaneye gidiyor, fakat oyun oynamıyorlar
dı. Zaten kumarhaneler tenhalaşmıştı ,  madenci
lerin çogu soguklar başlamadan , yollar henüz 
kullanılabilir haldeyken Dyea, Skagway ya da 
Vancouver'a gitmişti. Orada kumar olanca canlı
lıgıyla oynanıyordu . 

Belki Hunter ve Malone da kışı geçirmek için 
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bu kentlerden birine yerleşmişlerdi . Forty Miles 
Creek felaketinden beri kimse onları Dawson
City'de görmemişti . Kanada ve Amerika polisi 
tarafından kimlikleri belirlenen , felaket kurban
ları arasında degillerdi . 

Sık sık kar fırtınalannın kararttıgı günlerde, 
Summy Skim ve Neluto ava çıkamadıklarına çok 
üzülüyorlardı, çünkü Dawson-City'nin yakınla
rına ayılar iniyordu. 

Bu şiddetli sogukların neden oldugu hasta
lıklar kenti kasıp kavuruyordu . Hastane hastala
ra yetmiyor, ölenlerin yerlerini hemen yeni has
talar alıyordu ; jacques Laurier'nin odasının bo
şalması da uzun zaman almayacaktı. 

Bakırnma büyük özen gösterildigine kuşku 
yoktu. Rahibeler kendilerini ona adamışlardı, 
Doktor Pilcox bu tamamen tükenmiş olan vücu
da tekrar kuvvet kazandırahilrnek için elinden 
geleni yapıyordu . Ben Raddle ve Summy Skim 
ona kendi vatandaşları gibi davranıyorlardı . Fa
kat adam hiçbir şey yiyemiyor ve görülür bir bi
çimde her gün, hatta her saat ölüme biraz daha 
yaklaşıyordu. 

27  Kasım sabahı , jacques Laurier şiddetli bir 
kriz geçirdi .  Atlatamayacagını sandılar .  Çırpını
yordu , her ne kadar güçsüz olsa da yataktan 
d ii�ıncmesi için önlem almak gerekmişti . Agzın-
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dan şu kelimeler neredeyse aralıksız olarak dö
külüyordu: 

"Orada . . .  orada . . .  volkan . . .  lavlar. . .  altın . . .  al
tın lavları ! . . .  " 

Ardından umutsuz bir çagrı gibi haykırıyor
du: 

"Anne . . .  anne ! . . .  her şey senin için . . .  sadece 
senin için ! "  

Uzun bir süre sonra sakinleşti ve  tekrar ko
maya girdi. Tek yaşam belirtisi hafif hafif soluk 
alıp verişiydi. Fakat can çekişir gibi gözükmü
yordu. Doktorun dedigine göre böyle bir krizi 
bir daha atlatamazdı ve son nefesini verirdi . 

ögleden sonra Ben Raddle hastanın başu
cunda oturdu. Adam sakinleşmiş , aynı zamanda 
bilinci de sanki yerine gelmişti .  Ölümü yakın 
olan hastalar gibi iyi gözüküyordu . 

jacques Laurier tekrar gözlerini açtı , serüven
li yaşamını anlamgı Ben Raddle'a garip bir ifa
deyle gözlerini dikti . Ona hayatını anlatırken , 
Ben Raddle da sürekli şunları söylemişti : 

"Sizin dostunuzuz . . .  Sizi asla terk etmeyecek 
dostlar . . .  Sizin için . . .  Anneniz için elimizden ge
len her şeyi yapacagız ! "  

Işte o zaman adam, Ben Raddle'ın elini tuta
rak şöyle dedi : 

"Beni dinleyin . . .  Ölüyorum . . .  Hayatım sona 
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eriyor. . .  Hissediyorum . . .  " 
"Hayır . . .  dostum . . .  Hayır ! "  diye cevap verdi 

mühendis, "gücünüzü geri kazanacaksınız . . .  " 
"Ölecegim," diye tekrarladı jacques Laurier. 

"Bana yaklaşın · Bay Raddle , söyleyeceklerimi 
dinleyin ve aklınızda tutun! "  

Yavaş yavaş zayıflayan fakat anlaşılır bir ses
le, bilinci yerinde bir adamın sesiyle, Ben Radd
le'a şunlan söyledi : 

"Üzerimde buldugunuz . . .  Bana gösterdiginiz 
şu harita . . .  Onu tekrar gösterin . "  

Ben Raddle istegi yerine getirdi. 
"Bu harita," diye devam etti jacques Laurier, 

"benim geldigim yerleri gösteriyor . . .  Orada dün
yanın en zengin altın yataklan var. . .  Altın çıkar
mak için topragı. kazmaya gerek bile yok. . .  Top
rak kendisi fırlatıyor! . . .  Evet ! . . .  orada. . .  Içinde 
inanılmaz miktarda altın bulunan bir dag, bir 
volkan keşfettim . . .  Evet!  Altın Volkanı . . .  Golden 
Mount . . . "  

"Bir altın volkanı mı? . . .  " diye cevap verdi Ben 
Raddle ,  sesinden inanamadıgı belli oluyordu . 

"Bana inanmalısınız," diye sertçe haykırdı 
jacques Laurier yatakta dogrulmaya çalışarak; 
"size oldugu kadar annerne de ait . . .  annemle 
paylaşacagı.nız bir miras ! Ben o daga tırmandım. 
Sönmüş kraterinin içine indim. . .  Altın içeren 

-302-



Altın Volkanı 

kuvarsla , altın külçeleriyle dolu . . .  Toplamak ye
ter . . .  " 

Bu çabalamanın ardından tekrar komaya gir- · 
di ,  birkaç dakika sonra kendine geldiginde göz
lerini Ben Raddle'a çevirdi .  

"Tamam," diye mırıldandı ,  "buradasınız . . .  
hala buradasınız . . .  yanımdasınız . . .  bana inanı
yorsunuz . . .  oraya gideceksiniz . . .  oraya . . .  Golden 
Mount'a ! . . .  " 

Sesi giderek azalıyordu ve eliyle çektigi Ben 
Raddle yatagının üzerine egilmişti . 

"Orada . . .  " dedi , "haritanın üzerinde çarpı ile 
işaretlenmiş bir nokta var. . .  Mackenzie'nin sol 
kollanndan Rubber'ın yakınında. . .  Klondike'ın 
tam kuzeyinde . . .  gelecek patlamada külçeler fır
latacak olan bir volkan . . .  altın tozları saçacak. . .  
orada . . .  orada . . .  " 

Ben Raddle'ın kollarında yarı yarıya dogrul
muş olan jacques Laurier, titreyen eliyle kuzeyi 
gösteriyordu . . .  

Ardından kurumuş dudaklarından şu son 
kelimeler döküldü : 

"Annem için ! .  . .  Annem için ! "  
Derin bir titremeyle sarsıldı ve yataga yıgıldı . 
Ölmüştü . 
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AÇIKLAMANIN SONUÇLARI 

Zavallı Fransız'ı ertesi gün gömdüler. Ben 
Raddle ve Summy Skim, Klondike altın yataklan
na gelen pek çok göçmenin yattıgı mezarlıga ka
dar ona eşlik ettiler. Dawson-City kilisesi rahiple
rinden birinin okudugu son dualardan sonra jac
ques Laurier'nin adını taşıyan ahşap bir haç me
zann üzerine dikildi . 

Geri döndüklerinde, Ben Raddle ölen adama 
verdigi sözü tutarak Fransa'nın Nantes kentinde 
yaşayan, bir daha oglunu asla göremeyecek olan 
zavallı anneye bir mektup yazdı. 

Golden Mount ile ilgili sır tuhaf bir biçimde 
Ben Raddle'ın kafasını meşgul etmekteydi, bu du
rum aslında hiç şaşırtıcı degildi . Bir an bile jacqu
es Laurier'nin sözlerinin dogrulugundan şüphe 
etmemişti. Kanada topraklannın kuzeyinde, Mac
kenzie'nin kolu olan Rubber Creek kıyısında, 
Fransız'ın ve arkadaşının keşfettikleri dagın varlı
gmdan emindi . Onu görmüşlerdi . Bir gün kendi 
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kendine boşalacak altın dolu kocaman bir cep gi
biydi. Volkan hala aktifse , binlerce külçeyi patla
mayla fırlatacaktı, eger sönmüşse kraterin içinde
kileri toplamak yetecekti . 

Zaten Mackenzie ve kollannın suladıgı top
raklarda zengin maden yataklannın bulundugu 
biliniyordu. jacques Laurier'nin haritasındaki 
yerden hiç bahsedilmese bile , Kuzey Buz 
Denizi'nin bu kıyılannda dolaşan Kızılderililer al
tın taşıyan nehirlerden söz ediyorlardı. Sendika
lar da aramalannı Dominion'un kutup dairesi ile 
buzul denizi arasındaki kesimine kaydırmayı 
planlıyorlardı. Maden işletmecileri gelecek mev
sim oraya gitmeyi düşünüyorlardı ve en şanslılar 
ilk varanlar olacaktı. Kim bilir, jacques Lauri
er'nin verdigi sır sayesinde belki de varlıgını sade
ce Ben Raddle'ın bildigi volkanı da bulabilirlerdi . 

Mühendisin ortada dolaşan haberlerin tama
mını bilmek istemesi normaldi ve Fony Miles 
Creek'teki madenin kaybını kabullenemeyen us
tabaşı Lorique de ondan geri kalmıyordu. Böyle
ce ikisi sık sık biraraya gelerek bu konuda konu
şuyorlardı. Fakat Ben Raddle henüz ustabaşına 
Altın Volkanı'nın sırnnı verme konusunda tered
düt ediyordu, Summy Skim'e de uzun süre dü
şündükten sonra söyleyecekti . Acelesi de yoktu . 
Klondike'ta sekiz ay süren kışın henüz üç ayı 
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geride kalmıştı. 
Komisyon, sınınn degiştirilmesine ilişkin ça

lışmalarını tamamlamıştı. Büyük bir özenle yap
tıkları incelemeler sonucunda ne Amerikalıların, 
ne de Ingilizierin haklı olmadıkianna karar veril
mişti . Greenwich'in batısındaki yüzkırkbirinci 
meridyenin geçtigi yer yanlış degildi . Alaska ve 
Dominion arasındaki sınır, ne Kanadalıların yara
rına batıya, ne de onların zararına doguya çekil
meliydi ve sınırdaki madenierde de herhangi bir 
el degişikligi yapılmayacaktı. 

"Epeyce ilerledik! "  dedi Summy Skim, haberi 
aldıgı gün. "Artık var olmadıgına göre , 1 29 
numaralı madenin Ingiliz topraklannda mı, Ame
rikan topraklarında mı oldugunun hiçbir önemi 
yok. " 

"Fony Miles Creek'ten türeyen derenin altın
da kaldı," diye cevap verdi umudunu kaybetme
ıneye çalışan ustabaşı. 

'Tamam Lorique ! Hadi bakalım, gidip suyun 
altı yedi ayak altındaki madeni işletin! Belki de 
yeni bir deprem olur da her şeyi tekrar yerli yeri
ne gelir ! "  

Summy Skim omzunu silkti ve ekledi : 
"Pluton ile Neptün Klondike'ta tekrar işbirligi 

yapacaklarsa, bu berbat bölgeyi tamamen yok et
sinler, öyle bir sular altında bıraksınlar, altüst et-
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sinler ki bundan sonra bir tek altın külçesi bile çı
kanılamasın!"  

"Aa Bay Skim! "  dedi ustabaşı . 
"Böyle konuşmaya hakkın yok Summy," dedi 

Ben Raddle . 
"Hayır . . .  hakkım var, Klondike'ın milyonlan 

yok diye dünya şimdikinden daha kötü ol
mazdı! . . .  " 

Söylemek istemedigi sözleri agzından kaçır
mayan bir adam olan Ben Raddle karşılık verdi : 
"Kanada'nın yataklan Klondike ile sınırlı degil . "  

"Üstelik," dedi Summy Skim biraz sinir
lenerek, "yaşadıgım felaket Alaska'dakilerden, 
Dominion'dakilerden farkiı degil . Dürüst olmak 
gerekirse , dünya üzerindeki herhangi bir felaket
ten farklı degil . "  

"Fakat Bay Skim," diye devam etti ustabaşı , 
"altın altındır . . .  " 

"Hayır Lorique, altın hiçbir şey degildir, sade
ce zavallı insanların kafalarını karışurarak aldat
maya ve binlerce kurban vermeye yarar! "  

Konuşma, hiç kimse galip gelmeden bu min
va! üzre daha uzun süre devam edebilirdi. Fakat 
Summy Skim şunları söyleyerek konuyu kapattı: 

"Öncelikle işin bizi ilgilendiren tarafına baka
n ın . . .  Montreal'e dogru yola koyulmak için 
1 29'un yok olması benim için yeterli. . .  " 
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Fakat Summy Skim projesini gerçekleştirme 
zamanı geldiginde, bunu yapamayacagını bilmi
yordu. 

Göller bölgesinden Vancouver'a çıkmak ya da 
Yukon'un agzına inmek için uygun zamana daha 
çok vardı. Yıl henüz sona ermişti. Summy Skim 
bu Noel haftasını asla unutmayacaktı. Her ne ka
dar sıcaklık sıfınn altında yirmi derecenin altına 
düşmese de, durum pek de iyi degildi. . Belki de 
sert ve kuru kuzey rüzgarlanyla daha şiddetli so
gugu tercih ederlerdi. 

Bu son hafta boyunca, Dawson-City'nin so
kaktan neredeyse terk edilmişti . Kar burgaçlanna 
fenerierin hiçbiri dayanamamış ve hepsi sönmüş
tü, kar tabakası altı ayaktan daha kalındı. Araba
lar ve koşum hayvanlan ilerleyemez olmuşlardı; 
eger soguk her zamanki şiddetine geri dönerse, 
kazma ve kürekler işlemez hale gelecek, dinarnit 
kullanmak zorunda kalınacaktı. Yukon ve Klon
dike River kıyılanndaki bazı mahallelerde birinci 
katianna kadar gömülmüş olan pek çok eve sade
ce pencerelerinden girilebiliyordu. Neyse ki 
Front Street'tekiler kar altında kalmamıştı; dışan
da dolaşmak tamamen imkansız olmasaydı, iki 
kuzen otelden çıkabilirlerdi .  Birkaç adım 
yürüyecek olsalar bogazlanna kadar kara bata
bilirlerdi . "Blizzard" diye adlandınlan bu fırtına-
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lar bütün Kuzey Amerika'da kış aylannda çok sık 
görülürdü, fakat hiçbir yerde Alaska ve yukan 
Deminion'daki kadar şiddetli degildi . 

Yılın bu mevsiminde, gündüz sadece birkaç 
saat sürüyordu . Kenti çevreleyen tepelerin arasın
dan güneş, ancak ögleden önce ile ögleden sonra 
arasında belirip kayboluyordu. Fırtına dindiginde 
bile Dawson-City'ye ışıklan ulaşmıyordu . Kar o 
kadar şiddetle ve iri tanelerle yagıyordu ki, elekt
rik ışıgı bile aralanndan geçemiyordu. Böylece 
kent yirmi dön saatin yirmisini derin bir karan
lıkta geçiriyordu . 

Ulaşım olanaksız hale gelmişti, Summy Skim 
ile Ben Raddle da odalanna kapanmak zorunda 
kalmışlardı. Alt mahallelerden birinde mütevazı · 

bir han odasında birlikte kalan ustabaşı ve Nelu
ıo her zamanki gibi kuzenleri ziyarete gelemiyor
!ardı. Doktor Pilcox'un -neyse ki sadece ulaşım 
i le ilgili nedenlerden dolayı- yerleşmek zorunda 
kaldıgı hastaneye kadar gitmeleri de imkansız 
oldugu için doktoru göremiyorlardı. Summy 
Skim fınınaya karşı koyarak dışan çıkmayı dene
diginde , karlar altında kalma tehlikesi geçirdi ve 
Northem Hotel'dekiler onu güçlükle fakat sag sa
l im  kunardılar. Odasına götürdüler, ona masaj 
yaptılar; Summy Skim kendine geldiginde hay
k ı rd ı :  
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"Keşke 90 dereceli paralelde geçirseydik kı
şı ! . . .  En azından Kuzey Kutbu'na ayak basma 
şerefine ermiş olurduk! "  

Klondike'ta hiçbir hizmetin yerine getirileme
digini söylemeye gerek bile yoktu. Mektuplar 
ulaşmıyor, gazeteler dagıulmıyordu ve herhalde 
telgraflar teller boyunca iletilirken donup kalıyor
lardı . Halkın açlık tehlikesi ile karşı karşıya 
kalması gibi ciddi bir korku da söz konusuydu. 
Otellerde ve evlerde bu korkunç olayları öngör
erek yiyecek stoktanmış olmasaydı , Dawson
City'nin tamamı açlıktan ölürdü . Gazinolarla ku
marhaneler de tabii ki işsiz kalmışlardı. O zama
na kadar kentte hiç bu kadar tehlikeli bir durum 
ile karşılaşılmamıştı ve yönetim de çaresizdi. 
Valinin konutuna ulaşılamıyordu; hem Kanada 
hem de Amerika topraklarında bütün idari 
ilişkiler kesintiye ugramıştı. Her gün salgın hasta
lıklara kurban olanların son istirahatgahlanna na
sıl ulaştırılacaklan bir sorundu ve soguk da bo
zulmadan kalmalan için yeterli degildi . Veba baş 
göstermişti ve Dawson-City'de kısa bir süre sonra 
kimse sag kalmayacaktı. 

1899 yılının ilk günü kesinlikle dehşet veri
ciydi. Bir gece önce ve o gün boyunca öyle çok 
kar yagdı ki , evler birinci katianna kadar karla 
dolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Klondi-
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ke River'ın sag kıyısındaki bazı evlerin sadece ça
tılan gözüküyordu. Pompei ya da Herculanum'un 
Vezüv'ün külleri altında kaybolması gibi, kent de 
az kalsın bu tipinin beyaz örtüsü altında yok ola
caktı. Eger fırtınayı sıfınn altında kırk elli derece
lik soguklar takip ederse , kar tabakası sertleşecek 
ve bütün nüfusu ölmüş olan kent ancak Nisan ya 
da Mayıs ayında karlar erimeye başladıktan sonra 
tekrar gözükecekti. 

2 Ocak'ta hava durumunda ani bir degişiklik 
oldu. Rüzgann etkisiyle termometre hızla sıfır de
receye kadar yükseldi . Don tehlikesi tamamen or
tadan kalkmıştı. Birkaç saat içinde karlar eridi ; 
buna inanahilrnek için ancak görmek gerekirdi. 
Fakat ardından büyük hasar veren bir su baskını 
geldi. Sokaklarda seller akıyordu ve buzlu yüzey
lerin üzerinden önüne gelen her şeyi sürükleyen 
akıntı, büyük bir gürültüyle Yukon ve Klondike 
River'a yönetiyordu. Dawson-City'nin etrafındaki 
tepelerden çıg iniyordu. Her tarafı sel basmıştı. 
Forty Miles Creek kabarmış, aşagıdaki madenieri 
doldurmuştu. Bu da yeni bir felaketti ve eger Ben 
Raddle l29'a tekrar kavuşma umudu taşıyorsa bi
le , bundan tamamen vazgeçmek zorundaydı. 

Sokaklar yürünür hale gelir gelmez, ustabaşı 
ve Neluto Northern Hotel'e geldiler; onlar iki ku
zeni , kuzenler de onlan çok merak etmişlerdi . 
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Ardından Summy Skim ile Ben Raddle , Rahi
be Marthe ve Rahibe Madeleine'in onları heyecan
la karşıladıkları hastaneye gittiler. Doktor Pilcox 
her zamanki neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş
tL 

"Eee ,"  diye sordu ona Summy Skim, "hala ül
kenizden memnun musunuz?" 

"Hem de nasıl Bay Skim," diye cevap verdi 
doktor. "Çok şaşırtıcı bir yer şu Klondike , çok şa
şırtıcı ! Karlar altında yok olmak üzereyken bu
nun da üstesinden geldi ve daha iyisi de olamaz
dı! Daha önce hiç bu kadar çok kar yagmamıştır! 
lşte bütün bunlar yolculugunuzdan geriye kala
cak anılardır Bay S kim. "  

"Kesinlikle öyle , doktor!" 
"Ömegin karlar erimeden şiddetli soguklar ol

saydı, hepimiz mumya olurduk! Yeni ve eski 
dünyadaki gazeteler için ne de güzel bir haber!" 

"Siz bütün bunları böyle mi degerlendiriyor
sunuz , doktor?" 

"Evet Bay Skim, zaten böyle degerlendirmek 
gerekir! Bu bir felsefe . "  

"Evet," diye açıkladı Summy Skim, "sıfırın al
tında elli derecede felsefe ! "  

Kent bir süre sonra normal manzarasına ve 
yaşantısına kavuştu, fakat sonraki günler boyun
ca salgınlar sırasında ölmüş ve gömülememiş o 
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kadar çok kişi Dawson-City mezarlıgına gömüldü 
ki ! 

Yine de Ocak ayında Klondike soguklarının 
bitmesi için hala çok zaman vardı. Sonraki on beş 
gün çok soguk geçti . Fakat bazı önlemler almak 
şanıyla ulaşım yapılabiliyordu. Sıcaklık sıfırın al
tında elli dereceye kadar düştü, ama bu durum 
Summy Skim ile Neluto'nun ava çıkmalarını en
gelleyemedi. 

Ben Raddle , doktor, rabibeler onu kentten 
uzaklaşmamaya ikna edemediler. Günler kumar 
heyecanı ya da gazina eglenceleriyle ilgilenmeyen 
Summy Skim'e o kadar uzun geliyordu ki . . .  Ve 
fazla baskı yaptıklan bir gün çok ciddi bir tavırla 
cevap verdi: 

"Pekala, avlanmayacagım, size yemin ediyo
rum, fakat bir tek şartla . . .  " 

"Nedir?" diye sordu Doktor Pilcox. 
"Barutun ateş almayacagı kadar havanın sogu

ması şanıyla! "  
O ay daha iyi hava şartları altında geçti , daha 

az tipi oldu, artık pek şiddetli de degildiler. Klon
dike'lılan asıl kötü etkileyen ise havanın soguma
sı oldu. Hava durgun oldugunda soguklar da da
ha katlanılırdı, fakat kutbu aşarak kuzeyden esen 
rüzgarda insanın yüzü kesiliyor, nefesi buz tutu
yordu ve odada kalmak çok daha iyiydi. 
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Ben Raddle ile Lorique otelde sık sık görüşü
yorlardı, birbirlerini ziyaret etmedikleri gün ol
muyordu. Summy Skim Neluto ile birlikte avdan 
döndügünde çogunlukla onlan yan yana bulu
yordu . Konuşmalar dönüp dolaşıp Fony Miles 
Creek'in sahne oldugu felakete geliyordu ki bu da 
dogaldı . Fakat oradaki altın yataklannın bir daha 
işletilemeyecegini düşünerek umutsuzluga kapılı
yorlardı. 

Summy Skim, kuzeni ve ustabaşının başka 
birşeylerden konuşup konuşmadıklannı merak 
ediyordu. Kafası bu konuyla oldukça meşgüldü. 

"Acaba neden bahsediyorlar?" diye kendi ken
dine soruyordu . "Acaba Ben'e · bunlar yetmedi 
mi? . . .  Buralardan sıkılınadı mı? . . .  Başka bir ma
den ocagında servet aramayı istiyor mu? . . .  Lori
que'in peşinden gidecek mi? . . .  Gelecek mevsim 
de maden işletmek isteyecek mi? . . .  Ah, hayır, as
la! lzci bizi Skagway'e götürmek üzere gelir gel
mez, onu geri dönmeye ikna etmek için her şeyi 
yapanın, güç bile kullanınm! . . .  Eger Mayıs ayın
da hala bu berbat yerde kalmış olursam, Pilcox 
iki ayagımı birden kesmiş demektir, yine de yer
lerde sürünerek bile olsa yola koyulurum! .  . .  " 

jacques Laurier'nin Ben Raddle'a verdigi sım, 
Summy Skim hala bilmiyordu. Fakat Summy 
Skim'in bilmedigi şeyi ustabaşı biliyordu . Zaten 
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Forty Miles Creek felaketinden beri ustabaşı yeni 
bir maden için mühendisi sürekli kışkınıyordu. 
Madem ki Klondike'a gelmek için bu kadar ug
raşmıştı, neden başka bir maden almaya çalışma
sındı? . . .  Bonanza'daki, Eldorado'daki madenler 
hala çok karlıydı . . .  Daha yukanlara çıkarak 1 29 

kadar degerli başka maden ocakları da bulunabi
lirdi. . .  Dome taraflannda, madencilerin hala git
medikleri koca bir altın havzası uzanıyordu . . .  
Maden ocakları , onları ilk işletenierin olacaktı . . .  
Ustabaşı işçi bulma işini üstleniyordu; hem zaten 
nehir madenierinden başka, çogunlukla daha da 
verimli olan dag madenieri yok muydu? . . .  

Herkesin tahmin edebilecegi gibi , mühendis 
bu konuşmalara büyük bir merakla kulak kabar
tıyordu ve Lorique'e de Golden Mount sırrını işte 
böyle açıkladı .  

Bu açıklamanın ustabaşı üzerindeki etkisi , ol
ması gerektigi gibiydi. Bu keşfin ne degerinden, 
ne de gerçekliginden bir an bile şüphe etmedi . . .  
Bir maden, bir madenden de fazlası, içinde mil
yonlarca külçe saklayan koca bir dag . . .  Hazinesi
ni kendiliginden sunan bir volkan . . .  Altını topla
ma zahmetine katlanmak gerekecekti yalnızca . . .  
Bu fırsatı kaçırmamalıydılar . . .  Böyle bir madenin 
karını başka kimseye bırakmamalıydılar. Altın 
arayıcıları Klondike'ın kuzeyine gelmeye çoktan 
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başlamışlardı . . .  
· jacques Laurier'den sonra, Amerikalılar ve Ka

nadalılar Mackenzie ve kolianna dogru tırma
nacaklardı. . .  Daga varacaklardı. . .  Yukon'un kolla
nndan iki yılda elde edilen altını toplamak için 
birkaç hafta yeterdi ! . . .  Hayır! Kaybedecek zaman 
yoktu. Üç aydan önce kuzey yollan kullanılır ha
le gelecekti , bu yollardan ilk geçecek gözüpek 
insanları, daha dogrusu uyanıklan orada neler 
bekliyordu ! 

Ben Raddle ve ustabaşı , Fransız'ın çizdigi kro
kiyi inceleyerek saatler geçiriyorlardı. Klondike 
haritası üzerindeki yerini belirlemişlerdi . Enlem 
ve boylamı yardımıyla, Dawson-City'ye uzaklıgı
nı hesaplamışlardı ve bu mesafe iki yüz seksen 
mili , yani yüz yirmi beş fersahı aşmıyordu . . .  

"Bay Raddle , iyi bir araba ve koşum hayvan
larıyla on gün içinde Mackenzie'nin agzına kadar 
çıkılabilir ," diye tekrarlıyordu Lorique "Mayıs ayı
nın ikinci haftasından itibaren hem de . . .  " 

Ustabaşı, mühendisi bunun için zorlarken, 
Summy Skim de kendi kendine şunları soruyor
du: 

"Acaba bu ikisi neler çeviriyor?" 
Her ne kadar olanlardan haberi olmasa da, bu 

sık görüşmelerin nedeninin yeni bir keşif yolcu
Juguyla ilgili oldugundan şüpheleniyordu ve bu-

-31 6-



Altın Volkanı 

na karşı çıkmak için elinden gelen her şeyi yap
makta kararlıydı. Eger Ben Raddle depremde ya
ralanmamış olsaydı, üç ay önce Montreal'e geri 
dönmüş olacaklardı. . .  Geri dönüş kararlaştırıl
mıştı; geçen yılın Eylül ayında gerçekleştirilmedi
gine göre , en azından bu yılın Mayıs ayında yola 
çıkmalıydılar. 

Man ayı, şiddetli soguklarla geldi. lki gün bo
yunca sıcaklık sıfırın altında altmış derece oldu. 
Summy Skim, Vancouver'dan aldıgı termometre
yi kuzenine göstererek, "eger böyle devam eder
se" aletin derecelerinin yetmeyecegini söyledi. 

Ben Raddle önce cevap vermedi, sonra da 
şöyle dedi: 

"Çok sen bir soguk, fakat rüzgar olmadıgı 
için, benim tahmin ettigirnden daha kolay katla
nılıyor." 

"Evet! Ben, evet . . .  aslında hava oldukça da 
saglıklı . . .  mikroplan öldürdügünü düşünmek 
isterdim . . .  " 

"Buralarda yaşayanların söylediklerine göre 
şunu da eklemek gerekir ki ," dedi Ben Raddle , 
"soguklar devam etmeyecekmiş gibi gözüküyor. . .  
Hatta, Lorique'in derligine bakılırsa, kış mevsimi 
bu yıl fazla uzun olmayacakmış, çalışmalara Ma
yıs ayının hemen başında başlanabilecekmiş . "  

«Çalışmalar. . .  Bizi hiç ilgilendirmez," dedi 
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Summy Skim, "yola erke.n çıkmak için kışın 
erken bitmesinden yararlanabiliriz. . .  O zaman 
lzci de gelmiş olur. . .  " 

"Yine de ," dedi itiraf zamanının geldigini sa
nan mühendis, "belki de yola çıkmadan önce 
l 29'a bir ziyarette bulunmak gerekir. " 

" 1 29 denizin dibine batmış eski bir gemi 
iskeleti gibi, Ben, artık onunla ilgilenmeye hiç ge
rek yok. "  

"Fakat orada milyonlar gitti . "  
"Milyonlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum 

Ben, tek bildigim kaybolduklan, tamamen kay
boldukları . . .  Bu tartışılamayacak bir şey. Bu yüz
den sana sadece kötü anılan hatırlatacak olan 
Fony Miles Creek'i bir daha görmenin hiçbir an
lamı yok." 

"lyileştim, artık çok iyiyim, Summy." 
"Belki de sandıgın kadar iyileşmemişsindir, 

bence hala biraz ateşin var. . .  hani şu ünlü ateş . . .  
biliyorsun, altın ateşi ; eger önlem almazsan, ate
şin tekrar yükselebilir. " 

Ben Raddle kuzenine baktı , ardından başını 
çevirdi , sonra ne yapmak isterligini bilen bir 
adam gibi konuştu: 

"Dinle beni Summy ve daha ilk sözlerimde si
nirlenme . . .  " 

"Tam tersine sinirlenecegim," diye haykırdı 
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Summy S kim, "beni hiçbir şey tutamaz . . .  eğer bir 
proje ima ediyorsan , ya da geri dönüşün 
gecikeceğini. . .  " 

"Dinle dedim sana, bilmen gereken bir sır 
var. " 

"Bir sır mı. . .  kiminle ilgili?" 
"Senin yan yarıya ölü bir halde bulduğun ve 

Dawson-City'ye getirdiğin Fransız'la ilgili . "  
"jacques Laurier sana bir sır mı verdi Ben?" 
"Evet Summy."  
"Ve sen de bunu bana söylemedin, öyle mi?" .  
"Hayır . . .  çünkü üzerinde düşünmeye değecek 

bir projeydi. " 
"Önce sırrı öğrenelim bakalım, sonra da şu 

'proje'den bahsedersin. "  Summy Skim bu konuda 
mücadele etmek zorunda kalacağını çok iyi bili
yordu. 

O zaman Ben Raddle , jacques Laurier'nin 
Mackenzie'nin ağzı ile Kuzey Buz Denizi kıyıları
nın yakınında, yerini tam olarak belirlediği , Gol
den Mount adındaki bir dağın varlığından bah
setti . Summy Skim krokiye göz attı , ardından 
mühendisin üzerinde dağı işaretiediği haritaya 
baktı . Dawson-City ile arasındaki mesafe ,  kuzey
kuzeydoğu yönünde, yaklaşık yüzotuzaltıncı me
ridyenin üzerindeydi. Sonra dağın bir volkan ol
d uğunu öğrendi . . . .  Kraterinde altınlı kuvars küt-
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leleri , derinliklerinde binlerce külçe altın bulu
nan bir volkan . . .  

"Sen de şu 'Binbir Gece' volkanının varlıgına 
inanıyorsun, öyle mi?" diye sordu Summy Skim 
oldukça alaycı bir ses tonuyla. 

"Binbir gece diyebiliriz Summy, ama binbir 
milyon da diyebiliriz . "  Ben Raddle , bu konuda 
tartışmak istemiyordu. 

"Pekala," diye devam etti Summy Skim, "ta
mam, böyle bir volkan var . . .  Fakat bunun bizim
le ilgisi nedir?" 

"Ne demek bizimle ilgisi ne?" diye devam etti 
daha da heyecanlanan Ben Raddle. "Nasıl olur da 
böyle bir sırdan haberdarken bundan yararlan
mayız? Bunu nasıl başkalanna bırakırız?" 

Sogukkanlılıgını korumaya çalışan Summy 
Skim sakinleşerek, şunu demekle yetindi: 

"Demek ki jacques Laurier'nin sırrından fay
dalanmak istiyorsun, öyle mi?" 

"Tereddüt etmeye ne gerek var Summy?" 
"Fakat onu yolculugundan geri dönerken yol

da bulduk, açlık ve yorgunluktali ölmek üzerey
di ! "  

"Çünkü kış bastırmıştı . "  
"Fakat bu  daga varmak için kuzeye dogru 

yaklaşık yüz fersah gitmek gerekir. "  
"Evet tam olarak yüz fersah. "  
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"Fakat Montreal'e hareketimiz Mayıs ayının 
ilk günleri olarak kararlaştınlmıştı . "  

"Ne yapalım! Birkaç ay gecikecek, hepsi bu . "  
"Fakat o zaman yola çıkmak için çok geç kal

mış oluruz. "  
"Eger geç kalırsak, Dawson-City'de bir kış da

ha geçiririz. "  
"Asla! "  Summy Skim o kadar kararlı bir ses to

nuyla haykırdı ki , Ben Raddle bu ilginç konuşma
yı kesrnek zorunda kaldı. 

Zaten ileride bu konuşmaya kaldıgı yerden 
devam etmeyi düşünüyordu ve kuzeninin bütün 
karşı çıkmalanna ragmen bunu yaptı . Tahmin 
edilecegi gibi öne sürecek fikir sıkıntısı çekmiyar
du; ustabaşı da en az onun kadar kararlıydı. Bu 
yolculuk karlann erimesinden sonra rahatlıkla 
yapılabilirdi . . .  lki ay içinde Golden Mount'a vara
bilir, birkaç milyon daha zenginleşiT ve Dawson
City'ye .geri dönebilirlerdi . . .  Hala. Montreal'e dog
ru yola çıkmak için vakitleri kalırdı ve en azından 
bu Klondike gezisinin masraflannı çıkartmış 
olurlardı . . .  

Ardından Ben Raddle son bir neden daha gös
terdi . jacques Laurier bu sım sadece Ben Radd
le'ın yararlanmasİ İçin vermemişti . Fransız'ın 
Avrupa'da bıraktıgı, çok sevdigi bir de annesi var
dı. . .  ugrunda bir servet yapmaya çabaladıgı zaval-
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lı bir kadın . . .  Eğer oğlunun son isteği gerçekleşir
se , yaşlılık günlerini daha rahat geçirecekti . 

Summy Skim sözünü kesmeden Ben Raddle 'ı 
dinliyor, bir yandan da kendi kendine, kuzeninin 
mi yoksa kendisinin mi deli olduğunu soruyordu 
-akıl almaz şeyler söylediği için Ben deliydi ve 
bütün bunları dinlediği için de kendisi! Kuzeni 
sözlerini bitirdiğinde , ne düşündüğünü sordu: 

"O zavallı Fransız'ı kunardığım ve sırrını me
zara götürmesine engel olduğum için pişmanım! "  
dedi artık kendini tutamayan Summy Skim. 

Doğal olarak iki kuzen arasında ustabaşının 
de katıldığı pek çok tartışma geçti . Golden Mo
unt'a gitmeye o da hevesliydi. Summy Skim, ken
disine verilmiş sözleri hatırlatarak, Jacques Lauri
er'nin iddiasının hiçbir temelinin olmadığını söy
leyerek boşu boşuna kendini savunmaya çalıştı . . .  
Hayır! Bilinmezliklerin ortasına atılarak başa çık
mak zorunda kalacakları tehlikeler bir kenara, ye
ni bir hayal kınklığı olacaktı bu. Fony Miles Cre
ek felaketi ve l 29'un yok olmasının ardından ha
va düzelir düzelmez yapılacak tek şey Klondi
ke'tan kaçınaktı ve madem ki yaz erken gelecek
li, bu berbat yerden kurtulmak için fırsattan ya
rarlanabilirlerdi. 

Fakat Ben Raddle kararlıydı . Summy Skim 
kuzeninin, bu macerayı sonuna kadar götürme 
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karannda oldugunu anladı . Onu geri döndürme
yi başaramayacaktı . . :  Bu sefer onu tek başına mı 
bırakacaktı? . . .  Montreal'e onsuz geri dönecek 
miydi? Ama o zaman da endişe ve korkulada na
sıl yaşayacaktı? . . .  

Dogal olarak Doktor Pilcox bu bitip tüken
rnek bilmeyen tartışmalardan haberdar edildi .  
Bilmedigi tek şey, bunun Altın Volkanı ile ilgili 
olduguydu. En azından jacques Laurier'nin ölüm 
anında Ben Raddle'a, önemli bir keşfin sımnı 
verdigini, Dominion'un kuzeyinde bulunan ina
nılmaz zenginlikte bir altın yatagından bahsettigi
ni biliyordu. 

Summy Skim bir gün ona, kuzeninin kutup
larda macera peşinde koşmasına engel olacagını 
söylediginde: 

"Hayır, ona engel olamazsınız ," diye cevap 
verdi Doktor Pilcox. 

"Her ne olursa olsun, ona katılmayacagım. " 
"Katılacaksınız sevgili Skim. Kendinize rag

men Montreal'den Dawson-City'ye geldiniz ve 
yine kendinize ragmen Dawson-City'den Klon
dike'ın içlerine ve eger Ben Raddle isterse Kuzey 
Kutbu'na kadar gideceksiniz ! "  

Belki de böyle konuşmakta haklıydı ! 
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CİRCLE-CİTY 

Bilindigi gibi kuzey Dominion ve Alaska'nm 
zenginlikleri Klondike'ın altın madenieriyle sınır
lı degildi . Klondike'taki altın yatakları çok yakın
da aşın işletmenin kurbanı olacaktı. Bonanza ve 
kollarındaki maden ocaklarının fiyatlan şimdi
den yanına yaklaşılmaz olmuştu. Amerikan ve 
Ingiliz sendikaları dolarlar ve banknotlan silah 
yapmış birbirleri ile kapışıyorlardı. Altın yatakla
rı tükenecek gibi gözükmese de, ister nehir kıyı
sında, ister daglarda, hatta Dome bölgesi ve yu
karı Yukon'un kollarının suladıgı topraklarda bu 
güçlü şirketlerden başkasının yeni madenler al
ması imkansız hale gelecekti . Maden işletmecile
rinin altın aramak için gruplar halinde ya da bi
reysel olarak Mackenzie ve Porcupine boyunca 
ilerleyerek kuzey bölgelere kadar gitmeleri gere
kecekti . Ne yorgunluk, ne de herhangi bir tehli
ke onları yıldırabilecekti. Insanın açgözlülüğü 
hiçbir engel tanımıyordu . 
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Bu arada ortalıkta dolaşan haberler de ma
dencilerin iştahlarını sürekli kabartıyordu. Ilk 
madenieri işletilmeye başlandığında Avustralya, 
Kaliforniya, Transvaat'den daha az bilinen bu 
uzak topraklar, bütün hırslan tatmin edecek ka
dar genişti . . .  Bütün hayal kırıklıklanna da yeter
di. Kimlerin nerelerden getirdikleri belli olmayan 
haberler ortalıkta dolanıyordu. Özellikle de Ku
zey Buz Denizi'ne kadar kuzeyin geniş ovaların
da dolanan Kızılderili kabileleri sayesinde yayılı
yorrlu bu söylentiler. Yerliler, maden ocaklarını 
kendileri işletemediklerinden, göçmenleri kuzey 
bölgelere çekerek onlara ya rehberlik, ya işçilik 
yapmayı amaçlıyorlardı. Dediklerine göre Kuzey 
Amerika'nın kutup dairesinin ötesindeki bölgele
rinde altın taşıyan akarsular daha fazlaydı .  Bu Kı
zılderililer kimi zaman Dawson-City civadann
dan topladıkları külçe parçalarını getirir ve bun
ları 63. paralelin ötesindeki bölgelerden çıkar
dıklarını söylerlerdi. Çoğu zaman hayal kırıklığı
na uğramış madenciler, tahmin edileceği gibi bu 
külçelerin gerçekten oradan getirilcliğine inan
mak isterdi; ayrıca henüz işletilmemiş madeniere 
doğru maceraya atılmanın çekiciliği de çok bü
yük ve karşı konulmazdı . 

Kadastrocu Ogilvie ve arkadaşlan Dawson
( :ity madenierini ilk yıllarda keşfettiğine göre 
Klondike'ta bir altın volkanının varlığı biliniyor-
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du. jacques Laurier'yi de volkanın tam yerini 
bulmak ve sonra da işletmek için buralara kadar 
bu söylentiler getirmiş olabilirdi ; bu sırnn tek sa
hibinin kendisi olduğunu sanmakta haklı olsa bi
le, tek bilen o olmayabilirdi . Laurier, Mackenzie 
halicinden aynidığından beri, başka maceracılar 
Golden Mount'un yerini öğrenmiş olamaz mıy
dı? . . .  

Her halükarda, Ben Raddle ve arkadaşlan dı
şında hiç kimse jacques Laurier'nin izinden git
me niyetinde değildi . Fakat tekrar etmek gerekir 
ki , Altın Volkanı efsanesine inananlar vardı ve 
bazı madenciler Dominion'un kuzey bölgelerin
de servet peşinde olduklanna göre, varsayım ya
kında gerçeğe dönüşebilirdi . 

Mühendis , Kuzey Buz Denizi kıyılanna kadar 
ilerleme projesinde başkalannın gerisinde kal
maktan endişe duyuyor ve her ne kadar Summy 
Skim onu vazgeçirmeye çalışsa da yola koyul
makta sabırsızlanıyordu. 

