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Salinas Irmağı, Soledad’ın birkaç kilometre güneyinde ba-
yır aşağı dökülür, döküldüğü bu noktada su derinleşir, ren-
gi yeşile döner. Yine de daha önce pırıl pırıl sarı kumların 
üzerinden yansıyarak akıp geldiğinden ılıktır suları. Irmağın 
bir yanında altın renkli tepeler birbirini izleye izleye koca-
man, kayalık Gabilan Dağları’na doğru yükselirken, vadiye 
bakan diğer kıyısında bir dizi ağaç göze çarpar. Bunlar her 
bahar yemyeşil bir renk alan, alt yapraklarında kış sellerinin 
getirdiği kalıntılar taşıyan salkım söğütlerle, ak dalları ırma-
ğa kavislene kavislene uzanan çınarlardır. Kumluk yamaçta 
ağaçların altına dökülen yapraklar, halı kadar kalın bir örtü 
oluşturmuştur. Bu yapraklar öylesine gevrektir ki üzerinden 
kertenkele geçse gürültüsü dünyayı tutar. Tavşanlar gece-
leri çalıların arasından çıkıp bu kumlarda oturur. Kumların 
nemli bölümlerinde rakunların geceden kalma izleri, çiftlik-
lerden gelen çoban köpeklerinin bıraktıkları koca pati izleri 
ve karanlıkta su içmeye gelen geyiklerin çatallı tırnak izleri 
görünür.

Salkım söğütlerle çınarların arasında, yüzmek için çalış-
tıkları çiftliklerden ırmağa gelen delikanlılarla, anayolda gün 
boyu yürüdükten sonra ırmak kıyısında geceleyen yayala-
rın adımlarının sertleştirdiği bir patika vardır. Ulu bir çına-
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rın yere paralel uzanan, alçak dalının hemen önünde yakılan 
ateşlerden geriye bir kül yığını kalmıştır. Ağaç dalıysa üzerine 
oturula oturula pürüzsüzleşmiştir.

Sıcak günün akşamı yapraklar arasında oynaşan hafif bir 
rüzgârı da beraberinde getirmişti. Gölgeler tepelerin üzerin-
den yukarılara doğru tırmanıyordu. Kumsalda tavşanlar boz 
taştan heykeller gibi sessiz oturuyordu. Derken anayol tara-
fından yaprakları hışırdatan ayak sesleri yaklaşmaya başladı. 
Tavşanlar sessizce yuvalarına kaçıştı; havalanan bir balıkçıl, 
kanat çırpa çırpa ırmak boyunca uzaklaştı. Bir an, hiç yaşam 
belirtisi kalmadı çevrede. Daha sonra yolun ucunda iki adam 
belirdi, yeşil suların kıyısındaki düzlüğe yaklaştılar.

Patikada tek sıra yürüyorlardı ama açıklığa çıkınca da biri 
ötekinin ardında kaldı. İkisi de kot pantolon ve aynı kumaş-
tan parlak pirinç düğmeli ceketler giymişti. Başlarında biçimi-
ni kaybetmiş siyah şapkaları, sırtlarında sımsıkı denk yapıl-
mış birer battaniye vardı. Öndeki ufak tefek ve çevik biriydi. 
Güçlü ve sert hatlı esmer yüzündeki gözleri kıpır kıpır ama 
bakışları keskindi. Vücudunun bütünü karakteristikti: Küçük 
ama güçlü elleri, ince kolları, zayıf, kemikli burnu... Arkasın-
dan gelen, onun tam zıddıydı. Suratı şekilsiz, iri, gözleri açık 
renkli, geniş fakat sarkık omuzlu kocaman bir adamdı. Lam-
bur lumbur, ağır yürüyüşü bir ayınınkine benziyordu; kolları 
iki yanında ileri geri hareket etmiyor, öylesine sarkıyordu. 

Düzlüğe çıktıklarında öndeki adam durdu, ardındakinin 
onu ezmesine ramak kaldı. Öndeki şapkasını başından çıkar-
dı, işaretparmağıyla alnında bir çember halinde biriken ter 
damlalarını alıp silkeledi. İriyarı arkadaşı dengini sırtından 
attı, yüzükoyun yatıp yeşil sulardan içmeye başladı. Koca 
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koca yudumlar alıyor, içerken soluyor, soluğunu atlar gibi 
suya verip gürültüler çıkarıyordu. Ufak tefek olanı sinirli si-
nirli ona yaklaştı.