Bazı göçmenlerin Yukon kıyısından ilerleye
rek Dawson-City'nin aşağısında yeni madenler 
aramış oldu� herkes tarafından biliniyordu . 
Çünkü 127 ,  129 ve Fony Miles Creek'teki artık 
yıkılmış olan birkaç altın madeni nehrin aşağı 
kısmında yer alıyorlardı . Hatta pek çoğu , özellik
le de Amerikalılar Circle-City tarafianna yönel
mişlerdi ve aralannda T eksash H un ter ve Malone 
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da vardı . 
Söylemilere göre mevsimin başlangıcında bu 

iki Teksaslı ,  Yukon'un sol kollarından biri olan 
Birch Creek boyunda, Circle-City'deki Alaska 
maden ocaklannda çalışmışlardı. Bu maden az 
gelir getirince, işletme hakkını bir yıldır ellerinde 
bulundurduklan l 27'ye geri dönmüşlerdi. Ar
dından Forty Miles Creek felaketi olmuş, deprem 
su baskınına yol açmış, madenierin hepsi yeni 
derenin sulan altında kalmış ve sınır boyundaki 
maden ocaklan yıkılmıştı. 

Ne Hunter, ne Malone ne de adamlan bu fe
laketin kurbanı olmuşlardı; mallarını kaybetmiş 
olsalar da, en azından sag salim kurtulmuşlardı. 
Öldüklerinin sanılmasının nedeni ise , hasann te
lafi edilemeyecegini anladıklannda hemen Circ
le-City'ye gitmiş olmalanydı. 

Bu şartlar altında Hunter'ın, Summy Skim ile 
karşı karşıya gelmeyi beklemedigi tahmin edile
bitirdi, Summy Skim de kendi adına bunu aklına 
bile getirmiyordu, zaten aralanndaki meselenin 
bir sonuca vardınlması da mümkün gözükmü
yordu. 

Teksaslılar Circle-City maden ocaklarına var
dıklarında, mevsimin sonuna daha iki ay vardı, 
yaz Eylül başında bitecekti Böylece adamlarını 
toplayarak yarım bıraktıklan işe devam ettiler. 
Bu maden ocagını alırken şanslan yaver gitme-
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mişti. Gelirleri giderlerini pek karşılamıyordu ve 
eğer Hunter'ın kumardan gelen birikimleri olma
saydı, Klondike'ta geçirilecek sekiz aylık kış bo
yunca adamları büyük ihtimalle çok zorlanacak
lardı. 

Beklenmedik bir durum -onlar söz konusu 
olunca, bu kimseyi şaşırtmazdı- onları bütün sı
kıntılarından kurtaracaktı. 

Bu sinirli adamlar, Amerikalı ya da diğer mil
letlerden kendileri gibi insanlarla karşılaştıkları 
her yerde, tartışmışlar, kavga etmişlerdi . Kendi 
isteklerini başkalanna zorla kabul ettirme, kim
senin hakkına saygı göstermeme, her yerde ken
dilerini fethetmiş olduklan topraklarda sayma gi
bi küstahlıklan yüzünden sürekli zor durumiıula 
karşılaşmışlardı. işlerin Forty Miles Creek'te nasıl 
değiştiği görülmüştü. Onlar gelmeden önce de, 
l 27'dekiler l 29'dakilerle kavga çıkarmaya baha
ne aramış ve Hunter'la ve Malone'un varlığı du
rumu iyice kızıştırmıştı. 

Birch Creek madeninde de aynı durum söz 
konusuydu. Yabancılada kavgaya tutuşmasalar 
da bu sefer kendi vatandaşlarına karşı şiddet kul
lanmışlardı. 

Böylece şu sonuç ortaya çıktı: Alaska yöneti
mi duruma el koymak zorunda kaldı ve onlara 
karşı önlem aldı. Önce polis , sonra adalet işe ka
rıştı . Polisler ve Hunter'ın adamlan arasındaki 
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çatışmadan sonra, hepsi -efendiler ve işçiler- tu
tuklandı, altı ay hapis cezasına çarptınldı ve 
Circle-City hapishanesine kapatıldılar. 

Bu durumda Teksaslılar ve arkadaşlan kış 
için barınak aramalda uğraşmayacaklardı ve yiye
cek sorunu da kendiliğinden çözülmüştü. Onları 
Alaska'nın başkenti Sitka'ya götürmeye gerek gö
rülmedi ve cezalarını Circle-City'de çekmelerine 
karar verildi . 

Bu durumda Hunter ve Malone, kış mevsi
minde Vancouver, Skagway ya da Dawson
City'deki her türlü eğlenceden uzak kaldılar ve 
bu saygıdeğer Teksaslılar söz konusu üç kentin 
kumarhanelerinde görülmediler. 

Tutuklu olduklan süre boyunca, Hunter ve 
Malone'un geleceği düşünecek bol bol vakti ol
du.  Hapisten çıktıklarında ne . yapacaklardı? 
Forty Miles Creek madenini artık işletemezlerdi . 
Circle-City'dekiler ise karlı değildi . Eğer iyi ka
zanç getirecek birşeyler yapmazlarsa, birikimleri 
bir süre sonra tükenecekti , utanıp sıkılmadan, 
peşin hüküm vermeden, herhangi bir ahlaksal 
kaygı gütmeden davranacaklar, müşkülpesent 
olmayacaklardı. Adamlan onlar ne isterse yapa
caklardı , büyük ihtimalle hukuki sorunlardan 
dolayı terk ettikleri topraklarına geri dönmekten
se, Alaska ya da Dominion'un içlerine dogru her  
yerde onlara eşlik edeceklerdi . 
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Evet , Hunter ve Malone , yıllardır çalıştırdık
ları bu maceracılar sürüsünün sadakatinden 
emindiler. Fakat bu sefer şansları kötüydü. Alas
ka polisi , Kanada polisinden daha hoşgörülü de
ğildi . Haklarından gelmiş ve hapsederek bir süre 
için ülkeyi onlardan kurtarmıştı. 

Fakat mevsimin başında cezaları bitecekti, 
peki özgür kaldıklarında ne yapacaklardı? Yarar
lanacakları iyi bir fırsat çıkacak mıydı karşılan
na? . . .  

Sonunda şöyle bir fırsat çıktı : 
Aynı hapishanede kaldığı tutuklular arasın

dan Krasak adında bir Kızılderili, Hunter'ın dik
katini çekmişti, o da Hunter ile özellikle ilgilenir 
gözüküyordu. Birbirlerini takdir eden serseriler 
doğal olarak böyle· karşılıklı bir sempati duyarlar. 
Bu iki adam birbirlerini anlamak için yaratılmış
lardı ve aralannda bir süre sonra bir arkadaşlık 
gelişti. 

Krasak kırk yaşlarında, tıknaz, güçlü, sert ba
kışlı, korkunç görünümlü, ancak Hunter ile Ma
lone'un hoşuna gidebilecek bir adamdı . 

Kızılderili hırsızlıktan mahküm olmuştu ve 
daha birkaç yıllık cezası vardı. Alaska kökenliydi 
ve gençliğinden beri arşınladığı bu topraklan çok 
iyi tanıyordu. Şüphesiz mükemmel bir rehber 
olurdu ve güvenilmez biri gibi görünmeseydi ze
kasından da yararlanılabilirdi. Hizmetinde çalış-
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tığı madenciler de ondan sürekli şikayet etmişler
di ve Birch Creek işletmelerinde yaptığı büyük 
bir hırsızlık sonucunda, Circle-City hapishane
sine -kapatılmıştı. 

Ilk ay boyunca Hunter ve Kızılderili birbirle
rine mesafeli davrandılar. Birbirlerini büyük bir 
dikkatle izliyorlardı. Hunter, Krasak'ın kendisine 
bir sır vermek istedigini anlamıştı ve bunu bekli
yordu. Alaska ve yukarı Dominion topraklanna 
sık sık gitmiş olan bu Kızılderili'nin onun işine 
yarayabilecegini ve bölgeyle ilgili bilgi verebilece
gini düşünmekte haksız degildi. 

Gerçekten bir gün Kızılderili ,  Hudson Körfe
zi Şirketi'nin görevlilerine rehberlik yaparken 
Kuzey Amerika'nın neredeyse hiç bilinmeyen 
topraklanna yaptığı gezileri anlattı . Söz ettigi yer
ler Fort Yukon, Fort Macpherson ve Kuzey Buz 
Denizi arasında kalan, Porcupine'ın suladığı yö
relerdi . 

Hunter'ın asıl ilgisini çeken, kutup dairesinin 
ötesinde madenler olup olmadığıydı. Kızılderili
lerin anlattığı hikayeleri o da duymuştu ve belki 
de Krasak bu konuda kesin bilgiler verebilirdi . 

Kızılderili de, uygulanması için Teksaslıların 
da katılmaları gereken bir planından bahsetti. 
Hunter ve arkadaşlan birkaç ay sonra serbest ka
lacaklardı , oysa onun daha birkaç yılı vardı. Tek
saslı 'nın, onun kaçmasına yardım etmesini isti-
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yordu. Tek başına kaçması çok zor olurdu . Dışa
ndan gelecek bir yardım girişiminin başanyla so
nuçlanma ihtimalini yükseltirdi . 

Doğal olarak Krasak Hunter'ın ancak iştahını 
kabartacak kadannı söyledi . Hudson Körfezi Şir
keti'nde çalıştığı dönemde öğrendiği oldukça an
laşılır bir Ingilizce konuşuyordu. 

"Evet , kuzeyde ve okyanusun yakınlannda 
büyük miktarda altın var," dedi bir gün; "kısa bir 
süre sonra okyanus kıyılanna binlerce madenci 
akın etmiş olacak."  

"Yapılacak tek bir şey var," diye cevap verdi 
Hunter; "o da herkesten önce davranmak. . .  " 

"Kesinlikle," dedi Krasak, "fakat altın yatakla
nnın yerini de tam olarak bilmek gerekiyor . . .  " 

"Sen biliyor musun?" 
"Pek çok maden ocağı biliyorum, fakat tehli

keli topraklardır oralar . . .  lnsan o bölgelerde ay
larca yolunu şaşırabilir ve görmeden madenierin 
yanından geçip gidebi1ir. . .  Ah! Keşke özgür ol
saydım . . .  " 

Hunter adamın yüzüne dikkatle bakıyordu. 
"O zaman ne yapardın?" diye sordu. 
"Yakalandığım sırada gitmekte olduğum yere 

giderdim," diye cevap verdi Krasak. 
"Demek ki bir madenin yakınından geçerken 

küçük bir külçe buldun ve bunlan sahiplen
din . . .  " 
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"Külçeler herkesindir," diye açıkladı Kızılde-
rili . 

"Kesinlikle öyle, fakat henüz kimse bulma
dıysa . . .  " diye karşılık verdi Hunter, adamı daha 
fazla anlatması için zorlamak istiyordu . 

"Evet," diye açıkladı Krasak, mülkiyet konu
sunda tamamen kendine özgü fikirleri vardı. "Fa
kat buraya kapatılınama mal oldu! Ah! Keşke öz
gür olsaydım! .  . .  " diye tekrarlıyorrlu yumrugunu 
kuzeye doğru sallayarak. 

"Polisler seni yakaladıklannda nereye gidiyor
dun? . . .  " 

"Orada . . .  altın kürekle bile toplanabilir ! "  diye 
cevap verdi Kızılderili . 

Fakat Hunter sorularla ne kadar sıkıştınrsa sı
kıştırsın, Krasak daha fazlasını anlatmadı. 

Hunter'ın Golden Mount efsanesinden haberi 
vardı . Fakat madencilerin çogu gibi buna pek 
inanmıyordu. Kızılderili'nin efsaneyi ima ettiğini 
düşündü fakat ona göre bütün bunlar sadece ha
yalden ibaretti. Bununla birlikte Krasak Klondike 
tarihinde son derece ünlü ama inanılır bulunma
yan dağ ile ilgili tek bir kelime bile söylememiş
li .  Peki bilmediği için mi , yoksa tedbiri elden bı
rakmamak için mi böyle davranıyordu; acaba 
. Jacques Laurier'nin sımndan o da haberdar mıy
dı? . . .  Bunu hiç kimse bilmiyordu. Hem Hunter, 
hem de Malone'un emin olduğu şuydu : Krasak 
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kutup denizi yakınlannda pek çok altın yatağının 
yerini biliyordu ; ikisi de yerlinin bütün bildikle
rini öğrenmek gerektiğini düşünüyorlardı; böyle
ce adamları ile hapisten çıktıklarında yapacak iş
leri olurdu. 

Böylece uzun saatler boyunca bitip tükenme
yen konuşmalar yaptılar. Her ne kadar Kızılderi
li maden ocaklannın varlığı konusunda kesin ko
nuşsa da, kutup denizine yakın olduklan konu
sunda sessizliğini koruyordu.  

Nisanın son haftalanydı, dehşet verici tipiler 
ve şiddetli soğuktarla Klondike'taki kadar sert ge
çen Circle-City kışı da sona ermişti . Tutuklular 
çok sıkıntı çekmişti. Hunter ve arkadaşlan özgür 
kalmak için sabırsızlanıyorlardı, Amerika kıtası
nın kuzey bölgelerine gitmekte kararlıydılar. 

Teksaslıların cezalan uzun olmasa ve birkaç 
hafta içinde serbest kalacak olsalar da, Krasak 
için aynı durum geçerli değildi; eğer kaçınayı ba
şararrıazsa, Circle-City hapishanesinde yıllarca 
kalacaktı. Kaçabilmek için Hunter'ın yardımlan
na ihtiyacı olduğundan, onun hizmetine girerek 
Klondike'ın kuzeyinde bildiği madenierin yerle
rini ona göstermeye söz verdi. 

Gerçekten de kaçış, ancak hapishaneyi kent
ten ayıran avlu duvarında bir delik açılarak 
mümkün olabilirdi . Gardiyanların dikkatini çek
meden ve gerekli araç gereç olmadan bunu içeri-
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den yapmak imkansızdı . Fakat geceleri , önlemler 
alınarak dışandan yapılabilirdi. 

Anlaşmaya vardılar. 13 Mayıs'ta Hunter ve çe
tesinin cezası doldu ve Krasak'tan aynldılar. 

Kızılderili'nin artık sürekli tetikte beklemek
ten başka yapacağı bir şey yoktu. Bir hücreye ka
palı olmadığından, yatakhaneden ayrılıp kimse
nin dikkatini çekmeden avludan geçmesi kolay
dı . 

Zaten bir sonraki gece de öyle yaptı ve duva
nn dibinde yatarak bekledi . 

Sabırlı olması gerekti, çünkü güneşin batışı 
ile doguşu arasında tek bir ses duyulmadı. 

Hunter ve Malone henüz harekete geçeme
mişlerdi. Belki de Circle-City'den hemen ayni
madıkları için şüphelenen polis, onları göze
timaltında tutabilirdi. Dolayısıyla Kızılderi'nin 
kaçmasına yardım edecek bir takım önlemler al
maları gerekiyordu. Alet açısından eksikleri yok
tu , madenden kalan kazma kürekler vardı , daha 
önce kaldıklan ve hapisten çıkınca da tekrar git
tikleri handa bunları buldular. 

Bu küçük kasahada daha şimdiden bir hare
ketlilik vardı. Erken gelen mevsim sayesinde, Yu
kon'un alt kısımlanndaki Alaska madenierinin 
sahipleri Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren 
akın etmeye başlamışlardı. 

Bir sonraki gece Krasak saat ondan itibaren 
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duvarın dibindeki yerinde beklerneye koyuldu .  
Karanlık artıyor ve kuzeyden şiddetli bir rüzgar 
esiyordu. 

Saat on bire dogru Kızılderili yere kulagını 
dayayarak duvarın alt taraflarından gürültülerin 
geldigini fark etti. 

Yanılmıyordu. Humer ve Malone çalışmaya 
başlamışlardı. Duvarın altından geçilmesi için, 
taşları yerinden kımıldalmaya gerek kalmadan 
duvarın dibini kazıyorlardı. 

Tam olarak nereyi kazdıklarını anlar anlamaz, 
Krasak da kendi tarafında elleriyle kazmaya baş
ladı. Teksaslılar da onun çalıştıgını duymuş ol
malıydılar. 

Herhangi bir alarm verilmedi. Gardiyanlar da 
tutuklular da avluya çıkmadı.  Tutukluların 
avluya çıkma izni vardı ama soguk ve sert rüzgar 
yüzünden içerideydiler; Krasak kimseye görün
meden dışarı süzülmüştü. 

Gece yarısından biraz önce geçidin kazılması 
tamamlandı , normal cüssede bir adamın geçebil
mesi için yeterliydi. 

"Gel ," dedi Hunter'ın sesi . 
"Dışarıda kimse var mı? . . .  " diye sordu yerli . 
"Yok. " 
Birkaç saniye sonra Krasak delikten geçmiş ve 

kurtulmuştu. 
Bu taraflarda, Yukon bir dirsek yapıyordu; 
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Circle-City'nin sol kıyısında kurulu olduğu bu 
dirsegin ötesinde , üzerinde hala yer yer kar bulu
nan geniş bir ova uzanıyordu. 

Buzlar çoktan çözülmüştü; nehrin akıntısıyla 
sürükleniyorlardı. Bir kayığın tehlikeye atılma
dan buradan geçmesi mümkün degildi, zaten 
Hunter da dikkatleri üstüne çekmernek için tek
ne almaya kalkmamıştı. 

Kızılderili bunu dert edecek bir adam degildi . 
Kıyının yakınındaki bir buzulun üzerine adaya
bilir ve eğer gerekirse sol kıyıya geçmek için bu
zullar üzerinden atlayarak ilerleyebilirdi. Bir kere 
oraya vardı mı , iyi tanıdığı tamamen ıssız ovaya 
ulaşırdı ve gardiyanlar kaçtığını fark edene kadar 
o çok uzaklara gitmiş olurdu. 

Fakat güneş doğmadan evvel kaçağın yakala
namayacak kadar uzaklaşması gerekiyordu ve 
kaybedecek bir saati bile yoktu. 

Hunter ona "Her şey anlaştığımız gibi mi?" 
diye sordu. 

"Evet," diye cevap verdi Krasak. 
"Nerede buluşacağız? . . .  " 

"Daha önce konuştuğumuz gibi, Fort Yu
kon'un on mil ötesinde Porcupine kıyısında."  

Daha önce böyle kararlaştırılmıştı. lki üç gün 
içinde Hunter ve adamları Circle-City'den çıka
caklar ve suyun aşağı tarafında, (. . .  ) fersah 
mesafede,  kuzeybatıda bulunan Fort Yukon'a yö-
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neleceklerdi. Sonra oradan kuzeydoğuya doğru 
Porcupine kıyısından Kızılderili'nin kendilerini 
beklediği yere gideceklerdi . Yerli ise büyük neh
ri geçtikten sonra, kuzeye doğru düz bir hat çiz
erek nehrin koluna yönelecekti . 

Fakat Krasak cebinde parası olmadan gide
mezdi, Hunter ona yirmi dolar verdi. Bu toprak
larda haydutlar ve vahşi hayvanlara karşı hiçbir 
koruması olmadan da dolaşarnazdı . Bunun için 
Hunter ona bir tüfek, bir tabanca ve yeterince 
dolu bir fişeklik verdi . 

Ardından, ayrılma vakti gelince : 
"Her şey anlaştığımız gibi mi? . . . "  diye tekrar

tadı . 
"Evet . "  
"Ve sen de  bizi . . .  " dedi Malone. 
"Doğrudan doğruya madeniere götüreceğim. "  
Ardından ekledi : 
"Kim bilir? . . .  Belki de Golden Mount'a gide

riz ! "  
Altın Volkanı'ndan i lk kez söz ediyordu. De

mek ki varlığına inanıyordu . . .  yoksa yerini ger
çekten biliyor muydu? . . .  

El sıkıştılar. Ardından Krasak, bir burgaçtan 
çıkarak hemen akıntıya kapılan bir buzulun üze
rine atladı . Karanlığa rağmen Hunter ve Malone 
buzuldan buzula geçtiğini ve en sonunda nehrin 
sağ kıyısına ayak bastığım gördüler. 
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Sonra hana geri döndüler ve ertesi sabah er
ken saatlerde yeni madenierini işletmek için ha
zırlıklar yapmaya başladılar. 

Doğal olarak Kızılderili'nin kaçtığı hemen er
tesi sabah fark edildi . Fakat izini boşu boşuna 
arayan polis hiçbir şey bulamadı ; Teksaslıların 
bu kaçışa yardım ettiklerinden de şüphelenmedi . 

Üç gün sonra Hunter ve otuz kişilik çetesi , 
yanlannda mümkün olduğu kadar az malzeme 
ile birlikte, onları nehir üzerinden Fort Yukon'a 
kadar götürecek, buzların çarpmasına dayanıklı 
bir mavnaya bindiler. Aradaki mesafe ( . .  .) fersah, 
yani aşağı yukarı Fort Selkirk ile Dawson
City'nin arası kadardı, bu yolu kırk sekiz saatte 
katettiler. 

Ayın 22'sinde Fort Yukon'dan ikmal yaptık
tan sonra, kuvvetli köpeklerin çektiği ve erzak
larla yüklü kızaklardan oluşan kafileleri , kuzey
doğu yönünde Porcupine'ın sol kıyısı boyunca 
ilerlemeye başladı . Eğer Kızılderili randevuya sa
dık kalırsa, o akşam buluşacaklardı. 

"Umarım orada olur," dedi Malone. 
"Orada olacak," diye cevap verdi Hunter, "hiç 

kimse o ırkın dürüst insanları kadar sözünde 
durmaz! "  

Kızılderili olması gereken yerdeydi; grup 
Krasak'ın önderliğinde, Yukon'un bu iri kolu bo
yunca sol kıyıdan ilerlemeyi sürdürdü. 
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KEŞİF 

Summy Skim'in degiştirilemez kaderinde , 
Ben Raddle'ı Klondike'a kadar takip ettikten son
ra Kuzey Amerika'nın en kuzey bölgelerine kadar 
gitmek de yazılıydı. Bu yeni yolculuga karşı çık
mak için her türlü babaneyi ileri sürdü; sert eleş
tirilerde bulundu. Hiçbir şey mühendisin projesi-. 
ni degiştiremedi ve Dawson-City'de onu bekle
mektense -zaten Summy Skim buna sabredemez
di- ya da Montreal yoltma koyulmaktansa 
-Summy Skim böyle bir karar veremezdi- Golden 
Mount'a yapılacak keşifte kuzenini izleyecekti. 

"Bi:- kez boyun egmek," diye kendi kendine 
tekrarlıyordu, "bir kez daha boyun egebilecek ha
le gelmek demektir, kim bilir bir üçüncü kez bo
yun egmek gerekip gerekmeyecegini ! .  . .  Bunun 
için sadece kendime kızabilirim! . . .  Ah ! Green Val
ley! . . .  Green Valley, ne kadar da uzaktasın, birkaç 

1 

hafta içinde daha da uzak olacaksın ! "  
Şunu belinmek gerekir ki, havaların erken bir 
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tarihte düzelmesi sayesinde , lzci Mayıs ayının ilk 
günlerinde Dawson-City'ye geri dönmüştü. Chil
kooftan geçmek, gölleri ve lewis Nehri'ni tekney
le aşmak daha erken ve daha rahat şartlar altında 
mümkün olmuştu. Önceden verilen karara uygun 
olarak Bill Stell, iki kuzeni, Vancouver'a giden bu
harlıya binecekleri Skagway'e götürrnek için ha
zırlanmıştı. 

Bill Stell , Ben Raddle'ın projelerini ögrenince 
hiç şaşırmadı. Klondike'a bir kez ayagını basanın 
buraya takılıp kalacagını biliyordu ve her ne kadar 
mühendis henüz o durumda olmasa da, Montre
al'e gitmek için valizini toplamaya da hazır degil
di . 

"Demek öyle . . .  " dedi lzci Summy Skim'e . 
"Evet . . .  aynen öyle, sevgili Bill ! "  
lzci'nin alabildigi tek cevap buydu. 
Fakat Summy �kim, Bill Stell'in de bu yeni 

yolctiluga katılmayı kabul etmesine memnun ol
du . 

Ben Raddle bu yolculugun amacını çok güven
digi lzci'den saklamamaya karar vermişti, ki bu iyi 
bir fikirdi . Başkalanndan, hatta Doktor Pilcox'tan 
sakladıgı jacques l..aurier'nin sımnı, Bill Stell ile 
paylaştı . 

Adam önce Golden Mount'un varlıgına inan
madı. Bu efsaneyi biliyordu ve inandıncı bulmu
yordu. Fakat Ben Raddle ona, jacques laurier'den 
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aldıgı bilgileri aktannca ve Altın Volkanı'nın tam 
yerini gösteren haritayı verince lzci dikkat kesildi ; 
mühendis bundan o kadar emindi ki, sonunda o 
da inanmaya başladı. 

"Ee , madem ki orada sayısız zenginlikler var, 
niçin siz de kendi payınızı almayasınız? . . .  " dedi 
Ben Raddle . 

"Golden Mount'a sizinle gelmemi mi istiyorsu
nuz? . . .  " diye karşılık verdi Bill Stell . 

"Birlikte gelmekten çok, kuzeye daha önce de 
gittiginiz için, rehberlik etmenizi istiyorum. Bu iş 
için gerekli malzemeniz, arabalannız ve koşum 
hayvanlannız da var . . .  Eger başan elde edemez
sek, hizmetlerinizin karşılıgını fazlasıyla öderim. 
Eger başanlı olursak, niçin siz de bu volkanik pa
ra kasasından yararlanmayasınız?" 

lzci her ne kadar bilge biri olsa da heyecanlan
mıştı. Karşısına hiç böyle bir fırsat çıkmamıştı, ta
bii Fransız'ın sımnın gercek oldugu kabul edilirse .  

Gözünü korkutabilecek tek şey, yolculugun 
uzunluguydu. En iyi güzergahın, daha önce gitti
gi Fort Macpherson üzerinden geçen yol oldugu
na karar verdikten sonra, katedilecek mesafenin 
iki yüz yirmi fersahtan aşagı olmadıgını söyledi. 

'Tamam, aşagı yukan Skagway ile Dawson
City arasındaki mesafe kadar," diye karşılık verdi 
mühendis, "o yolu aşmakta hiç güçlük çekmemiş
tiniz . . .  " 
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"Şüphesiz öyle Bay Raddle , eklernem gerekir 
ki Dawson-City ile Fon Macpherson arası arazi 
pek güçlük çıkartmaz. Fakat oradan sonra 
Mackenzie'nin agzına varmak için . . .  " 

"En fazla yüz fersah var," dedi Ben Raddle . 
"Toplamda, üç yüz elli. . . "  dedi Bill StelL 
"Beş altı haftada aşanz," diye hesapiadı mü

hendis; "kıştan evvel de Dawson-City'ye geri dön
müş oluruz."  

Evet, bu yüksek enlemlerde çok sık rastlanan 
sert hava koşullanyla karşılaşmadıklan takdirde 
bu mümkündü. 

Efendisi Bill Stell'i tekrar gördügüne çok 
memnun olan Neluto ile Lorique de Ben Raddle'ın 
ısrarlanna katıldılar. Summy Skim'de aynı istegi 
tekrarladı , üstelik çok ikna ediciydi. Yolculuga ka
rar verildigine göre , lzci'nin katılması işlerine çok 
yarayacaktı ve başarma şanslannı yükseltecekti . 

Bu keşif gezisi Neluto'nun hoşuna gidiyordu. 
O zaman kadar neredeyse hiç kimsenin gitmedigi 
bu topraklarda o ve Summy Skim nasıl da güzel · 

avlanacaklardı ! 
"Geriye kim için avlanacagımızı bilmek kalı

yor . . .  " dedi Summy Skim. 
"Tabii ki kendimiz için . . .  " diye cevap verdi 

Neluto , bu cevaba biraz şaşırmıştı . 
"Umalım da av biz olmayalım, çünkü oralar 

pek de tekin yerler olmayabilir ve etrafta türlü tür-
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lü haydut kol geziyordur!" 
Gerçekten yaz boyunca kuzey bölgelerde, hiç 

de iyi niyetli olmayan Kızılderililer dolaşırdı . 
Hudson Körfezi Şirketi'nin görevlileri sık sık onla
rm saldmianna karşı kendilerini savunmak zo
runda kalırdı. 

Hazırlıklar kısa süre içinde tamamlandı . lzci 
ile adamlan, arabalan, taşmabilir tekneleri, çadır
lan, köpeklere tercih edilen katıdan -çünkü bu 
yemyeşil çayırlarda· onlar için yem sorunu yoktu
ve diger bütün malzemeleri ile birlikte güneye git
tikleri gibi kuzeye de gitmeye hazırdılar. Av ve ba
lıkçılıkla elde edecekleri yiyecekleri bir kenara bı
rakırsak erzak olarak, aylarca yetecek kadar kon
serve et ve sebze, çay, kahve , un, şeker, su, içki 
edinmek kolay olmuştu. Dawson City ile Vanco
uver ya da Skagway arasmda yeniden ulaşım sag
lamr saglanmaz Klondike altın yataklanna hizmet 
götüren şirketler bu kente erzak getirmişlerdi. 
Cephane eksiklikleri de yoktu, karabinalan kul
lanmak gerektiginde kullanabileceklerdi . 

lzci'nin yönetimindeki kafilede, iki kuzen, 
ustabaşı Lorique, arabası ve atıyla Neluto, l29'da 
çalışmış olan altı Kanadalı ve Bill Stell'in hizme
tindeki dokuz Kanadalı vardı: Golden Mount'ta 
altın çıkarmak keşfi için yirmi kişi yeterli olacak
u.  jacques Laurier'nin verdigi bilgilere göre , ya
pacaklan iş volkanm kraterindeki külçeleri top-
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lamaktan ibaretti. 
Bu yolculuga büyük bir özenle hazırlanıldı; 

amacı sadece Ben Raddle , Summy Skim, lzci ve 
Lorique biliyordu; yola çıkış tarihi 6 Mayıs olarak 
kararlaştınldı . 

Yeni keşif gezisi için Dawson-City'den çıktık
tan sonra, Ben Raddle'ın Fony Miles Creek roa
denierinin durumunu son bir kez görmek isteme
si hiç de şaşırtıcı degildi . Onun emriyle ustabaşı 
ve Neluto, kuzeye dogru akan yeni derenin kay
nagina gittiler. 

Durumda bir degişiklik yoktu. 129, 1 27 ve sı
nır boyunca uzanan diger madenler tümüyle su
yun altında kalmışlardı . Yeni · dere , deprem sıra
sında açılan yatagında düzenli bir biçimde akma
ya devam ediyordu. Yatagını degiştirmek o kadar 
zor, o kadar masraflı olacaktı ki göze almaya deg
mezdi ve kimse bunu yapmayı düşünmüyordu. 
Böylece Lorique , bu madenieri işletmenin imkan
sız oldugunu kabul ederek geri döndü. 

Hazırlıklar 5 Mayıs günü ögleden sonra ta
mamlandı. Bu son veda akşamında, Summy Skim 
ve Ben Raddle , başrabibe ile diger iki rahibeye ve
da etmek için hastaneye gittiler. Rabibe Marthe ve 
Rabibe Madeleine , jacques Laurier ve Harry 
Brown'u sefalete sürükleyerek ölümlerine neden 
olan o topraklarda vatandaşlannın maceraya atıl
masından çok endişeleniyorlardı. 
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Ben Raddle , elinden geldigi kadar rahibelerin 
içini rahatlattı, Summy Skim de kuzeni kadar 
kendinden emin gözükıneye çalıştı. Zaten yaz so
nundan önce küçük kafile Dawson-City'ye iyi du
rumda geri dönecekti, sadece altıniann agırlıgın
dan ezilmiş olabilirdi ! 

Doktor Pilcox şunlan söyledi: 
"Ben. . .  sizi kuzeye giderken görmekten çok 

memnunum. Eger güneye yollansaydınız, Mont
real'e geri dönüyor olurdunuz ve sizi bir daha 
Klondike'ta göremezdik En azından buraya geri 
döneceksiniz, biz de sizi karşılayacagız . . .  " 

"Tann'nın dedigi olur! "  diye mınldandı Rahi
be Madeleine . 

"Sizi sag salim götürsün ve getirsin! "  dedi Ra
hibe Marthe . 

"Öyle olsun! "  dedi başrahibe . 
Ertesi gün sabahın beşinde kafile, Klondike Ri

ver'ın sag kıyısındaki yukan mahalleden geçerek 
Dawson-City'den çıktı ve kuzeydoguya yöneldi .  

Hava tam istedikleri gibiydi, gökyüzü açıktı , 
rüzgar hafifti, sıcaklık on iki dereceydi. Kar büyük 
ölçüde erimiş , yeşermiş topragın üzerinde birkaç 
parlak leke olarak kalmıştı . 

Güzergah dikkatle çizilmişti. Ben Raddle , Lo
rique ve lzci , jacques Laurier'nin krokisindeki bil
gileri haritaya büyük bir özenle aktarmışlardı. Za
ten hatırlanacağı gibi, lzci daha önce de Dawson-
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City'den Fon Macpherson'a gitmişti ve aradaki iki 
yüz yirmi beş fersahlık mesafe için hafızasına gü
venilebilirdi. 

Burası, önce Yukon'un ve Klondike River'ın 
kollan tarafından, kutup dairesini geçtikten sonra 
ise Mackenzie'ye dökülmeden önce Kayalık Dağ
lar'ın eteklerini dolanan Peel River'ın kollan tara
fından sulanan oldukça düz bir bölgeydi . 

Demek ki yolculuğun Dawson-City ile Macp
herson arasındaki bölümünde büyük bir güçlükle 
karşılaşmayacaklardı. Son karlann da erimesin
den sonra derelerin seviyeleri alçalacak, böylece 
sığ yerlerden karşıya geçmek daha da kolay ola
caktı ve istedikleri zaman da su elde edebilecek
lerdi. Fon Macpherson'a yüz fersah kala Peel Ri
ver'a vanr varmaz, yolculuğun kalan yansının na
sıl yapılacağına karar vereceklerdi. 

Neden saklayalım ki? Bu işe inanmayan ve 
inanmamaya da devam edecek olan Summy 
Skim dışında hepsi büyük umutlarla yola çık
mışlardı. Umut etmek çok insanca bir duygu de
ğil miydi? . . .  Ben Raddle, Lorique, Neluto, Gol
den Mount'un varlığına hiçbir zaman inanmamış 
olan Bill Stell bile, jacques Laurier'nin vermiş ol
duğu kesin bilgilere güveniyordu.  lzci , şu ünlü 
volkanı görmek için , açgözlülükten değil merak
tan yanıp tutuşuyordu ve oraya varmak için de 
her şeyi yapabilirdi . 
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Dawson-City'den çıktıktan sonra Neluto'nun 
kullandıgı ve iki kuzenin bindigi araba hızla iler
lemeye başladı . Fakat daha sonra yavaşlamak zo
runda kaldı , çünkü çok fazla yüklenmiş olan kı
zaklar tarafından takip edilemiyordu. Buna rağ
men ne hayvanlan, ne de adamlan fazla yarmadan 
ilk etabı aştılar. Bu geniş ovada hiçbir engel ile 
karşılaşmadılar, güneybatıdan esen rüzgar ilerle
melerine engel olmuyordu . Hatta katıdan rahat
latmak için lzci ve arkadaşlan sık sık kafileye yü
rüyerek eşlik ettiler. Bu sırada Ben Raddle , Lori
que v_e lzci kafalannı meşgul eden konu üzerinde 
konuşuyorlardı. Summy Skim ve Neluto hiçbirini 
ıskalamadan pek çok ördek ve dagtavugu vurdu
lar. Böylece ögle ve akşam malalannda yenilen ye
meklerden konserve tasarruf etmiş oldular. Bu en
lemde ve yılın bu döneminde geç gelen gece çök
meden önce kamp kuruluyordu. 

Kuzeydogu yönünde ilerledikçe kafile , Porcu
pine'ın suladıgı topraklardan uzaklaşıyordu. Ne
hir, kuzeye dogru geniş bir yay çiziyor ve Fon Yu
kon yakınlannda büyük ırmaga kavuşuyordu. Bu 
yüzden Ben Raddle ve arkadaşlannın, Hunter çe
tesiyle karşılaşmaktan korkmasına gerek yoktu , 
çünkü çete , Porcupine'ı çok aşagı kısmından ge
çerek aşmıştı . .  Zaten Teksaslılann, Kuzey Buz De
nizi yakınlanndaki topraklara dogru Kızılderili 
Krasak rehberliginde yola çıktıgından haberleri 
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yoktu. Forty Miles Creek felaketinden sonra söy
lemilere göre Hunter ve adamlan ölenler arasın
daydı. Fakat Circle-City olayından beri , polisle ça
tışarak hapse mahkum olduklan için depremden 
sağ salim kurtulduklan biliniyordu. Ne var ki 
Summy Skim ile Ben Raddle mahkümiyetin bitti
ğini ve adamlann hapisten çıktığını bilmiyordu, 
zaten l 27'nin eski sahiplerini akıllanna bile getir
miyorlardı . 

Dawson-City'den yola çıktıktan yirmi üç gün 
sonra 29 Mayıs'ta kafile , altmışaltıncı paralelin bi
raz ötesinden kutup dairesini aştı . Yolculuğun 
yaklaşık yüz yirmi beş fersahlık bu ilk bölümün
de önemli bir olay olmamıştı. Hudson Körfezi Şir
keti'nin adamlan tarafından batıya sürülen Kızıl
derili çeteleriyle bile karşılaşmadılar. 

Hava genellikle güzeldi, sağlıklan da yerindey
di. Bu güçlü, yorgunluğa dayanıklı adamlar yılın 
bu döneminde, bu oldukça yüksek enlemlerde, 
bu şartlar altında gerçekleştirilen bir yolculukta 
herhangi bir güçlük çekmezdi. Bu yemyeşil çayır
iann ortasında koşum hayvanlan kolaylıkla yiye
cek bulabiliyorlardı. Geceleri berrak bir dere kıyı
sında, kuzeydoğu yönünde göz alabildiğine uza
nan kayın, kavak ya da çam ormanlannın kena
rı nda, kamp kuruluyordu. 

Bölgenin görünümü gitgide değişiyordu. Gü
ney ufkunda Kayalık Dağlar belirmişti . Kuzey 
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Amerika'nın bu bölümünde başlayan sıradağlar 
daha sonra neredeyse bütün Amerika kıtası bo
yunca uzanıyordu. 

Porcupine'ın kollanndan biri buradan doğu
yordu; lzci'nin bu dereyi izlemesi gereksizdi; aksi 
takdirde batıya doğru fazla uzaklaşmış olacaklar
dı . Arazi kimi zaman yakındaki dağlar, kimi za
man da nehirler ve çaylar yüzünden engebeli hale 
geliyordu. Bu yüzden lzci dağiann geçitlerinde 
yol almaya başladı, Kuzey Dominion bu kesimin
de dağ sırası henüz yüksek değildi . Böylece Fon 
Macpherson'un eteklerinden geçen Pell River'a va
racaklardı. 

Kutup dairesinin sınınnda, Bill Stell ve arka
daşlan, neredeyse sıradağiann başladığı yerde bu
lunan kaleden yüz fersah ötedeydiler. Ilerlemek 
zorlaşmıştı ve Neluto'nun gösterdiği büyük dikkat 
olmasaydı, arabanın dingili ya da tekerlekleri çok
tan kınlırdı. Yol doğru dürüst açılmadığı, Hudson 
Körfezi Şirketi'nin arabalan yolu düzleştirmiş ol
madığı için öyle bir kaza olabilirdi, Bill Stell ne ya
pılması gerektiğini biliyordu. 

"Fakat yirmi yıl önce yol bana o kadar da kö
tü gözükmemişti . . . " dedi Bill Stell , kafile dar bir 
patikadan ilerlerken. 

"O zamandan beri fazla değişmiş olamaz," de
di Summy Skim. 

"Belki de geçen kış sert geçtiği için böyledir . . .  " 
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dedi Mühendis. 
"Ben de öyle düşünüyorum Bay Ben," diye ce

vap verdi lzci , "soğuklar o kadar şiddetliydi ki , 
buzlar toprağı oymuş. "  

"Hatta çığ inebilir, dikkat etmek gerek," dedi 
Lorique, "boğazın yamaçlanndan kaya parçalan 
da kopup düşebilir. "  

Gerçekten de iki üç  kez öyle oldu . Suyun ya 
da rüzgarın aşındırmasıyla dengelerini kaybeden 
dev kuvars ve granit parçaları, hayırdaki çıkınnla
ra çarpıp sıçrayarak yuvarlanıyor, önlerine çıkan 
ağaçları kırarak, ezerek, düşüyorlardı. Arabalar
dan biri , arabayı çeken hayvanla birlikte bu ağır 
kütlelerin altında kalıyordu neredeyse . 

lki gün boyunca etaplar oldukça zordu , her 
zamanki kadar yol alınamadı. Bu nedenle meyda
na gelen gecikmelere Ben Raddle ve Lorique sö
vüp sayıyor, Summy Skim ise bir filozofun serin
kanlılığını gösteriyordu. 

"Golden Mount -eğer varsa- on beş gün sonra 
da sekiz gün sonra da hep yerinde olacaktır, zaten 
Fort Macpherson'da mola vereceğimizi umuyo
rum. Bu kadar hızlı bir yolculuktan sonra, iyi bir 
han yatağında uyumayı hak ettik. . .  " 

"Tabii Fort Macpherson'da han varsa ! "  diye ce
vap verdi Ben Raddle , üç haftadır açık havada 
kamp kuruyor olmaktan henüz şikayetçi değildi . 

"Han var mı?" diye sordu Lorique lzci'ye . 
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"Hayır," diye cevap verdi Bill Stell . "Fon 
Macpherson, şirketin adalan için sadece bir ko
naklama yeridir, Kızılderililere karşı tahkim edil
miş bir 

'
karakoldur ama odalan vardır. " 

"Eh madem ki odalan var," diye karşılık verdi 
Summy Skim, "yataklan da vardır ve iki üç gece 
hacaklarımı uzatıp yatmaktan hiç de şikayetçi ol
mam . . .  " 

"Önce bir oraya varalım da," diye cevap verdi 
Ben Raddle, "gereksiz molalarla geç kalmayalım."  

Kafile , dar geçitlerdeki dönemeçlerin ve engel
lerin izin verdigi kadar hızlı ilerliyordu. Peel River 
Vadisi'nin kenanndaki sıradaglann ötesinde daha 
hızlanacaklardı. 

Oraya varmadan önce, lzci kötü bir karşılaş
madan paçasım sıyırmak zorunda kaldı , ama 
Summy Skim bu olayı belki de başka türlü deger
lendirdi . 

lzci , geçidin çıkışında, Peel River'ın kıyısında, 
sol yakada kümelenmiş büyük çarnların altında 
bir mola vermişti. 

Her şeyden önce, Fon Macpherson'a kadar ne
hirden aşagı inmek için bir sal yapıp yapınama ka
ran almalan gerekiyordu. Fakat Bill Stell bu sula
nn salla ilerlemeye elverişli olmadıgını fark etti . 
Buzların erimesinden geriye kalan buz parçaları 
vardı. Personeli ve malzemeleri taşıyacak bir sal 
yapmak zaman alacaktı, yüzen buzlar arasında 

-352-



Altın Volkanı 

ilerlemek de zor olacaktı. Dolayısıyla, kıyılan pek 
engebeli olmayan Peel River boyunca aşmalan ge
reken otuz fersahı karadan gideceklerdi . 

"Bu buzullardan yararlanarak sağ yakaya geçe
biliriz ve Fon Macpherson sağ yakada olduğuna 
göre bu da epeyce işe yarar," dedi Bill Stell, Ben 
Raddle'a. 

Sorun böyle çözüldükten sonra çadır kuruldu 
ve akşam molası için hazırlanıldı, öğleden beri sa
bırsızlıkla bunu bekliyorlardı. 

Fakat herkes ağaçlann altına ancak yerleşmişti 
ki, suyun biraz aşağı tarafına inmiş olan Lorique 
koşarak geri döndü ve sesinin işitilebileceği uzak
lığa gelir gelmez bağırmaya başladı: 

"Dikkat! . . .  Tehlike ! . . .  " 
lşi avcılık olan Summy Skim hemen ayağa fır

ladı ve ateşlenıneye hazır durumdaki karabinasını 
aldı. 

"Kızılderililer mi?" diye haykırdı. 
"Hayır," diye cevap verdi ustabaşı, "ayılar . . .  " 
"Farketmez, aynı şey sayılır! " diye karşılık ver-

di Bill Stell . 
Bir anda hepsi birlikte ormanın kıyısına vardı

lar, bu· arada katırlar ürkmüş, soluyarlar Stop1 ise 
şiddetle havlıyordu. 

Gerçekten üç ayı sol kıyıyı tırmanarak kamp 
yerinin sınınna kadar gelmişlerdi. Orada durdular 
1 Burada Stop adlı bir av köpegi beliriyor . ] .V. bu köpekten 
şimdiye dek hiç söz etmemişti. (yhn.) 
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ve arka ayaklannın üzerinde doğruldular. Bu hay
vanlar iri gövdeli , müthiş görünümlü , Kayalık 
Dağlar'da dolanan korkunç bozayı türüne aittiler. 

Aç olduklan için mi buraya kadar gelmişlerdi? 
Kafileye saldırmaya mı hazırlanıyorlardı? Bu 
mümkündü, çünkü koşum hayvanlannı korku
dan deliye çeviren dehşet verici sesler çıkartıyor
lardı. 

Bu arada Summy Skim ve Neluto ileriye atıl
mışlardı. Iki el ateş edildiği duyuldu, sonra ayılar
dan biri yere yıkıldı. Göğsünden ve başından vu
rulan ayı, bir daha kalkmamak üzere yere düş
müştü. 

Başka bir saldın ile karşılaşmadılar. Diğer iki 
ayı hemen kaçtılar ve her ne kadar birkaç el ateş 
edilerek uğurlanmış olsalar da, sol kıyıdan hızla 
kaçtıklanndan vurulmadılar. Fakat bu saldırgan 
hayvanıann geri dönmesi ihtimaline karşı, bir ki
şinin bütün gece nöbet tutmasına karar verildi . 

Vurolan hayvan muhteşemdi. Çok lezzetli 
olan eti sayesinde yiyecek stoklan arttı. Müthiş 
kürkünü yüzme işini ise Neluto üstlendi. 

"Kışın onun artık ihtiyacı olmadığına göre , 
kürkü ziyan olmasın . Böyle bir ropdöşambrla 
Klondike'ta eksi altmış derecede bile insan ısına
bilir! " dedi Summy Skim . 
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FORT MACPHERSON 

O sıralarda Fort Macpherson, Hudson Kör
fezi Şirketi'nin kuzeydeki en uzak karakoluydu . 
Yüz otuz beş derece batı boylamı , altmış yedi de
rece kuzey enleminde bulunuyordu .  Kuzey Buz 
Denizi kıyısındaki Mackenzie Deltası'nın suladı
gı bütün topraklara hakimdi. Kürk avcılan bura
dan ikmal yapıyorlar ve hatta Dominion'un yu
kan kesimlerindeki düzlüklerde dolanan Kızıl
derili çetelerinden de burada korunuyorlardı . 

Peel River'ın sag kıyısında yükselen bu kale, 
nehrin ( .  . .  ) fersah yukansındaki Fort Good-Ho
pe ile mümkün oldugu kadar iletişim halindey
di. Kürk stoklan birinden digerine aktarılıyor, 
oradan da iyice korunarak şirketin genel depo
suna gönderiliyordu . 

Fort Macpherson,  şefin odası , emrindeki 
adamların odası ve kamp yataklarıyla dolu , yir
mi kişi banndırabilecek bir salondan oluşan bü

yük bir ambardı . Arnbarın yanında, aşa�ıda ,  at -
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ların ve katırların barındıgı bir ahır vardı .  
Dondurucu kışların şiddetli soguklanna gögüs 
gerebilmek için gerekli yakacagı, civardaki or
manlardan saglıyorlardı. Yıllardır odun kıtlıgı 
yaşamamışlardı ve daha yıllarca odun sıkıntısı 
çekilmeyecekti . Yiyecege gelince , şirket tarafın
dan düzenli olarak yaz başlannda ikmal yapılı
yordu, av ve balıkçılık da erzagı yeterince arttı
rıyordu. 

Fort Macpherson'u, emrinde Kanadalı ve Ko
lombiyalı yirmi kadar adamı ile bir kornurarı yö
netiyordu, hepsi de çok disiplinli askerlerdi . Et
rafta dolaşan Çeteler ve sert iklim yüzünden bu
rada hayat oldukça zordu . Silah deposu tüfekler 
ve tabancalada doluydu, şirket de cephaneyi 
yenilerneyi ihmal etmiyordu . Her zaman her tür
lü malzemeleri vardı . 

Her zaman çok sıkı önlem alınıyordu ; 
aslında birkaç gün önce alarma geçmişlerdi. 

4 Haziran sabahıydı . Nöbetçi , Peel River'ın 
sag kıyısından aşagı inen bir grubu haber ver
mişti . Bu grup, elli kadar Kızılderili ve yabancı 
ile birlikte pek çok araba ve koşum hayvanlann
dan oluşuyor gibi gözüküyordu . 

Böyle bir durumda olması gerektigi gibi, son 
derece yerinde bir önlem alınarak Fort Macpher
son'un kapısı sıkıca kapatıldı , duvarlardan 
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tırmanılmazsa içeri girmek mümkün degildi. 
Gruba rehberlik yapar gibi gözüken yabancı

lardan biri kapının önüne gelerek, açılmasını is
tedi . 

Şef, duvarın üzerinde belirdi, herhalde bu zi
yaret ona şüpheli gözükmüştü , çünkü kimsenin 
kapıyı geçemeyecegi yanıtını verdi. 

Komutan haklıydı , çünkü hemen küfürler ve 
tehditler savrolmaya başladı. Gruptaki yabancı
lar Amerika'nın güneyinden geliyorlardı ,  bu 
adamlar her yerde kavgacıhklarıyla tanınırlardı . 
Özellikle' Moskova Hükümeti Alaska'yı Birleşik 
Devletler'e bıraktıgından beri ,  Hudson Körfezi 
Şirketi bu gruplarla ugraşmak zorunda kalmıştı ;  
bu adamların yukarı Dominion'daki kaldere gir
meleri yasaklanmıştı .  

Bu arada maceracılar küfretmekle yetinme
yerek harekete geçtiler . Ya erzak ikmali yapmak, 
ya da Mackenzie'nin agzında önemli bir noktada 
olan Fort Macpherson'ı ele geçirmek için, bu 
Amerikalılada Kızılderililer kapıyı zorlamaktay
dılar. Ama kapı dayandı, açılan ateş sonucu bir
kaç adam yaralanınca geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Adamlar, kale duvarı üzerinde gözüken 
görevlilerden birkaçma ateş etmelerine ragmen 
neyse "ki hiçbirini vuramadılar. 

Çete , bu başarı·sız girişim üzerine geri çekil-
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meye karar verdi . Peel River'ın sag kıyısından in
mek yerine , kuzeybatıya yönelerek daghk bölge
ye daldılar. 

Fort Macpherson'daki görevliler kuşkulan
ınakla uyanık davranınışiardı şüphesiz;  
adamların geri dönüp saldıracagı ihtimaline kar
şı gece gündüz nöbet tutuldu. 

Tetikte geçen beş günün ardından 9 Hazi
ran'da yine . sag kıyıdan kaleye dogru inmekte 
olan bir başka grup görüldü . 

lzci'nin kafilesindekiler -gelenler onlardı
suların tepesinde silahlarını her an kullanmaya 
hazır ve uzaklaşmalarını emreden bir düzine 
askeri görünce şaşırdılar . 

Komutan gelenlerin Kanadalı oldugunu anla
dıgında ,  görüşüp konuşmayı kabul etti . Bill Stell 
ile birlikte Dominion milis kuwetinde hizmet 
etmiş olduklarından, eskiden tanıştıklan ortaya 
çıktı . 

Fort Macpherson'un kapısı hemen açıldı ve 
kafile , gayet iyi karşılandıgı iç avluya girdi . 

O zaman komutan , yabancı bir grup 
yaklaştıgında neden öyle tavır aldıgını açıkladı . 
Birkaç gün önce olanlar düşünüldügünde ,  
temkinli ve güvensiz davranmakta haklı degil 
miydi? Bir Amerikalı ve Kızılderililerden oluşan 
bir çetenin kaleye saldırdıgını , zor kullanarak 
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girmeye çalışugını , adamlan ateş ederek uzak
laştırmak zorunda kaldıklarını anlattı . Bu saldır
ganlar, bu haydutlar ne istiyorlardı? Belki kale
den sadece erzak ikmali yapacaklardı, çünkü 
buraya yerleşmek istiyor olamazlardı. Hudson 
Körfezi Şirketi kısa sürede onları buradan atardı. 

"Sonra çeteye ne oldu?" diye sordu lzci . 
"Girişim boşa çıkınca," diye cevap verdi ko-

mutan, "yollarına devam ettiler . . .  " 
"Hangi yönde? . . .  " 
"Kuzeybatı yönünde . "  
"Tamam," dedi Ben Raddle, "kuzeye gittigi

mize göre onlarla herhalde karşılaşmayız . "  
"Umarım öyle olur," diye cevap verdi komu

tan, "en berbat adamlarm bir araya geldigi bir 
topluluktu bence . "  

"Acaba nereye gidiyorlardı?" diye sordu 
Summy Skim. 

"Şüphesiz yeni altın yataklannın peşindeler, 
çünkü yanlannda altın çıkartmak için gerekli 
malzemeler vardı . "  

"Dominion'un b u  bölgelerinde altın bulun
dugunu duydunuz mu?" diye sordu Ben Raddle . 

"Kesinlikle vardır," diye cevap verdi komu
tan,  "tnaden ocagı işletmek istenmesine hiç şa
şırmam."  

Fakat bundan daha fazlasını bilmiyordu . 
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Mackenzie Deltası'nda ve Kuzey Buz Denizi kı
yılarında dolaşan Hudson Körfezi Şirketi'nin av
cılarından duydugu hikayelere dayanarak konu
şuyordu. Fort Macpherson'un kuzeyinde yüz 
fersah ötede olması gereken, Golden Mount'tan 
hiç bahsetmedi . 

Şüphesiz Ben Raddle, jacques Laurier'nin sır
rının kimse tarafından bilinmemesini tercih 
ederdi; fakat Altın Volkanı'nın varlıgından hala 
şüphesi olan Summy Skim bu duruma biraz şa
şırmıştı . 

Komutana bu civarlarda hiç volkan olup ol
madıgını sordugunda, adam böyle bir şeyi hiç 
duymadıgını söyledi . 

lzci komutana sadece , kafilenin Macken
zie'nin agzında altın bulunan toprakları aramaya 
gittigini söyledi . Altı hafta önce Dawson
City'den ayrılınışiardı ve Fort Macpherson'da bi
raz dinlenmek istiyorlardı; eger komutan onları 
misafir etmeyi kabul ederse , Bill Stell ve arka
daşları buna müteşekkir olurlardı . 

Her şey zorluk çekilmeden ayarlandı . O 
sırada kalede sadece güvenligi saglamak için kü
çük bir gamizon bulunuyordu . Avcılar bir ay
dan önce gelmeyeceklerdi. Bu nedenle yerleri 
boştu ve kafile rahatlıkla konaklayabilirdi . 
Kafilenin yeterince erzagı vardı ; dolayısıyla şir-
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ketin levazımcıları tarafından her zamanki tari
hinde ikmal edilecek olan kalenin erzagından 
yararlanmak zorunda degildi . 

Ben Raddle komutana misafirperverliginden 
dolayı teşekkür etti ve bir saatten kısa bir süre 
içinde işçiler yerleşti, malzemeler boşaltıldı. 

Bu üç gün tam anlamıyla dinlenerek geçiril
di, sadece Summy Skim ile Neluto avianma iç
güdülerine karşı koyamadılar. Civarda avlandı
lar. Av hayvanları çok boldu; yaz boyunca garni
zonun bu temel besininin tükenınesi mümkün 
degildi : Keklik, ördek ve diger kuşlar. Her ne 
kadar az sayıda ve yaklaşılması zor olsa da, 
Kanada geyikleri bile vardı. Summy Skim bunu 
fark etti , fakat peşlerini bırakmak zorunda kaldı , 
çünkü kaleden çok fazla uzaklaşabilirdi. O ka- · 

dar memnun kalmıştı ki , ikinci gün avdan geri 
döndügünde kuzenine şöyle dedi : 

"Görüyor musun Ben, yazı Dawson-City ye
rine , Fort Macpherson'da geçirmeyi tercih ede
rim . . .  En azından o madencilerin kalabalıgından 
uzaktayız . . .  " 

"Biz de onlardanız, Summy." 
"Bizim de onlardan oldugumuzu sen söylü

yorsun. Fakat burada çayırların ortasında ne 
kalbur aleti gıcırtısı , ne de kazma kürek sesi du
yuluyor, yazlıkta gibiyim , kendimi Green Val-
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ley'ye daha yakın hissediyorum . . .  Ama orayı ge
lecek kıştan önce görebilecegiz. "  

Şimdiye kadar hayal kınkhklan yaşamış olsa 
da, Summy Skim dört ay içinde Montreal'e dö
neceklerinden şüphe etmiyordu . 

Kafilenin Fort Macpherson'daki molasında 
hiçbir olay olmadı ve gitme zamanı geldiginde 
hepsi gayet iyi dinlenmiş olarak yola çıkmaya 
hazırdılar. 

Böylece 1 2  Haziran sabahı küçük grup 
lzci'nin rehberliginde tekrar bir araya geldi . Ko
mutan ile adamianna teşekkürler ve tekrar gö
rüşme dilekleriyle veda edildi . Ardından kapı 
açıldı , tekrar kapandı ve kafile hızla Peel River'ın 
sag kıyısından ilerledi . 

Ben Raddle ile Summy Skim, Neluto'nun 
arabasına yerleşmişlerdi , diger arabalar da Iz
ci'nin peşinden ilerliyordu . Herkesin bildigi gibi 
lzci , Fort Macpherson'un kuzeyinde uzanan 
topraklan tanımıyordu . Buradan öteye hiç geç
memişti . Bundan sonra daha çok mühendise gü
venmeleri gerekiyordu . Fransız jacques Lauri
er'nin bilgilerine dayanan haritası Golden Mo
unt'un tam yerini gösteriyordu . Bu dag kuzeyde 
altmış sekiz derece kuzey paralelinde ve yüz 
otuz altı derece batı meridyeninde yer alıyor ol
malıydı. Öyleyse Fort Macpherson'dan sonraki 
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yol ,  Peel River'ın solundan hafifçe kuzeybatıya 
sapmalıydı ; Peel River ise altmış fersah ileride 
Mackenzie'nin agzına dökülüyordu. 

Öğle vakti bir derenin kıyısında, çam orman
lannın kenannda mola verildi . Hayvanlar da ça
yırda otlamaya bırakıldılar . Hava kuzeydoğUdan 

.gelen hafif bir rüzgarla biraz serinlemiştİ ve gök
yüzünde birkaç bulut vardı. 

Bu engebesiz arazide , görüşü sadece doğUda
ki Kayalık Daglar'ın ilk yükseltileri sınırlıyordu . 
Haritaya bakılırsa , Golden Mount'a kadar aşıla
cak mesafe yetmiş beş seksen fersahtan fazla ola
mazdı ve hiçbir gecikme olmazsa , aşağı yukarı 
sekiz gün yeterliydi . 

Molada sohbet ederken Bill Stell şunu dedi: 
"Bay Summy Skim, ne olursa olsun, yolculu

gun sonuna varacağız ve bundan sonra da sade
ce geri dönüşü düşünecegiz . . .  " 

"Dostum, bir yolculuk ancak insan kendi 
evine döndüğünde tamamlanmış sayılır , "  diye 
cevap verdi Summy Skim, "ve bizimki de ancak 
Jacques-Cartier sokağındaki evimizin kapısı ar
kamızdan kapandığında bitmiş olacak! "  

Kafilenin Peel River ile Mackenzie'nin birleş
ı igi yere vaı:ması dört günü aldı . Böylece oraya 
1 fı Haziran öğleden sonra ulaşıldı . 

Nehir yatagının kenarındaki bu düz toprak-
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larda pek yorulmadan süren yolculukta herhan
gi bir sorun çıkmadı . Bölge ıssızdı ve ancak bü
yük nehrin deltasında balık aviayarak yaşayan 
Kızılderili kabilelerine rastlıyorlardı . Y�ni Fort 
Macpherson'un komutanının uyardıgı çeteyle 
hiç karşılaşmadılar . Öyle maceracılan çok iyi ta
nıyan lzci , onlarla karşılaşmaktan özellikle kaçı
nıyordu. 

"Golden Mount'a tek başımıza varalım," diye 
teknulıyordu , "tek başımıza geri dönelim, o za
man her şey yolunda gider! "  

"Ne yapalım, kendimizi koruyabiliriz , "  diye 
cevap verdi

_ 
ustabaşı Lorique . 

"Kendimizi korumak zorunda kalmamamız 
daha iyi ," dedi Bill Stell . 

"Ve gittigirniz yere kadar hiç kimsenin bizi 
takip etmemesi ! "  dedi Ben Raddle. 

lzci , yol boyunca her türlü önlemi alıyordu . 
Adamlarından ikisi öncü olarak kafilenin önünü 
ve iki tarafını sürekli koruyordu. Malalar sırasın
da da sürprizleri önlemek için kampın etrafında 
nöbet tutuluyordu . 

Neyse ki kötü bir tesadüfle karşılaşmadılar. 
Şüpheli çetenin izine de rastlamadılar,çete Mac
kenzie'nin dogusunda uzanan daglık bölgeye 
yönelmiş olabilirdi . 

Bu büyük nehrin agzı , Eski ve Yeni Dün-
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ya'nın hiçbir yerinde benzeri bulunmayan geniş 
bir akarsu agı oluşturuyordu . Kolları yelpaze bi
çiminde yayılıyordu . Şiddetli soguklar nedeniy
le kış aylannda buzdan oluşan tek bir yüzey ha
line gelen, girintili çıkıntılı pek çok dereyle bir
birlerine baglıydılar. Yılın bu zamanı son buz 
parçalan da Kuzey Buz Denizi'ne dökülüp eri
mişti ve Peel River'da bir tek buz bile yoktu . 

Mackenzie Deltası'nın bu karmaşık yapısını 
görünce , insan, batı kolunun Peel River'ın ta 
kendisi olup olmadıgını ve aralanndaki küçük 
dereler aracılıgıyla batıdaki ana kolla birleşip 
birleşmediklerini merak ediyordu. 

Zaten bu pek de önemli degildi , asıl önemli 
olan, kafilenin nehrin batı kolunun sol kıyısına 
geçebilmesiydi, çünkü Golden Mount bu kıyı
nın az ilerisinde ,  · neredeyse Kuzey Buz 
Denizi'nin sınınndaydı . 

Ayın l 6'sında verilen malada pek kolay ol
masa da suyu geçmeyi başardılar. Neyse ki su
ların seviyesi yüksek degildi ;  lzci titiz bir 
araştırmanın sonucunda hayvanlarla insaniann 
geçebilecegi ve yüklerini boşaltma şartıyla araba
lann da geçebilecegi bir sıglık buldu . 

Bu işler bütün bir ögleden sonralarını aldı , 
akşam olurken Bill Stell ve arkadaşları karşı kı
yıya yerleşmişlerdi . Büyük agaçlar altına 
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sıgınmışlardı ; artık iki ayaklı düşmanıara karşı 
korunmak için degil ,  dört ayaklılara yönelik 
birkaç el silah sesi duyuldu . Pek de iyi karşı!an
madıklarını anlayan üç dört ayı , bu sefer post
larını bırakmadan kaçıp gittiler. 

Ertesi gün,  17 Haziran'da, sabahın üçünde 
şafak söker sökmez Bill Stell'in emriyle yola çı
kıldı ve arabalar sol kıyı boyunca ilerlemeye baş
ladı . 

Izci , Mackenzie Deltası'nın yakınındaki ok
yanus kıyısına varmak için üç günün yetecegini 
umuyordu . Eger harita dogruysa, kafile Golden 
Mount'u görecekti. jacques Laurier'nin verdigi 
enlem ve boyları\ın tam olarak dogru olmadıgı 

1 
varsayılsa bile ,  dag kesinlikle görünecekti , çün-
kü tüm manzaraya hakim olması gerekirdi. 

Büyük nehrin batı kolu boyunca yolda pek 
güçlükle karşılaşmadılar. Ama hava bozuyordu . 
Kuzeyden gelen bulutlar hızla ilediyordu ve ki
mi zaman şiddetli bir yagmur yagıyordu . Bu ne
denle zaman zaman yolculukları aksıyordu . Ba
zen nehir kıyısındaki ormanlarda sıgınak ara
mak gerekiyordu ve geceler de oldukça zor geçi
yordu. Fakat bütün bu sıkıntılar katlanılırdı, 
çünkü hedef uzakta degildi .  

Neyse ki kafilenin delta içinden, o akarsu 
agından geçmesi gerekmedi. lzci kendi kendine 
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bundan nasıl kurtulabildiklerini soruyordu,  
haksız da sayılmazdı .  Eger aşılması gereken bu 
derelerde sıg yerler olmasaydı, çok büyük zor
luklar yaşayacaklardı . Daha sonra geri dönüp al
mak üzere malzemenin bir bölümünü bırakma
lan gerekecekti . Eger fırtına sırasında çok yag
mur yagsaydı ,  bu alanın tamamı su altında kalır
dı, böylece ne yayalar, ne de yük hayvanlan 
geçebilirdi . 

Yine de lzci ve arkadaşlan Kuzey Buz Denizi 
kıyısına yirmi dört saat bile gecikmelerine neden 
olacak hiçbir aksaklıkla karşılaşmadılar. 1 9  Ha
ziran günü ögleden sonra nehrin batı kolunun 
yakınlannda kamp kurduklannda, varmalanna 
beş altı fersah kalmıştı . Şüphesiz ertesi gün kıyı
nın ilk kumlan üzerinde duracaklardı . 

Saat beşte güneş ufukta hala yüksekteydi. 
Maalesef kuzeyde sis kümeleniyordu . 

Tahmin edilecegi gibi bütün gözler Golden 
Mount'u görebilmek için o yöne dönmüştü. 
Yüksekliginin sadece beş altı yüz ayak oldugu 
varsayılsa bile , bu mesafeden görülebilmesi ge
rekirdi ve eger kraterinden birkaç alev çıkıyorsa , 
gece de görünür olacaktı . 

Sabırsız gözleri hiçbir şey seçemedi, gökyüzü 
i le deniz ufukta birleşiyor gibiydi .  

Ben Raddle ile onunla aynı hayalleri ve 
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umutları paylaşan ustabaşının ne kadar sabırsız
landıkları tahmin edilebilirdi .  Yerlerinde dura
mıyorlardı : Eger lici ve Summy Skim onları tut
masalardı , gecenin karanlıgında yola çıkıp ayak
larının altında kuru topragı hissetmez olana ka
dar, yani Deminion'un kutup sulan ile birleştigi 
yere kadar yürüyeceklerdi. 

Gözlerine dürbünü dayamış, kuzeyi , dogu
yu, batıyı, geç bir saatte gecenin sarmaladıgı ara
ziyi aralıksız gözlüyor,  fakat havada asılı duran 
ince pus tabakasının ortasında hiçbir şey göre
miyorlardı . 

"Sakin ol, sakin ol Ben," diye tekrar ediyordu 
Summy Skim, "sakin sakin yarını bekle. Eger 
Golden Mount oradaysa, onu yerinde bulursun, 
birkaç saat önce varmak için kampı erken terk 
etmen çok gereksiz ! "  

Bill Stell'in de  destekledigi bu akıllıca ögüde, 
Ben Raddle ve Lorique uydular. Kızılderililerle 
karşılaşma ihtimaline karşı tedbirli olmak gere
kiyordu, hem kim bilir Fort Macpherson'dan 
uzaklaşan şu çeteye ne olmuştu? 

Gece b"öyle geçti ve tekrar gün dogdugunda 
sis hala açılmarnıştı ve iki üç fersah ötede Gol
den Mount görülmüyordu. 

Summy Skim haklı olarak kendi kendine 
şunları diyordu : 

-36� 



Altın Volkanı 

"Eger Golden Mount diye bir yer yoksa, hava 
açık olsa bile bundan daha fazlasını göremez
dik ! "  

Bu  sözler, hala jacques Laurier'nin keşfi ko
nusunda şüpheleri oldugunu gösteriyordu ve 
belki Bill Stell de bu şüpheyi paylaşıyordu . 

Ben Raddle'ın ise ,- kasılmış yüz hatları , 
çatılmış kaşları ve endişe okunan yüzünden 
kendini tutamadıgı belli oluyordu . 

Sabahın dördünde kamp toplandı . Hava 
iyice aydınlıktı , güneş ufuk çizgisinin birkaç 
derece yukarısı�daydı . Sisierin arkasında parla
dıgı hissediliyordu . 

Kafile tekrar yola koyulmuştu . Saat on birde 
kıyıdan iki fersah ötedeydiler ve Golden Mount 
hala gözükmemişti .  

Summy Skim kuzeninin delireceginden 
endişe duyuyordu. Bu kadar yorgunluga kat
landıktan ve bunca tehlike atlattıktan sonra elde 
ettikleri tek şey sadece hayal kınkhgıydı ! . .  

Fakat hayır, ögleden evvel ,  kuzey ufku 
aydınlandı. Sis dagıldı ve Neluto'nun bagırdıgı 
duyuldu : 

"Orada . . .  orada . . .  bir duman var! . . .  " 

Ve tam o sırada dag belirdi ; Altın Volkanı'nın 
kraterinden kara buharlar çıkıyordu . 
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GOLDEN MOUNT 

İzci ve arkadaşları , Golden Mount ile arala
rındaki mesafeyi iki saatten az bir sürede aştılar. 
Sanki bu dag dev bir mıknatısmış, kendileri de 
demirden yapılmışlar gibi ona dogru çekiliyor
lardı . 

"Şimdiye kadar katlandıklarımıza bakılırsa 
öyle olmamız gerek, öyleyiz . "  

Summy Skim, daha önce Lorique tarafından 
dile getirilen karşılaştırmayı tamamlama ihtiya
cıyla bu cevabı vermişti . 

Volkanın batı kesimi , jacques Laurier'nin 
söyledigi gibi , okyanusa dökülen bir dereyi yani 
Ruhher Creek'i takip ediyordu. Kafile volkanın 
eteginde durdugunda, saat henüz beş degildi . 
Kuzeyde Golden Mount'un eteklerini Kuzey Buz 
Denizi'nin suları yıkıyordu . 

Yöre tamamen ıssızdı . Ne dagların ötesinde , 
ne de Mackenzie Deltası tarafında herhangi bir 
Kızılderili köyü vardı, etrafta kıyılarda gezen Kı-
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zılderililer de yoktu. Açık�arda bir tek tekne, bir 
tek balina gemisi , bir tek buharlı gemi dumanı 
bile yoktu. Oysa yılın bu vakitleri balina ve fok 
aviayan balıkçılar kuzey denizlerine açılırlardı. 
Hayır, bu uzak topraklarda hiç kimse Ben Radd
le ve arkadaşlarını geçememişti . Belki de Jacques 
Laurier ve Hany Brown aramalarını Macken
zie'nin agzına kadar sürdüren ve Golden Mo
unt'u fark eden tek insanlardı . . .  

Izcı kampı , dagın, Rubber Creek'ten bir ka
vak ve kayın ormanıyla aynlan dogu yamaemın 
eteginde, kıyıya yarım fersah ötede kurdu . Ne 
tatlı su eksikti, ne de kafilenin ihtiyaç duyabile
cegi yakacak. Uzaklarda, batıda ve güneyde , 
Summy Skim'e göre bol bol av hayvanı barındı
ran yer yer agaçlı , geniş ovalar uzanıyordu . Yol
dayken de av hayvanlarının epeyce bol oldugu
nu görmüş, erzaga av hayvanları ve balıkları da 
ekleyebileceklerini düşünmüştü . Bu altın yatagı 
ilk sahibi olacak olan mühendise aitti . Şimdiye 
kadar hiç kimseye ait degildi , kimsenin müda
hale etme hakkı yoktu . Altın yatagının sınırları
nı hiçbir sınır diregi belirlemiyordu, buradan 
Kanada yönetiminin kasalarına hiçbir vergi git
ıneyecekti . 

Bill Stell'in talimatlarıyla kısa süre içinde yer
IeşildL Küçük ormanın kıyısında iki çadır kurul-
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du. Yolcu arabasıyla yük arabaları dere kıyısm
daki açıklıkta bırakıldılar. Çözülmüş katırlar ya
kınlardaki Çayırlarda özgürce otlayabiliyorlardı . 
Her ne kadar buraların gerçek sahipleri olan ayı
lar dışında tehlike yoksa da, tedbiri elden bırak
mamak için, gece gündüz kamp çevresinde nö
bet tutulacaktı . 

Golden Mount'taki işlerin kısa süreceginden 
hiç kimsenin şüphesi yoktu . Gereken sadece ha
zineyi kraterden toplayıp arabalara yüklemek için 
yeterli zamandı . Ne kazma kürek ne de elek kul
lanılacaktı . Jacques Laurier'nin verdigi bilgilere 
göre, altın ya toz ya da külçe şeklindeydi. Bu iş, 
uzun süredir volkanik güçler tarafından halledil
mekteydi. 

Ben Raddle, ancak daga tırmanıp kraterin 
konumunu saptadıktan sonra bu konuda kesin 
bir şey söyleyebilecekti . Jacques Laurier'ye göre 
kratere inmek kolaydı . Ama bazı güçlüklere yol 
açabilecek bir durum ortaya çıktı ve ustabaşı Lo
rique de o akşam mühendis ile bu konuda ko
nuştu : 

"Bay Raddle," dedi ona, "Fransız size Golden 
Mount'un varlıgını açıkladıgında, sönmüş bir 
volkandan mı bahsetti? . . .  " 

"Sönmüş . . .  evet . . .  ya da en azından o geldigi 
sıralarda ne duman, ne de ateş çıkıyormuş ."  
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"Yanılmıyorsam tepesine kadar tırmanmıştı ,  
degil mi? . . . " 

"Hatta kraterin içine bile girmişti ," diye ekle
di Ben Raddle. 

''jacques Laurier yakında bir püskürme tehli
kesinden bahsetmedi mi? . . .  " 

"Hayır . . .  Kraterden hiç duman çıkmıyormuş. 
Fakat }"lklaşık altı ay önce olmuştu bunlar ve o 
zamandan beri volkanik güçler harekete geçmiş 
olabilir ." 

"Bundan şüphe etmeye gerek yok bile," diye 
cevap verdi ustabaşı , "dagın tepesinden duman
lar yükseliyor ve kraterin içine nasıl inebilecegi
mizi merak ediyorum . . .  " 

Dogal olarak Ben Raddle da geçen maladan 
beri bunu düşünüyordu . Söz konusu olan sön
müş, uyuyan degil uyanmakta olan bir volkandı . 
Fakat kratere giremerlikleri takdirde düşündük
lerini mühendis, Lorique'e de söyledi : 

"Bir püskürme bizi zahmetten kurtanr; Gol
den Mount'un içindeki külçeler kendiliginden 
boşalmaz mı? Bize de sadece dagın eteklerinden 
onlan toplamak kalır ve bu da bizi büyük bir iş
ten kurtarmış olur . . .  Bekleyelim, yarın volkana 
tırmandıgımızda duruma göre hareket ederiz. "  

Akşam çok iyi hava koşulları altında sona er
di. Rüzgar, güneşin batmasından hayli önce ke-
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silmişti. Çok berrak olan gökyüzü yıldızlada ay
dınlanmıştı ve kutup yıldızı kuzey ufkunun ne
redeyse tepesinde parlıyordu . 

Kampın korunması ile lzci ilgilendi ve Gol
den Mount'a kadar gelmeyen birkaç ayının 
uzaktan gelen homurtuları dışında gecenin sa
kinligin hiçbir şey bozmadı. 

Sabah beşte herkes ayaktaydı . 
Hayal gücünün harekete geçirdigi Summy 

Skim de şu ünlü Golden Mount hakkında hayal 
kurmadan edemedi . Kim bilir, belki o da bu 
muhteşem hazineyi avuçlamak istiyordu . . .  

'Tamam," dedi kendi kendine, "eger josias 
Dayı'mız böyle bir keşif yapsaydı, milyonlar ka
zanması için herhalde birkaç hafta yeterdi ve 
Klondike'ta ölmek yerine Yeni Dünya'nın milyar
derleriyle arkadaşlık etmek üzere kendi ülkesine 
geri gelirdi ! .  . .  Kaderi öyle degilmiş, bu şans ye
genlerinin kısmetiymiş, aslında yegenlerinden 
biri hiçbir zaman . . .  rüyasında bile böyle bir hırsa 
kapılmamıştı ! Her neyse , madem ki Kuzey Buz 
Denizi'ne kadar geldik, bari kesemiz dolu olarak 
dönelim, yani arabalanmızı altınla tıka basa dol
duralım! Dogrusu bu dagı. ne kadar incelersem 
inceleyeyim, Avustralya, Kaliforniya ve Afrika'yı 
utandıracak kadar altın içerdigini kendime ne 
kadar tekrar edersem edeyim, yine de gözüme 
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pek de altın kasası gibi gözükmüyor !"  
Fakat bunun için Golden Mount'un İngiltere 

ya da Amerika'daki banka kasalarma benzemesi 
gerekirdi . Kocaman bir dikdörtgenler prizması , 
ana cephesinde de bir kapı , Ben Raddle şifreyi 
bilmedigine göre nasıl kapıyı açabilirdi? . . .  

Hayır, Golden Mount sadece ateş kusan bir 
dag, kıyıda yükselen yamuk bir koniydi . Yük
sekligi dokuz yüz bin ayaktı ve taban çapı ise 
tahminen beş bin ayaktan az degildi . Demek ki 
koni , daha dogrusu tepesi kesik bir koni olarak 
bir platoyla son buluyordu . 

Her şeyden önce dikkat edilmesi gereken şey 
yamacın çok dik olan açısıydı , düşeyle en azın
dan yetmiş derecelik açı yapıyorlardı ve bu şart
lar altında tırmanmak .zor olacak demekti . Ama 
jacques Laurier ve arkadaşı volkanın kraterine 
kadar çıkabiirliklerine göre demek ki imkansız 
degildi . 

Kuzey yamacı en dik olan taraftı , neredeyse 
düşey olarak açık denize bakıyordu . Bu taraftan 
tırmanmaya kalkışmamak gerekiyordu ,  zaten 
söz konusu tarafta dagın etekleri suyun içindey
di . Eteklerinde bir tek kayı:t bile suyun üzerinde 
gözükmüyorrlu ve püskürtü kayaların kara ren
gi yerine , tebeşirimsi beyaz bir maddeden olsay
d ı ,  bir falez oldugu bile söylenebilirdi .  
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Böylece Ben Raddle ve Lorique Golden Mo
unt'un hangi tarafından tepeye kadar tırmanıla
bilecegini araştırmaya başladılar , jacques Lauri
er nereden tırmandıgını belirtmemişti . 

Kamp tam olarak dogu yamacı ile Rubber 
Creek'in yaptıgı açı arasında kurulu oldugun
dan, dagın etegine ulaşmak için yüz adım yürü
meleri yetecekti . 

Yamaçlarda kısa otlar, tımananlara yardımcı 
olabilecek agaççıklar vardı. Fakat yamaçların üst 
kısımlan bir tür koyu renkli humustan, belki de 
donmuş lav ve kül tabakasından oluşuyordu . 
Zaten yakın zamanda püskürme olmamış gibi 
gözüküyordu . Bu da, jacques Laurier'nin Gol
den Mount'u uzun süre önce sönmüş sanmasını 
açıklıyordu. 

Ben Raddle ve Lorique kampa geri döndük
lerinde gördüklerini anlattılar . Egimin daha az 
oldugu batı yamacından tırmanılacaktı . 

"Tamam," diye cevap verdi lzci , "öyleyse gü
cümüzü toplamak için yemek yiyelim."  

"Haklısın," dedi Summy Skim, "çünkü krate
re ulaşmak için dolu dolu iki ya da üç saat gere
kecek ve yukarıda da bir o kadar zaman geçirir
sek, ancak ögleden sonra geri dönebiliriz . "  

Yemek hemen hazırlandı . Bir gün önce yol 
boyunca avlananlar saklandı .  Ben Raddle , 
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Summy Skim ve adamları konserve et, jambon, 
peksirnet ve çay ile yetindiler, kırk dakika sonra 
doymuşlardı . 

Zaten Bill Stell'in tavsiyesi üzerine yanlarında 
erzak götürmeye karar verdiler, tırmananların 
bunlara ihtiyacı olabilirdi ; mataralar da cin ve 
yeteri kadar suyla karıştırılmış viski ile doldu
ruldu . Belki dik rampalarda kullanmak gere�ir 
diye kazma, kazık ve ip de aldılar . 

Hava da bu iş için uygun gözüküyordu. Gü
zel bir gün olacaktı ve kuzeyden esen hafif rüz
garın sürükledigi bulutların arkasındaki güneş 
de çok kuvvetli olmayacaktı . 

Neluto'nun bu ilk tırmanışa katılmaması ge
rekiyordu . �şçilerle birlikte kampı koruyacak ve 
ne olursa olsun uzaklaşmayacaktı . Etraf tama
men ıssız oldugundan, endişelerrecek bir şey 
yoktu . Ama sıkı bir gözetimi elden bırakmamak 
gerekiyordu . 

Böylece Ben Raddle , Summy Skim, Lorique 
ve lzci saat sekize dogru yola çıktılar ve batı ya
macına varmak için dagın güney tarafından do
laştılar. 

Oldukça tuhaf gözüken, bu tabanda, hatta 
bitkilerin altında bile volkanik madde izlerinin 
bulunmamasıydı . En son patlamadan -ne kadar 
önce olmuştu?- hiçbir iz yoktu, altın tozu da gö-
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rünmüyordu . Bundan çıkartılacak sonuç , bu 
maddelerin denize döküldügü ve sahildeki de
rin suların dibinde yattıgı mıydı? . . .  

"Her ne olduysa oldu, hiç önemli degil ! "  di
ye cevap verdi Ben Raddle ustabaşına. "jacques 

Laurier'nin volkana gelişinden beri , neredeyse 
sekiz aydır patlama olmadıgı muhtemel, hatta 
kesin ve onun kraterin içinde gördügü külçeleri 
biz de görecegiz ! "  

Arkadaşlan ve o ,  dagın kıyıya kadar uzanan 
dogu yamaemın eteklerine varıp durduklarında 
saat sekiz buçuktu. 

Dikkatli bir incelemenin sonucunda,  bu ya
macın kuzeye yinelen tarafındaki egimin daha 
az olduguna karar verdiler. Bu yüzden, daha 
sonra gerekirse degiştirmek üzere , öncelikle bu 
yönden başlayacaklardı . 

lzci önden gidiyordu ,  digerleri de onu takip 
ediyordu . Başlangıçta rampa çok dik degildi , 
yaklaşık kırk derecelik bir açı yapıyordu . Otlar 
da yeterince saglam bir destek oluşturuyordu, 
böylece kazıkiarı ve ipi kullanmak gerekmedi . 
Zaten Bill Stell , Kayalık Daglar'da pek çok gezi 
yapmış olan pratik bir rehberdi . lçgüdüleri sag
lamdı ve o kadar kuvetli , bu tür hareketlere o 
kadar alışkındı ki , arkadaşları ondan geride kal
mamak için zorlandılar. 
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"Işte bu ," diyordu Summy Skim, "Chilkoot 
Geçidi'ni yirmi kez aşmaya bedel ! .  . .  Insanın dag 
keçisi gibi hacakları olur ! "  

Gerçekten de tırmanışın üçte birinden sonra 
belki de bir dag keçisi bile biraz olsun zorlana
bilirdi . Akbaba ya da kanal kanatları gerekiyor
du insana. 

Egim o kadar dikti ki , cılız agaççıklara yapı
şarak dizlerden, ayaklardan ve ellerden destek 
almak gerekiyordu. Kısa bir süre sonra kazıklar
la ipleri kullanmak zorunda kaldılar. Izci önde 
ilerliyor, atların arasına bir kazık saplıyor, oraya 
taktıgı ipi açıyor ve digerleri de kendilerini yu
kan çekiyorlardı . Çok büyük bir dikkatle hare
ket ediliyordu , çünkü dagın eteklerine düşen 
ölebilirdi . 

Saat dokuza dogru Ben Raddle, Summy 
Skim ve ustabaşı yamacın yarısında Bill Stell'e 
katılmışlardı .  Hepsi birlikte biraz soluklanmak 
için mola verdiler. Mataralardan birer yudum 
içiidi ve tekrar yürüyüşe, daha dogrusu bayır 
boyunca sürünİneye devam edildi . 

Volkanın tepesindeki dumanlar yeraltı güç
lerinin etkinliginin işaretiydiler, fakat derinler
den hiçbir gürültü , hiçbir sarsılma gelmiyordu . 
Bu tarafta zemin çok kalın oldugundan, kraterin 
hacası ya kuzeye , ya da batıya açılıyordu. 
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Tırmanış gitgide daha da zor ve daha da teh
likeli hale gelerek sürüyordu , fakat koninin pla
tosuna ulaşamamaktan endişe etmelerine gerek 
yoktu . O iki Fransız'ın birkaç ay önce yaptıkla
nnı lzci ve arkadaşlannın başaramaması müm
kün müydü? . . .  