“Lennie,” dedi sert bir sesle. “Lennie, ne oluyorsun? Bu 
kadar su içme!” Lennie kana kana içmeyi sürdürdü. Beriki 
uzanıp onun omzunu tuttu, sarstı. “Lennie! Dün geceki gibi 
hastalanacaksın yine.”

Lennie başını şapkayla birlikte suya daldırdı, sonra doğ-
rulup kumlara oturdu. Sular şapkasından mavi ceketine şıpır 
şıpır damlıyor, sırtından aşağıya doğru akıp duruyordu.

“Oh be!” dedi. “Sen de iç, George! Kana kana iç.” Mutlu 
mutlu sırıttı.

George dengini sırtından kaydırdı, usulca yere bıraktı.
“Su temiz mi değil mi ne bileyim,” dedi. “Üstü hep köpük 

köpük.”
Lennie koca pençesini suya daldırdı, parmaklarını oynattı, 

sular kıpırdadı, dalgacıklar halka halka yayıldı, ta karşı kıyıya 
varıp geri döndü. Lennie onları izliyordu.

“Bak, George,” dedi. “Bak, ne yaptım!”
George suyun başına diz çöktü, avucundan peş peşe hızlı-

ca birkaç yudum içti; “Tadı fena değil,” dedi. “Ama pek aktığı 
yok. Durgun sudan bir daha içme Lennie.” Sesi umutsuzdu. 
“Gerçi sen susadın mı lağımdan bile içersin.” Bir avuç su alıp 
yüzüne çaldı, çenesinin altından, ensesinden geçirdi ıslak eli-
ni. Sonra şapkasını başına koydu, kendini geriye iterek sudan 
uzaklaştı, dizlerini karnına çekip kollarıyla kucaklayarak otur-
du. Lennie, George’a bakıyor, o ne yapıyorsa aynısını yapıyor-
du. O da ellerini dizlerinde kavuşturdu, bir daha George’a 
baktı, tam başarıp başaramadığını kontrol etti. Şapkasını göz-
lerine doğru biraz daha çekti; George’unki öyleydi çünkü.
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George surat asmış, suya bakıyordu. Gözlerinin kenarla-
rı güneşten kızarmıştı. “O alçak otobüs şoförü öyle ukalalık 
etmese, ta çiftliğe kadar gidecektik inmeden. ‘Aha şu ileride, 
azıcık ileride,’ dedi durdu. Azıcıkmış! Altı kilometre çıktı azı-
cık dediği. Çiftliğin kapısında durmak işine gelmedi herifin. 
Yanaşmaya, fren yapmaya üşendi. Belki Soledad’da bile dur-
maz geçer. Aha şurada, azıcık ilerideymiş! Altı kilometreden 
de fazlaydı hatta. Hava da cehennem gibi mübarek!..”

Lennie ona ürkek bakışlarla baktı.
“George?”
“Ne var?”
“Biz nereye gidiyoruz George?”
Küçük adam şapkasının siperliğini biraz daha aşağıya çe-

kip Lennie’ye kaşlarını çattı.
“Unuttun mu hemen yine? Bir daha mı anlatacağım yani? 

Tam bir kaçıksın ha!” 
“Unuttum,” dedi Lennie alçacık sesle. “Unutmamaya uğ-

raştım. Valla çok uğraştım, George.”
“Anladık, anladık! Bir daha anlatacağız. Başka işimiz, gü-

cümüz mü var? Ben anlatırım, sen unutursun; ben yine anla-
tırım, vaktimizi bununla geçiririz işte.”

“Çok uğraştım,” dedi Lennie yine. “Ama işe yaramadı hiç. 
Tavşanları unutmadım ama George.”

“Başlatma şimdi tavşanlarına. Aklın fikrin tavşanlarda za-
ten. Pekâlâ! Şimdi beni iyi dinle, bu kez unutayım deme de 
başımız belaya girmesin yine. Hani Howard Caddesi’nde, yol 
kenarına oturmuştuk, sen kara bir tahtaya bakıp duruyor-
dun... Hatırladın mı?”

Lennie’nin yüzünde sevinç dolu bir gülümseme belirdi.
“Tabii, George, onu hatırladım... ama... sonra ne yaptıydık? 

Galiba kızlar geçiyordu, sen dediydin ki... dediydin ki sen... “
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“Benim ne dediğimi boş ver. Hani Murray ve Ready bü-
rosuna gittiydik, orada bize çalışma karnesiyle otobüs bileti 
verdiklerini hatırlıyor musun?”