Buna ragmen Summy Skim bir an büyük bir 
tehlike ile karşı karşıya kaldı. lzci'nin peşinden, 
en zor rampalardan birinde, kendini yukan dog
ru çekiyordu ki ,  halat baglı oldugu kazıktan 
kurtuldu . 

Ben Raddle öyle bir dehşet çıglıgı attı ki ! Ku
zeninin hayırdan aşagı yuvarlandıgını gördü, 
dagın eteklerine kadar yuvarlanabilirdi ve orada 
da ancak cesedini bulabilirlerdi . 

Neyse ki en arkadan ilerleyen Lorique sag
lam bir agaççıga tutundu ve yuvarlanan Summy 
Skim yanından geçerken güçlü koluyla onu ya
kaladı. Agaççık da neyse ki sarsıntıya dayandı ve 
kaza atlatıldı . 

"Ah! Zavallı dostum," diye haykırdı Ben 
Raddle ona dogru sürünerek 

"Evet Ben, ucuz atlattım! "  
"Yaralandın mı? . . .  " 

"Hayır. . .  Birkaç sıynk sadece , Doktor Pilcox 
ve Rahibe Marthe ile Rahibe Madeleine'in bakı
rnma ihtiyaç duymayacak cinsten! .  .. Yuvarlanır-
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ken kendi kendime ne dedim biliyor musun? . . .  " 
"Ne dedin? . . .  " 

"Volkanın basit bir altın külçesi gibi beni de 
fırlattıgını ! "  

"Yanın saat daha," dedi Bill Stell , "yakında 
yukanda olacagız . . .  " 

"Öyleyse haydi yola devam edelim! "  diye ce
vap verdi Summy Skim. 

Golden Mount'un tepesine sadece iki yüz 
ayak kalmıştı , fakat tırmanmak zordu . Otlar sey
rekti ; bu yükseklikte agaççık da yetişmiyordu, 
kayalık zeminde hiç dayanak noktası yoktu , çok 
dikkatli olmak gerekiyordu . Yine de kazıklar ça
kıldıklan yerde saglam duruyarlardı ve lzci ile 
arkadaşlan ara sıra soluklanmak için mola vere
rek, iple tırmanmaya devam ettiler. Kraterin ak
si istikamete çökmüş olan dumanı onlan rahat
sız etmiyordu . 

Tırmanıcılar , dagın tepesindeki platoda top
landıklannda,  Ben Raddle'ın saati onu on üç ge
çiyordu. 

Yorgunluktan bitmiş bir halde , Çevresi aşagı 
yukan üç dört yüz ayak olan bu düzlügün etra
fındaki devasa kuvars kayalannın üzerine otur
dular. Tam ortadaki kraterden kara dumanlar ve 
sanmtırak fümeroller çıkıyordu .  

Curuf ya da  kül fırlatmayan, hiç lav dökül-
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meyen bu hacaya yönelmeden önce Ben Raddle 
ve arkadaşlan soluklanarak önlerinde uzanan 
uçsuz bucaksız manzarayı seyrettiler. Bu yük
seklikten ufka kadar beş altı fersah çapında bir 
alan görülebiliyordu . 

Güneye dönünce, kafilenin Peel River'ın ne
hirle birleştigi yerden geçip sol kıyı boyunca 
ilerleyerek katettigi yeşil çayırlar görülüyordu . 
Bakışlarını durduran engebeli arazinin ardında 
Fort Macpherson'un hakim oldugu topraklar 
uzanıyordu . 

Batıya dogru Kuzey Buz Denizi'nin kıyıları , 
Alaska ile Dominion sınırını oluşturan yüzkırk
birinci meridyenin kuzey ucuyla kesişerek çakıl
h ve kumlu bir arazi olarak kuzeybatıya uzanı
yordu . Yaklaşık bir buçuk fersah geride büyük 
bir orman görülüyordu. 

Doguda ,  Golden Mount'un eteklerinde 
Mackenzie Deltası'nın akarsu agı , çorak takıma
dalar ve kör kayalıklada çevrili geniş bir körfeze 
dökülüyordu. 

Kıyı dimdik kuzeye uzanıyor, ufku kaplayan 
dev bir burunla son buluyordu . 

Deltanın ötesinde uzanan topraklan ise kü
çük derelerle sulanan geniş çayırlar kaplıyordu, 
fakat burası daha engebeliydi . Agaç toplulukla
rının arasında zemin inişli çıkışlıydı ve ilerilerde 
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Kayalık Daglar yükseliyordu . 
Golden Mount'un kuzeyinde , dibi suyun 

içinde kaybolan falezden itibaren, denizin, ufuk 
çizgisinden başka sının yoktu . 

Rüzgarın temizledigi gökyüzü pınl pınldı ; 
güneş ışınları pusu dagıtmıştı . Güneş yükseldik
çe , deniz yer yer parıldıyordu. (. . .  ) fersah uza
nan bu bölgede görüşü engelleyecek hiçbir şey 
yoktu . Zaten bir kıtanın kıyılanyla karşılaşma
dan on kat daha uzun mesafeye bakılabilirdi . 

Görüş mesafesini sınırlayan yalnızca kutup 
sulanndaki hankiz olabilirdi . 

Yaz boyunca bu uçsuz bucaksız okyanus,  ba
lina avcılarının ugrak yeri oluyordu; o sırada 
mars ve fok avcılan da kıyılara ve adalara gidi
yorlardı. 

Ben Raddle ve arkadaşlan hiçbir avcıya rast
lamadılar, göz alabildigine uzanan körfezler, 
koylar ve adaların hepsi ıssız gözüküyordu .  Ne 
bir yabancı , ne de bir yerli vardı , oysa Macken
zie Deltası deniz memelileri ve hem suda hem 
karada yaşayan türlü hayvanlar bakımından 
zengindi . 

Fakat açık denizde aynı şey geçerli degildi ve 
dürbün kullanan lzci , kuzey ufkundan yükselen 
birkaç duman ve birkaç yelkeni fark etti . 

"Bunlar balina avcıları , Bering Bagazı'nı geçe-
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rek Kuzey Buz Denizi'nin bu kesimine vardılar. 
Iki ay içinde bogaza dönecekler. Bazıları Saint
Michel'de Yukon'un agzında ,  digerleri Asya kıyı
lannda Kamtçatka'daki Petropolawsk'ta mola ve
recekler, daha sonra da avladıklarını Pasifik li
manlarında satmaya gidecekler. "  

"Vancouver'a da geldikleri dogru mu? . . .  " di
ye sordu Summy Skim. 

"Evet," diye cevap verdi Bill SteU , "fakat çok 
yanlış bir iş yapıyorlar , çünkü m ürettebatlarını 
bir arada tutmalan çok zordur ve miçoların ço
gu Klondike'a gitmek için kaçarlar . "  

Bu  çok dogruydu; altın ateşi onları da sarı
yordu, oysa bu miçolar uzaklardan, zor yolcu
luklardan geliyorlardı . Dolayısıyla altın salgının
dan onları koruyabilmek için, kaptanlan Ingiliz 
Kolombiyası limanianna ugramak yerine , Asya 
kıtasındakileri tercih ediyorlardı . 

Çok ihtiyaç duyduklan yarım saatlik bir mo
ladan sonra, Ben Raddle ve digerleri Golden Mo
unt platosunu dolaşmak için ayaga kalktılar . 

Krater tam tepede degil , yan taraftaydı. Sa
canın agzı yetmiş beş seksen ayak genişligindey
di. Dumanlar ve fümeroller hızla yükseliyordu . 
Fakat Ben Raddle ve lorique , jacques lauri
er'nin söylediklerine dayanarak ve mümkün ol
dugu kadar yaklaşarak baktıklarında,  içeriye ini-
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lebilecegini gördüler. Püskürme olrriadıgı için 
Fransız da aynen bunu yapmıştı . Hatta volkanın 
tamamen sönmüş oldugunu bile sanmıştı . Altın
lı kuvarslan , külçeleri ve altın tozunu işte bu 
kraterin içinde görmüştü .  Fakat Ben Raddle'ın 
bundan vazgeçmesi gerekiyordu , çünkü içeride 
volkanik gazlardan bogulma tehlikesi vardı . 

Altın tozu , lav küllerine karışmış olarak kra
terin çevresine yayılmıştı . Lorique'in de dedigi 
gibi, Golden Mount'un içindeki muhteşem altın 
külçeleri ile karşılaştınldıgında ,  şu altın tozunun 
ne önemi olabilirdi ki? 

Ben Raddle ekledi : 
"Altını kraterden toplayacagız . Eger bu vol

kanik hareketlilik durulursa, eger duman dagı
lırsa , jacques Laurier gibi biz de içine ineriz . . .  " 

�Ya dagılmazsa ," diye sordu Summy Skim, 
"ya aşagı inmek tamamen imkansız hale gelir-
se? . . .  " 

"O zaman bekleriz Summy . . .  " 
"Neyi bekleriz Ben? . . .  " 
"Bizim yapamadıgımızı volkanik patlamanın 

yapıp Golden Mount'un içindekileri dışarı fırlat
masını . "  

Yapılabilecek tek şeyin b u  oldugu açıktı. 
Gün ve saat hesabı yapamayan, Dawson-City'ye 
yerleşen pek çokları gibi Mackenzie agzına 
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kamp kurarak bu yüksek enlemlerde korkunç 
kış mevsimlerine katlanabilecek insanlar için, 
evet, bu mümkündü. Fakat , volkanın püskür
mesi gecikirse , volkan hazinesini iki aydan önce 
kendi kendine boşaltmazsa, Ben Raddle ve 
Summy Skim'in kamplarını terk ederek Daw
son-City yoluna koyulmaları , Montreal'e gitmek 
için harekete geçmedikleri takdirde de, Klondi
ke'ın başkentinde altı yedi ay daha geçirmeleri 
gerekmeyecek miydi? . . .  

Hepsinin kafasında olanı dile getiren Summy 
Skim şunları söyleyerek kesin bir cevap verdi : 

"Ya bu püskürme gecikirse Ben . . .  ya kıştan 
önce volkan lav püskürtmezse? . . .  " 

Ben Raddle kafasını çevirdi , Summy Skim de 
ısrar etmek istemedi . Karşılaştıkları şartların, 
Ben Raddle'ın iradesinden, inadından daha güç
lü olacagını hissediyordu l 

Koninin platosundaki iki saatlik bir maladan 
sonra, Golden Mount'tan inişe geçtiler . Düşme 
tehlikesi olsa da, ciddi önlemler alınmasını ge
rektirse de , iniş tırmanışın yarısı kadar zaman 
almıştı . 

Bir saat sonra lzci ve arkadaşları yorgun, fa
kat sag salim kampa dönmüşlerdi . 
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Yapılacak en iyi şey, birkaç haftalık bir süre 
kalınacagını göz önünde bulundurarak kampı 
düzenleme işini lzci'ye bırakmaktı . Ben Raddle 
bu yeni işe giriştiginde , jacques Laurier'nin as
lında dogru olarak aktardıgı bilgilere dayanarak, 
Golden Mount'a gitmek, hemen kraterin içinde
ki külçeleri toplamak, arabalara yüklemek ve 
Dawson-City'ye geri dönmek yeterli olacak san
mıştı . En fazla sekiz gün bu kolay iş için yeterli 
olacaktı ve gidiş dönüş de dahil olmak üzere 
yolculuk üç ayı geçmeyecekti . 7 Mayıs'ta Klon
dike'ın başkentini terk eden kafile, Agustos 
ayının ilk günlerinde geri dönecekti. Bill Stell'in 
rehberliginde Skagway'e havalar bozulmadan 
gitmek için zamanlan yetecekti, ardından da 
Ben Raddle ile Summy Skim kendilerini Mont
real'e götürecek trene binrnek için Vancouver'a 
gidecekti. 

"Nasıl bir tren gerekecek ama," dedi Summy 
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Skim dalga geçerek, "bizi ve Golden Mount'un 
milyonlarını götürmek için; ne çok bagajımız 
olacak! "  

Eger milyonlar belirtilen yerde , kraterin için
delerse de onları oradan çıkartmak mümkün de
gildi işte ! 

Bu işten anlayan bir adam olarak izci , kampı 
tamamen terk etmeleri ger.eken zamana kadar 
arkadaşlarının ve koşum hayvanlarının korun
ması ve beslenmesi için gerekenlerle ilgilendi . 
Kışın burada kalmaya kalkışmak imkansızdı .  
Her n e  olursa olsun, girişim başarıyla ya d a  ba
şarısızlıkla sonuçlanmış olsun, en geç Agustos 
ayının ikinci yarısında burayı terk etmeleri gere
kecekti. O tarihten sonra kar fırtınalarının ve ka
sırgalann hüküm sürdügü kutup dairesinin öte
sindeki bu bölgelerde yollar ulaşıma kapanırdı . 

"Kasım sogugunun ölümcül darbesini yemiş 
şu zavallı Fransızların durumuna düşeriz ! "  dedi 
Summy Skim. 

Zamanlarının çogu bekleyerek geçecekti ve 
buna katlanmak için çok sabırlı olmaları gereki
yordu . Bu arada volkanı gözlemleyecekler, püs
kürmenin yaklaşıp yaklaşmadıgından emin ola
caklardı ve daha birçok kereler urmanmaları ge
rekecekti . Ne Ben Raddle , ne de ustabaşı yor
gunluk karşısında gerileyecekti ve volkandaki 
gelişmeleri günü gününe izleyeceklerdi. 
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Summy Skim ise , bu uzun saatleri güneyde 
ve batıdaki düzlüklerde ya da Mackenzie belta
sı'ndaki bataklıklarda avianarak degerlendirirdi. 
Ördek ve diger bataklık hayvanları çayırlarda ve 
ormanın içlerinde de boldu . Belki de ona ve Ne
luto'ya günler bitip tükenmez görünmeyecekti . 
Yine de fazla uzaklaşmamaya dikkat edecekler
di. Yaz boyunca bazı Kızılderili kabileleri okya
nus kıyılarına gelirlerdi , OJ:1larla karşılaşmaktan 
kaçınmak akıllıca olurdu . 

Kafiledeki adamlara gelince, eger balıkçılıkla 
ilgilenmek isterlerse , istedikleri gibi bunun key
fini çıkartabilirlerdi . Nehrin batı ve dogu kolları 
arasında yayılmış olan bu dereler labirenti balık 
kaynıyordu . Sadece balıkçılıkla bile, ilk buzullar 
gelene kadar besinleri garantilenmiş olurdu. 

Durumda hiçbir degişiklik olmadan günler 
geçti . Pek çok kereler Ben Raddle , püskürmenin 
şiddetlenecegine dair bir tek işaret bile göreme
di, ama volkanik hacanın dagın dogu yamacında 
açılmış oldugu kesindi . Bu da tırmanışı müm
kün hale getiren batı yönündeki uzamayla açık
lanıyordu. Neredeyse- Golden Mount'un etekle
rinde kurulmuş olan ve dogu tarafına bakan 
kamptan volkanik hareketlenmenin boguk gü
rültüsü net bir biçimde duyuluyordu . Zaten bu 
da, tepedeki kraterin konumundan kaynaklanı
yordu. Mühendisin bundan çıkardıgı sonuç, ba-
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caya kadar çok dik çıkan yamacın pek kalın ol
madıgıydı . Ustabaşı Lorique de böyle düşünü
yordu . Ama bir tünel kazılsa bile,  bütün hacayı 
dolduran alevler ve dumanlar yüzünden içeri 
girmek mümkün olmayacaktı . Bu içten gelen 
gürültüler çeperlerinden duyulabildigine göre, 
volkanın Jepesine çıkmadan da, yakında bir pat
lama olup olmayacagını anlamak kolaylaşırdı . 

Maalesef bu ilk hafta boyunca hiçbir alev, 
hiçbir püskürük madde, Golden Mount'un kara 
dumanlar çıkan hacasından dışarı atılmadı . 

Temmuz ayının ilk günü geldi. Ben Raddle 
ve arkadaşlannın nasıl sabırsızlandıkları kolayca 
tahmin ediİebilirdi . Birşeyleri degiştirmek için 
hiçbir müdahalede bulanamamak farklı derece
lerde olsa da hepsini sinirlendiriyordu . Yerleş
likten sonra lzci ve adamlannın gece gündüz ya
pacak hiçbir işleri yoktu. Vakitlerini kimi zaman 
Rubber Creek'te , kimi zaman da deltadaki en 
büyük akarsuda balık tutarak geçiriyorlardı; di
gerleri kıyıya kadar gidip ag atıyorlardı ,  böylece 
hem tatlı su , hem de deniz balıklanndan bol bol 
tutuyorlardı . Fakat bütün bunlar günlerin geç
mesine yardımcı olmuyordu. 

Pek çok kereler Summy Skim, Ben Raddle'a, 
kendisi ile birlikte ava gelmesini teklif etti . Fakat 
mühendis her seferinde reddetti ; ustabaşı ve . ız
ci ile birlikte ya kampta kaldılar, ya da dagın 
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eteklerinde amaçsızca dolandılar, konuştular, 
tartıştılar, gözlemlediler, fakat bir sonuca vara
madılar. lki yeni tırmanış yaptılar ama farklı bir 
şeyle karşılaşmadılar; kıvrım kıvrım dumanlar,  
hatta kimi zaman güçlü gaz püskürmeleri de 
oluyordu, fakat patlama yoktu . 

"Her ne kadar volkanın püskürmesini tetik
teyemeyecek olsak da," dedi bir gün lzci , "dina-
1\litle dagı. biz delemez miyiz? . . .  " 

Ben Raddle, Bill Stell'e baktı , başını salladı ve 
hiçbir şey söylemedi .  

Cevap veren Lorique oldu : 
"Barut stokumuzun tamamı bile yetmez , 

hem zaten bunu başarsak da ne işe yarar ki? . . . "  
"Belki de  açılan yarıktan altın külçeleri 

akar . . .  " dedi Bill Stell .  
"Hayır lzci ," diye açıkladı Lorique,  "duman

dan başka hiçbir şey elde edemeyiz! Bacadan 
çıkmak yerine açılan yerden çıkarlar ve hiç iler
leme kaydetmiş olmayız. Tek emin olabilecegi.
miz, Golden Mount'un uz�n süredir uyumakta 
ve şimdi de uyanmakta oldugudur! Eger birkaç 
ay önce gelseydik, büyük ihtimalle kraterin içi
ne inebilirdik. Fakat şansızız ve püskürmenin 
gerçekleşmesi için de zaman gerekiyor.  En akıl
lıca olan , sabırla beklemek. . .  " 

"lki ay sonra kış başlayacak," diye açıkladı 
Bill Stell . 
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"Biliyorum lzci . "  
"Ya püskürme olmazsa . . .  o zaman yine de  ge

ri dönmemiz gerekecek. . .  " 

"Bunu da biliyorum," diye tekrarladı ustaba
şı . "O zaman biz de geri döneriz . . .  Dawson
City'ye gider ve yazın ilk günlerinde geri geli
riz . . .  " 

"Bay Skim Klondike'ta bir kış daha geçirme
yi kabul eder mi sizce? . . .  " 

"Eger isterse Summy Montreal'e geri dönebi
lir ," dedi mühendis konuşmaya kanşarak. "Bana 
gelince, Dawson-City'de kalırım ve eger isterse 
gelecek Mayıs ayında bana katılabilir. Er ya da 
geç volkan lav püskürtecek ve ben de burada ol
mak istiyorum . . .  " 

Görüldügü gibi mühendisin üzerinde iyice 
düşünülen planları kesintiye ugramıştı . Summy 
Skim ne yapabilirdi ki? 

lzci konuşmayı kapatmak için şunu demekle 
yetindi: 

"Evet. . .  er ya da geç Golden Mount külçele
rini ve altın tozlarını fırlatacak. . .  Fakat bunun 
erken olması tabii ki daha iyi . . .  " 

"Bu püskürtneyi telikleyemez miyiz? . . .  " diye 
sordu ikinci kez Lorique. 

Ve ikinci kez Ben Raddle ona cevap verme
den bakınakla yetindi . 

Sonraki günlerde hava oldukça bozuldu. Gü-
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neyden şiddetli fırtınalar geldi ve göründügü ka
darıyla bu atmosfer degişiklikleri volkanik hare
ketliligi etkiledi . Dumanların arasından birkaç 
alev belirdi , fakat kraterden hiçbir püskürtü ol
madı. 

Zaten bu fırtınalar da sürmedi ve saganak 
yagmurlarla sonuçlandı. Mackenzie Deltası'nda 
kısmi bir sel oldu ve nehrin iki ana kolu arasın
da sular taştı . 

Bu zorlu hava şartları altında Summy Skim'in 
' 

her gün avlanamadıgını ve günlerin ona daha 
uzun geldigini söylemek gereksiz. Diger taraftan 
lzci onu, Ben Raddle'ın niyetinden haberdar et
me ihtiyacı duydu: Gerekirse Dawson-City'ye 
geri dönmek, kuzeninin Montreal'e gitmesine 
izin vererek kışı Dawson-City'de geçirmek, gele
cek balıarda buraya geri dönmek. . .  

Summy Skim'in ilk yaptıgı karşı çıkmak ol
du; fakat kendini tuttu ve sadece şunları dedi : 

"Bundan emindim! "  
Ve Ben Raddle ona hiçbir şey söylemedigin

den, kesin bir açıklamanın kaçınılmaz olarak ya
pılacagı ana kadar bekledi . 

5 Temmuz'da ögleden sonra Summy Skim, 
ustabaşı ve lzci , Ben Raddle tarafından çadıra ça
gırıldılar . Herkes yerini alır almaz mühendis, 
üzerinde bir süredir düşündügü projesini son 
bir kez gözden geçirdikten sonra , şöyle konuştu :  
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"Dostlarım beni dinleyin, size söyleyecekle
rim var ."  

Yüzü ciddiydi. Alnındaki kırışıklar, onu kıs
kacına almış olan sapiantıyı kanıthyordu ; ona 
duydugu içten dostluk nedeniyle, Summy Skim 
bundan derinden etkilendi . Acaba Ben Raddle 
bu işten vazgeçmeye , ona yardım etmeyi redde
den doga ile mücadele etmeyi bırakmaya mı ka
rar vermişti? . . .  Bu karar, Lorique'i hayal kırıklı
gına ugratacagı kadar, Summy Skim'i sevindirir
di . Eger altı hafta içinde , kışın gelmesinden ön
ce durum degişmezse, Montreal'e geri dönmeye 
karar verdigini mi açıklayacaktı? . . .  

"Dostlarım, Golden Mount'un varhgı ve için
de barındırdıklan konusunda hiçbir şüphe yok
tur," diye devam etti . "Jacques Laurier yanılma
mıştı . . .  Bunu kendi gözlerimizle gördük. . .  Ma
alesef yeni bir volkanik püskürmenin ilk belirti
leri Golden Mount'un kraterinden içeri girme
ınizi engelliyor. Eger aşagı inebilseydik, işimiz 
bitmiş olurdu ve Klondike'a dönüş yoluna koyu
lurduk. . .  " 

"Bu püskürme gerçekleşecek," dedi ustabaşı 
kesin bir ses tonuyla, "belki de kış gelmeden ön-

1 " ce . . . .  
"Öyle olsaydı," diye açıkladı Ben Raddle , 

"her şey çok iyi olurdu . . .  " 
"En geç altı hafta içinde . . .  " diye söze başladı 
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Summy Skim. 
Birkaç saniye sessizlik oldu. Her biri kendi 

bakış açısına göre söyleyeceklerini söylemişti . 
Fakat şüphesiz mühendisin bir teklifi vardı ve 
bunu arkadaşianna açıklamakta güçlük çekiyor 
gibi gözüküyordu . 

Alnını ovuşturduktan sonra, üzerinde uzun 
süredir düşündügü projesinin bütün sonuçlarını 
iyi tahmin edip etmedigine emin olamayan bir 
adam gibi konuşmaya devam etti : 

"Dostlarım, bir süredir ustabaşımız Lori
que'in bir teklifini cevapsız bıraktım. Böyle ko
nuşmasının nedeni , işimizi bir sonuca ulaştıra
ramadıgımız için duydugu kızgınlık olabilir. Fa
kat o zamandan beri derinlemesine düşündüm, 
uygulamaya geçirmek için yollar aradım . . .  Sanı
rım buldum da . . .  Lorique şu bir türlü gerçekleş
meyen püskürme karşısında şöyle haykırmıştı : 
'Niçin onu biz tetiklemeyelim?' . . .  bu sefer ben 
diyorum ki : 'Evet ! .  . .  Niçin olmasın? . . .  "' 

Ustabaşı birden ayaga fırladı , Ben Raddle'ın 
açıklamasını tamamlaması için sabırsızlanıyor
du, çünkü önceden öyle konuşmasının nedeni , 
gerçekten de kızgınlıktı . 

Summy Skim ve lzci birbirlerine bakıyorlar 
ve kendi kendilerine , mühendisin aklının hala 
yerinde olup olmadıgını , bu kadar hayal kırıklı
gı ve endişenin onu çıldırtıp çıldırtmadıgını so-
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ruyorlardı. . .  
Hayır, ne derliginin farkında bir adam gibi 

konuşuyordu. lzci şunları söyledi: 
"Golden Mount'un püskürmesini teliklemek 

mi? . . .  Ama nasıl? . . .  " 
"Dinleyin beni ," diye devam etti Ben Raddle . 

"Bildiginiz gibi denebilir ki , volkanların hepsi 
deniz kıyısında ya da kıyı yakınlarındadır . . .  
Hem Eski Kıta'dakiler , hem de Yeni Kıta'daki
ler . . .  Vezüv, Etna, Hekla, Chimborazo , ( . . . ) . Do
gal olarak, volkaniann okyanuslarla yeraltı bag
lantılannın oldugu sonucuna varabiliriz . . .  Zemi
nin durumuna göre, sular içeri yavaş ya da hızlı 
girerl�r . . .  Derinliklerdeki ateşe kadar ulaşırlar. . .  
Orada ısınır ve buhar haline gelirler ve yerküre
nin içinde hapsolmuş bu su buhan yüksek ba
sınçlara ulaştıgında içerilerde bir hareketlenme 
yaratırlar ve külleri , kayaları , maden curuflarını , 
duman ve alevlerle birlikte volkanların hacasın
dan dışarı sürüklerler. Hiç şüphesiz volkanik 
püskürmelerin nedeni budur ve yine şüphesiz 
yer sarsıntılarının nedeni de budur. Doganın 
yaptıklarını niçin insanlar yapamasın ki? . . .  " 

Hepsinin bakışlarıyla mühendisi yiyip bitir
digi söylenebilirdi . Püskürme olayları hakkında 
verdigi bilgiler kesinlikle dogruydu. Şüphesiz 
Golden Mount'un içlerine de Kuzey Buz Deni
zi'nden sızıntı vardı .  Geçen püskürmeden sonra 
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aradaki baglantı tıkanmış olabilirdi , fakat şimdi 
öyle degildi, çünkü volkandan su buhan çıkı
yordu. 

Fakat bu yeraltı baglantılanna ulaşmak, de
niz sularını ana bacaya ulaştırmak mümkün 
müydü? Mühendis böyle bir işe kalkışacak ka
dar . . .  hatta bunun uygulanabilecegini sanacak 
kadar abartmış mıydı? . . .  

Arkadaşları buna inanmak istemiyorlardı ve 
bu konuda ilk soruyu soran Bill Stell oldu . 

Ben Raddle şu cevabı verdi : 
"Hayır dostlarım, söz konusu olan benim gü

cümü aşan o iş degil . Deniz ile volkan arasında 
baglanıının oldugu derinliklere inmemiz gerek
meyecek! Uygulayacagımız yöntem daha basit 
olacak . "  

Lorique ve lzci'nin merakı iyice uyanmıştı , 
buna şüphe yoktu ve Summy Skim'in de aynı 
merakı paylaştıgı söylenebilirdi ; Ben Raddle'ın 
sözlerini saglam temeller üzerine oturtan pratik 
bir adam oldugu biliniyordu . 

"Siz de benim gibi gözlemlediniz ," diye de
vam etti mühendis , "Golden Mount'un tepesin
deyken, kraterin dagın dogu yamacına dogru ol
dugunu , hacanın oraya açıldıgını gördünüz . 
Volkanik hareketin gürültüleri özellikle o taraf
tan duyuluyordu ve bu anda bile içten gelen ho
murtular rahatça işitilebilir . "  
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Gerçekten de mühendisi haklı çıkartır gibi , 
homurtular daha da fazla duyuluyordu . 

"Öyleyse," diye devam etti Ben Raddle , "vol
kanın derinliklerinden kratere uzanan bacanın , 
kampımızın yanındaki yamacın içinden geçtigi
ni düşünebiliriz . . .  Eger bu yamaçta hacaya açıla
cak bir tünel kazınayı başarırsak, içeriye su ver
memiz oldukça kolaylaşır . . .  " 

"Hangi su ," diye haykırdı Lorique, "deniz su
yu mu? . . .  " 

"Hayır," diye cevap verdi mühendis, "o kadar 
uzaga gitmemize gerek yok.  Elimizin altında, 
Mackenzie'nin kollarından birinden ayrılmış 
olan Ruhher Creek var . .. bitmez tükenın ez bir 
kaynak, hem deltadaki bütün sularda onu besle
yebilir . . .  Onu Golden Mount'un içine yönlendi
recegiz . . .  " 

Mühendis "yönlendirecegiz" demişti : sanki 
planı uygulanmaktaydı, sanki kanal kayaların 
altından kazılınıştı da Ruhher Creek'in sularını 
akıtmak için son bir kazma darbesi vurmak ye
tecekti ! . . .  

Ben Raddle planını açıklamıştı . N e  kadar ce
sur olursa olsun, hiçbir arkadaşı , Summy Skim 
bile söylediklerine karşı bir fikir ileri süreme
mişti . Eger başarısız olursa, sorun çözülmüş ola
caktı ve tetiklenen püskürme gerçekleşmedigi 
takdirde , Golden Mount'u işletmekle ilgili bü-
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tün düşüncelerini bir kenara bırakmaktan başka 
yapacak bir şey kalmayacaktı .  Eger mühendis 
başanrsa , eger volkan zenginliklerini sunarsa, 
sorun yine çözülmüş olacaktı ve yüklü arabalar 
Klondike'a geri dönecekti . Peki volkanın ateş 
ocagına yıgınla su akmasını saglamak, kontrol 
edemeyecekleri şiddette sonuçlara neden olabi
lir miydi? Ve doganın işine karışarak bir felake
te yol açarlar mıydı? Bir püskürmeden fazlasına, 
bölgeyi altüst edecek ve içindekilerle birlikte 
kampı da yok edecek bir yer sarsıntısına neden 
olurlar mıydı? . . .  

Fakat tehlikelerine karşın, hiçbiri bunu gör
mek istemiyordu ve 6 Temmuz sabahından iti
baren işe başlandı. 

Nasıl çalışacaklarını söyleyen mühendis oldu 
ve Golden Mount'un önce yamacına saldırmak 
gerektigini düşünmekle hakşız degildi . Gerçek
ten, eger kazma kıramayacagı kadar sert bir ka
yayla karşılaşırsa , e ger bacadan kratere kadar bir 
tünel açılamazsa , sular volkanın içlerine ulaşa
mayacagına göre derenin yönünü degiştirmek 
için bir kanal kazmaya da gerek kalmayacaktı . 

Tünel , dere seviyesinin on ayak altında açıl
maya başlandı , böylece suların akması kolay ola
caktı . Neyse ki aletlerin en azından işin ilk bölü
münde, fazla sert tabakalarda kullanılması ge
rekmedi. Taşlar , sertleşmiş lav parçaları , büyük 
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ihtimalle daha önceki sarsıntılarda parçalanmış 
kuvarslardan oluşan gevrek bir toprak tabakası 
üzerinde çalışıyorlardı . 

Kafilenin personeli gece gündüz vardiya usu
lü aralıksız çalışıyordu . Kaybedilecek bir saat bi
le yoktu. Kazılacak tabakanın kalınlıgı ne kadar
dı, Ben Raddle bunu hesaplamayı başaramamış
tı ve tahmin ettiginden çok daha uzun bir tünel 
açmak gerekebilirdi. Gürültüler bu tarafta kesin
likle çok daha yakından geliyordu ve çalışma 
ilerledikçe daha da kuvvetleniyordu . Fakat tü
nelin baca duvanna vardıgını nasıl anlayacaklar
dı? . . .  

Summy Skim ve Neluto avlanınayı askıya al
mışlardı . lzci ve Lorique gibi , hatta Mühendis 
gibi onlar da çalışıyordu ve kazma işi her gün 
beş altı ayak ilerliyordu . 

Maalesef on gün sonra kazma ve küregi kör
leten kuvarsla karşılaştılar. Söz konusu olan top
ragın içine gömülmüş parçalar degil , son derece 
sert bir tabakaydı . Hatta kraterin iç duvanna ka
dar uzanıyor bile olabilirdi; onu delebilmek için 
ne kadar zaman gerekirdi? . . .  

Ben Raddle tereddüt etmedi . Kuvarsı delmek 
için dinarnit kullanmaya karar verdi. Kafilenin 
bir miktar barut stoku vardı ve Summy Skim'i 
yoksun bırakmak pahasına , fişek olarak dinarnit 
yapımında kullanıldı . Bu barut sadece av için 
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degil savunma için gereken cephaneyi saglıyor
du. lzci ve arkadaşlan herhangi bir tehlikeyle 
karşı karşıya kalacak gibi gözükmüyorlardı , yö
re tamamen ıssızdı ve neredeyse beş haftadır ne 
Kızılderililer ne de başka birileri kampa yaklaş
mıştı . 

Dinarnit kullanımı oldukça iyi sonuçlar ver
di ve çalışmalar yavaşlamış olsa da, en azından 
tamamen durmamıştı . Çökme tehlikesine karşı 
önlem almaya da gerek kalmamıştı, çünkü tünel 
bu sert malzemenin içinde açılıyordu. Zaten 
mühendis herhangi bir kazadan kaçınmak için 
her türlü önlemi alıyordu. 

27 Temmuz'da, yirmi bir günlük çalışmanın 
ardından, tünel yeterli uzunluga gelmişti . Çapı 
dön ayak, derinligi on kulaçtı , bu da büyük 
miktarda suyun akması için yeterliydi . Volkanın 
hacasının içinden gelen homurtular o kadar şid
detliydi ki, iç duvarın kalınlıgı üç ayagı geçiyor 
olamazdı . Öyleyse birkaç kazma darbesi ya da 
dinarnit ile bu iç duvarda gedik açılabiiirdi ve 
böYlece tünelin kazılması da tamamlanmış olur
du. 

Artık Ben Raddle planının önüne aşılamaya
cak hiçbir engel çıkmayacagına inanıyordu . Sa
dece toprak ve kumdan oluşan zeminde Rubber 
Creek'in sulannın bir kısmının yatagını degiştir
mek için açık bir kanal kazılması kolay olacaktı . 
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Her ne kadar yaklaşık üç yüz ayak uzunlugunda 
olması gerekse de , Ben Raddle on gün içinde bu 
tünelin kullanılır hale gelecegini hesaplıyordu . 

"En zor kısmı tamamlandı," dedi o zaman 
Bill Stell . 

"Ve en uzun olanı ," diye ekledi Lörique .  
"Yarından itibaren Rubber Creek'in sol yaka

sından altı ayaklık bir kanal kazmaya başlayaca
gız," diye. cevap verdi Ben Raddle. 

"Tamam," dedi Summy Skim, "madem ki bir 
dinlenme günümüz var, bari onu degerlendire
yim . . .  " 

"Av ile mi Bay Summy?" diye sordu lzci gü
lerek. 

"Hayır Bill ," diye cevap verdi Summy Skim, 
"yukarıda neler olduguna bakmak için son bir 
kez Golden Mount'a tırmanarak. . .  " 

"Haklısın Summy," dedi Ben Raddle, "bana 
da sanki püskürme yaklaşıyormuş gibi geliyor 
ve kendi gözlerimizle görmek en iyisi . "  

Teklif gerçekten de akıllıcaydı , kabul de gör
dü ve ögleden sonra Golden Mount'a tırmanma
ya -karar verildi; ekip ilk seferki gibi iki kuzen, 
ustabaşı ve lzci'den oluşacaktı. 

Dördü birlikte , üç çeyrek fersahlık bir yolu 
katederek güney yamaç boyunca ilerlediler. Ba
yırın uzun ucuna , daha önce tırmanışa başladık
ları yere vardılar . Çok dik olan kısımlarda ken-
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dilerini çekmek için kazıklar ve ipleri de almayı 
ihmal etmemişlerdi . 

lzci başı çekti , arkadaşları onu takip ettiler ve 
bu sefer yönü bildiklerinden kratere çıkmak için 
sadece bir buçuk saat harcadılar. 

Öncelikle mümkün oldugu kadar yaklaştılar, 
fakat ilk seferki kadar yakma gitmediler. Baca
nın kustugu buharlar daha kalın ve daha karay
dı, eskisinin iki katı yükseklige çıkıyordu . Artık 
araya alevler de karışıyordu, fakat lav ve curuf 
püskürmüyordu .  

"Bu Golden Mount hiç de eli açık degil , de
gerli külçelerini kendine saklıyor! " dedi Summy 
S kim. 

"Madem ki kendiliginden vermiyor, biz de 
zor kullanarak alırız! "  diye karşılık verdi Lori
que. 

Her ne olursa olsun dikkat çeken şey, hare
ketliligin güçlendigiydi . Içeriden gelen homur
tular, basınç altında ve ateşin etkisiyle sac çeper
Ieri horoldayan bir kazanın gürültülerine benzi
yordu. Bir püskürme yaklaşıyordu, fakat volka
nın derinliklerinde birikenlerin göge fırlatılma
sına haftalar , belki de aylar vardı . 

Ben Raddle, kraterin durumunu inceledikten 
sonra püskürmeyi harakete geçirecek belki de 
patlamaya neden olacak çalışmaları durdurmayı 
düşünmedi. 
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Aşagı inmeden önce etrafa göz attılar, Arazi 
ve deniz tamamen ıssız gözüküyordu . Düzlük
lerde hiçbir kamp ateşi yükselmiyordu , ufukta 
hiçbir yelken belirmiyordu .  Bu nedenle Ben 
Raddle ve arkadaşlan tamamen güvenlikte ol
duklarını düşünmekte haklıydılar. Kızılderililer 
de Mackenzie Deltası'nda gözükmemişlerdi . 
Golden Mount'un sım Klondike'ta bilinmiyar 
olsa gerekti . 

lniş hiçbir güçlükle karşıtaşılmadan gerçek
leştirildi . O gün ögleden sonra da, sabah kadar 
güzel geçti . Hava, bu enlemlerde pek de alışkın 
olunmadıgı kadar sıcaktı , neredeyse Damini
on'un aşagı kesiminde yaz ortasında sanabilirdi 
insan kendisini . Hava Green Valley'deki kadar 
sıcaksa, diyordu Summy Skim kendi kendine , 
Green Valley uzaktaydı , hem Golden Mount on 
kat , yüz kat , bin kat daha yüksek olsaydı bile, 
Ay'ı bile elle tutulacak mesafeye getiren şu dür
bünlerle bile , doguda beş yüz fersah ötedeki 
Montreal'i göremezlerdi ! 

Fakat Summy Skim hiçbir şey demedi . lşin 
sonucuna yaklaşılıyordu,  her ne olursa olsun ve 
kesinlikle Eylül ayının ortasından önce kafile 
Klondike'a geri dönmüş olacaktı . 

Saat beşe dogru Ben Raddle ve arkadaşları , 
çalışmaların ertesi gün tekrar başlayacagı kampa 
geri döndüler. 
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Yemek oldukça güzeldi , Summy Skim'in 
yoklugunda Neluto iY! avlanmıştı. Summy Skim 
çadırında dinlenıneye gitmeden önce , düşünce
lerini söyledi :. 

"Fakat sevgili Ben, şu senin su baskınıyla ya 
volkanı söndürürsek. . .  " 

"Söndürmek mi ! "  diye cevap verdi Ben 
Raddle. "Hayır, Mackenzie'nin bütün sulan bile 
onu söndüremez . . .  " 

"Zaten," diye ekledi Lorique, "eger sönerse , 
kraterin içine inebiliriz . . .  " 

"Ve onu külçelerinden kurtanrız tabii ki ," di
ye karşılık verdi Summy Skim, "her zaman her 
şeye bir çözüm bulunur! " 
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Rubber Creek'in sol kıyısı , kraterin hacasma 
tünel açılan yerden elli kulaç mesafede belirgin 
bir dirsek yapıyordu . lşte bu dirsegin oluşturdu
gu açı sayesinde suyun yönü degiştirilecekti . Ya
ni söz konusu olan, suyu galeriye getirmek için 
üç yüz ayaklık bu mesafeyi kazmaktı . Güzergah 
mühendis tarafından belirlenmişti ve 28 Tem
muz sabahından itibaren herkes işe koyuldu. 

Bu kanalın kazılmasının güçlük yaratmayaca
gı ve çok çaba gerektirmeyecegi bekleniyordu. 
Zemin, kayaya rastladıklan yedi ayak derinlige 
kadar gevrek bir topraktan oluşmuştu . Bu derin
lik ve hemen hemen ona eşit bir genişlik yeterli 
olacaktı. Böylece kazma ve külünk yetecekti ve 
dinarnit kullanmalanna gerek kalmayacaktı, ba
rut sto�u da azalmamış olacaktı . Kamp sırasında 
olmasa da, en azından Dawson-City yoluna ko
yulduklannda yanlannda cephane bulundurma
ları akıllıca olurdu , çünkü maceracılar ve Kızıl-
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derililer altın yataklannın bulundugu topraklann 
ucunda bile cirit atıyorlardı . 

Kafilenin bütün personeli büyük bir gayretle 
çalışıyordu ve bu cesur Kanadahiardan hiçbiri 
başanya ulaşacaklarından şüphe etmiyordu.  
Hepsi , Ben Raddle'ın Golden Mount'un püskür
mesini saglamayı hedeflerligini bildigi gibi, bu 
püskürmenin akın lavı ile birlikte altın külçeleri 
fırlatacagını da biliyordu. Herkese yetecekti , 
Klondike'taki hiçbir maden bu kadar bereketli 
degildi. Ve kabul etmek gerekirdi ki , şüpheci 
Summy Skim bile sonunda şunu demişti : 

"Aslında . . .  neden olmasın ki?"  
Böylece kanalın kazılması büyük bir hızla, 

hava daha fazla ısınmadan ilerliyordu. Zaten 
Agustos ayında Dominion'un bu yüksek enlem
lerinde güneş ufukta (. . .) dereceden daha çok 
yükselmezdi. Adamlar vardiyalı çalışıyorlardı, 
uzun süren alacakaranlıktan yararlanılarak gece
nin bir kısmında da çalışılıyordu . Kanalın yolu
nun herhangi bir altın damarının üzerinden ge
çip geçmedigini dikkatle incelediler; fakat hiçbir 
damara rastlanmadı. 