“Ha, tabii, George. Hatırladım şimdi.” Elleri hemen ceketi-
nin ceplerine doğru kaydı. Nazikçe, “George,” dedi. “Benim-
ki yok... Kaybettim galiba.” Umutsuz bakışları yere çevrildi.

“Sende değildi ki, şapşal. İkisi de bende. Çalışma karneni 
sana taşıtır mıyım hiç?”

Lennie rahatlayıp sırıttı. “Ben... ben, yan cebime koydum 
sanıyordum.” Eli bir daha cebine soktu.

George ona keskin gözlerle baktı.
“Ne o cebinden çıkardığın?”
“Cebimde bir şey yok ki,” dedi Lennie kurnaz kurnaz.
“Olmadığını biliyorum. Elinde ne var elinde? Ne saklı-

yorsun?”
“Bir şey yok, George. Valla yok.”
“Ver onu bana.”
Lennie yumduğu avucunu George’dan uzakta tutuyordu. 

“Bir şey değil, sadece bir fare, George.”
“Fare mi? Canlı mı?”
“I-ıh. Ölü bir fare George. Ben öldürmedim. Valla! Onu ölü 

buldum.”
“Ver şunu bana!” dedi George.
“N’olur bende kalsın, George.”
“Ver dedim!”
Lennie’nin kapalı avucu yavaşça açıldı. George fareyi aldı, 

karşı kıyıya, çalıların arasına fırlattı.
“Ölü fareyi ne yapacaksın be!” dedi.
“Yolda giderken başparmağımla okşuyordum,” diye an-

lattı Lennie.



10

“Bana bak, benle yürürken fare mare okşamak yok, anladın 
mı? Biz nereye gidiyorduk, hatırladın mı şimdi?”

Lennie önce afalladı, sonra utandı, yüzünü dizlerine gömdü.
“Yine unuttum.”
“Ulu Tanrım!” dedi George, çaresizlik içinde. “Bak... Hani 

kuzeyde bir çiftlikte çalışmıştık ya... işte onun gibi bir çiftliğe, 
çalışmaya gidiyoruz.”

“Kuzeyde mi?”
“Weed’de.”
“Haa, tabii, hatırladım: Weed’de.”
“Gideceğimiz çiftlik beş yüz metre ötede. Patronla konuşa-

cağız. Beni iyi dinle... ben adama çalışma karnelerini verece-
ğim, sen ağzını hiç açmayacaksın. Öylece dikilip duracaksın. 
Ağzından tek kelime çıkmayacak. Senin nasıl bir kaçık oldu-
ğunu anlarsa, iş miş vermez bize. Ama konuşmanı duyma-
dan önce, seni çalışırken görürse, bu iş cepte demektir. Anla-
dın mı?”

“Tabii George. Tabii anladım.”
“İyi! Şimdi söyle bakalım, patronun karşısına çıktığımızda 

ne yapacaksın?”
“Ben... ben,” Lennie düşündü. Düşünmek için gösterdiği 

çabadan ötürü gerilmişti. “Ben... hiçbir şey demeyeceğim. Öyle 
dikilip duracağım.”

“Aferin! Aferin sana. Şimdi iki üç kere tekrarla ki unutma-
yasın.”

Lennie kendi kendine hafif hafif mırıldanmaya başladı. 
“Hiçbir şey söylemeyeceğim... hiçbir şey söylemeyeceğim... 
Hiçbir şey söylemeyeceğim...”

“Tamam,” dedi George. “Weed’deki gibi kötü şeyler de 
yapmayacaksın.”
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Lennie afallamıştı. “Weed’deki gibi mi?”
“Bak ya, onu da mı unuttun? Bari hatırlatmayayım ki bir 

daha yapmayasın.”
Lennie’nin yüzünde anlamanın aydınlığı parıldadı. 

“Weed’den kovdular bizi!” diye patladı gururla.
“Kovmuşlar!” dedi George tiksinmiş gibi. “Ne kovması, 

biz kaçtık. Peşimize düştüler ama yakalayamadılar.”
Lennie mutlu mutlu kıkırdadı.
“Onu unutmadım... unutur muyum hiç?”
George kumlara sırtüstü uzandı, kollarını başının arkasın-

da kavuşturdu. Lennie de aynısını yaptı, başını kaldırıp baktı, 
doğru oldu mu diye kontrol etti yine.

“Amma baş belasısın,” dedi George. “Kuyruğuma takıl-
masan gül gibi geçinir giderdim. Gül gibi geçinir, belki kendi-
me bir kız bile bulurdum.”