"Bu dere Bonanza ya da Eldorado kadar be
reketli degil ve sulan altın taşımıyor;  fakat Gol
den Mount'un altınlarını bize taşıya�ak! "  

O n  ü ç  gün geçti v e  9 Agustos tarihinde kana
lın üçte ikisi açılmıştı . Fakat daga yaklaştıkça 
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toprak çakıllı bir hal aldıgından daha zor kazılı
yordu . Yine de aletler yeterliydi ve dinarnit kul
lanmadılar . 

Ben Raddle o sırada işi tamamlamak için altı 
yedi gün kaldıgını öngörüyordu . Bir tarafta de
renin kıyısından beş altı ayak genişliginde bir 
kanal açmak, diger tarafta da dagda önceden 
kazdıkları tünelle volkan hacası arasındaki du
van kazmak yeterli olacaktı. Ardından sular 
kendiliginden volkanın derinliklerine akacaktı . 

Buharların birikmesiyle teliklenmiş olan 
püskürmenin gerçekleşmesi için kaç günün ge
rektigi , bunun gerçekleşip gerçekleşmeyecegi de 
belli degildi . Fakat mühendisin gözlemlerine gö
re belirtiler her gün artıyordu. Koninin üzerin
deki dumanlar yogunlaşıyordu , alevler daha 
yüksege çıkıyordu ve karanlıkta geniş bir alanı 
aydınlatıyordu . Demek ki hacanın içine gönde
rilen suyun buharlaşarak püskürük maddelerin 
fırlatılmasını başlatması mümkündü. 

O gün, ögleden sonra Neluto kampa geri dö
nünce Summy Skim'i buldu ve hızlı koştugu 
için nefes nefese şöyle dedi : 

"Ah . . .  Bay Ski m . . .  Bay Ski m . . .  " 
"Ne var Neluto?" 
"Orada . . .  Kanada geyikleri var orada! .  . .  " 
"Kanada geyikleri mi ! "  diye haykırdı Summy 

S kim. 
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"Evet . . .  altı tane . . .  sürü halinde . . .  biraz evvel 
gördüm . . .  " 

"Uzakta mı? . . .  " 
"Bir fersah kadar. . .  şu tarafta . . .  " 
Kızılderili , Golden Mount'un batısındaki 

düzlügü işaret ediyordu . 
Bilindigi gibi gözü dönmüş bir avcının en bü

yük arzusu Kanada geyiklerine rastlamak ve on
lardan bir çift avlamaktı . Summy Skim'in bu ar
zusu , Klondike'a geldiginden beri tatmin edile
memişti ,  fakat Dawson-City ya da Forty Miles 
Creek civadannda birkaç Kanada geyiginin do
laştıgını haber almıştı . Neluto'nun getirdigi bu 
haber, iki avcıyı da çok heyecanlandıracak cins
tendi . 

"Gel ! "  dedi Kızılderili'ye . 
lkisi birlikte kampı terk ettiler ve Golden 

Mount'un eteklerinde birkaç yüz adım dolandı
lar. Durdular ve Summy Skim geniş düzlükleri 
kuzeybatı yönünde sakin adımlarla geçen Kana
da geyigi sürüsünü kendi gözleriyle gördü. 

Hemen avianmak istiyordu. Fakat saat geç 
olmuştu ve planını ertesi güne bıraktı . Bu hay
vanlar bir kez yakınlarda görüldüklerine göre , 
onları tekrar bulabilirdi. 

Ben Raddle'ın yanına geri döndükten sonra 
Summy Skim niyetini ona da açıkladı. Kanalın 
kazılması için kol gücü yeterli oldugundan, mü-
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hendis bir günlügüne Neluto'nun çalışmamasın
da sakınca görmedi . Böylece iki avcının ertesi 
gün saat beşte geyiklerin izlerini bulmak için yo
la çıkmalan kararlaştırıldı . 

"Fakat fazla uzaklaşmayacagına dair bana söz 
ver Summy . . .  " dedi Ben Raddle . 

"Bu uyarıyı bana degil , geyiklere yapmalı
sm," diye cevap verdi Summy Skim gülerek 

"Hayır Summy, sana söylüyorum. Kamptan 
fersahlarca uzaklarda kaybolma. . .  sizi aramak 
için işimizi bırakmak zorunda kalmayalım . . .  Her 
zaman kötü tesadüflerden kaçınmak gerek. . .  " 

"Hayır Ben, buralar çok emniyetli , çünkü ta
mamen ıssız. "  

"Öyle olsun Summy, fakat ögleden sonra dö
necegine söz ver . . .  " 

"Akşam diyelim Ben . "  
"Akşamlar , gecenin yarısı kadar sürüyor bu 

enlemlerde," dedi mühendis . "Hayır Summy, 
eger saat altıda dönmemişsen, endişelenmeye 
başlayacagım . . .  " 

"Tamam Ben, tamam," diye cevap verdi 
Summy Skim, "senin hatırın için altı çeyrek ol
sun bari . . .  " 

"Dua edelim de senin çeyrek saatin on beş 
dakikadan uzun sürmesin!" · 

Sonuçta ,  Ben Raddle , kuzeninin bir kez Ka
nada geyigi sürüsünün peşine düştükten sonra 
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çok uzaklaşmasından korkmakta haklıydı . O za
mana kadar Mackenzie Deltası'nda hiçbir Kızıl
derili kabilesi ya da başka birileri gözükmemiş
ti , bunun için çok şanslıydılar. Fakat bu olasılık 
bir gün gerçekleşebilirdi. !şleri bitince, hem de 
memnuniyet verici bir şekilde bitince mühendis 
de Klondike yoluna koyulmak için sabırsızlana
caktı . 

Ertesi gün, saat beşten önce Summy Skim ve 
Neluto, ikisi de yanlannda uzun menzilli birer av 
tüfegiyle, iki ögünlük azıklan, havlayarak etrafla
nnda dolanan köpekleri Stop ile birlikte kampı 
terk ettiler. 

Hava güzeldi, her ne kadar güneş ufkun üs
tünde geniş bir yay çizmeye başlamış olsa da , bi
raz serindi . 

Bütün avcılar Summy Skim'in, bir gün önce 
şöyle bir gördügü Kanada geyiklerini tekrar bul
mak ve en azından bir tanesini devirmek için 
duydugu tutkuyu anlardı . Sonuçta, Dawson
City civadannda ya da Forty Miles Creek etra
fında ardıç kuşu, çalıhorozu ve keklik gibi sade
ce sıradan, küçük av hayvanları avlayabilmişler
di. Büyük av hayvanları , büyük ihtimalle ma
denciler bölgeyi istila. edince onlarca fersah öte
lere kaçmışlardı ve Klondike bu açıdan Cassiar 
Ormanları ve Pelly kıyıları kadar verimli degildi . 
Summy Skim pek çok ayıya , "silver tip" denilen 
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beyaz boyunlu ayıya, kahverengi ayıya , kara ayı , 
korkunç bozayıya ve hatta halkın "ihtiyar ma
denci" dediği ayılara rastlamıştı . Fakat bir yaba
ni koyuna, Kayalık Daglar civadarında yaşayan 
şu vahşi dört ayaklılara hiç ateş etmemişti . Do
minion'da avladıklanndan çok daha büyük bir 
tür geyik olan, ormanlarda yaşayan Kanada ren
geyigi konusunda ise şanslıydı. Tekrar etmek 
gerekir ki Klondike'a gelişinden beri tam tersine 
bir tek Kanada geyiği bile kovalamamıştı .  

Boynuzlan çok gösterişli olan bu geyikler, 
her ne kadar Yukon ve kollannın suladıgı yöre
lerde sık gözükseler de, Klondike'ta altın bulun
dugundan beri çevreye dagılmışlardı. 

Dogası gereği hayli sosyal olan Kanada geyi
gi vahşileşme eğilimi göstermişti . Ona güçlükle 
yaklaşılıyordu , ancak çok uygun şanlar altında 
avlanılabiliyordu, bu da oldukça üzücüydü , 
çünkü çok degerli bir derisi , sıgır etine eşdeger 
mükemmel bir eti vardı, Dawson-City pazarında 
yanın kilosu beş franga satılıyordu . 

Summy Skim Kanada geyiklerini yakalama
nın ne kadar güç oldugunu biliyordu . Bu hayva
nın özellikle koku alma ve duyma duyulan güç
lüydü. Dört yüz elli beş yüz kilo agırligında ol
masına karşın en küçük bir tehlikede öyle bir sü
ratle kaçardı ki , takip etmek boşunaydı . Iki avcı , 
büyük bir dikkatle hayvanlar atış menziline gire-
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ne kadar sürüye yaklaştılar. 
Sürü , Golden Mount'tan bir buçuk fersah 

ötede bir ormanın sınınnda durmuştu . Orada 
burada birkaç agaç vardı, duyulmak, görülmek 
veya sadece hissedilrnek tehlikesine karşı birin
den öbürüne sürünerek yaklaşmak gerekiyordu . 
Ormanların yakınında bu manevra anlamını yi
tiriyordu, avcılar onlara varlıklarını hissetirme
den bir adım bile atamazlardı. O zaman geyikler 
hemen kaçariardı ve izlerini bir daha bulabilmek 
imkansızdı . 

Tavsiyelere uyan Summy Skim ve Neluto, 
daha da güneye, ormanın güney ucuna inmeye 
karar verdiler. Orada, agaçtan agaca geçerek 
dikkatlerini çekmeden gruba belki de yaklaşabi
lirlerdi . Fakat çok heyecanlanmış olan köpekle
rini sakinleştirebilmeleri gerekiyordu. 

Kırk beş dakika sonra, akla gelecek her türlü 
tedbiri alan Summy Skim ile Kızılderili ormanın 
kıyısında durdular. Geyikler hala ormanın giri
şinde dinleniyorlardı, iki avcı bin kulaç daha 
ilerleseler, mola yerlerine iyice yaklaşmış olacak
lardı . 

"Ormanın sınınnı takip edelim, fakat içeri
den ," dedi Summy Skim, "Sen Stop'u 1 1 1 1  Nrl ı ı  

to, önden koşup d a  hayvanları ürkül ı ı ı ı · ., i ı ı  " 

'Tamam Bay Skim," diye cevap wı d ı  h ı  · ı l d ı  

rili , "fakat siz de  beni tuı u ıı . � ı ı ı ı l - ı ı  ı . .  · ı ı ı ı ı ı  ı l ı 
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zaptedilmeye ihtiyacım var ! "  ' 
Summy Skim, Neluto'nun sözleri karşısında 

gülümsemekten kendini alamadı ; anlıyordu ve o 
da kendini tutmakta güçlük çekiyordu . 

Yola koyuldular, ama zorlukla ilerliyorlardı . 
Kavak, kayın ve çarnlardan oluşan bu arınanda 
agaçlar üst üsteydi ve sık çalılar ilerlemeyi engel
liyordu . Yerdeki kuru dalların ayakların altında 
çıtırdamasından da kaçınmak gerekiyordu . Ne
fes alıp verişleri bile duyulmadıgından dalların 
gürültüsü kolayca duyulabilirdi . Yükselen güneş 
hareketsiz agaç dallarını aydmlatıyordu.  Hiç kuş 
cıvıltısı duyulmuyordu ve arınanın derinlikle
rinden hiç ses gelmiyordu . Porcupine ve kollan
nın -ömegin güneyde Old Crow- suladıgı geniş 
araziye dek ormanın uzanıp uzanmadıgını 
Summy Skim bilmiyordu, zaten arınanın kıyı
sından fazla uzaklaşmaya niyeti de yoktu . 

Kanada geyiklerinin yerleştikleri yerden en 
az üç yüz ayak ötede, iki avcı küçük bir açıklık
ta mola verdiklerinde saat dokuzdu. Hayvanlar 
hiçbir şeyden şüphelenir gibi gözükmüyorlardı . 
Kimileri otluyor, arınanın içinden akan dereden 
su içiyor, kimileri de uzanmış büyük ihtimalle 
uyuyorlardı. En ufak tehdit karşısında bile he
men kaçacakları kesindi , büyük ihtimalle gü
neyde Porcupine'ın suladıgı topraklara yönelir
lerdi . 
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Summy Skim ve Neluto her ne kadar ihtiyaç
ları olsa da, dinlenıneye meraklı insanlar degil
lerdi ; madem ki ilk ögünlerini yemeden önce 
karşıtarına güzel bir fırsat çıkmıştı , bunu kaçır
mayacaklardı .  

Ellerinde ateşlenıneye hazır tüfekleriyle or
manın kıyısında, çalıların arasından sürünerek 
ilerliyorlardı. Daha sonra itiraf ettigine göre , 
Summy Skim hiç böyle bir heyecan yaşamamış
tı -söz konusu olan, her türlü korkudan uzak 
bir heyecandı , çünkü orada vahşi hayvan yoktu . 
Fakat bir avcının yüreginin en şiddetli arzulann
dan birini en sonunda gerçekleştirecek olma 
beklentisi , kalbinin çok hızlı çarpmasına neden 
oluyor, ellerini titretiyordu ve Summy Skim isa
bet ettirememekten korkuyordu. Hayır, gerçek
ten, onca revaçta olan Kanada geyigini vurma 
fırsatını kaçınrsa, utancından ölürdü! 

Otlar arasında bir yılandan bile daha sessiz 
sürünerek, önde Summy Skim, arkada Neluto 
yaklaşıyorlardı . Birkaç dakika sonra hayvanların 
oldugu yerin altmış ayak ötesine varmışlardı . 
Neluto'nun tuttugu Stop soluk solugaydı, fakat 
havlamıyordu. 

Geyikler, avcılann yaklaştıgını kokularından 
anlamamış gözüküyorlardı. Yere uzanmış olan
lar ayaga kalkınadılar, bu arada digerleri de oda
maya devam ettiler. 
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Fakat içlerinden biri , boynuzlan yaş bir aga
cın dallan gibi gelişmiş olan muhteşem bir hay
van tam o anda kulaklarını dikti ve ormanın sı
nırına dogru kafasını çevirdi . Kulaklarını hare
ket ettirdi ve sanki ormandan gelen havayı içine 
çekmek ister gibi bumunu uzattı . 

Acaba hayvan tehlikenin kokusunu almış 
mıydı ve digerlerini de peşinden sürükleyerek 
kaçac�k mıydı? . . .  

Summy Skim sanki önceden birşeyler hisset
miştİ ve kalbi sıkıştı . Fakat kendini tuttu ve al
çak sesle dedi ki : 

"Ateş et Neluto, ıskalamamak için ikimizde 
aynı hayvana ateş edelim . . .  " 

Tam o anda bir havlama duyuldu ve Nelu
to'nun tüfegini omzuna almak için serb�st bırak
ugı Stop sürünün ortasına daldı . 

Ah! Uzun sürmedi , ne Summy Skim, ne de 
Kızılderili nişan alıp ateş etmeye bile fırsat bula
madılar. Bir keklik sürüsü bile, geyiklerden da
ha çabuk uçup kaçamazdı . 

Summy Skim afallamış bir halde ayaga kalk-
tı . 

"Lanet olası köpek! "  diye haykırdı .  
"Gırtlagından tutmahymışım! "  diye · ekledi 

Kızılderili . 
"Hatta gınlaklamahymışsın ! "  diye cevap ver

di gerçekten öfkelenmiş olan Summy Skim, eger 
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hayvan orada olsaydı , ucuz kurtulamayacaktı . 
Fakat iki avcı ormanın kıyısına geldiklerin

de, Stop yüz kulaçtan fazla yol almış , çoktan 
uzaklaşmıştı .  Geyiklerin peşine düşmüştü ve 
onu geri çagırmak işe yaramazdı , çünkü duysa 
bile , efendisinin sesine karşılık vermeyecekti . 

Köpek ne kadar güçlü ve hızlı olsa da, sürü 
ondan daha büyük bir hızla kuzeye yönelmişti. 
Ormana mı gireceklerdi , yoksa doguya yönele
rek ovadan mı kaçacaklardı? . . .  Bu da en iyisi 
olurdu, çünkü o takdirde geyikler dumanlan bir 
buçuk fersah öted�n gözüken Golden Mount'a 
yaklaşmış olurlardı . Fakat sürünün Peel River 
yönünde güneydoguya yönelmesi ve Kayalık 
Daglar'daki geçitiere sıgınması da mümkündü. 
Bu durumda yakalanamayacaklanndan izlemek
ten tamamen vazgeçilmesi gerekirdi. 

"Beni takip et ," diye bagırdı Summy Skim Kı
zılderili'ye , "onları gözden kaybetmemeye baka
lım ! "  

Ikisi birlikte, ormanın sınınnda koşarak dört 
yüz beş yüz kulaç mesafe uzaktaşmış olan, _ge
yiklerin peşine düştüler. 

Ne umuyorlardı? . . .  Yoksa buna cevap bile 
veremeyecek durumda mıydılar? Mantıklı dü

şünmelerine engel olan, köpekleri Stop'un da 

boyun egdigi aynı tutku onları peşinden sı l n ı l< 

lüyordu . 
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On beş dakika sonra Summy Skim büyük bir 
heyecan duydu. Sonunda geyikler durmuşlardı . 
Şimdi asıl sorun şuydu : kuzey yönünde kıyıya 
dogru kaçamazlardı , çünkü geri dönmek zorun
da kalı rlardı .  Öyleyse güneydoguya mı inecek
lerdi? Bu durumda Summy Skim ve Neluto'nun 
vazgeçmeleri gerekirdi .  Yoksa ormana dönüp , 
derinliklerinde kaybolmayı mı tercih edecekler
di? 

Kısa bir süre tereddüt ettikten sonra işte bu
nu yaptılar. Sürünün şefi ormanın kıyısını bir at
layışta aştı , digerleri de onu takip ettiler. 

"Işte bu çok iyi oldu ! "  diye haykırdı Summy 
Skim. "Ovadayken onlara , atış menziline gire
cekleri kadar yaklaşamazdık. . .  Ormanda son sü
ratle kaçmalan imkansız, belki bu sefer onlara 
ulaş�biliriz . . .  " 

Bu mantık ister dogru, ister yanlış olsun avcı
ları gerektiginden fazla batıya dogru sürükleye
cekti ve tanımadıkları , ne kadar büyük oldugunu 
bilmedikleri bir ormana dalacaklardı , çıkmaları 
da oldukça zor olacaktı! 

Stop da şüphesiz aynı şeyi yapmıştı . O da 
agaçların arasına atılmıştı , havlamalan hala. rlu
yuluyor olsa da, gözden yitti . 

tki avcı sık dalların arasına daimışiardı ve tek 
rehberleri köpegin sesiydi. Herhalde geyikler de 
fazla uzaklaşamamışlardı, uzun boynuzları çalı-
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lıklara takılıyor olmalıydı. Bu durumda köpek, 
onların geçmekte zorlandıkları ya da geçerne
dikleri yerleri kolayca aşma avantaj ına sahipti. 
Onları yakalayacaktı ve avcıların yapacagı tek 
şey ise havlamaların geldigi tarafa yönelmek ola
caktı . 

Gerçekten de öyle oldu ve iki saat boyunca 
geyik sürüsüne yetişerneden dolandılar. Böylece 
tamamen mantıksız bir tutkuyla sürükleniyor
lardı . Fakat batı yönünde ilerliyorlardı , geri 
dönmeleri gerektiginde yollarını tekrar nasıl bu
lacaklardı? . . .  

Yine d e  Summy Skim ilerlemeye devam 
ederken, ormanın sınırlarından uzaklaşıldıkça 
agaçların seyreldigini fark etti . Hala aynı agaçlar, 
kayınlar, kavaklar ve çarnlar vardı , fakat birbir
lerinden daha uzaktılar, yerde de daha az kök ve 
çalı vardı. 

Geyikleri göremeseler de, Stop hayvanların 
izini kaybetmemişti . Israrla havlıyordu ,  efendisi
nin çeyrek fersah önünde olmalıydı. 

Neluto ve Summy Skim sürekli ormanın içle
rine dogru ilerliyorlardı. Fakat ögleden biraz 
sonra, köpegin sesi duyulmaz olmuştu . 

O sırada ,  içine güneş ışıklarının girebildigi 
bir açıklıkta duruyorlardı . Ormanın sınırından 
ne kadar uzaktaydılar, Summy Skim aradan ge 

çen zamana göre tahmin edemiyordu ,  fakaı yak  
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laşık bir fersah ötede olduklarını varsayıyordu . 
Demek ki ikisinin de çok ihtiyaç duyduklan bir 
maladan sonra kampa geri dönecek vakitleri 
vardı. Yorgunluktan bitkin düşmüşlerdi ,  acık
mışlardı , bir agacın altına oturdular. Çantalann
dan azıklarını çıkararak büyük bir iştahla yedi
ler. Aslında menüde ateşte pişmiş geyik olsaydı, 
yemek daha çok hoşlarına gidecekti . 

Ya şimdi akıl ya da tedbirlilik neyi emredi
yordu? Eli boş olsa da, kampa geri dönmeyi mi? 
Bu sefer akıl kazanıyor gibi gözüküyordu . Ge
yikle geri dönememeleri cansıkıcı olsa da, kö
pekleriyle dönemiyor olmak daha da kötüydü . 
Stop tekrar ortaya çıkmamıştı . 

"Nerede olabilir?" dedi Summy Skim. 
"Hayvanların peşinde ," diye cevap verdi Kı

zılderili . 
"Ben bundan biraz şüpheliyim Neluto . Peki 

hayvanlar nerede? . . .  " 
"Belki de sandıgımız kadar uzakta degildirler 

Bay Skim. "  
Verdigi cevap , Kızılderili'nin sagduyuya 

uyup vazgeçmeye o kadar da kararlı olmadıgını 
göstermiyor muydu? Gerçekten de bütün bir sa
bah koşup başarı elde edememiş olmayı kabul
lenemiyordu . 

Diger taraftan Summy Skim de yerlinin böy
le konuştugunu duyduguna çok memnun ol-
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muştu . Yine de şunu söylemeyi gerekli gördü : 
"Geyikler ormanın içinde fazla uzakta olma

salardı, Stop'un havlamasını duyardık. . .  " 

Tam da o anda köpegin havlaması , tahminle
rine göre üç yüz kulaçtan az bir mesafeden gel
di. 

Ve iki avcı hiçbir şey konuşmadan, sanki ay
nı yaya baglıymış gibi ayaga fırladılar, çantala
nyla silahlarını kaptılar ve havlamalann duyul
dugu tarafa yöneldiler. 

Bu sefer ne akıl , ne de temkinlilik kendileri
ni dinietme fırsatı bulamamışlardı ve onlaca ku
lak vermeyen bu iki gözüpek adam çok uzakla
ra sürüklenebilirdi. 

Aslında takip ettikleri yön kuzey ya da dogu 
degildi. Geyik sürüsü güneybatıya dönmüştü; 
kuşkusuz orman da bu yönde Porcupine'ın ilk 
kolianna kadar, fersahlarca uzanıyordu . Böylece 
Summy Skim ve Neluto, Golden Mount'tan da
ha da uzaklaşıyorlardı . Güneş de batı ufkunda 
gitgide alçalmaya başlamıştı . Avcılar, verdikleri 
söze göre saat beşten önce kampa geri dönmese
ler de, havanın hala aydınlık oldugu yedi ya da 
sekizde dönmüş olurlardı . Zaten bunu düşüne
rek vakit harcamıyorlardı. Stop'un sesini duyu

yorlar, onun peşinden koşuyarlardı v e  o kaı l . ı ı  

arzuladıkları hayvanıann peşinde old u k l . ı ı ı ı ı ı l . ı ı ı  

şüphe bile etmiyorlardı . 
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Hayvanlar kesinlikle uzakta degillerdi ve 
şimdi iki avcı da iz üzerindeydiler. Giderek sey
relmiş ormanın içinde daha rahat bir yollan ola
caktı . Daha hızlı kaçabileceklerdi . Summy Skim 
ve Neluto güçleri yettigince peşlerinden gidiyor
lardı . Avdan, en az efendisi kadar heyecan du
yan köpegi çagırmayı bile düşünmediler, büyük 
ihtimalle geri dönmezdi . Zaman akıp gidiyordu, 
Summy Skim ile Neluto bunun farkında bile de
gildiler. Sürekli güneybatı yönünde ilerliyorlar
dı , fakat bu geniş ormanın batı sınınna vardıkla
rını gösteren hiçbir ize rastlamadılar. Bacakları
nın bütün gücüyle koşuyarlardı ve tamamen 
durmuyor, sadece soluklanmak amacıyla yürü
yorlardı .  Yorgunlugu hissetmiyorlardı bile .  
Summy Skim Klondike topraklannda oldugunu 
unutmuştu, Montreal civadannda avianıyor gi
biydi . Green Valley'deki çiftlige dönmekte hiçbir 
zaman güçlük çekmemişti , fakat Golden Mo
unt'taki kampa dönmesi gerektiginde de aynı 
şey geçerli olacak mıydı? . . .  

�irkaç kez Neluto ve o başarmak üzere ol
duklarını sandılar. Çalılıkların arasından birkaç 
boynuz gözükınüştü ve geyiklerle aralannda an
cak yüz adım vardı . Fakat bu çevik hayvanlar 
gözden yitmekte gecikmediler, avcıların nişan 
alıp ateş edecek vakitleri olmadı . 

Kısacası , ne kadar tedbirsiz davrandıklarının 
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farkına bile varmadan saatler geçirdiler. Fakat o 
sıralarda hafiflemekte olan Stop'un havlamalan, 
geyiklerin uzaklaştıklannı kanıtlıyordu .  Artık 
onlara yetişrnek imkansızdı. En sonunda havla
malar kesildi, ya Stop çok uzaklaşmıştı , ya da bu 
kadar uzun ve zor bir koşudan sonra nefesi ke
silmişti ve sesini duyuramayacak haldeydi . 

Summy Skim ve Neluto durdular, güçleri tü
kenmişti ve bir daha kalkıp kalkamayacaklannı 
bilmeden külçe gibi yere yıgıldılar. 

O sırada, Summy Skim'in saatine göre akşa
mın dördü olmuştu. 

"Bitti ! "  dedi konuşabilir hale gelir gelmez. 
Bu sefer Neluto kabul ederek hayal kınklıgı 

içinde başını salladı .  
"Neredeyiz? . . .  " diye sözlerine devam etti 

Summy Skim. 
Evet ! Işte bu önemli bir soruydu ve çözümü

nü bulmak o kadar kolay degildi . 
Ormanın bu bölümünde geniş bir açıklık 

vardı ve herhalde güneybatıda Porcupin�·ın kol
larından biriyle birleşen küçük bir dere buradan 
akıyordu . Güneş derenin bir tarafını aydınlatı
yordu, ötede agaçlar tıpkı ormanın dogu açıklı
gındaki gibi birbirine daha da yaklaşmış gözü
küyorlardı. 

'Tekrar yola koyulmamız gerekiyor," dedi 
Summy Skim . 
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"Nereye? . . .  " diye sordu Kızılderili . 
"Kampa! "  diye karşılık verdi Summy Skim 

omuz silkerek. 
"Iyi de kamp hangi yönde? . . .  " 
"Su tarafta Neluto ," diye karşılık verdi arka

daşı batıda alçalan güneşe sırtını dönerek. 
"Birşeyler yemeden gidemeyiz Bay Skim ! "  
tki avcı daha beş yüz adım bile atamadan aç

lıktan düşüp kalırlardı. 
Böylece çantalar açıldı . Sabah yedikleri gibi 

yediler, öyle çok yediler ki azıklanndan geriye 
pek bir şey kalmadı . Oysa, ormanda av hayvanı 
pek bol olmadıgından tekrar erzak edinmek 
mümkün degildi , en fazla çalıçırpı üzerinde kı
zartılabilecek yenilebilir kök parçaları toplayabi
lirlerdi. 

Oysa buralardaki kökler çoktan toplanmış 
gibi gözüküyordu, Neluto açıklıgın etrafını do
landıgında bir kül kümesine rastladı . Summy 
Skim'i çagırdı ve dedi ki: 

"Bunu görüyor musunuz Bay Skim. "  
"Demek k i  burada ateş yakılmış Neluto . . .  " 
"Kesinlikle . . .  " 

"Öyleyse ormanda Kızılderililer ya da başka
ları mı var? . . .  " 

"Şüphesiz birileri buraya gelmiş," diye cevap 
verdi Neluto . . .  "Fakat uzun zaman olmuş." 

Gerçekten de beyaz küllerin rutubetten ça-
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murlaşmış olması , bu ocagın oldukça eski oldu

gunu gösteriyordu . Burada ateş yakılmasının 

üzerinden aylar, belki de yıllar geçmişti . Golden 

Mount civarlarına birilerinin gelmiş oldugu 

açıktı . 

Gerçekten de yeni bir gelişme Summy Skim'i 

daha da endişelendirdi . 

Sönmüş ateşin on adım kadar ötesinde gözü

ne otlar arasında parlayan bir nesne ilişti . O ta

rafa yöneldi , egilip nesneyi aldı , şaşkınlıktan 

kendini tutamayarak bagırdı . 

Bu, bakır kının içinde duran bir hançerdi. 

"Gel de şuna bak Neluto ! "  dedi Summy Skim 

hançeti arkadaşına göstererek. 

O da inceledikten sonra dedi ki : 

"Ocak eski olsa da, bu hançer düşürüleli az 

zaman geçmiş . . .  " 

"Evet . . .  evet . . . "  diye cevap verdi Summy 

Skim, "agzı Mlii pınl pınl . . .  Hiçbir pas lekesi 

yok. . .  Otlar arasına çok kısa bir süre önce düşü

rülmüş! "  

Bu , tartışma götürmez bir gerçekti . 

Evire çevire bir süre yakından inceledikten 

sonra, Summy Skim bunun İspanyol yapımı ol

dugunu anladı. Sapma M ve agzına Teksas'ın 

başkenti Austin'in adı işlenmişti . 

"Yani birkaç gün, belki de birkaç saat önce 

yabancılar bu açıklıkta kamp kurmuşlar! . . .  " d iye 
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sonuca vardı Summy Skim . "Sanırım şu ateşi 

yakmamışlar . . .  Fakat içlerinden biri hançerini 

düşürmüş . . .  " 

"Ve bunlar Kızılderili de degiller," diye bir 

sapıama yaptı Neluto , "çünkü Kızılderililerin hiç 

bu tür silahlan yoktur . . .  " 

"Kim bilir ," diye ekledi Summy Skim, "belki 

de bu ormanı geçerek Golden Mount'a dogru 

ilerliyorlardır! . . .  " 

Bu varsayım kabul edilebilir'di ve bu hançerin 

sahibi kalabalık bir çetedense , Ben Raddle ve ar

kadaşları belki tehlikedeydiler, belki de bu grup 

şimdi Mackenzie Deltası'nda dolaşıyordu. 

"Gidelim! "  dedi Summy Skim. 

"Hemen," diye cevap verdi Neluto . 

"Ya köpegimiz? . . .  " dedi Summy Skim. 

Kızılderili onu yüksek sesle , her yöne döne-

rek çagırdı. Fakat çagnsı duyulmadı ve Stop ge

ri gelmedi . 

Artık Kanada geyigi avından vazgeçmişlerdi . 

Mümkün oldugu kadar çabuk kampa geri dön

meleri gerekiyordu ,  lzci'nin kafilesinin önlem 

alması , belki de savunmaya hazırlanması lazım

dı . Fakat oraya en kısa sürede varmanın yönte

mi en kısa yoldan gitmekti , en kısa yol ise düz 

hattı . 
Öyleyse tam olarak yönlerini bulmalıydılar, 

·oysa Summy Skim'in pusulası yoktu . Fakat bir 
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kol saati vardı ve işte şu yöntemi kullandı -bu 
yöntemden, Montreal'deki avlan sırasında da 
pek çok kereler yararlanmıştı : 

Biraz evvel de dedigirniz gibi güneş, ışınlan
nı ormandaki açıklıga gönderiyordu ve çok dik 
bir köknar agacının gölgesi de topraga vuruyor
du. Bu gölge hattı Summy Skim tarafından yön 
belirlemekte kullanılacaktı . Summy Skim, söz 
konusu çizginin üzerinde durdu ve sırtını güne
şe dönerek saatini çıkardı . 

Saat altıydı , kuzeyi bulmak için saatin akre
bini gölgenin yönünde tutmak yeterli olacaktı . 
Fakat bu saatin kadranı on ikiye bölünmüş ol
dugundan akrebi saat üçe getirerek ayriı sonucu 
elde etmeliydi . Gölge i�e paralel olduguna göre , 
on iki kuzey yönü gösteriyordu. 

Summy Skim hemen yönü belirledi ,  kolunu 
izleyecekleri yön olan doguya dogru uzattı . 

"Yola çıkalım! "  dedi . 
Tam bu sırada ,  açıkhgm üç yüz adım ötesin

den silah sesleri geldi. 
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ÖLÜMCÜL ENDİŞELER 

Summy Skim ve Neluto geyik avına gittik
ten sonra, Ben Raddle da işlerle ilgilendi . Hiç ge
cikme olmaz, önceden tahmin edilemeyen hiçbir 
engel ile karşılaşmazlarsa, kanal iki üç gün için
de tamamlanmış olacaktı . Geriye sadece Rubber 
Creek'in sol kıyısından suyun akacağı yeri del
mek kalıyordu, kraterin hacasma son birkaç kaz
ma darbesi vurduktan sonra Golden Mount'un 
derinlikleri suyla dolacaktı . 

Püs}<ürme geeikecek miydi? Mühendis öyle 
düşünmüyordu, zaten sonuçtan hiçbir şüphesi 
yoktu. Merkezdeki ateşin buharlaştıracagı su, 
basıncı arttırarak volkanik maddelerin dışan 
atılmasını saglayacaktı. Lav, curuf ve diger püs
kürük maddelerden başka külçeleri , altınlı ku
varslar da püskürtecekti , mühendis ve arkadaş
lan da hiç zorluk çekmeden toplayacaklardı . Ta
bii ki püskürme sırasında ortaya çıkacak duman
Iann tüneli ve kraterin hacasım dolduracagı da 
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tahmin edilebilirdi . Bu nedenle gerekirse kampı 
Rubber Creek'in yukarısına taşıyacaklardı . 

Üstüne üstlük yeraltı hareketleri gitgide daha 
da artıyordu . Içerideki kaynamalar hareketlerin 
şiddetini gösteriyordu. Kraterin içine su taşıma
ya belki de hiç gerek yoktu. 

"Yakinda görecegiz," diye cevap verdi Ben 
Raddle , yanına gelen ve o saptamayı yapan lz
ci'ye. "Unutmayalım ki zamanımız çok kısıtlı . . .  
Yakında agustosu yarılayacağız . . .  " 

"Mackenzie'nin ağzında on beş günden fazla 
gecikmek hiç de temkinli olmaz. Arabalarımızın 
ağır yük taşıyacağı düşünülürse, Klondike'a üç 
haftada varabiliriz," dedi Bill Stell . 

"Bundan hiç şüpheniz olmasın lzci ! "  
"Ve böylece Bay Raddle, kafile Dawson

City'ye girdiginde yaz oldukça ilerlemiş olacak. 
Eğer kış erken gelirse, Skagway'e varmak için 
göller bölgesini geçerken büyük güçlüklerle kar
şılaşınz ve Vancouver yönüne giden yolcu gemi
si de bulamazsınız. "  

"Altından bahsediyoruz sevgili lzci , Golden 
Mount'un eteklerinde bunun için kamp kur
duk," diye cevap verdi mühendis dalga geçerek. 
"Fakat hiç endişeniz olmasın, sekiz gün içinde 
arabalanmız Klondike yoluna koyulmuş olacak! "  

Ben Raddle kendinden çok emin bir biçimde 
konuşuyordu ve bunları tartışmak için Summy 
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Skim yanlannda degildi . 
Gün her zamanki gibi geçti ve akşam geldi

ginde kanalda kazılacak beş altı kulaç mesafe 
kalmıştı . Güneş ile gölge birbirlerini takip etmiş, 
gün güzel geçmişti. tki avcı durumdan şikayetçi 
degildi . 

ögleden sonra saat beş civadannda avcılar
dan ikisi de batıdaki düzlükte gözükmemişti. 
Aslında Summy Skim'in sözünü tutması için da
ha vakti vardı. · tzci sık sık birkaç yüz adım gide
rek gelip gelmediklerine bakıyordu. Görünürde 
hiç kimse yoktu. tki avcının görüntüsü bir türlü 
ufukta belirmiyordu. 

Bir saat sonra Ben Raddle biraz sabırsızlan
maya başladı ve kuzenine çıkışacagına dair ken
di kendine söz verdi . 

Saat yediyi vurdugunda Sumy Skim ve Nelu
to hala ortalarda yoktu, Ben Raddle'ın sabırsızlı
gı da artık endişeye dönüşmüştü .  Bir saat sonra 
hala geri dönmediklerinden endişesi iki katına 
çıktı. 

"Sürüklenip gittiler," diye tekrarlıyordu. "Şu 
lanet olası Skim'e, önünde bir hayvan ve elinde 
tüfegi oldugunda hiç güven olmaz . . .  durmaz gi
der, durması için de hiçbir neden yoktur za
ten . . .  " 

"Kanada geyigi peşindeyken , hayvanın sizi 
nereye sürükleyecegi hiç belli olmaz . . .  " dedi Bill 
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S te ll. 
"Gitmesine izin vermemem gerekirdi," diye 

ekledi Ben Raddle . 
"Saat ondan önce karanlık basmayacak, Bay 

Skim'in kayboldugundan endişelenmeye de ge
rek yok. Golden Mount uzaklardan bile gözükü
yor ve karanlıkta da alevleri rehberlik ediyor," 
dedi lzci. 

Söylediklerinde haklıydı . Avcılar kamptan üç 
fersah uzakta olsalardı Golden Mount'un alevle
rini fark edebilirlerdi , bu yüzden kayboldukları 
varsayımı pek akla yatkın degildi . Ya başlarına 
bir kaza geldiyse . . .  Ya tekrar yola koyulamayacak 
durumdaysalar. . .  Gece oldugunda hala kampa 
geri dönmemiş olurlarsa ne yapmak gerekirdi? . . .  

Iki saat geçmişti ,  Ben Raddle tahmin edilece
gi gibi yerinde duramıyordu. lzci ve arkadaşlan 
da endişelerini gizleyemiyorlardı. Güneş ufukta 
batıyordu ve Kuzey Buz Denizi'ndeki yüksek en
lemler kıyılan bundan sonra uzun bir alacaka
ranlıkta kalacaktı . Eger Summy Skim ve Neluto 
geceden evvel gelmezlerse . . .  ya tan vaktinden 
önce hala gelmemiş olurlarsa? . . .  

Saat onu geçtikten sonra daha da fazla endi
şelenen Ben Raddle ve lzci güneşin bulutlar ar
dında kayboldugu sırada kampı terk ederek da
gm eteklerinde dolaşmaya gittiler. Ovaya son b i r 

kez göz attıklarında et raf ıssızdı. Kulakla rı n ı  ı ı ı ı · 

-431-



jules Veme 

ların geleceği yöne çevirerek hareket bile etme
den Summy Skim'in geciktiklerini bir silah sesiy
le haber vermesini beklediler. Neluto ve Summy 
Skim, mühendis ve lzci'nin kendilerini karşıla
maya gelmesini beklemiyar olmalıydılar ve onla
ra haber vermeyişleri de beş altı dakika için kay
gılanmalannı önlemekti . 

Ben Raddle ve Bill Stell silah seslerini boşu 
boşuna beklediler. Ova ıssız olduğu kadar da 
sessizdi . 

"Kayboldular! "  dedi lzci . 
"Kaybolmak mı?" diye karşılık verdi mühen

dis başını sallayarak. . .  "Golden Mount her taraf
tan ve fersahlarca öteden bile görülebilirken kay
bolmak. . .  " 

"Öyleyse nerede olabilirler Bay Raddle? . . .  Ge
yik avı tehlikeli değildir, tabii Bay Skim ile Nelu
to ayılarla karşılaşmadılarsa . . .  " 

"Ayılar . . .  ya da haydutlar, maceracılar, Kızıl
derililer ya da diğerleri , Bill . . .  Evet ! Başlarına bir
şeylerin geldiğini hissediyorum . . .  " 

Tam o anda, saat on buçuğa doğru havlama-
lar duyuldu. 

"Işte Stop! "  diye haykırdı Ben Raddle . 
"Uzakta değiller !" diye cevap verdi lzci . 
Havlamalar tekrar duyuldu , fakat bu sefer 

köpek yaralıymış ve yürümekte güçlük çekiyor
muş gibi inlemelerle karışıktı . 
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Ben Raddle ve arkadaşı Stop'a doğru koştular 
ve iki yüz adım attıklarında zavallı köpeği gör
düler. 

Köpek tek başınaydı ve arka ayakları arka ta
rafındaki yarasından akan kanlarla ıslanmıştı . 
Yürümekte güçlük çektiği ve kampa ulaşmasının 
imkansız olduğu belliydi . 

"Yaralı . . .  yaralı .  . .  ve tek başına ! "  diye tekrar
Iadı Ben Raddle. Summy Skim ve Neluto'nun in
sanların ya da vahşi hayvanların saldırısına kur
ban gittiğini sandığından, hatta neredeyse bun
dan emin olduğundan dolayı kalbi deli gibi çar
pıyordu . . .  

B u  sırada lzci, ortaya bir düşünce attı : 
"Belki de Stop efendisi ya da Neluto tarafın

dan istemeden yaralanmıştır . . .  hedefini şaşırmış 
bir kurşunla vurulmuştur belki. . .  " 

"O zaman niçin Skim ile kalmadı ki? Skim 
onunla ilgilenir ve geri getirirdi . .  " diye cevap 
verdi Ben Raddle. 

"Her neyse," dedi Bill Stell , "köpeği kampa 
geri götürelim. Yarasına pansurnan yapalım, eğer 
hafifse, belki de bizi Bay Skim'in olduğu yere gö
türür . . .  " 

"Evet ," diye ekledi mühendis , "çünkü sabaha 
kadar bekleyemeyeceğim . . .  Silahlarımızı da alıp 
kalabalık gideriz . . .  -Ve dediğiniz gibi S top bizi 
onlara götürebilir. . .  " 
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lzci hayvanı kucağına aldı ve on dakika son
ra Ben Raddle ile birlikte kampa geri dönmüşler
di . 

Köpek çadıra götürüldü . Yarasına bakıldı . 
Çok ciddi değil gibiydi, hiçbir organına zarar 
gelmemişti .  

Hayvan bir mermi i le yaralanmıştı ve bu tür 
operasyonlarda çok deneyimli olan lzci kurşunu 
çıkartınayı başardı. 

Ben Raddle kurşunu aldı ve ışık altında dik
katle inceledi . Ardından bembeyaz bir yüzle el
leri titreyerek haykırdı: 

"Bu kurşunun kalibresi Summy'ninkilerden 
farklı !  Daha büyük ve bir av tüfeğine ait değil ! .  . .  " 

Gerçekten de öyleydi ve Bill Stell de kurşuna 
baktıktan sonra bunu kabul etmek zorunda kal
dı. 

"Maceracılarla , haydutlada başlan derde gir
miş olmalı ! "  diye haykırdı mühendis . . .  "Kendile
rini ateş ederek korumak zorunda kalmışlar ! . � .  
Saldın sırasında S top vurulmuş. . .  Efendisinin 
yanında kalmadığına göre, demek ki efendisi gö
türüldü . . .  ya da Neluto ile birlikte öldü ! .  . .  Ah ! 
Zavallı Summy, zavallı Summy! . . . "  

Ben Raddle hıçkınklannı tutamıyordu . Bill 
Stell ne diyebilirdi ki? . . .  Bu kurşun o iki avcıya 
ait değildi . . .  Köpek tek başına geri dönmüştü, 
her şey mühendisi haklı çıkartıyordu, zavallıla-
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rm başına bir bela geldiği açık değil miydi? . .  Ge
ri gelmediklerine göre ya Summy Skim ve arka
daşı kendilerini korurken ölmüşlerdi , ya da sal
dırganların elindeydiler. 

Saat on bir olduğunda ne Summy Skim, ne 
de Neluto kampa geri dönmüştü. Bulutlar güne
şin battığı yerde ufku kaplamıştı , yakında karan
lık olacaktı . 

Ben Raddle , lzci ve arkadaşları kayıpları ara
maya gitmeye karar verdiler. Yola çıkmak için 
hemen hazırlıklar yapıldı . Kafile Golden Mo
unt'tan uzaklaşmayacağına göre, en azından ilk 
aramalar için erzak almaya gerek yoktu. Fakat 
yolda saldırıya uğrama tehlikesine ve tutsakları 
güç kullanarak kurtarmak gerekınesi ihtimaline 
karşı bütün adamlar silahlıydı. 

Stop büyük bir özenle pansurnan edilmişti . 
Kurşun çıkartılmış, yara sarılmıştı , açlıktan ve 
susuzluktan bitkin düşmüş olduğu için ona ye
mek de verilmişti . Efendisini aramaya gitmek 
için çok heyecanlıydı. 

"Onu da götürecegiz ,"  dedi lzci , "çok yoru
lursa onu taşırız , belki de Bay Skim'in izini bula
bilir ! "  

Gece boyunca doğuya doğru bir iki fersahlık 
mesafe içinde onları bulamazlarsa , lzci'nin fikri 
Golden Mount'a geri dönmekti . Kamp toplana
cak, kafile uçsuz bucaksız ovada onları aramaya 
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çıkacaktı , Kuzey Buz Denizi ile Porcupine Nehri 
arasındaki yöre didik didik edilecekti . Ben Ra d d
le, Summy Skim'in başına gelenleri öğrenmediği , 
onu bulmadığı sürece -tabii eğer bulabilirse
Golden Mount söz konusu bile olamazdı ! 

lzci ve arkadaşları koşum hayvanlarının 
kamptan kaçmamaları için tedbir aldıktan sonra 
yola çıktılar. Dipten gelen gürültülerle sarsılan 
dağın eteklerinden geçtiler. Alacakaranlıkta , bu
harların ardında kaybolmuş olan tepesinden 
alevler çıkıyordu. Henüz katı madde püskürt
müyordu. 

Ben Raddle, Bill Stell'in yakınında yürüyor
du, köpek de yanlarından ilerliyordu . Diğerleri 
ellerinde silahlarıyla takip ediyorlardı. Kafile, da
ğa tırmandıkları yere gelince durdu . 

Hangi yöne gitmeleri gerekirdi? . . .  Rasgele mi 
dolaşacaklardı? . . .  En iyisi köpeğin içgüdülerine 
güvenmekti. Bu zeki hayvan, kendisinden neyin 
beklendiğinin farkındaydı ve kesik kesik havlı
yordu. Efendisinin izini bulursa, kesinlikle ya
nılmayacaklardı! 

Kısa bir süre tereddüt ettikten sonra Stop ku
zeybatıya yöneldi , oysa bu yön, Summy Skim ile 
Neluto'nun Golden Mount'tan ayrılırken tuttuk
lan yön de

.
ğildi .  

"Onu takip edelim," dedi lzci , sonuçta yapı
labilecek en iyi şey de buydu . 
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Bir saat boyunca küçük grup ovada bu yön
de ilerledi . Sonunda iki avcının ormana girdikle
ri yerin bir fersah aşağısında ormanın kıyısına 
vardılar. 

Hangi tarafa gitmeliydiler? . . .  Ağaçların ka
ranlığının arasında ormana mı dalmalıydılar? . . .  
Yoksa hiçbir iz bulunamaclığına göre kampa ge
ri dönmeli ve gün ağannca mı aramaya çıkmalıy
dılar? . . .  

Ben Raddle, lzci ve Lorique bir araya gelip 
konuştular. Her ne kadar bu ormanın içine dal
manın ne kadar tehlikeli olduğunu bilse de, mü
hendis geri dönmeye karar veremiyordu. Kendi
ne hakim olabilen Bill Stell durumu daha iyi de
ğerlendiriyor ve hemen geri dönmekte ısrar edi
yordu. Zaten Stop da tereddüt eder gibi gözükü
yordu. Kısık sesle havlamalannı keserek, sanki 
içgüdülerini yitirmiş gibi ormanın kıyısında ha
reketsiz duruyordu. 

Birdenbire ileri atıldı. Büyük ihtimalle yarası
nı hissetmiyordu. Agaçlann arasında koşuyor, 
yüksek sesle havlıyordu; o zamana kadar aradık
ları izleri bulduğuna şüphe yoktu . 

"Onu takip edelim. . .  hadi ! "  diye haykırdı Ben 
Raddle. 

Tam ormanın içine dalmak üzereydiler ki , 
havlamalar yaklaşmaya başladı . 

"Bekleyin," diye emir verdi Bill Stell arkadaş-
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larını durdurarak 
Tam o anda iki adam belirdi; Summy S kim 

hemen mühendisin kollanna atıldı . 
llk sözleri şunlar· oldu : 
"Kampa . . .  kampa gidelim! . . .  " 

"Ne oldu? . . .  " diye sordu Ben Raddle. 
"Nelerin oldugunu size orada anlatacagım,"  

diye cevap verdi Summy Skim, "şimdi bununla 
vakit kaybetmeyelim. . .  Size kampa diyorum, 
kampa gidelim! "  

Hepsi birlikte Golden Mount'un alevlerinin 
rehberligiyle hızla yürümeye .başladılar. Bir saat 
sonra Ruhher Creek'e varmışlardı . 

Vakit gece yansını geçmişti . 
Summy Skim çadıra girerek Ben Raddle, Lo

rique ve lzci ile toplantıya başlamadan önce du
rakladı. Son bir kez Golden Mount'un etrafına 
bakmak istiyordu. Mühendis ve Bill Stell de ay
nısını yaptılar. Tehlikede olduklarını biliyorlar
dı; ormandan daga gelirken yol boyunca Summy 
Skim'in verdigi tek bilgi buydu . 

Yalnız kaldıklannda Summy Skim sabahın 
altısı ile akşamın beşi arasında olanları , ormanın 
kıyısına varışlarını, geyikleri takip edişlerini , ög
lene kadar sürdürdükleri gereksiz avı , molayı , 
Stop'un havlaması üzerine tekrar yola çıkışlarını 
ve çok önce sönmüş olan ocagın küllerini bul
dukları yeri kısaca anlattı . 
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"lnsanlann, yerliterin ya da başkalarının ora
da kamp kurmuş olduğu apaçıktı , bunda şaşıla
cak bir şey yok Zaten , küllere bakılırsa ocak 
hayli eskiydi, endişelenmemize gerek yoktu . . .  " 

"Aslında," dedi lzci, "yaz mevsiminde bura
larda dolaşan Kızılderililer dışında, balina avcıla
n da karaya çıkarlar . . .  " 

"Fakat ," diye devam etti Summy Skim, "Gol
den Mount'a doğru yola koyulacağımiz sırada, 
Neluto atların arasında işte bunu buldu . "  

Ben Raddle ile lzci hançeri inceledikten son
ra İspanyol yapımı olduğunu fark ettiler. Böyle
ce hançerin kısa süre önce orada düşürüldügünü 
anladılar, çünkü ağzında hiç pas yoktu. 

"Ya sapma işlenmiş olan şu M harfi . . .  bundan 
hiçbir şey çıkanamaz mıyız Bay Skim? . . .  " dedi 
Bill Stell . 

"Hayır Bill , fakat hangi ismin başına koyabi-
leeeğimi biliyorum. "  

"Hangi ismin? . . .  " diye sordu Ben Raddle. 
"Teksaslı Malone'unkinin. "  
"Teksaslı Malone . . .  " 
"Evet Ben . "  
"Şu Hunter'ın arkadaşı mı?" diye ekledi Bill 

Stell. 
"Ta kendisi ! . . .  " 

"Birkaç gün önce buradalar mıydı? . . .  " diye 
devam etti mühendis . 
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"Hala da buradalar," diye eevap verdi Summy 
Ski m. 

"Onları gördünüz mü?" diye sordu Lorique.  
"Hikayemin sonunu dinleyin, ögrenirsiniz ! "  
Summy Skim şu sözlerle devam etti : 
"Neluto ile birlikte gitmek üzere oldugumuz 

sırada, yakından ateş edildigini duyduk. Dqrak
ladık ve öncelikle gözükmemeye çalıştık. 

"Ormanda avcıların oldugundan şüpheleni
yorduk ve büyük ihtimalle de yabancıydılar, 
çünkü Kızılderililer ateşli silah kullanmazlar. Fa
kat her kim olurlarsa olsunlar, kendimizi garan
tiye almak akıllıca olacaktı . 

"Siz söyleyene kadar , o silah sesinin, bir tür
lü yakalayamadıgımız geyiklerden birine atılan 
tüfekten geldigini sanıyordum, ta ki siz bana bir 
daha göreceğime pek inanmadıgım zavallı 
Stop'umun başına gelenleri söyleyene kadar. . .  
Evet . . .  Demek ona ateş etmişler . . .  " 

"Yabancı bir kurşunla yaralanmış," dedi Ben 
Raddle , "kendini güçlükle sürükleyerek tek başı
na geldigini gördüğümüzde, benim neler hisset
tigimi düşünsen! .  . .  Akşamın onu olmasına rag
men senin geri dönmemen üzerine korkunç en
dişelere kapıldım! .  . .  Sen ve Neluto'nun saldırıya 
ugradıgınızdan, bu arada Stop'un yaralandıgm
dan başka pe düşünebitirdim ki ! . . .  Ah ! 
Summy! . . .  Summy! . . .  Seni buralara sürükleyenin 
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ben olduğumu düşündükçe . . .  " 

Böyle konuşurken Ben Raddle hiç de gizle
rneye çalışmadığı bir duygunun pençesindeydi . 
Summy Skim, kuzeninin neler hissettiğini anla
dı, böyle maceralara atılarak üzerine çöken so
rumluluğun farkındaydı Ben Raddle ! .  . .  Summy 
Skim onun elini tutarak şunları dedi: 

"Ben . . .  sevgili Ben, olan oldu bir kez ! Kendi
ni hiçbir şey için suçlama, durum ne kadar kö
tüleşse de, umutsuz bir halde değiliz. Umarım 
kendimizi kurtarırız ! "  

lzci ile el sıkıştıktan sonra, Summy Skim hi
kayesine devam etti: 

"Doğudan, yani kampa dönmek için izleme
miz gereken yönden silah sesinin geldiğini duyar 
duymaz, Neluto'ya beni takip etmesini söyledim 
ve kolayca fark edilebileceğimiz o açıklığı aceley
le terk ettik. 

"Zaten sesler geliyordu, çok ses vardı , bir 
grup adamın bize yaklaştığı besbelliydi .  

"Fakat her ne kadar fark edilmek istemesek 
de, bu grupta kimler olduğunu da bilmek isti
yorduk, nedenini tahmin edersiniz! .  . .  Bu adam
ların burada ne işleri vardı? . . .  Golden Mount'tan 
bir saatlik yürüyüş mesafesindeydiler ! .  . .  Volka
nın varlığını biliyorlar mıydı? . . .  Ona doğru mu 
gidiyorlardı? . . .  Bizden daha mı kalabalıktılar? . . .  

"Kısa süre sonra ormanın içieri iyice karara-
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caktı .  Zaten bu maceracıların ellerine düşmernek 
için , akşamın ilerleyen saatlerinde yola koyul
mak üzere beklemenin daha iyi olacağına karar 
verdim. . .  Bir kere ormanı n sınırına vardıktan 
sonra, volkanın alevleri b�ze yolu gösterecekti . . .  

"Düşünerek kaybedecek vaktimiz yoktu .  
Grup yaklaşmaktaydı. . .  Derenin yakınındaki o 
açıklıkta mola verecekleri kesindi . Hemen on 
adım ötedeki sık bir çalılığın arkasına atladık.  
Yüksek otlar ve çalıların arasına saklanmış oldu
ğumuz için yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya 
değildik, fakat önemli olan, onları hem görebili
yor hem de duyabiliyorduk. 

"Grup hemen belirdi . Elli kişiydiler, otuzu 
Amerikalı , yirmisi de Kızılderili'ydi .  

"Yanılmamıştım. Gece için orada kamp kur
dular ve işe, yemek pişirmek için ateş yakınakla 
başladılar. 

"Neluto da, ben de adamlardan hiçbirini ta
nımıyorduk. Ağaçların altına bıraktıkları tüfekle
ri ve tabancalan vardı. Aralarında pek konuşmu
yariardı ya da bizim duyamayacağımız kadar al
çak sesle konuşuyorlardı . "  

"Peki ya  Hunter . . .  Malone? . . .  " dedi Ben 
Raddle. 

"On beş dakika sonra geldiler," diye devam 
etti Summy Skim, "yanlarında bir Kızılderili ve 
1 2  ?'nin ustabaşısı vardı . "  
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"Ah ! Neluto da, ben de onları hemen tanıdık. 
Evet ! .  . . Bu serseriler Golden Mount yakınlarına 
gelmişlerdi ve kendileri gibi maceracılardan olu
şan çete de onlara eşlik ediyordu . . .  " 

"Burada ne işleri var?" diye sordu lzci. "Gol
den Mount'un varlıgından haberleri var mı? . . .  
Başka madencilerin burada olduklarını biliyorlar 
mı? . . .  " 

"Ben de kendime bu soruları sordum sevgili 
Bill , "  diye cevap verdi Summy Skim, "ve sonun
da hepsinin cevabını da aldım."  

Bu anda lzci, Summy Skim'e susmasını işaret 
etti . Dışarıda bir gürültü duymuştu ve çadırdan 
çıkıp etrafı kolaçan etti . 

Gürültüyü adamlarından biri kanalı geçerken 
yapmıştı. Bu enlemlerde sabahın çok erken saat
lerinde söken şafagın ilk renkleri gözükıneye 
başlamıştı. 

Geniş düzlük ıssızdı . Gecenin sessizligini ho
murtularıyla bozan daga dogru hiçbir grup yak
laşmıyordu. Köpek de tedirgin degildi, çadırın 
bir köşesinde yayılmış yatıyordu. 

Bunun üzerine lzci içeri girerek Ben Raddle 
ile kuzenine hiçbir şey olmadıgını söyledi. 

Summy Skim şöyle devam etti : 
"lki Teksaslı tam da açıkhgm kıyısına, bizim 

arkasında saklanmakta oldugumuz çalılıgın on 
adım yakınına oturdular. Böylece söylediklerini 
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duyabiliyordum, öncelikle yolda rastladıkları bir 
köpekten bahsettiler, fakat ona ateş ettiklerini 
söylemediler. 'Ne garip bir rastlantı ! '  dedi Hun
ter. 'Evet ! Garip . . .  Ormanın ortasında! . . .  Burala
ra kadar tek başına gelmiş olamaz . . .  Dawson
City'den bu kadar uzaklara . .  .' 'Avcılar ! '  diye ce
vap verdi Mal one, 'buna şüphe yok! . . .  Peki nere
deler? Köpek onlara ulaşabilmiş midir? Şu yöne 
doğru kaçıyordu . .  . '  Malone bunu söylerken ko
lun u batıya doğru uzattı . . .  'Köpeğin avcılara ait 
olduğunu da kim söyledi? . . . ' diye haykırdı Hun
ter. 'Birkaç hayvanın peşinden ta buralara kadar 
gelinmez! '  'Ben de senin gibi düşünüyorum 
Hunter,' dedi Malone. 'Etrafta yeni altın yatakla
rı peşinde olan madenciler var. . .  Yukarı Damini
on'da da dolandıklarını uymadın mı? . . . '  'Evet ,' 
diye cevap verdi Hunter, 'lanet olası Kanadalıla
rın, işletme hakkının sadece kendilerine ait ol
duğunu iddia ettikleri şu zengin madenler! . . .  Fa
kat bir kere biz elimizi atalım, bakalım onlara ne 
kalacak! . .  .' 'Bir elekhk bile kalmayacak! '  diye 
karşılık verdi Malone, korkunç küfürlerle kanşık 
kahkahalar patladı. . .  " 

"Peki Golden Mount'tan bahsettiler mi? . . . "  
diye sordu Ben Raddle .  

"Evet , "  diye cevap verdi Summy Skim, "çün
kü Hunter bir süre sonra şunu dedi : 'Zaten Kızıl
derililerin sık sık bahsettikleri ve bizim rehber 
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Krasak'ın da yerini bildiği Golden Mount bura
dan uzakta değil , Kuzey Buz Denizi kıyısında. 
Barrow Burnu'ndan Hudson Körfezi'ne kadar kı
yıyı dolaşacağız, eninde sonunda onu buluruz! '" 

Mühendis düşüncelere daldı .  Korktuğu başı
na gelmişti . jacques Laurier, Golden Mount'u bi
len tek kişi değildi. . .  Bir Kızılderili, Krasak saye
sinde Teksaslıların da haberleri vardı ve okyanus 
kıyılanm dolaşmak zorunda kalmadan kısa süre 
sonra tam yerini öğreneceklerdi ! .  . .  Içinde kamp 
kurduklan ormandan dışan adım atar atmaz, 
volkanı fark edeceklerdi ! . . .  Kraterin üstündeki 
dumanlan ve alevleri göreceklerdi . . .  Bir saat 
içinde Golden Mount'un eteklerine varmış ola
caklardı; ya Forty Miles Creek'teki eski komşula
nnın burada kamp kurduklarını gördüklerinde 
neler olacaktı? 

"Hunter'ın adamlan çok mu kalabalıklar? . . .  " 
diye sordu mühendis Summy Skim'e. 

"Elli kadar silahlı adam," diye cevap verdi 
Summy Skim, "Klondike'ta pek az bulunan dü
rüst insanlardan da değiller samnm! . . .  " 

"Eminim öyledir; bütün bunlardan çıkartıla
cak sonuç, durumumuzun ciddi olduğu ! "  dedi 
Iz ci. 

Toplantılan , Bill Stell'in bu sözüyle s o n a  nı l ı 

Geceleyin kampın güvenliği için tedh i ı . ı l ı ı ı ı ı w. 

tı , gün ağarana kadar hiçbir  olay ı ı l ı ı ı . u l ı  
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SAVUNMA 

İzci'nin dedigi gibi durum ciddiydi . 

Hunter ormanın doğusundaki açıklığı aşar aş

maz Golden Mount'u fark edeceğine göre, burası

nın Teksaslı çete tarafından keşfedilmemesi müm

kün olabilir miydi? . .  Zaten Summy Skim'in adını 

duyduğu şu Krasak onlara rehberlik etmiyor muy

du? . . .  Porcupine'ın kaynağını geçtikten sonra bu 

tarafa yöneldiklerine göre okyanus kıyılannı dolaş

malan gerekmeyecekti . Eğer lzci'nin Dawson

City'den Mackenzie'nin ağzına kadar izlediği yol

dan gitselerdi, yirmi dön saat önce uzaktan görül

müş olacaklardı ve doğrudan doğruya Golden Mo

unt'a geleceklerdi. Demek ki büyük nehrin sağ kı

yısındaki Fon Yukon'dan, batı yönünden gelmiş

lerdi . 

Çete elli kişiden oluşuyordu, oysa Ben Raddle 

ile arkadaşlan sadece yirmi kişiydiler. Fakat ölene 

dek çarpışmaya kararlı olsalar da cesaretlerinin te

lafi ederneyeceği sayısal bir zayıflık söz konusuy-
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du. 
Öyleyse olaylann gelişmesini beklemekten baş

ka yapacak bir şey yoktu ve uzun süre beklemele

ri de gerekmeyecekti . En fazla kırk sekiz saat için

de , belki de hemen o gün Hunter Golden Mount'a 

varacaktı . Mackenzie kampını terk etmeyi, Klondi

ke yoluna koyulmayı, Teksaslılar karşısında geri 

adım atmayı akıllanna bile getirmiyorlardı . lzci 

bunu arkadaşianna teklif edemezdi : Kabul etmez

lerdi . Bu volkanik altın yatagının ilk işgal edenleri 

olarak yasal sahipleri degiller miydi? . .  Direnmeden 

burayı o haydutlara bırakmayacaklardı . Summy 

Skim bile , bilge Summy Skim bile geri çekilmeyi 

kabul etmezdi . . .  Önce Vancouver gemisindeki, da

ha sonra Fony Miles Creek madenierindeki kaba

lıklannı unutmadıgı Hunter karşısında geri çekil

ıneyi kabul etmezdi . Aralannda halledilmesi gere

ken bir mesele vardı ve madem ki karşısına bir fır

sat çıkmıştı, bunu kendisi halledecekti . 

Teksaslılar dagın eteklerine geldiklerinde neler 

olacaktı? Bill Stell'in aklından geçenler ve bir gün 

önceki konuşmaya devam ederken Ben Raddle'a 

söyledikleri şunlardı: 

"Sanınm birkaç saat içinde çetenin Golden Mo

unt'a yöneldigini görecegiz. Vardıklannda Hunter 

ya orada duracak, ya da dagın eteklerinden geçe

rek Mackenzie kıyısında kamp kuracak, tıpkı bi

zim yapngımız gibi. . .  " 
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"Sanırım Teksaslılar önce Golden Mount'a tır
manınayı isteyecekler . . .  " dedi mühendis. "Tıpkı bi
zim gibi ,  tepede altın külçeleri ve alımlı kuvars 
olup olmadıgını ögrenmek isteyecekler!" 

"Kesinlikle ," diye cevap verdi lzci . "Fakat kra
teri inceledikten, buharlar ve alevler arasında içeri 
inilemeyecegini gördükten sonra geri dönecekler 
ve işte sorun da bu : Ya yakındaki püskürmenin 
gerçekleşmesini, ya da bitmesini bekleyecekler. 
Her durumda kamp kurmak zorunda kalacaklar." 

"Geldikleri gibi ve geldikleri yere gitseler!" diye 
haykırdı konuşmaya katılan Summy Skim. "Onla
rın yapacagı en akıllıca şey bu olur . . .  " 

"Akıllıca düşünemezler," diye açıkladı Ben 
Raddle , "bundan emin olabilirsin . .  . "  

"Zaten ben de eminim Ben. Fakat bizim yaptı
gımız gibi volkanı püskürmeye zorlamak bu serse
rtlerin aklına gelmez . .  . "  

"Olsun Summy, beklerler . .  . "  
"Ve beklerken de yakınlarda kamp kurarlar," 

diye ekledi lzci, "hem zaten unutmayalım ki, or
mandaki köpegin varlıgından şüphelenmişlerdi. . .  
Mackenzie Deltası'ndan onlardan önce madencile
rin geçip geçmedigini ögrenmek isteyecekler ve 
halice kadar giderek izlerini arayacaklar . . .  " 

"Kısa sürede de bizim kampımızı keşfederler ve 
bizi buralardan kovmaya çalışırlar, ben de Hun
ter'ın suratını tekrar görürüm! .  . .  " diye cevap verdi 
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Summy Skim. "Tamam, eger Amerikan ya da Fran
sız usulü iyi bir düello -seçimi ona bırakacagım
bu işi bitirirse şeflerinden sonra çeteden de kurtul
muş oluruz! . . .  " 

Bu söyledikleri tabii ki gerçekleşmeyecekti, 
çünkü Teksaslılar oldukça kalabalıknlar ve bun
dan yararlanmasını bilecekler; böylece lzci'nin 
adamlannı dagıtacaklar ya da onlan kaçırarak Gol
den Mount'un tek sahipleri olmak için çabalaya
caklardı. 

Demek ki saldınlan geri püskürtmeye hazır ol
mak gerekiyordu ve muhtemel bir saldınya karşı 
her türlü önlem alındı. 

tık önce, Bill Stell yük arabalannı Rubber Cre
ek ile dag arasındaki dirsege çektirdi. Hayvanlar 
ise açıktaki otlaklardan toplandılar ve otlann bir
kaç günlük beslenmelerine yetecegi, kanalın yüz 
elli adım ötesindeki agaçlann altına götürüldüler. 
Her ne pahasına olursa olsun, onhi.n korumak ve 
kışın ilk soguklanndan önce Klondike'a geri dönü
şü garanti altına almak gerekiyordu. Gece kanalın 
ötesinde tekrar kurulmak üzere çadırlar söküldü. 
Zaten bu kanal aralanndaki savunma hattı olacak
tı. Derenin sulan burayı agzına kadar doldurdu
gunda, ateş edilirken saldırganlann geçmeleri zor 
olacaktı. 

Kampın istila edilmesini engellemek gerekirse , 
Ben Raddle Rubber Creek kıyısına son kazma dar-
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besini vurduracaktı. Yine de Hunter Golden Mo

um civarlannda oldugu sürece püskürmeyi tetikle

mek iyi bir fikir olmadıgından, bekleyeceklerdi . 

Silahlar savunma için hazırlandı . Ben Raddle , 

Summy Skim, Lorique , Bill Stell ve Neluto'nun ka

rabinalannı saymazsak, kafiledeki yirmi adamın on 

ikisi tüfek, tabanca ve bıçakla silahlanmıştı. 

Dogal olarak avcılar avianmaktan vazgeçecekti, 

fakat balıkçılar erzaktan tasarruf etmek için derede 

ya da kıyıdaki koylarda avlanmaya devam ettiler. 

Kanal çalışmalannın da hiç kesintiye ugrama

dıgını söylemeye gerek yok. Dagın eteklerine dog

ru ilerleniyordu. Dere ile dagın yamacına açılan tü

nelin agzı arasındaki bütün mesafe bonuca kanalın 

dolması gerekiyordu . Fakat mühendis duyulma ih

timaline karşı anık dinarnit kullanmayacaktı. Fi

şekler, kraterin hacasım hala tünelden ayıran çepe

rin delinmesi için kullanılacaktı . 

Bu arada püskürme yaklaşıyor gibi gözükmü

yordu . Dipten gelen gürültüler anmıyordu. Alev

lerle buharlar yükseklik ya da yogunluk kazanmı

yordu . Golden Mount'un tam anlamıyla püskür

mesinden önce haftalar, aylar geçebilirdi. 

lzci ve adamlan bütün gün tetikte beklediler. 

Kampın en iç kısımlanndaydılar. Onlan görebil

mek için Rubber Creek'in sol kıyısına ve hatta 

Mackenzie Deltası'nın sının olan batı koluna kadar 

yaklaşmak gerekirdi. 
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Yine de pek çok kereler Ben Raddle ve Summy 
Skim, Bill Stell ve Lorique geniş ovayı gözlem.eye 
gittiler. Şüpheli hiç kimse görmediklerinden,  da
gm eteginin ucuna, iyice doguya kadar ilerlediler. 

Bir buçuk fersah ötede ormanın ilk agaç sırası 
ufku kaplıyordu. 

Ova ıssızdı. Ne bir insan, ne de hayvan vardı 
etrafta. Deniz kıyısında da hiç kimse gözükmüyor
du, oysa haydut çetesi kıyı yı izleyerek ilerliyor ola
bilirdi. 

"Demek ki Teksaslılar henüz ormandan çıkma
dılar . . .  " dedi lzci. 

"Evet, batıya yöneldiler . . .  " diye devam etti 
Summy Skim. 

"Buna inanamıyorum," diye cevap verdi mü
hendis. "Rehberleri Golden Mount'un yerini bili
yor, ormanın kıyısından dagı fark etmiş olmalıydı
lar. Hala senin gördügün yerde kamp yapıyor ola
bilirler Summy . . .  " 

"O zaman hiç aceleleri yok demektir Ben! . . .  " 
"Belki de onlardan önce başka madencilerin 

geldigini tahmin ettiklerinden işe koyulmadan du
rumu anlamak istiyor olabilirler ve yarın gece Gol
den Mount'a kadar ilerleyebilirler . . .  " 

"Mümkün," dedi Ben Raddle , "çünkü fark et� 
m emiş olmaları imkansız . . .  " 

"Yine de her türlü sürprize karşı hazırlıklı ola
cagız ! "  dedi Bill Stell. 
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Ben Raddle , Summy Skim, lzci ve Lorique son 
bir kez ovanın ıssız oldugunu gördükten sonra 
kampa geri döndüler ve akşam oldugunda Bill S te ll 
gece için bütün önlemleri almıştı . 

Gece sakin geçti. Fakat Summy Skim her za
manki alışkanlıgıyla deliksiz bir uyku çekmiş olsa 
da, Ben Raddle ancak birkaç saat kestirebildi. En
dişe ve öfke arasında gidip geliyordu. Öfke, çünkü 
tam hedefine ulaşmak üzereyken şans ona sırtını 
dönmüştü. Endişe, çünkü Golden Mount için çar
pışmak gerekecekti, fakat Hunter'ın çetesiyle başa 
çıkabilecekler miydi? Omuzlannda hissettigi bu 
sorumlulugu kaldırabilecek miydi? . . .  

Mackenzie Nehri'nin agzına yapılan bu keşif 
gezisine sadece o istedigi için kalkışılmamış mıy
dı? . . .  Sonu pek de parlak olmayan bu işin başını o 
çekmiyor muydu? . . .  Summy Skim'i Dominion'un 
bu bilinmeyen topraklannda bir yıl daha geçirmek 
zorunda bırakmamış mıydı? . . .  josias Dayı'nın ölü
münden sonra Klondike'a gelip mirası almak iste
mişti, tamam. Summy Skim'in de ona katılması 
dogaldı, bu da tamam. Forty Miles Creek'e gelince, 
1 29 numaralı madeni işletme ve buradan kazanç 
elde etme istegine engel olamamıştı, evet, bu da bir 
ölçüde anlaşılabilirdi , Summy Skim'in mantıklı 
ögütlerini de dinlememişti, bu da bir yere kadar 
kabul edilebilirdi ! . . .  Fakat depremden ve sel baskı
nından sonra, Klondike'ın sınır bölgesindeki bü-
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tün madenierin yok olmasından sonra mantık ne
yi emrediyordu? Maden işletmeciligi işinden son
suza kadar vazgeçmeyi ve kış bitip tamamen iyileş
ükten sonra Dawson-City'yi hemen terk etmeyi, 
kutup denizlerine kadar gitmeyip, Montreal yolu
na koyulmayı ! . . .  

Ben Raddle'ın, jacques Laurier ile karşılaşması, 
Fransız'ın ona Golden Mount'un yerini söylemesi 
ne büyük bir şanssızlıktı! Fakat sadece ona ait ol
dugunu sandıgı bu sırn kullanmak istemesi de kö
tü bir şanstı, şimdi ise başkalan da biliyordu ve bir 
grup maceracı bunu elinden zorla alacaktı! 

lşte Ben Raddle nöbetçilerin sesini bekleyerek 
uykusuz geçen saatler boyunca kendi kendine 
bunlan söylüyordu. tki üç kez kampın etrafını 
kontrol etmeye gitti. 

Kafile , ciddi bit tehlike ile karşı karşıyaydı.  
Hunter'ın saldınsına karşı koyabilmeleri çok zor
du, ikiye karşı birdiler. Öyleyse kovulmadan bura
lan onlara bırakıp gitmek daha akıllıca olmaz mıy
dı? . . .  Teksaslılar henüz gözükmedigine göre bu ge
ce kampı toplamak, arabalan Dawson-City'ye sür
mek kolay olurdu ve böylece gün dogdugunda 
kafile görüş alanlanndan çıkmış olurdu ! .  . .  Fakat 
bu keşfin getirisinden vazgeçmek, bu kadar çaba, 
bu kadar yorgunlugun boşa gitmesi ve üstelikte de 
başandan bir gün önce . . .  Hayır! Ben Raddle asla 
gitme emrini veremezdi ve adamlan da zaten o em-
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re boyun egmezdi! 

Sabahın beşinden itibaren Golden Moum'un 

batı yamacına gitmeden, Ben Raddle ve Izci kana

lın yüz kulaç kadar ötesine gittiler. Fakat yeni bir 

şey görerneden geri döndüler. 

Hava güzel olacak gibi gözüküyordu , baromet

re de normalin üstündeydi. Sıcaklık hayli yüksek

ti, açıklardan gelen serin bir rüzgar şiddetini yitir

mişti . Rüzgarcia kraterin dumanlan güneye dogru 

uçuşuyordu. Fakat mühendis ve Bill Stell bir gün 

önceki kadar yogun olmadıgını gördüler, o kadar 

siyah da degillerdi . 

"Acaba volkanik hareketler yavaşlıyor mu? . . .  " 

diye sordu Ben Raddle . 

"Krater sönerse , bu işimizi ne kadar da kolay

laşnnr . . .  " diye cevap verdi Izci . 

"Tabii Hunter'ınkini de, "  diye karşılık verdi 

mühendis. "Yine de işimize hiç ara vermeyelim ve 

kanalı tamamlayalım." 

"Bugün biter Bay Raddle . "  

"Evet Bill , derenin girişini ve tünelin dibindeki 

duvan delmekten başka bir iş kalmaz. Zamanı gel

diginde de bunu yapanz, uygun koşullara baglı . "  

Böylece işçiler işe koyuldu; son kazma darbesi

ni vurmak ve son kürek topragı atmak birkaç saat 

aldı. Kanal üç yüz ayak, tünel de altmış ayak ol

muştu, artık derenin sulan Golden Moum'un ba

casına verilebilirdi. 
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Yemekten sonra, kampm etrafında nöbet tut

mayı ihmal etmeyerek bir süre dinlenebilirierdi. 
ögleden sonra Neluto ovada biraz dolandı. Ya

rası neredeyse tamamen iyileşmiş olan Stop da ona 

eşlik etti . Eger Hunter'ın adamlanndan biri, tek ba

şına dagın eteklerine kadar gelirse, bu zeki hayvan 

onu izini sürebilirdi. 

Saat üçe dogru, Ben Raddle ve Summy Skim 

derenin kıyısını, sulann akıtılacagı yeri gözlemle

yerek vakit geçirirken birden dikkat kesildiler. 

Neluto ve Stop'un uzaklaştıklan yönden havla

malar duyuldu. 

"Ne var?" diye haykırdı lzci. 

"Herhalde köpegimizin yakaladıgı bir av hayva

nı, "  dedi Ben Raddle. 

"Hayır," diye cevap verdi Summy Skim, "böyle 

havlamazdı. . .  " 

"Gel !"  diye karşılık verdi mühendis. 

Daha yüz adım atmamışlardı ki, Neluto'yu bü

yük bir telaşla geri dönerken gördüler. 

Birkaç dakika sonra Kızılderili yüksek sesle ba

gınyordu: 

"Dikkat. . .  Tehlike ! "  

Ben Raddle, lzci ve Summy Skim'in yanına gel-

diginde : 

"!şte geliyorlar," dedi. 

"Hepsi mi? . . . "  diye sordu Bill Stell .  

"Hepsi ," diye cevap verdi Kızılderili . 
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"Ne kadar uzaktalar?" diye sordu mühendis. 
"Volkandan yedi sekiz yüz adım ötedeler Bay 

Ben. " 
"Seni gördüler mi? . . . "  diye sordu Summy Skim. 
"Sanmıyorum," diye cevap verdi Neluto, "fakat 

ben onlan iyice gördüm . . .  Atlanyla ve arabalanyla 
birlikte grup halinde ilerliyorlardı . .  . "  

"Nereye dogru? . .  . "  diye devam etti lzci. 
"Dereye dogru. .. " 
"Havlamalan duydular mı?" diye sordu 

Summy. 
"Hayır. . .  bu imkansız . . .  çok uzaktaydılar . .  . "  
"Kampa dönelim," diye emir verdi Ben Raddle , 

"savunmaya geçelim. "  
Birkaç dakika sonra dördü birlikte kanala ulaş

mışlardı, dereyi aşarak agaçlann altına saklandılar. 
Hunter, Malone ve çeteleri, Golden Mounı'a 

vannca duracaklar mıydı? . . .  Buraya yerleşecekler 
miydi, yoksa Mackenzie Halid'ne kadar ilerlemeye 
devam mı edeceklerdi? . . .  

Bu ikinci ihtimalin gerçekleşmesi kesinlikle da
ha mümkündü. Onlar da ihtiyaç duyduklan birkaç 
günlük kamp için tatlı suyu olan bir yer arayacak
lardı . Golden Mount'un batısındaki düzlükte hiç 
dere yoktu ve Hunter büyük nehrin kısa bir mesa
fe sonra okyanusa döküldügünü bilmiyor olamaz
dı. Öyleyse halice yönelecek demekti . O zaman ka
nal dikkatini çekecek ve agaçlann altındaki kampı 
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keşfedeceklerdi. . .  
Ben Raddle ve arkadaşlan çok yakındaki bir 

saldınnın tehdidi altındaydılar ve savunma için 
yerlerini aldılar. 

ögleden sonra sakin geçti . Ne Teksaslılar, ne 
de adamlanndan biri Ruhher Creek civarlannda 
gözüktü. 

Bundan çıkanılacak sonuç Humer'ın, Golden 
Moum'un eteklerinde bir mola yeri seçtigi miy
di? . . .  Oysa bu alan uzun süre konaklamak için uy
gun degildi. 

"Dagın eteklerine yerleşmeden önce Hunter 
volkana tırmanmak istemiş olabilir . . .  " dedi lzci . 

"Bu gerçekten de mümkün," diye cevap verdi 
Summy Skim. "Krateri incelemesi gerekmez mi? . . .  
Içinde altın külçesi olup olmadıgını , püskürmenin 
ne durumda oldugunu görmek istemez mi? . . .  " 

Öne sürülen fikir dogruydu ve Ben Raddle da 
başını saliayarak onayladı .  

O gün, Teksaslılar kampa ulaşmadan tamam
landı . Öyleyse ertesi gün Mackenzie'nin yakınlan
na yerleşecekler miydi , yoksa Golden Moum'a tır
mandıktan sonra mı geleceklerdi? Böyle düşün
mek için haklı nedenleri vardı. 

Yine de her türlü ihtimale karşı hazır olmak 
için lzci ve arkadaşlan bütün gece savunma duru
munda, uyanık kalmaya karar verdiler. Dönü�üııı 

lü olarak kanalı derenin kıyısından geçı i l e r  ve 
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eteklerini görebilecek biçimde dagın eıeginde nö

bet tuttular. 

Saat on bir buçuga kadar hava, dereye yönele

cek olan kişileri görebilecek kadar aydınlıktı ve sa

at ikide şafagın ilk ışıklan belirecekti. 

Bu kısa süren gece. boyunca hiçbir şey olmadı 

ve güneş dogdugunda durum bir gün önceki ile 

aynıydı. 

Gündüz Hunter ve Malone'un volkanın tepesi

ne çıkıp çıkmayacagını ögrenmek önemliydi. On

lara gözükıneden onlan görmek mümkün olacak 

mıydı? . . .  

Güneye inilemezdi .  Bu yönde ovada, altına 

saklanılabilecek agaç yoktu. Rubber Creek'in ana 

akarsudan aynldıgı yere kadar geri giderek de her

hangi bir sıgınak bulmalan ve böylece Hunter ve 

Malone Golden Mount'un tepesine çıktıklannda 

onlardan saklanabilmeleri imkansızdı. 

Adamlar kratere çıktıklannda lzci ve arkadaşla

nnın fark edilmeden onlan gözetleyebilecekleri bir 

tek yer vardı. Burası , kamptan iki yüz adım kadar 

ötede, derenin sol kıyısında ve kanalın agzının aşa

gısında, yaşlı bir kayın kümesiydi. Kampla agaçlar 

arasında çalılann arkasından sürünrnek şartıyla gi

dilip gelinebilirdi. 

Sabahın erken saatlerinde Ben Raddle ve Bill 

Stell , platonun ucuna yaklaşan herhangi birinin 

kolayca izlenip izlenemeyecegine baktılar. tık tır-
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manışiarında fark ettikleri gibi burası üzerine çıkı

labilecek kadar sağlam kuvars bloklan ve senleş

miş lavlardan oluşmuştu . Altındaki yamaç sanki 

bir kale duvarıymış gibi dimdik iniyordu, dağın 

açık denize bakan yüzü de böyleydi. 

"Burası iyi , "  dedi lzci. "Ne gelirken, ne de gi

derken fark ediliriz. Eğer Hunter platoya çıkarsa, 

kesinlikle Mackenzie Halici'ni bu uçtan gözlernek 

isteyecektir . . .  " 

"Biz de burada hep bir nöbetçi bulundururuz," 

diye cevap verdi Ben Raddle. 

"Ayrıca tepeden kamp da fark edilemez, Bay 

Ben . . .  Ağaçlar altında saklanmış durumda . . .  Bütün 

ateşlerin sönmesine ve hiç duman çıkmamasına da 

dikkat ederiz . . .  Böylece sanki Hunter'ın çetesi bizi 

keşfedemezmiş gibi geliyor . . .  " 

"Bizim de istediğimiz, "  diye cevap verdi mü

hendis, "Teksaslılann, kraterin içine inmenin im

kansız olduğunu gördükten sonra planlanndan 

vazgeçmeleri ve geldikleri yere geri dönmeleri . . .  " 

"Cehenneme kadar yollan var! "  diye haykırdı 

lzci. 

Ardından ekledi: 

"Eğer isterseniz Bay Ben, siz kampa geri döner

seniz , ben çok bitkin olduğum için burada kalabi

lirim . . .  " 

"Hayır Bill , ben nöbetçi kalmayı tercih ederim . 

Gidip bütün tedbirler alınmış mı bakın ve hayvan-
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lan n uzaklaşmamasına dikkat edin . . .  " 
"Tamamdır," diye cevap verdi lzci , "Bay Skim'e 

iki saat sonra gelip yerinizi almasını söylerim . . .  " 
"Evet . . ._ iki saat sonra," diye cevap verdi Ben 

Raddle , volkanik platonun ucunu gözden kaçırma
dan bir kayın agacının altına uzanırken. 

Bill Stell , küçük koruluga, arkadaşlannın yanı
na geri döndü. Çadırlar sabahtan toplanmıştı ve 
Ruhher Creek'in Golden Mount'un yamacıyla yap
ugı açının köşesinde bir kafile bulunduguna dair 
hiçbir işaret yoktu. 

Dokuza dogru lzci'nin daveti üzerine Summy 
Skim, kayalar arasından sürünerek, sanki ava gi
dermiş gibi tüfegini omzuna asmış bir halde mü
hendisin yanına gitti. Hemen onun yanına uzandı 
ve dogal olarak ilk sorusu şu oldu: 

"Yeni bir şey var mı Ben? . . .  " 

"Hiçbir şey yok Summy . . .  " 
"T eksaslı serserilerden hiçbiri şu kayalann üze

rine urmanınadı mı? . . .  " 
"Hiç kimse görünmedi. "  
"Halbuki bir iki tanesini aşagı indirmek hoşu

ma giderdi ," diye karşılık verdi Summy Skim, için
de iki kurşun bulunan karabinasını göstererek. . .  

"Bu mesafeden mi Summy? . . .  " diye sordu mü
hendis. 

"Gerçekten de . . .  haklısın . . .  biraz fazla uzakta ve 
fazla yukanda."  
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"Zaten Summy, ustalık degil temkinlilik gereki
yor. Çeteden bir adamın eksilmesi, onlan bizim 
için daha az tehlikeli hale getirmez ve eger fark 
edilmezsek, Hunter ve adamlan yapacak birşeyleri 
olmadıgını anladıktan sonra kendi kendilerine gi
derler. " 

Bu, Ben Raddle'ın umuduydu, fakat gerçekleş
mesi pek de mümkün degildi! 

Birkaç dakika sohbet ettikten sonra -o sırada 
saat dokuzdu- Ben Raddle kampa geri dönmek 
için kalktı. 

"Dikkat et Summy," dedi, "eger Teksaslılan gö
rürsen, fark edilmemeye çalışarak hemen gelip bi
ze haber ver . . .  " 

"Tamam Ben."  
"Senin yemek yiyebilmen için lzci yerini alma

ya gelecek. . .  " 
"Bill Stell olmazsa Neluto gelebilir," diye karşı

lık verdi Summy Skim, "çünkü bu cesur arkadaşı
mıza sonuna kadar güvenebiliriz. Kanal gibi gözle
ri var . . .  eee ne de olsa Kızılderili gözleri ! "  

Ben Raddle, kampa açılan kayalann arasına 
varmıştı ki, Summy Skim aniden kolunu kavradı: 

"Bekle ," dedi. 
"Ne var? . . .  " 
"Bak . . .  yukanya bak!" 
Mühendis gözlerini Golden Mounı'un plaıosu

na çevirdi. 
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Önce bir adam, ardından ikincisi belirdi. 
"Onlar . . .  onlar! . .. " diye tekrarladı Summy Skim 

kolunu uzatarak. 
"Evet . . .  Hunter ve Malone !"  diye cevap verdi 

Ben Raddle agaçlann arasına hızla dalarak. 
Gerçekten de Teksaslılardı, herhalde birkaç 

adamlan daha platonun üzerindeydi. Büyük ihti
malle kraterin durumunu gördükten sonra dogu 
tarafını, özellikle de Mackenzie Deltası'nı oluştu
ran o dev akarsu agını gözlernek için dolaşıyorlar
dı. Eger kışın ilk soguklanyla buraları terk etmek 
zorunda kalana kadar volkanın püskürmesini bek
lerneye karar verirlerse, kampı buraya taşımayı akıl 
edeceklerdi. 

"Ah şu serseriler!" diye mınldandı Summy 
Skim. "Onlar için sakladıgım iki kurşunuro var, 
keşke bu mesafeden yetiştirebilseydim! Hunter ile 
aramızdaki mesele artık onur meselesi. . .  Evet! 
Forty Miles Creek felaketi olmasaydı, bu iş çoktan, 
hem de lehime kapanmış olacaktı ! "  

Fakat Summy Skim'in şimdi ilgilenmesi gere
ken şey bu degildi ve Ben Raddle bir sene önce 127 

ve 129 numaralı madenierde neler oldugunu aklı
na bile getirmiyordu. Tek ilgilendigi, bu iki ada
mın Golden Mount'u elinden almaya gelmiş olma
larıydı. Ve sonuçta başka bir nedenle olsa da H un
ter ve Malone için duydugu nefret, Summy 
Skim'inkiyle aynıydı. 
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Yaklaşık yanın saat boyunca, Teksaslılann pla

tonun üzerinde gidip gelmesini seyrettiler .  Etrafı 

büyük bir dikkatle inceledikleri belliydi, bazen 

volkanın haliç tarafındaki etegini görmek için egi

liyorlardı. 

Dagın etegindeki kampı keşfettiklerini ve on

lardan önce birilerinin Mackenzie'nin agzına geldi

gini anladıklannı gösteren hiçbir belini yoktu . Yi

ne de Humer ve Malone gözlerini dikmiş, dagın 

eteklerinde akan dereye bakıyorlardı ve birkaç haf

tadır kamp kuroldugu belli olan yeri kesinlikle 

fark etmişlerdi. 

Bu sırada yanianna iki adam geldi. Bunlardan 

biri, Ben Raddle ile Summy Skim'in çok iyi tanı

dıklan 12 ?'nin ustabaşısıydı. Digeri ise daha önce 

hiç görmedikleri bir Kızılderili'ydi. 

"Şüphesiz, onlan buraya getiren rehberdir şu 

yerli . . .  " dedi mühendis. 

"Benim ormandaki açıklıkta gördügüm de oy

du!" diye cevap verdi Summy Skim. 

Onlan tepede görünce , dengelerini kaybettikle

rini, sekiz dokuz yüz ayak düştüklerini hayal etti, 

böylece her şey kolaylaşmış, belki de kendiligin

den çözülmüş olacaktı . Şeflerinin ölümünden son

ra çete buralardan gidebilirdi . . .  

Teksaslılar volkanın tepesinden aşagı düşmedi

ler, fakat bir kuvars bloku uçtan koptu. Onunla 

birlikte düşmernek için hemen geri çekildiler. 
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· Kaya düşerken yamaçtaki bir çıkınnya çarparak 

parçalandı ve parçalar da kampı gizleyen agaçlann 

arasına düştü . 

Summy Skim'in tutamadıgı çıghgına , Ben 

Raddle elini agzına kapatarak engel oldu . 

"Kapa çeneni Summy, sus ! "  

"Arkadaşlanmızdan biri ezilmiş olmasa bari! . . .  " 

Hiçbir şey olmadıgını . umuyordu. Fakat kaya-

nın düşmesi atlardan birini ürkütmüştü. Hayvan 

yulannı kopardıktan sonra küçük korulu�n dışı

na fırladı, kanala yöneldi, bir sıçrayışta aşıp ovaya 

dogru koşmaya başladı. 

Golden Mount'un tepesinden bagınşlar geli

yordu. 

Hunter ve Malone arkadaşlannı çagınyorlardı. 

Beş altı tanesi hemen te�de beliriverdi ve ha

reketlerinden artık Hunter'ın Mackenzie'nin agzı

na kendilerinden önce birilerinin gelmiş oldugunu 

bildigi anla�ılıyordu. At ancak bir kamp yerinden 

kaçıyor olabilirdi ve kamp da ayaklannın dibin

deydi. 

"Gel," dedi Ben Raddle, Summy Skim'e. 

tkisi birlikte agaçlann arasından çıkarak, kaya

lann arasından sürünerek, lzci , Neluto, Lorique ve 

arkadaşlannın kendilerini endişe içinde bekledik

leri koruluga yöneldiler. 
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SALDIRI VE SAVUNMA 

Bm Stell ve digerleri kampın keşfedilip keşfe

dilmedigini hala bilmiyorlardı. Golden Mount'un 

eteklerindeki yerlerinden, platonun ucunu göre

miyorlardı. HlJ,nter ve adamlanndan birkaçının 

tırmandıklanndan ve kaçan atı fark ettiklerinden 

haberleri yoktu. Neluto atın peşine düşmüştü ve 

çok geçmeden onu geri getirdi . 

Hepsini haberdar etti, çok yakında bir saldın

ya karşı koymalan gerekeceginden hiçbirinin şüp

hesi yoktu. 

"Kendimizi koruyacagız," dedi lzci; "b uralan 

bu Amerikan serserilerine bırakmayacagız ! "  

Sözleri büyük bir tezahüratla karşılık buldu. 

Saldı� o gün mü gerçekleştirilecekti? Bu 

mümkündü. Hunter'ın acele etmesi kendi çıkarı

na olurdu. Yine de nasıl bir kuvvetle karşılacagını 

bilmedigi için ihtiyatlı davranırdı . Harekete geç

meden bilgi edinmeye çalışacaktı. Sayıca üstün ol
maları durumunda, belki de konuşarak bir  son u -
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ca varmaya çalışacaktı .  Fakat Hunter da, Malone 

da Forty Miles Creek'teki eski komşularıyla, şid

detli tartışmalar yaşadıkları 1 29 numaranın sahip

leriyle karşı karşıya olduklarını hala bilmiyorlardı. 

Ve Hunter kendini rakibinin, Summy Skim'in kar

şısında buldugunda işler kolaylaşacak gibi gözük

müyordu. 

Summy Skim ile Neluto'nun ormanda görerek 

aktardıklanna göre Hunter'ın adamlan çok kala

balıktılar, bu yüzden lzci alınabilecek bütün sa

vunma tedbirlerini almakla ugraştı. 

Bu konuda bir süre tartıştıktan sonra mühen

dis, Bill Stell'e şunları söyledi: 

"Kampımız gizli, dolayısıyla ulaşılmaz bir ko

numda bulunuyor, bir yanımızda Golden Mo

unt'un yamacı, diger yanımızda ise Ruhher Creek 

var, Hunter ile adamlan kurşunlanmızdan koru

narak suyu geçemezler . . .  " 

"Gerçekten de öyle Bay Raddle," diye cevap 

verdi lzci , "fakat ön taraftan sadece dere ile dag 

arasındaki kanalla korunuyoruz ve ataga geçtikle

rinde yedi sekiz ayaklık bir hendek onları durdu

ramaz . . .  " 

"Hendek kuru oldugu sürece haklısın," diye 

açıkladı mühendis, "fakat agzına kadar suyla do

larsa, onu geçmek daha zor olur . . .  " 

"Buna ben de katılıyorum Bay Raddle , derenin 

kıyısını keserek kanalı suyla doldurmayı mı düşü-
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nüyorsunuz? . . .  " 

"Düşünüyorum da, e ger kanal tamamen su do

larsa . . .  " dedi Ben Raddle . 

"Daha sonra kraterin hacasım tünelden ayıran 

çeperi yıkmak istersek, agzına kadar dolu bu tü

nelde bunu nasıl başaracagız? . . .  " 

"Agzı hala küçük bir barajla kapalı olacak, 

böylece birkaç kazma darbesiyle gerektigi zaman 

hemen açabiliriz . . . .  " 

"Tamam Bay Raddle, yapılması gereken bu ve 

hemen yapılmalı . . .  Çete aşagı inene ve kampımız

da belirene kadar hala birkaç saatlik zamanımız 

var . . .  Haydi işe koyulalım!"  

Bill Stell adamlarını çagırdı ve verdikleri kara

n açıkladı. Araç gereçlerini alarak derenin kıyısına 

gittiler ve kanalın başladıgı yerde işe giriştiler. 

Yarım saat çalışmalan bir açıklık meydana gel

mesi için yetti ve bu açıklık akımıyla genişleyecek

tL Tünelin agzında baraj oldugundan, kanal ile 

dere arasındaki seviye eşitlendiginde sular durul

du. 

Kampı gizleyen agaçlann bulundugu üçgen 

alanın bütün girişleri anık kapalıydı. 

Çalışmalar devam ederken, Summy Skim ve 

Lorique Neluto'nun y
_
ardımıyla karabinalan, tü

fekleri , tabancalan ve hatta gögüs gögüse dövüş

rnek gerektiginde kullanmak üzere bıçakları ha

zırlamakta ugraşıyorlardı . Hem daha önceden ha-
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zırtanmış fişeklikler, hem de barut ve kurşun 

stokları yeterliydi. 

"Serseriler için hazınz," dedi Summy Skim, 

"hak ettikleri kurşunları onlardan esirgemeyece

ğiz . . .  " 

"Bence adamakıllı bir yaylım ateşiyle karşılan

dıklarında geldikleri gibi gidecekler . . .  " dedi Lori

que . 

"Bu mümkün Lorique, biz ağaçların arkasında 

korunaklı bir yerde olduğumuza, onlar da kanalın 

öbür tarafında açık arazide olduklarına göre, ikiye 

bir olma dezavantajını telafi etmiş olacağız. Işte bu 

sefer ıs kalamadan ateş etme şansımız olacak! .  . .  

Unutma Neluto ! . . .  " 

"Bana güvenin Bay Skim," diye karşılık verdi 

Kızılderili. 

Savunma için gerekli hazırlıklar çabucak ta

mamlandı ve etrafı gözetleyerek beklemekten baş

ka yapacak bir şey kalmadı. Golden Mount'un gü

ney eteklerini görecek biçimde kanalın önüne de 

adamlar yerleştirildi. 

Aralannda durumdan haberi olmayan kimse 

yoktu. Hayvanların geçebilmesi için tünelin ağzın

da bırakılan açıklıktan başka geçit kalmamıştı . 

Çarpışarak geri çekilmek ve buraları Teksaslılara 

bırakmak gerekirse , Rubber Creek'in sol kıyısını 

çıkarak düzlüğe varmak için ancak bu dar geçitten 

geçilebilirdi. Fakat hepsi güven duyuyordu , Hun-
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ter kanalı geçmeyi başaramayacaktı kuşkusuz. Söz 

konusu geçide çarpışma sırasında kapatılacak kü

çük bir aralık bırakarak barikat kurmak kolaydı. 

Birkaç adam dışanda nöbet tutarken, diğerleri 

de yerlerini almayı bekleyerek ağaçların altında 

yemek yediler. Ben Raddle, Summy Skim ve lzci 

de yemeğe katıldı. Bir gün önce bol bol balık av

lamışlardı ve konservetere hala neredeyse hiç do

kunulmamıştı. Bir sakıncası olmadığı için ateş de 

yakılmıştı, çünkü kamp çoktan keşfedilmişti; dal

ların arasından dumanlar yükseliyordu. 

Hiçbir olay yemeği bölmedi ve nöbetçiler çete

nin yaklaştığı haberiyle geri dönmediler. 

"Belki de serseriler bize gece saidırınayı tercih 

edeceklerdir . . .  " dedi Summy Skim. 

"Gece en fazla iki saat sürüyor," diye cevap 

verdi Ben Raddle , "bizi hazırlıksız yakalayamaz

lar . . .  " 

"Neden olmasın Ben? Belki de onların Golden 

Mount'ta olduklannı bilmediğimizi sanıyorlar

dır? . . .  Platonun üzerinde durodarken onları gör

düğümüzden haberleri yok. . .  " 

"Bu mümkün, fakat atın kaçtığını gördüler," 

dedi lzci . "Önce ormanda bir köpek, daha sonra 

ovada bir at, bütün bunlar bir kafilenin varlığını 

kanıtlıyor. Öyleyse ya öğleden sonra, ya da bu ge

ce onları karşımızda görmeyi beklemeliyiz! "  

Saat bire doğru Bill Stell baraj ı  geçti ve nöbet 
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tutan adamlann yanına gitti . 

Onun yoklugunda Ben Raddle , Lorique ile bir

likte , platonun ucunda Hunter ve Malone'u gör

dügü agaçlıga gitti . Oradan volkanın dumanlan 

çok net gözüküyordu, çünkü şiddetli burgaçlar 

oluşturarak kraterin yaklaşık elli ayak üzerine ka

dar yükseliyordu. Hatta zaman zaman birkaç da 

alev püskünüyordu. Içerideki ateş kendini daha 

şiddetle belli ediyordu. Püskürmenin fazla gecik

meyecegini, belki de birkaç gün içinde meydana 

gelecegini düşünmekte haklı mıydılar? . . .  

Bu şanlar mühendisin projesini bozabilirdi. 

Aslında volkan, lavlarla birlikte maden curufu , al

tın külçeleri , altın tozu da fırlatacaktı ve Teksaslı

lara da sadece bunlan toplamak kalacaktı. Püskür

me Hunter'ın işine yarayacaktı ; Ben Raddle bunla

nn kendisine ait oldugunu nasıl kanıtlayabilirdi? 

Fırsatı sonsuza kadar ellerinden kaçırmış olacak

lardı. Kafilenin kendi kampında hala şansı vardı. 

Fakat açık arazide üstünlük saglaması imkansızdı. 

Mühendis çok endişeli bir halde geri döndü, 

fakat bu olasılık karşısında yapacak hiçbir şey 

yoktu ! 

Vanr varmaz Summy Skim, yoldan telaşla gel

mekte olan lzci'yi gösterdi ve böylece kuzenler ba

raja kadar onu karşılamaya gittiler. 

"Geliyorlar! " diye haykırdı Bill Stell . 

"Hala uzaktalar mı? . . .  " diye sordu mühendis. 

-470-



Altın Volkanı 

"Yaklaşık yanın fersah ötedeler," diye cevap 

verdi lzci . 

"Keşfe çıkmaya vaktimiz var mı?" diye sordu 

Lorique . 

"Evet,"  dedi Bill S te ll . 

Ve dördü birlikte kanalı geçerek adamlanndan 

birkaçının nöbet tutmakta olduğu yere hızla var

dılar. 

Golden Mount'un eteklerinin sınırtadığı bu 

ova parçasını buradan fark edilmeden gözlernek 

kolaydı . 

Kalabalık bir grup, dağın etekleri boyunca iler

liyordu. Herhalde bütün çete oradaydı. Tüfeklerin 

namlulannın parladığı görülüyordu. Yanlannda 

ne at, ne de araba vardı. Teksaslılar bütün malze

melerini, iki gündür kamp kurduklan yerde bı

rakmışlardı. 

Hunter, Malone ve ustabaşı önden yürüyordu. 

Dikkatle ilerliyor, arada sırada'duruyor ve Golden 

Mount'un tepesini görebilmek için bazen yüzlerce 

adım uzaklaşıyorlardı. 

"Bir saate kalmaz burada olurlar,"  dedi Lori

que . 

"Kampımızdan haberleri olduğu kesin, "  diye 

cevap verdi Summy Skim. 

"Buraya saldırmaya geldikleri de ,"  diye eklepi 

lzci . 

"Ah şu Hunter menzilime girene kadar şurada 
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beklesem, onu bir el atışla selamlayacağım ve yüz 

adımdan bir ördek gibi parçalara ayıracağım . . .  " di

ye haykırdı Summy Skim. 

"Hayır . . .  geri dönelim,"  diye emir verdi Ben 

Raddle . 

Aslında en akıllıcası buydu, Teksaslı'nın ölü

mü diğerlerinin saidırmasına bir engel değildi . 

Ben Raddle, Summy Skim, lzci ve Lorique 

peşlerinde adamlanyla birlikte kanala geri döndü

ler. Barajı teker teker geçtikten hemen sonra, bari

katta bırakılmış aralık daha önceden ayırdıklan 

taşlarla kapatıldı . Kanalın iki kıyısı arasında hiçbir 

bağlantı kalmamıştı. 

Hep birlikte , kurşunlardan korunmak için ko

ruluğun kıyısından altmış adım geriye çekildiler, 

ateş açılacağı kesin gibi gözüküyordu. Silahlar 

doldurulmuş bekleniyordu . .  

Zaten lzci'nin önerisine göre , çetenin kanala 

yaklaşmasına izin verecekler ve geçmeye kalktığı 

anda saldıracaklardı. 

Yanın saat sonra Hunter, Malone ve arkadaşla

n dağın köşesini döndüler. Bazılan küçük adım

larla eteklerde dolanırken, diğerleri dereye kadar 

iledeyip sol kıyısından geliyordu; tüfekleri omuz

lanmaya hazır, tabancalan ise belierindeki kırmızı 

kemeriere takılmıştı . 

Ben Raddle , Summy Skim, Lorique ve Neluto 

adamiann otuz kadannı , Forty Miles Creek'teki 
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1 27 numaralı madende çalışırken görmüşlerdi ;  

yanlarındaki yirmi kadar Kızılderili'yi ise Hunter 

Circle-City'den ve Fon Yukon'dan Kuzey Buz De

nizi kıyılanna yapılacak bu sefer için toplamıştı. 

Çete , Hunter ve Malone'un durduklan kıyıya 

gelerek toplandı. 

lki Teksaslı yanlarına ustabaşını da alarak, ha

reketlerine bakılırsa oldukça ateşli bir konuşmaya 

giriştiler. Bu ağaçların arkasında bir kamp oldu

ğundan hiç şüpheleri yoktu ve ellerini bu yöne 

doğru uzatıyorlardı .  Fakat onları büyük hayal kı

rıklığına uğratan, aşılması güç bir engel olan şu 

kanaldı, altmış adım ileriden ateş açılırsa hiçbir 

şey yapamazlardı. 

Kısa zaman önce yerinden kaldırılmış olan 

toprağı, üzerindeki taze izleri görerek bu kanalın 

yakın zamanda kazıldığını da anladılar. Fakat 

hangi amaçla olduğunu anlayamamışlardı. Tüne

lin ağzı dal kümeleri altında gözükmüyordu; za

ten bu tünelin Golden Mount'un içine derenin su

lannı akıtmak için olduğu hiç akıllanna gelir miy

di? . .  

Yine de Hunter ve Malone kıyıda gidip geliyor

lar, büyük ihtimalle de burayı nasıl geçeceklerini 

düşünüyorlardı. Korulukta kimlerin bulunduğu

nu öğrenmek ya da birileri orada kamp kurmuş 

olsalar bile gitmiş olup olmadıklarını görmek için 

mutlaka koruluğa yaklaşabilmeleri gerekiyordu. 
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Bu sırada Ustabaşı yanlarına geldi ve kanalda 

kuru olarak geçilebilecek tek yer olan barikatlı ba

rajı gösterdi. 
Üçü birlikte o tarafa yöneldiler. Hiçbir geçit bı

rakmayan bu barikatı görünce , kendi kendilerine 

korulukta kesinlikle bir kamp oldugunu ve 

barikatı yıkarak o kampa ulaşabileceklt;rini söyle

diler. 

Agaçlann arkasındaki Ben Raddle ve arkadaş

lan üçlünün bütün hareketlerini izliyorlardı. Hun

ter'ın barajdaki taşlan kaldırarak bir geçit açacagı

nı anladılar. Onları durdurma zamanı gelmişti. 

"Onun kafasını kırmaktan beni neyin alıkoy

dugunu bilmiyorum! .  . .  " dedi Summy alçak sesle . 

'Tüfegimin tam da ucuna geldi . . . "  

"Hayır . . .  ateş etme Summy," diye cevap verdi 

Ben Raddle silahını indirerek. "Şefleri öldürülürse 

durmazlar, belki de ateş etmeden önce konuşmak 

daha iyidir? . . .  Sen ne dersin lzci? . . .  " 

"Her zaman deneyebilecegimizi düşünüyo

rum," diye karşılık verdi Bill Stell . "Böylece durum 

daha da kötüleşmez. . .  E ger anlaşamazsak, o za

man bakarız . . .  " 

"Yine de hepimiz kendimizi göstermeyelim . . .  " 

diye uyardı Lorique . "Hunter bizi sayamasın. "  

"Dogru," diye karşılık verdi mühendis, "ben 

tek başıma gidecegim . . .  " 

"Bir de ben . . .  " diye ekledi Summy Skim, Ben 
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Raddle'ın iki Teksaslı'nın karşısına tek başına çık

masına asla izin vermeyecekti . 

Hunter ve birkaç adamının yıkmak üzere bari

kata yaklaştığı sırada, Ben Raddle ve Summy Skim 

koruluğun sınırında belirdi. 

Hunter onları görür görmez, adamlarına geri 

çekilme işareti verdi ve bütün çete kanalın kıyısın

dan on adım geride savunmaya geçti. 

Hunter ve Malone sadece ellerinde tüfekleriyle 

yaklaştılar. 

Ben Raddle ve Summy Skim ise ellerindeki tü

feklerin dipçiklerini yere dayadılar. 

Iki Teksaslı da onları örnek aldılar ve ilk konu

şan biraz şaşkın bir ifadeyle Hunter oldu. 

"Ah!"  diye haykırdı, "siz misiniz l 29'un beye

fendileri? . . .  " 

"Biziz," diye cevap verdi Summy Skim. 

"Siz, Mackenzie Deltası'nda bulmayı hiç bekle

miyordum," diye devam etti Teksaslı. 

"Sizin de bizden sonra geleceğinizi tahmin et

miyorduk. . .  " diye karşılık verdi Summy Skim. 

"Aramızda hala halledilmesi gereken eski bir 

mesele vardı. . . "  

"Fony Miles Creek yerine burada da halledile

bilir! " 

Ve Summy Skim ile yüz yüze gelmekten duy

duğu şaşkınlık öfkeye dönüşmüş olan Hunter sila

hını doğrulttu , Summy Skim de aynısını yaptı. 
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Çete hareketlendi, ama Humer onları bir el 

işaretiyle durdurdu. Çarpışmaya başlamadan önce 

Ben Raddle'ın ne kadar adamı oldugunu bilmek 

istiyordu, gözleri boşu boşuna korulugun içierini 

görmeye çalıştı . Kafiledeki adamlardan hiçbiri 

agaçların arkasından kendilerini göstermediler. 

Ben Raddle müdahale etme zamanının geldigi

ne karar verdi ve kanalın kıyısına kadar ilerledi. 

Hunter ile aralannda on iki adım vardı, Malone 

geride kalmıştı. 

"Ne istiyorsunuz? . . .  " diye sordu Ben Raddle 

yüksek sesle . 

"Golden Moum'a niçin geldiginizi ögrenmek 

istiyoruz . . .  " 

"Bunu hangi hakla istiyorsunuz? . . .  " 

"Hak söz konusu degil, "  diye cevap verdi H un

ter, "gerçek olan şu ki Dawson-City'den seksen 

yedi mil uzaktasınız. " 

"Buraya geldik, çünkü canımız buraya gelmek 

istedi,"  diye karşılık verdi kendine hakim olmakta 

zorlanan Summy Skim. 

"Ya sizi burada bulmak bizim hiç hoşumuza 

gitmediyse?" diye karşılık verdi Humer, öfkesine 

engel olmakta güçlük çektigi sesinden anlaşılıyor

du. 

"lster hoşunuza gitsin, ister gitmesin buradayız 

ve gelmek için sizden izin alacak degiliz, kalmak 

için de izin istemiyoruz! . . .  " diye karşılık verdi 
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Summy Skim. 

"Bir kez daha soruyorum," dedi Teksaslı, "Gol

den Mount'a niçin geldiniz?" 

"Siz niçin geldiyseniz, biz de onun için geldik," 

diye cevap verdi Ben Raddle . 

"Bu yataktan altın çıkartmak için mi? . . .  " 

"Bu altın yatağı Kanada'nındır, Amerika'nın 

değil, zaten Dominion sınırlan içinde bulunuyor! "  

Tahmin edileceği gibi, yatağın hangi sınırlar 

içinde bulunduğu meselesi Teksaslılan durdura

mazdı. Hunter elini volkana doğru uzatarak cevap 

verdi: 

"Golden Mount ne Kanadalılara, ne de Ameri

kalılara aittir. O herkesindir." 

"Pekala öyle olsun,"  diye karşılık verdi Ben 

Raddle , "ne olursa olsun ilk ele geçirenindir ."  

"Söz konusu olan ele geçirmek değil. . . "  Hunter 

soğukkanlılığını yavaş yavaş kaybediyordu . 

"Ya ne? . . .  " diye sordu mühendis. 

"Önemli olan koruyabilmek," diye karşılık ver

di Hunter tehditkar bir hareketle . 

"Kime karşı? . . .  " 

"Onu tek başına işletmeye niyeti olanlara kar-

şı . "  

"Onlar da kimmiş? . . .  " 

"Biziz ! "  diye haykırdı Hunter. 

"Deneyin bakalım!"  diye cevap verdi Ben 

Raddle . 
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Malone'un bir işaretiyle pek çok silah ateşlen

di. Fakat hiçbiri Ben Raddle'a ya da Summy 

Skim'e isabet etmedi. Iki kuzen koruluğa geri ko

şarken Summy Skim bir anda dönüp tüfeğini doğ

rulttu ve Hunter'ı vurdu. 

Kendini yana atan Teksaslı kurşundan kunul

du, fakat adamlanndan biri göğsünden vurularak 

öldü . 

Iki taraf da birbirine ateş ediyordu. Fakat ağaç

Iann arkasına saklanmış olan Izci'nin arkadaşlan 

Hunter'ın adamlan kadar zor durumda değildiler. 

Izci'nin adamlan arasında birkaç yaralı olsa da, 

Hunter'ın adamlanndan birkaçı ölmüştü. 

Hunter, kendilerinin sayıca üstün olduklannı 

sandığından -ki bu doğruydu- kanalı geçip Iz

ci'nin kafilesini dağıtamazlarsa, çok kayıp vere

ceklerini anladı . 

Malone ve iki üç kişi daha barikatı zorlamak 

için baraja doğru ilerlediler. Kayalann, yığılmış 

taşların arkasında eğilerek, bir geçit açmaya çalış

tılar. 

Böylece savunmanın bütün gücü de bu nokta

ya yoğunlaştı. Eğer geçit zorlanıyorsa, eğer çete 

koruluğun sınırına kadar gelebilirse , eğer kampı 

istila ederse , karşı koymak imkansız hale gelirdi 

ve avantaj sayıca üstün olanlara geçerdi . 

Diğer taraftan Hunter adamlarını bu yoğun 

yaylım ateşi altında bırakamayacağını anladı ve 
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yere yatmalarını emretti . Kanalın kıyısına atılmış 

olan topraklar, yere yatmak şartıyla bir tür siper 

oluşturuyordu. Her ne kadar doğrudan nişan ala

bilecekleri bir hedef göremeseler de buraya sığına

rak koruluğa doğru ateş edebilirlerd
_
i .  lzci'nin 

adamlanndan iki üçünü de rasgele ateş ederek ya

ralamışlardı. 

O sırada Malone ve adamlarından ikisi yerde 

sürünerek baraja yaklaştılar. Ona ulaşmayı başar

dılar ve barikatı oluşturan kayaların arkasına sığı

narak taşlan yavaş yavaş alıp kanala atmaya başla

dılar. 

Koruluktan açılan ateşle vurulmadılar. Bunun 

üzerine her ne pahasına olursa olsun barajı aşına

lanna engel olmaya çalışan Bill Stell, onlarla göğüs 

göğüse çarpışmaya karar verdi. 

Kanal ile koruluk arasındaki altmış adımlık 

korunaksız alanı aşmak çok güçtü. Hunter ve ar

kadaşları da, barikatı geçip kampa doğru ilerler

ken, aynı tehlikeyle karşı karşıyaydılar. 

Ben Raddle lzci'ye koruluktan çıkmadan önce 

bir süre beklemesini önerdi . Malone ve adamlan

nın barikatı yı_kmaya çalışırken vurutmalan müm

kündü, diğerleri de öyle olabilirdi. Bu durumda, 

adamlannın tümünü boş yere feda etmek yerine, 

Hunter'ın geri çekilmesi şaşırtıcı olmazdı. Fakat bu 

arada kanaldan atılan kurşunlara karşılık vermek 

için baraja doğru aralıksız ateş etmek gerekiyordu. 

-479-



jules Veme 

Bu şartlar altında on dakika geçti . Barikada ug

raşanlardan hiçbiri yaralanmamıştı , fakat geçit ge

nişledikçe kurşunlar hedeflerine ulaşınaya başladı. 

Kızılderililerden biri vuruldu, geriye taşındık

tan sonra başka biri Malone'un yanındaki yerini 

aldı . 

O sırada Neluto çok isabetli bir atış yaptı. Ma

lone'a nişan alahilmiştİ ve tam gögsünden vur

muştu. 

Teksaslı yere yuvarlandı ; düşüşü çetede büyük 

şaşkınlıga neden oldu. 

"Güzel, güzel," dedi Summy Skim yanındaki 

Neluto'ya. "Çok iyi bir atıştı ! . . .  Ama Hunter'ı bana 

bırak! . . .  Bu bizim meselemiz, ben üstleniyorum!" 

Fakat Malone kaldınlarak güvenli bir yere gö

türüldükten sonra, Hunter saldırmaktan vazgeç

miş gibi gözüküyordu. Bu şanlar altında başanlı 

olmalan imkansızdı, saldırganlann hepsi teker te

ker öldürülürdü. Hunter, onlan daha çok tehlike

ye atmak istemedigi için silah seslerinin arasında 

adamlanna bagırdı. 

Bu geri çekilme işaretiydi ve çete onlan ugur

layan kurşunlar arasında yaralılannı toplayarak, 

Ruhher Creek'in sol kıyısından ilerledi , ovaya 

dogru yola koyuldu, Golden Mount'un döneme

cinde gözden kayboldu. 
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Hunter'ın kampa ilk saldın girişimi işte böy

le bitti. Bütün bunlar Hunter'a, içlerinde Malo

ne'un da bulundugu pek çok yaralıya malolur

ken, lzci'nin arkadaşlanndan sadece iki üç kişi sı

yınp geçen kurşunlada yaralanmıştı. 

Bu saldın tekrarlanacak mıydı? . . .  Nasıl tekrar

lanacaktı? . . .  Eger Ben Raddle ve adamlarının iki

ye karşı bir olduklannı ögrenseydi, kinci karakte

ri de göz önüne alınırsa, Golden Mount'un efen

disi olma tutkusuyla harekete geçmiş olan Hun

ter, kampı ele geçirmek istemeyecek miydi? 

"Ne olursa olsun serseriler geri çekildiler ve 

bugün bir daha saldırmazlar! . . .  " dedi lzci . 

"Bugün hayır. . .  fakat bu gece belki . . .  " diye 

karşılık verdi Summy Skim. 

"Eh pekala, o zaman biz de uyumayız," dedi 

Ben Raddle; "birkaç saat süren karanlık boyunca 

da Hunter kanalı aşmakta zorlanır . . .  Hatta buna 

cesaret edemeyecegini bile söyleyebilirim , çünkü 
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tetikte oldugumuzu bilecek. " 

"Fakat baraj ın barikatını saglamlaştırmak 

şart . . .  " dedi Lorique. 

"Işte biz de bunu yapacagız,"  diye cevap verdi 

Bill Stell, bu iş için adamlanndan birkaçını çagı

rarak. 

"Öncelikle çetenin kendi kampına dönüp 

dönmedigine bakalım . . .  " dedi Summy S kim. 

"Tamam," diye cevap verdi lzci . 

Ben Raddle, Summy Skim, Lorique, Bill Stell 

ve Neluto ellerinde tüfeklertyle barajı  geçtiler ve 

dagın güneydogudaki köşesine kadar gittiler. 

Oradan Teksaslıların kamp kurdugu yere kadar 

bütün ova görülebiliyordu. 

Saat altıydı ve hava hala aydınlıktı. 

Köşeye gelince ,  Ben Raddle daha öteye gitme

nin gerekmeyecegini gördü . 

Hunter ve arkadaşlan beş altı kurşun atımbk 

mesafedeydiler. Takip ediliyor olma endişesine 

ragmen, agır agır yürüyorlardı. lzci , peşlerine 

düşmenin uygun olup olmayacagını düşünüyor

du. Ama Teksaslıların, kafilede ancak yirmi kişi 

oldugunu bilmemeleri çok daha iyiydi. Zaten 

Summy Skim her ne düşünürse düşünsün, kam

pa karşı her türlü saldından vazgeçmiş olmalan 

da mümkündü. 

Çetenin yavaş adımlarla ilerlemesinin nedeni , 

yaralı taşıyor olmalarıydı. Çogu yürüyemiyordu, 
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bunlardan biri de Malone'du . 

Neredeyse bir saat boyunca lzci ve arkadaşla

n, haydutlann geri çekilmelerini seyrettiler. Hun

ter'ın Golden Mount'un eteklerini döndügünü 

gördüler ve ovanın içinden ormana yönelmedigi.

ne göre, demek ki mola yerine dönüyordu. 

Saat sekize dogru , lzci barajın barikatını sag

lamlaştırma işini bitirmişti . Iki adam burada nö

bet tutmaya başladılar, digerleri de akşam yeme

gini yemek için hep birlikte koruluga daldılar . 

Konuşmalar dönüp dolaşıp gün içinde olanla

ra geldi . Saldırdı�ı.n sonra Hunter'ın geri çekilmesi 

olayın kapanması olarak kabul edilemezdi . An

cak çete Golden Mount'u terk ederse, gerçekten 

geri çekilmiş sayılacaklardı . Eger Teksaslılar bu 

civarlarda kalmakta ısrar ederlerse , kim bilir ne 

olaylar çıkardı . . .  Püskürme kendiliginden mey

dana gelirse, volkanın fırlauıgı külçeler için çar

pışmaya gelirler miydi? . . .  

Diger taraftan T eksashlar orada oldugu süre

ce, acaba Ben Raddle kraterin içine sular akıtarak 

püskürmeyi tetikleme planına devam etmeli miy

di? . . .  

Fakat birkaç hafta sonra fırtınalan, tipisi , ka

nyla kış başlayacaktı. Ondan önce kafilenin mut

laka Dawson-City'ye geri dönmesi gerekiyordu . 

Fakat o zaman mühendis bir sonraki kışı da 

Klondike'ta geçirip, gelecek yaz Golden Mount'a 
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geri mi dönecekti? O zaman Hunter da geri gelir 

miydi, acaba onun çetesinden daha kalabalık ola

bilmek için yeni Kanadalılar ve Kızılderililer mi 

bulmak gerekecektiL . 

Acaba Ben Raddle kuzenini Montreal'e geri 

dönmeyi bir yıl daha ertelemeye ikna edebilir 

miydi? . . .  

Büyük ihtimalle Summy Skim bunu hiç dü

şünmemişti . Ister başanyla, ister başansızlıkla so

nuçlansın,  Ben Raddle ile birlikte en geç iki ay 

içinde Klondike'ı terk edeceklerine emindi. 

Akşamı hiçbir şey bozmadı. Her türlü güven

lik önlemini aldıktan sonra biraz dinlenebilmeyi 

hayal ediyorlardı . lzci , Lorique ,  Neluto barajda 

nöbet tutmayı teklif ettiler, dikkatli olacakianna 

güvenilebilirdi. 

Çadırlar kurul.du -bunun herhangi bir tehli

kesi yoktu- ardından her biri kişiligine göre rahat 

ya da rahatsız bir uykuya daldı . Fakat Ben Radd

le'ın kafası o kadar çok proje ve endişe ile doluy

du ki, mühendis uzun süre uyuyamadı . 

Ertesi sabahın erken saatlerinde lzci ve Ben 

Raddle kanalı aşarak, ovayı gözlemeye gittiler. Et

raf ıssızdı. Orman tarafından hiçbir çete yaklaş

mıyordu . Hunter'ın buralardan tamamen gitmek 

gibi bir niyeti yoktu, zaten kimse de bunu bekle

miyordu . 

"Golden Mount'un kampa bakan yamacından 
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tırmanamıyor olmamız çok kötü . . .  " dedi Bill 

Stell. "Platonun öbür tarafından onları görebilir

dik. . .  " 

"Maalesef bu imkansız Bill . . . "  diye cevap ver

di Ben Raddle. 

"Dagdan birkaç yüz adım uzaklaşmamızın 

bence hiçbir tehlikesi yok, "  diye devam etti lzci . 

"Görünürde kimseler olmadıgına göre hiç 

tehlikesi yok Bill ; fark edilirsek bile, kanala geri 

dönüp barikatı kapatacak kadar vaktimiz olur. " 

"Öyleyse gelin Bay Ben, volkanın dumanlarını 

da görürüz. Belki de daha yogundur. . .  Belki de 

krater lav püskürtmeye başlamıştır! . . .  " 

Ikisi birlikte çeyrek fersah uzaklaştılar ve mo

la verdiler. 

Kraterin agzında hiçbir degişiklik yoktu . 

Alevlerle kanşık dumanlar kraterden yükselmeye 

devam ediyordu, rüzgar tarafından da denize 

dogru savruluyorlardı. 

"Bugün olmayacak," dedi lzci . 

"Hayır,"  diye cevap verdi mühendis, "Hunter 

gitmeden volkanın püskürmesini istemiyorum . . .  

tabii giderse! "  

Tam bu anda Bill Stell Golden Mount'un di

binde bir dumanı gösterdi. 

"Evet . . .  " dedi , "hala buradalar . . .  sanki kendi 

evlerinde gibi ! .  . .  Madem ki onları buralardan 

kovmaya çalışmıyoruz, kendi kendilerine bizim 
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güçsüz oldugumuzu söyleyecekler ve söylemekte 

de haklı olacaklar! " 

Bu dogru bir akıl yürütmeydi, fakat bu sözler 

Ben Raddle'a güvence veremezdi. 

Birlikte ovaya bir kez daha baktıktan sonra, 

kanala geri döndüler ve kampa girdiler. 

ı s  Agustos'a gelmişlerdi ve Ben Raddle'ın hiç

bir sonuç elde ederneden günler akıp gittigi için 

kalbi sıkışıyordu. lzci'nin de söyledigi gibi, ay so

nunda Klondike yoluna koyulmak için geç kahn

mış olacaktı, kafile ı s  Eylül'den önce varamazdı. 

Oysa bu tarihte, kışı Vancouver'da geçirecek olan 

madenciler Dawson-City'yi terk etmiş olurdu; 

son gemiler de buzlanma başlamadan Yukon'u 

geçerdi . Ne olursa olsun geri dönüş iki haftadan 

daha fazla enelenemezdi . Ve kış erken geldigi 

takdirde Bill Stell gölleri geçmekte , Chilkoot'u aş

makta ve Skagway'e ulaşmakta çok zorlanırdı. 

Summy S kim onunla bu konuda sık sık konu

şuyordu ve yemekten sonra Ben Raddle kanalın 

kenannda dolaşırken tekrar bundan bahsettiler. 

Ben Raddle dere yatagını degiştirecekleri yeri 

inceledikten sonra baraja geri döndü. Kanalın ag

zını gizleyen dallan kaldırarak tünele girdi ve tü

neli volkanın hacasından ayıran duvara kadar sü

züldü . 

Her şeyin yolunda olup olmadıgını kendi göz

leriyle görmek istiyordu . Duvann üzerind� açıl-
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mış olan altı delige baktı , içine yerleştirilecek di

namitleri patlatmak yeterli olacaktı. Ardından ba

raj birkaç kazma darbesiyle yıkıldıgında, sular 

dagın derinliklerine akacaktı . 

Teksaslılar olmasaydı, belki de Ben Raddle 

hemen o gün püskürmeyi tetiklerdi, kim bilir? 

Zaman daraldıgına ve püskürme kendiliginden 

olmayacak gibi gözüktügüne göre , beklemenin 

ne anlamı vardı? 

Evet . . .  Mühendis bizzat dinamiti ateşleyebilir

di, fitilierin yanması birkaç dakika sürerdi, sonra 

da patlamanın ardından barajı yıkardı. Ve sonun

da yanın gün, iki saat, belki de bir saat sonra de

rinliklerde birikmiş olan buhann basıncı, volkanı 

harekete geçirirdi. 

Ben Raddle , cesur planını hemen sonuca var

dıramadıgı, son darbeyi vuramadıgı için, güçsüz

tügüne lanet ederek bu duvann önünde düşünce

lere dalmıştı . Teksaslılar çıkar saglayan ilk ve 

kuşkusuz tek insanlar olabilirdi. Dolayısıyla bek

lemek, daha da beklemek gerekliydi. . .  ve eger çe

te gitmezse, eger Hunter bu bölge kalınamayacak 

hale gelene kadar buralan terk etmezse , eger gi

dişini mümkün oldugu kadar geciktirirse, eger 

Vancouver'a geri dönmek yerine kış mevsimini 

Circle-City'de ,  ya da Dawson-City'de geçirmeye 

niyetliyse, gelecek yazın ilk günlerinde geri dön

meyi planlıyorsa? . . .  O sıralarda kendisi , Ben 
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Raddle nerede olacaktı? Buradan yüzlerce fersah 

ötede . . .  Forty Mil es Creek'ten sonra Golden Mo

unt'ta da bütün çabalarına ragmen başarısız ol

duktan sonra evine geri dönmüş olacaktı ! . : . 

lşte mühendisin kafasını bunlar meşgul edi

yordu, geçmiş ve gelecek yerine şimdiyle daha 

fazla ilgiliydi. Evet ! Hareket etmekte özgür olsay

dı , hiç tereddüt etmezdi : Hemen o gün son ham

lesini yapardı. Ve planı başarıyla sonuçlanırsa, 

eger volkan içinde biriktirdigi zenginttklerini su

narsa, degerli külçeleri arabalara yüklemek için 

yirmi dört saat yeterdi ve kafile de Klondike yo

luna koyulurdu . 

Ben Raddle bir yandan düşünürken bir yan

dan da ana bacadan gelen gürültüleri dinliyordu. 

Hamunular fazla şiddetliydi. Hatta taşların hare

ket ettigini, kayaların buhar tarafından kaldınlıp 

tekrar düştügünü duydugunu sandı. Bu beliniler 

yakında püskürme olacagının mı işaretleriydi? . . .  

O anda dışandan bagınşlar duyuldu. Hatta 

Ben Raddle kendisini çagırdıklarını sandı. Tüne

lin agzından lzci'nin sesi işitildi : 

"Bay Raddle . . .  Bay Raddle ! . . "  

"Ne oluyor?" diye sordu mühendis. 

"Gelin . . .  gelin ! "  diye cevap verdi Bill Stell. 

Ben Raddle çetenin kampa karşı yeni bir sal-

dınya giriştigini sanmıştı; tünelden sürünerek ba

raja çıktı . 
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Bill Stell'in yanına gelmiş olan Summy Skim 

de oradaydı. 

"Teksaslılar geri mi geldiler? . . .  " diye sordu 

kuzenine dönerek. 

"Evet ! .  . .  serseriler !"  diye cevap verdi Summy 

Skim, "fakat ne önden, ne de arkadan . . .  tepeden!"  

Ve elini Golden Mount platosuna dogru uzat-

tı. 

"Bakın, Bay Ben," diye ekledi lzci. 

Daha önce kanal girişini fazla zorlayamadıkla

n için Hunter ve adamlan dogrudan saldınya 

geçmekten vazgeçmişlerdi . Bu yeni girişim kafile

yi kamp yerinden aynimak zorunda bırakabilirdi. 

Volkana tırmandıktan sonra, krateri dolaşarak 

şiddetle püsküren buharlardan uzaktaki plato

nun ucuna gelmişlerdi . Kazmalada levyelerle bu

radaki kayaları, katılaşmış lav parçalannın yüz

lercesini yerinden koparmışlardı. Bu kayalar ke

nardan aşagıya agaçlan yıkarak, devirerek, top

rakta devasa çukurlar bırakarak çıg gibi düşmeye 

başlamışlardı. Hatta birkaç taş kanala kadar yu

varlanmış, suyu taşırmıştı. 

"Görüyorsun,"  diye haykınyordu Summy 

Skim, "görüyorsun . . .  Bizi kaçıramadılar, şimdi de 

ezmeye çalışıyorlar ! "  

Ben Raddle cevap vermiyordu . Arkadaşları ile 

birlikte bu taş yagmurundan korunmak için da

gm yamaçlarına sıgınmak zorunda kalmışlardı . 
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Korulukta durmak mümkün degildi , yüzlerce ka

ya kampa dogru düşüyordu . 

Hatta işçiler de buradan kaçarak, taşiann ula

şamayacagı kadar uzaga, derenin sol kıyısına sı

gınmak zorunda kalmıştı. Fakat yük arabalann

dan ikisi kınlmıştı . Yaralanmış üç adamın rlu

rumlan ciddiydi ve onlan çok gerilere taşımak 

gerekti. 

Malzemelerden geriye kalanlar ise kınk dö

küktü. Yıkılmış ve yırtılmış olan çadırlar, kınlmış 

araç gereçler, tam bir felaketti . Katırlardan iki ta

nesi de yerde ölü yatıyordu ve şaşırmış, dehşete 

kapılmış olan digerleri bir sıçrayışla kanalı geçip 

ovaya dagılmışlardı. 

Yukandan bu katliama sevinen çetenin kor

kunç bagınşlan, dehşet verici ugultulan duyulu

yordu . Kayalar hala düşmeye devam ediyor, dü

şerken kimi zaman çarpışıp parçalanıyor ve Gol

den Mount ile dere arasındaki alanı kaplıyorlardı. 

"Bütün dagı tepemizden aşagı indirecekler ! "  

diye haykırdı Summy Skim. 

"Ne yapacagız?" dedi Lorique. 

"Ne yapacagımızı bilmiyorum," diye cevap 

verdi Summy Skim , "fakat ne yapmalıydık biliyo

rum! Hunter ile hiç konuşmadan, tam kalbine bir 

kurşun sıkmalıydık!"  

Bir gün önce Teksaslı'dan kurtulabiimiş olsa

lardı , durum bu kadar tehlikeli olmayacaktı ,  çün-
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kü kampı kayalada yok etme fikrinin ondan çık

ugı kesindi. 

lzci dedi ki : 

"En azından kalanlan kurtarm'azsak yakında 

bir tek saglam malzememiz olmayacak. . .  Gidip 

arabalanmızı dere kıyısına çekelim, oraya ulaşa

mazlar! "  

'Tamam . . .  ya sonra?" diye sordu Lorique.  

"Sonra mı?" diye cevap verdi Bill Stell, "son

ra. . .  hepimiz silahlanıp bu serseriler yukanday

ken onların kamplarına gidecegiz ! Onları orada 

bekleyecegiz . . .  aşagı inerlerken üstlerine ateş aça

cagız ve arabalan da bizimkilerin yerini alacak! "  

Cesur bir plandı, fakat başanya ulaşabilirdi. 

Hunter ve arkadaşlan Golden Mount'tan inerler

ken yirmi tüfegin ateşi altında çok zorda kalacak

lardı . Hala tepeden kayalan atmakla meşgüldüler 

ve ancak atabilecekleri taş kalmadıgında aşagı 

ineceklerdi . 

Demek ki lzci ile arkadaşlannın bol zamanla

n vardı; fark edilmeden dagın etegi boyunca di

ger tarafa geçmeliydiler. Eger çeteden birkaç kişi 

hala oradaysa, Hunter ve arkadaşlannın gelişini 

beklerken onları keklik gibi avlayacaklardı. 

"Pekala ! Adamlanmızı çagıralım , çogunun si

lahı var, bizim de silahımız var," dedi Summy 

Skim. "Barajı geçelim. Yarım saat içinde oraya 

varmış oluruz, bu arada serserilerin inmesi en az 
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iki saat sürer. " 

Her ne kadar Ben Raddle'a dogrudan dogruya 

sorulmamış olsa da, ondan bir cevap b
"
ekleniyor

du , kabul edip etmedigini söylemesi gerekiyordu 

-uygulanabilecek ve başarılı olması um ulabilecek 

tek proje buydu. 

Fakat Ben Raddle hala sessizdi, sanki söyle

nenlerden hiçbirini duymamış gibiydi. Acaba ne 

düşünüyordu? . . .  

Mühendis arkadaşlannın söylediklerini gayet 

iyi duymuştu ve adamlara gelmelerini işaret ettik

leri anda durdurdu: 

"Hayır. . .  hayır . . .  " 

"Ne yapmak istiyorsun Ben?" diye sordu 

Summy Skim. 

"Hunter'ın çetesine hak ettikleri gibi karşılık 

verecegiz! "  

"Nasıl yani? . . .  " 

"Püskürmeyi tetikleyerek! Bu belki de hepsi

nin sonu olur!"  

Aniden püskürme meydana gelir, onları kra

terin kenarında yakalarsa gerçekten de öyle olur

du. 

Ben Raddle tünelin agzına dogru bir hamle 

yaptı . 

"Ne yapacaksınız Bay Ben?" diye sordu lzci . 

"Baca duvarını yıkıp dereyi hacanın içine akı

tacagım . "  
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Bilindigi gibi dinarnitler hazırdı ve sadece 

ateşlernek gerekiyordu . . .  

Fakat tam mühendisin tünele girecegi anda: 

"Bana bırakın . . .  " dedi yerini almak isteyen lo

rique. 

"Hayır . . .  " diye cevap verdi Ben Raddle . 

Ve hemen, dalların altında saklı olan tünelin 

agzında kayboldu . Sürünerek dipteki duvara var

dı ve delikiere yerleştirilmiş olan dinamirierin fi

tillerini tutuşturmaktan başka yapacak bir şey 

kalmamıştı. Sonra aceleyle geri döndü . 

Birkaç dakika sonra dinarnit boguk bir gürül

tüyle patladı, sanki dag temelinden sallanıyordu . 

Duvar patlamayla çökmüştü şüphesiz. Hemen 

ardından, tünelden, büyük ihtimalle ilk lavlann 

yükselişinin sesi olan bir hamunu duyuldu, bu 

arada tünelin agzından da kara dumanlar yüksel

di. 

" lşe koyulalım! "  diye haykırdı Ben Raddle . 

Anık sıra barajı yıkmaya gelmişti , böylece de

re ile kraterin hacası arasındaki baglantı saglana

caktı . 

Hepsi işe koyuldular, topragı kürekleyip ke

narlara atarak barajı  kazma darbeleriyle yıktılar. 

lşi tamamlama�an on beş dakikalarını aldı , çünkü 

işin yansına geldiklerinde gerisini akımı halletti . 

Rubber Creek'in gür suları , kanalın ve tünelin 

egimi sayesinde Golden Mount'un içine aktı . Bu 
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akımı tünelin içinden buhar ve lav çıkışını alt 

edebilecek miydi? . . .  Bunun cevabını hemen ögre

neceklerdi. 

Mühendis ve arkadaşlan yukandan aralıksız 

düşen kayalardan kendilerini koruyarak endişey

le bekliyorlardı. 

Yanın saat, bir saat geçti. Dere hala akıyor ve 

tünelin agzından içeri doluyor, buharlan bastıra

rak dagın derinliklerine dökülüyordu. 

Birden çok şiddetli bir patlama oldu . Volkan

dan çıkan alevler ve dumanlar havada beş altı yüz 

ayaga kadar yükseldi . Bunlarla birlikte binlerce 

taş, sertleşmiş lav parçası, maden curufu ve kül 

büyük bir gürültüyle püskürüyordu. Herhalde 

yukandaki plato da çökmeye başlamıştı. Püskür

tünün itmesiyle plato belki de tamamen çökmüş

tü. lçteki ateşin etkisiyle alev kütlelerine geçit aç

mak için krater genişlemiştİ beki de . . .  

Fakat püskürme kuzeye yönelmişti. Birikmiş 

kayalar, lavlar, küller o tarafa sürüklenerek dalga

Iann arasına dökülüyordu ! .  . .  

Evet ! Golden Mount, Kuzey Buz Denizi'ne bo

şalıyordu ! . . .  

"Ah ! "  diye haykırdı Summy S kim, "altın kül

çelerimiz ! . . .  " 

Eger Ben Raddle, Lorique ya da Bill Stell on

dan önce bagırmadılarsa, bunun nedeni tek bir 

kelime bile söyleyemeyecek halde olmalanydı! 
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Şaşkınlıktan dillerini yutmuşlardı . O anda Tek

saslıları de�il, Kuzey Amerika'nın en zengin ma

den ocaklarından birinin buzlu sularda kaybol

dugunu düşünüyorlardı. 

Görüldügü gibi Ben Raddle yanılmamıştı. 

Volkan hacasının içine su akıtarak bir saat içinde 

püskürmeyi tetiklemişti . Toprak sanki yarılacak

mış gibi sarsılıyordu . . .  Alevler kükrüyor, buhar

lar ıslık çalıyordu. Koninin platosunun tepesinde 

yüzlerce ayak yüksege çıkan kalın bir bulut oluş

muştu. Havaya fırlayan kayalardan bazılan bom

ba gibi patlıyor, altın tozlan etrafa saçılıyordu . . .  

"Külçelerimiz patlıyor ! "  diye tekrarlıyorrlu 

Summy Skim. 

Hepsi hayal kınklıgı içinde, bu dehşet verici 

gösteriyi seyrediyordu. Mühendis Golden Mo

unt'un püskürmesini çabuklaştırmıştı ama yön

lendirememişti , girişimleri felaketle sonuçlanmış

n.  

Artık kafilenin çeteden korkması için hiçbir 

neden kalmamıştı .  Hunter ve arkadaşlan bu ani 

olaya savunmasız yakalanmış ve kendilerini gü

venceye alacak zamanlan olmamıştı .  Belki de 

ayaklarının altındaki plato çökmüştü . . .  Belki de 

kraterin içine düşmüşlerdi . . .  Belki de yanmış, 

parçalanmış bir halde havaya fırlatılmışlardı ve 

şimdi Kuzey Buz Denizi'nin dibinde yatıyorlar

dı. . .  
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"Gelin . . .  gelin! "  diye haykırdı lzci. 

Tedbirli davranarak kanalın uzagında dur

duklanndan, ovaya ulaşmaları ve Golden Mo

unt'un eteklerini takip etmeleri kolaydı. Tüm 

güçleriyle koşarak Teksaslıların kampına gittiler. 

Oraya varmaları yirmi dakikadan fazla zaman al

madı. 

Vardıklarında durdular. Hunter'ın adamların

dan kampta kalmış olan birkaçı -aşagı yukarı on 

kişi- ormana dogıu kaçıyorlardı, püskürmenin 

gürültüsünden korkan atları ise ovaya dagılmıştı . 

lzci ve arkadaşlan mola verdiklerinde, kamp 

ıssızdı. O sırada platodan kurtulabilen çeteden 

beş ya da altı kişi , Golden Mount'tan aşagı, kolla

rını ve bacaklarını kırma tehlikesine ragmen ka

yarak iniyorlardı. 

Aralannda Hunter da vardı, herhalde agır ya

ralandıgından yüz adımlık mesafeyi sürünerek 

güçlükle geçiyordu. Çalılara asılıyor, düşüyor, 

ayaga kalkıyor, dagın eteklerine vararak kaçmaya 

başlayanların çok gerisinden geliyordu . 

O anda bir silah sesi duyuldu . Ateş eden Ne

luto'ydu, onu kimse engelleyememişti . . .  

Gögsünden vurulan Hunter yerinde sıçradı, 

kayalardan kayalara yuvarlandı ve Golden Mo

unt'un eteklerine düşüp parçalandı . 
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DAWSON-CİTY'DEN MONTREAL'E 

İşte bu macera böyle beklenmedik bir sona 
baglandı! Ben Raddle ve arkadaşlarının aşagı yu
karı hesaplayabildigi ve volkanın sımrsız hazine
lerini avuçlarına verecek bir final yerine elde et
tikleri sonuca bakın! Şüphesiz Teksaslıların dav
ranışları Ben Raddle'ın planlarını bozmuştu. 
Kafilenin korunması için mühendis püskürmeyi 
tetiklemek zorunda kalmıştı . Fakat volkan za
manı geldiginde patlasaydı bile sonuç farklı ol
mayacaktı , çünkü dag volkanik maddeleri Ku
zey Buz Denizi'ne dogru boşaltıyordu. 

"Şanssızlıgımız biz Mackenzie Deltası'na gel
digimizde volkanın uyanmış olmasıydı . . . "  dedi 
lzci . 

"Haklısın," diye cevap verdi Summy Skim; 
'Jacques Laurier sönmüş oldugunu sanmıştı, fa
kat sadece uyuyordu ve birkaç hafta erken uyan
dı ! "  

Gerçekten d e  Ben Raddle elde edebilecegi 
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her şeyi şanssızlık yüzünden yitirmişti ve hiç 

kimse onu teselli edemezdi ! 

"Hadi ama, sevgili Ben,"  dedi Summy Skim, 

"biraz sagduyu , biraz akıl ! . . .  On sekiz aydır 

uzakta oldugumuz sevgili yurdumuza geri dön

mekten başka yapılacak bir şey kalmadı ! "  

Ben Raddle cevap olarak kampın yolunu tut

tu . Hunter'ın kampı terk edildigine , çeteden sag 

kalanlar kaçtıklarına göre , Bill Stell taşlar altında 

kalan arabalarının yerine kullanmak için onların 

iki arabasını almaya karar verdi . Bu arada adam

lan da, ovaya dogru kaçmış olan atlardan iki üç 

tanesini yakaladılar. Atlar arabalara koşuldu ve 

herkes Ruhher Creek'e geri döndü . 

Ertesi gün yola çıkmaya karar verildi ve 

lzci'nin de dedigi gibi , eger Ben Raddle ve 

Summy Skim kar fırtınalan yollan kapatmadan, 

ilk soguklarla nehirler ve göller buz tutmadan 

Vancouver'a gidecek gemiye binrnek için Daw

son-City'ye geri dönmek istiyorlarsa , daha fazla 

geç kalmamak gerekiyordu . 

Dolayısıyla son geceyi geçirmek için iyi kötü 

tekrar kamp kuruldu . 

Yatagı d�gişmiş olan dere ise , aynı biçimde 

akınaya devam ediyordu ve belki de bu geniş 

haliç onu haftalar, hatta aylarca beslerneye de

vam edecekti . . .  

"Kim bilir, belki d e  b u  su baskını volkanı 
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söndürür? . . .  " dedi lzci Summy Skim'e . 

"Elbette olabilir , Bill , fakat bunu Ben'e söyle

meyelim! . . .  Beklemek isteyebilir! . . .  Hem zaten 

kralerde hiçbir şey kalmamıştır. Artık Golden 

Mount , Forty Miles Creek'teki 129  kadar deger

siz. Biri sulann altına gömüldü, öbürü de deni

ze boşaldı ! "  

B u  son gece sakin geçti . Nöbet tutmak bile 

gerekmedi. Fakat birkaç saat süren karanlık bo

yunca bu şiddetli püskürmeyi , bulutlara kadar 

yükselen alevleri , altın tozlanndan havai fişekle

ri , Golden Mount'un üzerini . örten altın külleri

ni seyretmek ne kadar da güzeldi l 

Ertesi gün saat beşte lzci'nin kafilesi son ha

zırlıklarını tamamladı.  Yola çıkmadan önce, Ben 

Raddle ve Lorique volkanın etrafındaki çeyrek 

fersahlık bir alanı incelediler. Acaba volkanın 

püskürmesi sırasında buralara birkaç altınlı ku

vars , birkaç külçe düşmüş müydü? Yukarı Do

minion'u bir daha asla geri dönmernek üzere 

terk etmeden önce bunu ögrenmek istemişlerdi. 

Hayır,  hiçbir şey yoktu ! Püskürtülerin yönü 

degişmemişti ;  kuzeye dökülmekle olan her şey, 

kayalar, maden curuflan, lavlar, küller aralıksız 

olarak, kimi zaman yedi sekiz yüz kulaç mesafe

ye kadar ulaşarak denize döRtilmeye devam edi

yorlardı . Ova tarafında hiçbir şey yoktu.  Volkan 

öyle büyük bir şiddetle lav püskürtmüştü ki kra-
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tere tırmanmalanna engel olmuştu. Ben Radd
le'ın son bir kez Golden Mount'a çıkmak gibi bir 
niyeti varsa bile , bundan vazgeçmesi gerekiyor
du . Zaten, ne işe yarardı ki? 

Böylece kafile yola koyuldu ; mühendis ve 
Summy Skim, Neluto'nun kullandıgı en öndeki 
arabadaydılar. Kamp malzemelerinden başka 
fazla yükleri olmayan arabalar ve koşum hay
vanlan lzci'nin yönetiminde ilerliyorlardı. Kana
dalı ve Kızılderililerden oluşan topluluk yük 
arabalarına binebildigi için kafile daha çabuk yol 
alıyordu. Gelişteki gibi yolculukları gündüz iki 
saatlik, gece de sekiz saatlik molalarla bölüne
cekti. 

Erzakları on beş gün için yeterliydi , çünkü 
avcılık ve balıkçılık, Golden Mount'ta geçirdik
leri birkaç hafta boyunca konserveterden tasar
ruf etmelerini saglamıştı . Üstelik yolculuk sıra
sında avcılar keklikleri , ördekleri, ya da büyük 
av hayvanlarını kaçırmazdı . Eger Summy Skim 
şu ünlü Kanada geyiklerinden de bir tane avla
yabilseydi, neredeyse bu uzun yolculuga çıktıgı
na memnun bile olacaktı . . .  

Hava durumu belirsizdi ,  mevsimin sonu 
yaklaşıyordu.  Neyse ki Klondike'ın başkentine 
Eylül ayındaki gündönümünden önce varabile
ceklerdi. Hava serinlemeye başlamıştı , çünkü 
güneşin gündüz çizdigi yay günden güne alçalı-
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yordu. Mackenzie ve kollarının suladıgı bu agaç
sız topraklardaki molalarda, sıgınacak bir yer 
çogunlukla olmayacak, geceleri üşüyeceklerdi . 

Kafile yemek molası vermek ve hayvanları 
otlatmak için durdugunda Golden Mount hala 
ufukta seçilebiliyordu . Ben Raddle arkasını dön
müş, volkanın püskürttügü hazineden gözünü 
alamıyordu ! . . .  

"Hadi Ben," dedi Summy Skim, "bu fani 
dünyadaki her şey duman olup uçuyor, artık 
yalnızca şunu düşünelim: Montreal'de jacques
Cartier sokagındaki evimizden hala iki bin sekiz 
yüz elli fersah uzaktayız! "  

Kafile, Fon Macpherson'a dogru olabildigin
ce hızla ilerliyordu. Peel River'ın sol yakasından 
gidiyordu . Bilindigi gibi Pell River'ın sag yaka
sında Hudson Körfezi Şirketi'nin karakolu vardı . 
Daha şimdiden yagmur ve borayla kendini gös
teren kötü hava şartları yolculugu zorlaştırıyor
du. Bu yüzden 22 Agustos ögleden sonra kaleye 
vardıklarında ,  yirmi dört saat konaklamak zo
runda kaldılar . 

lzci'nin adamları başarısızlık karşısındaki ha
yal kırıklıklarını hiç saklamadılar. Altın Volka
nı'nın zenginliklerine ve alacaklan paya onlar da 
güveniyorlardı, fakat elleri boş geri dönmek zo
runda kalmışlardı. 

24 Agustos sabahı tekrar yola çıkıldı . Hava 
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çok kötüydü , kar fırtınası Bill Stell'i çok endişe
lendiriyordu. 

Fort Macpherson'dan itibaren kafile, Kayalık 
Daglar'ın devasa kütlesinin sınırlandırdıgı böl
geden geçerek güneydoguya yönelen Peel Ri
ver'dan ayrıldı . Fort Macpherson ile Dawson
City arasındaki en kısa yoldan gitmek üzere gü
neybatıya yöneldiler . Kutup dairesini , Porcupi
ne'ın kaynagını sagda bırakarak, aşagı yukan gi
derken geçtikleri yerden geçtiler . 

Güneyden esen şiddetli rüzgardan dolayı çok 
yoruluyorlardı. Koşum hayvanlan güçlükle iler
liyordu. Diger taraftan, Summy Skim ve Neluto 
da dogru dürüst avlanamıyorlardı , çünkü av 
hayvanlan çoktan daha güneydeki bölgelere göç 
etmişlerdi. Geriye sadece ördekler kalmıştı , za
ten kısa süre sonra onlar da gidecekti . 

Neyse ki saglık durumlan oldukça iyiydi . Bu 
güçlü kuvvetli Kanadalılada Kızılderililer yor
gunluga karşı çok dayanıklıydılar. 

En sonunda 3 Eylül'de Klondike'ın başkenti
ni dogudan çevreleyen tepeler gözüktü ve ögle
den sonra kafile Front Street'teki Northem Ho

tel'in önünde durdu. 
lzci'nin kafilesinin geldigi haberi hemen ken

te yayıldı . Mühendisin Kuzey Buz Denizi kıyı
sında ne yapmaya gittigi de çok geçmeden du-
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yulacaktı . 
Otele ilk koşan Doktor Pilcox oldu . Her za

manki gibi telaşlı ve neşeliydi , iki kuzeni büyük 
bir sevinçle karşıladı . 

tık sordugu şey şu oldu : 
"lyi misiniz? . . .  " 
"lyiyiz," diye cevap verdi Summy Skim. 
"Çok yorgun degilsiniz umarım? . . .  " 
"Hayır . . .  çok fazla degil doktor! " 
"Peki memnun musunuz? . . .  " 
"Memnunuz . . .  geri döndügümüz için . . .  " diye 

karşılık verdi Summy Skim. 
Bunun üzerine Doktor Pilcox'a olup bitenler 

anlatıldı , verimsiz keşif gezisinde yaşadıkları bü
tün hayal kınklıklannı , başlarından geçen olay
ları , Teksaslılar çetesiyle karşılaşmalarını, kam
pa saldınyı , volkanın püskürmesini mühendisin 
nasıl tetikledigini , Ben Raddle ile arkadaşlarının 
serserilerden nasıl kurtuldugunu ve onca çaba
nın nasıl boşa gittigini , Golden Mount'un bütün 
altınlannın şimdi denizin dibinde yattıgını an
lattılar. 

"Görüyor musunuz," diye haykırdı doktor, 
"görüyor musunuz, dogru tarafa kusmayı bile 
başaramayan bir volkan . . .  Gerçekten ona kustu
rucu ilaç vermek pahalıya mal olmuş! "  

Daktorun kusturucu ilaçtan kastettigi , Ruh
her Creek'in yolunun degiştirtlerek Golden Mo-
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unt'un midesine akıtılmasıydı ! 

Ben Raddle'ı teselli etmek için farklı kelime

lerle Summy Skim'in söyledigi şeyleri tekrarladı : 

"Filozof olun biraz ! Felsefe ,  dünyadaki en 

hijyenik şeydir. Eger insan gerçekten bir filozof 

olsaydı . . . " 

Fakat daktorun bu tıbbi "eger"iyle hangi so

nuçlara ulaşılacagını asla ögrenemediler. 

Hemen o gün kuzenler doktorla birlikte has

taneye gittiler. Rahibe Marthe ve Rahibe Madele

ine eski yol arkadaşlannı tekrar gördüklerine 

çok memnun oldular. Summy Skim de rahibele

ri aynen bırakugı gibi buldu. Kendilerini adamış 

bir halde çalışıyorlardı .  Doktor bunun üzerine 

dedi ki:  
"Böyle yardımcılada servis kendi kendine 

yürüyor, nerdeyse insan türünün taşıdıgı üç yüz 

on beş hastalıgın hepsini de iyileştirecegiz ! "  

Va�ndaşlanyla birlikte geçirdikleri akşam 

boyunca geri dönüşleri konuşuldu . 

"Kaybedecek vaktiniz yok,"  dedi doktor, "ta

bii bu güzel Klondike'ta bir kış daha geçirmek 

istemiyorsanız . . .  " 

"Peki . . .  siz bilirsiniz güzel olsun,"  diye ce

vapladı Summy Skim, "fakat ben Montreal'i gü

zel bulmayı tercih ederim . . .  " 

"Öyle olsun Bay Skim, şu genç Dawson-City 

ne kent ama, gelecek onun için kim bilir neler 
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hazırlıyor!" 

Bu konuşma sırasında Ben Raddle Forty Mi

les Creek'teki 1 29'dan bahsetti . 

"Eh Bay Ben ," dedi doktor , "hala yeni dere

nin suları altında, Tanrı o dereyi kurutmasın . . .  " 

"Neden? . . .  " diye sordu Summy Skim. 

"Çünkü ona benim adım verildi , "  diye cevap 

verdi doktor, "Pilcox Deresi , bu güzel Klondike 

cografyasında adımın geçmesinden gurur duyu

yorum. "  

Hayır! Korktugu şey asla olmayacaktı , 1 2 7  

ile 1 2 9  sonsuza kadar Pilcox Deresi'nin suları al

tında kalacaktı ! 

Madem ki Ben Raddle ve Summy Skim git

meye karar vermişlerdi ,  geç kalmadan yola çık

maları gerekiyordu . Tıpkı yaz gibi , kış da erken 

gelecege benziyordu; bir sonraki bahara kadar 

Skagway ya da Vancouver'da kalacak olan ma

denciler, on beş gün önce Dawson-City'yi terk 

etmişlerdi . 

Sonuç olarak altın çıkartma çalışmaları iyi 

geçmişti . Yukon'un kollarının, özellikle de Bo

nanza ve Eldorado'nun derelerinin suladıgı top

raklar da, hem dag, hem de nehir madenierinde 

pek çok kişi servet kazanmıştı . Kadastrocu Ogil

vie'nin öngörüleri dogru çıkmaya devam ediyor

du. Klondike madenieri Afrika, Amerika, Okya

nusya'dakiler kadar zengindi . 
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Gelişlerinin ertesi günü Ben Raddle ve 

Summy Skim, geri dönüş konusunda lzci'yle ke

sin bir görüşme yaptılar . Onları Skagway'e gö

türmesi için bu sadık ve zeki Kanadalı'ya güve

niyorlardı . Fakat uzun süre düşündükten sonra 

Bill Stell şunları söyledi : 

"Baylar , sizlerle rehberlige devam etmeyi çok 

isterdim. Fakat Pelly Ovaları'nda yolculuga çık

makta çok geç kalındıgını saklamayacagım. On 

beş gün içinde nehirler ve göller donacak, tek

neyle yol almak imkansız hale gelecek ve biz de 

Dawson-City'ye geri dönmek zorunda kalaca

gız . . .  " 

Bu fikir Ben Raddle'ı o kadar da rahatsız et

memiş olabilirdi ;  fakat Summy Skim yerinden 

sıçradı . 

"Zaten hava gitgide soguyor," diye devam et

ti Bill Stell , "gölleri aşsak bile Chilkoot Geçidi'ni 

tamamen kapanmış buluruz ve Skagway'e ulaşa

mayız . "  

"Peki o zaman ne  yapacagız?" diye sordu 

Summy Skim. Sabırsızlıktan yerinde duramıyor

du . 

"Yapılacak tek şey,"  diye cevap verdi lzci , 

"Yukon'un agzındaki Saint-Michel'e ulaşmak ve 

oradan Vancouver'a giden bir buharlı gemiye 

binmek. "  

"Fakat . . .  Yu  kon'dan aşagı inmek için ne yap-
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malı? . . .  " dedi Ben Raddle . 

"lki gün sonra Dawson-City'den ayrılacak 

olan son gemi büyük ihtimalle nehir buzlanma

dan önce Saint-Michel'e varır ."  

lzci gibi pratik bir adamdan gelen bu akıllıca 

tavsiyeyi hiç tereddüt etmeden uygulamak gere

kiyordu. 

"Peki ya siz? . . .  " diye sordu Summy Skim. 

"Kışı Dawson-City'de geçirecegim,"  diye ce

vap verdi Bill Stell , "daha önce pek çok kez öyle 

yaptım; Benett Gölü'ne dönebilecegim zamanı 

bekleyecegim. "  

Bu proje Doktor Pilcox'a anlatıldıgında o da 

onayladı , çünkü pek yakında sogukların gelece

gini düşünüyordu . Tecrübesine güvenmek gere

kirdi. Fakat sıfınn altında elli altmıştan degil , 

eksi yüz dereceden bile korkmayacak bir adam

dı. 

Yolculuga yirmi dört saat içinde çıkılınası ka

rarlaştırılmıştı , bu sefer uzun ya da yorucu ha

zırlıklara ihtiyaçları yoktu . 

Ben Raddle , Lorique'e kendisiyle birlikte gel

mesini teklif ettiginde:  

"Teşekkür ederim Bay Ben ,"  diye cevap verdi 

ustabaşı , "fakat ben Dawson-City'de kalmayı ter

cih ederim. Gelecek mevsim de bir maden oca

gına yerleşirim, iş sıkıntısı çekmem . . .  Hem siz 

hala l 29'un sahibisiniz ,  ne derlerse desinler, Pil-
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cox Deresi'nin bir gün mülkünüzü size geri ve

rip vermeyecegini kim bilebilir . . . "  

Ben Raddle kuzeninin duyamayacagı bir ses

le "O gün Lorique, bir telgraf. . . " diye karşılık 

verdi. 

"Evet . . .  Mühendis Bay Ben Raddle , jacques

Cartier sokagı , Montreal , Dominion'a bir telg

raf! " diye cevap verdi Lorique. 

Mühendis ile ustabaşı birbirlerini gerçekten 

iyi anlıyorlardı !  

Lorique , Ben Raddle'ın teklifini kabul etme

miş olsa da Neluto için durum farklıydı ;  cesur 

Kızılderili'nin fedakarhgını çok takdir eden 

Summy Skim şöyle dedi : 

"Neluto , sekiz ay boyunca kar ve rüzgarla 

boguşan bu yerde kalmak istiyor musun? . . .  " 

"Nereye gidebilirim ki Bay Skim? . . .  " 

"Niçin benimle birlikte Montreal'e gelmeye-
. ? , sm . . . .  

"E ger sizin için uygunsa Bay S kim . . .  " 

"Seni Green Valley'ye yerleştiririm ve ilkba

har gelince birlikte avlanırız . Kanada geyikleri , 

sadece Hunter ve Malone gibilerin yaşayabile

cekleri bu berbat Klondike'tan yakında kaçacak

larına göre , birkaçını biz vururuz . . .  " 

"Bay Skim, ben gitmeye hazınm," diye cevap 

verdi Neluto , mutluluktan gözleri parlıyordu . 

Geriye sadece , Golden Mount'a yapılan keşif 
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gezisinin masraflarını lzci'ye ödemek kalmıştı , 

bu da cö:nertçe halledildL Kuzenlerin cüzdanı 

epeyce hafiflemişti . Mühendis ne kadar da hayal 

kırıklıgına ugramıştı ; önce 1 29'un , sonra da 

Golden Mount'un gelirinin bütün yolculuk mas

raflarını karşılayacagını sanıyordu o! . . .  

1 7  Eylül sabahı veda etme vakti gelmişti . Ra

hibe Marthe , Rahibe Madeleine , Doktor Pilcox,  

arkadaşları Ben Raddle ile Summy Skim'i , iki 

kuzen bir de Neluto için yer ayırtılan Yukon ge

misine kadar yolcu ett.iler. Ustabaşı Lorique on

ları iskelede bekliyordu . 

Rahibelerin gözleri yaşarınıştı ve Summy 

Skim'in de , belki bir daha asla bu ermiş kadınla

rı göremeyecegi için yüregi sıkışıyordu . . .  

Doktor vatandaşlarının elini sıkarken duygu

landıgını saklamıyordu ;  Ben Raddle'ın Lori

que'in kulagına söyledigi son sözler şunlar oldu : 

"Unutmayın . . .  bir telgraf! " 

Ardından gemi palamarlarını çözüp nehrin 

bir kıvrımında kayboldu . 

Dawson-City ile Saint-Michel arasındaki 

uzaklık,  Yukon üzerinden yaklaşık altı yüz fer

sahtı . Yukon gemisinin uzunlugu iki yüz ayak, 

genişligi altmış ayaktı , arka taraftaki güçlü bir 

çarkıyla yol alıyor, yer yer buzlanmaya başlamış 

olan nehirden hızla iniyordu . Sag tarafına Vieux 

Tepesi'ni , sol tarafına da Vieille Burnu'nu alarak 
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Dawson-City'ye altı fersah mesafeden geçti . 

Cudahy'de birkaç saatlik bir maladan sonra , 

Klondike'ın başkentine otuz altı fersah uzaklık

taki sının geçti , Hunter'ın Golden Mount'a gel

mek için terk ettigi elli haneli Circle-City köyü

ne ulaştı . Ardından dikenli çalılar , kayınlar ve 

titrek kavaklarla örtülü adalar arasında çok gü

zel manzaralı bir seyir gerçekleşti ; geminin dü

dügü kıyıdaki tepelerde çınlıyordu. Dawson

City'nin yüz yirmi fersah aşagısında,  büyük ihti

malle çok zengin altın madenieri olan bir yöre

de kurulmuş olan, Klondike'ın eski başkenti 

Fort Yukon'da yarım gün mola verildi . 

Buradan itibaren nehir ,  Porcupine ile birleşi

yor, en yüksek enlem derecesine ulaşıyor,  daha 

sonra Yukon da güneybatıya kıvrılarak Norton 

Körfezi'nde denize dökülüyordu . 

Ben Raddle ve Summy Skim, bu gemi yolcu

lugu sırasındaki olaylarla pek ilgilenmediler. Sı

rasıyla , basit bir ikmal yeri olan Fort Ham

lin'den, o sıralarda yaklaşık bin marleneinin ya

şadıgı Munook Creek'in agzındaki Rampart

City'den geçildi . Munook Creek'in ötesinde he

nüz altın aranmaya başlanmamıştı . Yukon gemi

sinin yolcularından yüzlercesinde ne doyurul

maz arzular uyanmıştı ,  fakat pek çogu elleri boş 

dönmekteydiler! 

Hava kararsız ,  yagmurlu,  hatta karlıydı .  So-
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guk hissediliyordu ve nehrin aşagısında tahmin 

edilenden daha fazla buzla karşılaşılaştılar . Buz

lanma başlamış oldugu için geminin seyri gece

leri kesintiye ugruyor ve ciddi biçimde bir ge

cikme yaşanıyordu . Yolculuk süresi iki katına 

çıkmıştı , altı yedi günde aşılacak mesafeyi on iki 

günde katettiler. Sırasıyla Tanana Dagları'na , 

Novikakat'a, Nulato'ya Volassatuk'un' karşısına, 

Kaltag'a ,  Fort Get There'e, Anvik'e ugradılar . 

Anvik'te kurulan misyona Kızılderililer çok gidi

yordu . Köyler degil kamp kurmuş kabHelerdi 

bunlar. Yukon gemisi , Kullik'te Bering Denizi'ne 

dökülmek üzere kuzeybatıya kıvrılan nehrin en 

güney ucu olan Starivilipak'a vardı . 

Artık ilerlemeleri buzlar tarafından engellen

. mediginden, Saint-Michel'e kadar otuz iki fersa

hı aşmaları yarım gün alacaktı . 

Bay Arnis Semin�'ye göre , Yukon'da sefer ya

pan gemi şirketlerinin büroları bulunan bu li

mana hep yagmur yagmakta , yılda altı ayaktan 

fazla yagış düşmektedir . On dört günlük bir yol

culugun ardından 29 Eylül günü ögleden sonra 

Ben Raddle ,  Summy Skim ve Neluto da limana 

saganak altında indiler . 

Neyse ki hemen ertesi gün Vancouver'a dog

ru yola çıkacak olan Kadiak 'a bineceklerdi . On

ları dogrudan dogruya Montreal'e götürecek 

olan trene binecekleri bu kente ulaşmak için ön-
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lerinde bin yüz elli fersah vardı . Fakat Kadiak 

yol boyunca çetin fırtınalada boguştu,  özellikle 

Alaska yarımadasını geçerken; hatta kırk sekiz 

saatligine Pribylof Adaları'na sıgınmak zorunda 

kaldı . 

Dönüş yolculugu , özellikle de Chilkoot'a ka

dar geçtikleri göller bölgesiyle karşılaştırıldıgın

da,  daha kısa ve daha az yorucuydu. lzci'nin Yu

kon yoluyla dönmeleri konusunda,  Ben Raddle 

ve Summy Skim'e verdigi tavsiye çok yerindey

di .  

Ekim ayının l 7'sinde Kadiak Vancouver li

manına girdi . 

Dört gün sonra Ben Raddle ve Summy Skim, 

yanlarında Neluto ile on sekiz aylık yolculugun 

ardından Montreal'de jacques-Cartier saka

gmdaki evlerinin kapısından girdiler. 

Fakat mühendisin duydugu pişmanlık nasıl 

da keskindi , istekleri nasıl da tatmin edilmeden 

kalmıştı !  Bütün kişiligi bundan etkilenmişti ,  kö

tü şansına karşı her an isyan edebilirmiş gibi gö

züküyordu . 

Summy Skim ona dedi ki : 

"Evet .  . .  zavallı Ben, her zaman püskürmeye 

hazırsın ! .  . .  E ger insanın hayatına bir kez bir vol

kan girerse, bir daha içinden atamaz ! "  
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