Lennie bir an sessiz yattı, sonra, “Çiftliğe, çalışmaya gidi-
yoruz, George,” dedi.

“Tamam, en azından bunu anladın. Ama geceyi burada 
geçireceğiz, çünkü benim de bir bildiğim var.”

Karanlık hızla bastırıyordu. Güneş vadiden iyice çekilmiş, 
ancak Gabilan Dağları’nın tepelerinde hâlâ parlamaktaydı. 
Bir suyılanı kafasını periskop gibi kaldırıp suyun içinden 
yükseldi, yaydığı halkalar akıntıyla titredi. Ta uzaklarda, ana-
yol tarafında birinin bağırdığı duyuldu, sonra başka bir ses 
ona karşılık verdi. Dallar küçük bir rüzgârla hafifçe hışırdadı, 
sonra her şey sustu.

“George, niye çiftliğe gidip akşam yemeği yemiyoruz, ha? 
Yemek vardır çiftlikte.”

George yan döndü.
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“Otur oturduğun yerde. Burası hoşuma gitti. Yarın gider, 
işe başlarız. Gelirken yolda biçerdöverler gördüm. Demek ya-
rın tahıl çuvalları sırtlayacağız, göbeğimiz düşecek. Bu gece 
de burada yan gelip yatacağım. Paşa gönlüm böyle istiyor.”

Lennie dizleri üstünde doğrulup George’a baktı.
“Yemek yemeyecek miyiz?”
“Yiyeceğiz tabii. Kalk da birkaç çalı çırpı topla. Torbam-

da üç kutu fasulye var. Çalıları topladığında kibrit de veririm 
sana. Fasulyeleri ısıtır yemeğimizi yeriz.”

Lennie, “Ben fasulyeyi ketçaplı severim,” dedi.
“Eh, ketçabımız yok bugün... Sen çalı çırpı toplamaya bak, 

avarelik etme. Karanlık bastı basacak.”
Lennie debelenip ayağa kalktı, çalıların arasında görün-

mez oldu. George yattığı yerde kendi kendine hafif hafif ıslık 
çalıyordu. Bir ara ırmağın ilerisinden, Lennie’nin gittiği yön-
den su şıpırtıları geldi. George ıslığı kesti, sesi dinledi. “Za-
vallı velet,” diye mırıldandı kendi kendine... sonra yine ıslığa 
başladı.

Lennie birden çalıların arasından fırladı. Elinde bir tek sö-
ğüt dalı vardı. George doğrulup oturdu. “Hadi bakalım, getir 
o fareyi buraya,” dedi. 

Lennie masum rolünü pek güzel oynuyordu.
“Ne faresi, George? Bende fare mare yok.”
George elini uzattı. “Hadi, dedim. Ver onu! Yutturamazsın 

bana.”
Lennie kararsızlıkla geriledi, kaçıp özgürlüğüne kavuş-

mayı düşünüyormuş gibi arkasındaki çalılıklara doğru baktı. 
George soğuk bir sesle, “Ya fareyi bana verirsin ya da seni dö-
verim,” dedi.

“Neyi vereyim, George?”
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“Bal gibi biliyorsun işte. Fareyi istiyorum.”
Lennie’nin eli istemeye istemeye cebine uzandı. Sesi ağlar 

gibi çıktı.
“Niye bırakmıyorsun, anlamıyorum. Kimsenin faresi de-

ğil ki! Çalmadım da! Yolun yanında yatıyordu.”
George’un eli kararlı biçimde uzanmış, beklemekteydi. 

Lennie topunu sahibine vermek istemeyen bir köpek gibi 
yaklaştı, çekildi, bir daha yaklaştı. George parmaklarını şık-
lattı. Lennie bu ses üzerine fareyi onun avucuna bıraktı.

“Kötü bir şey yapmıyordum ki, George. Okşuyordum 
yalnızca.”

George ayağa kalktı, fareyi karanlıklara gömülen çalıların 
ta ilerisine fırlattı, sonra suya yaklaşıp ellerini yıkadı. “Seni 
koca salak! Ayaklarının, onu almak için suya girdiğinde ıs-
landığını fark etmedim mi sandın?” Lennie’nin ağlamakta 
olduğunu duyunca ona döndü. “Bebek gibi de ağlıyor! Ulu 
Tanrım! Kazık kadar herif!” Lennie’nin dudakları titredi, 
gözlerine yaşlar dolmaya başladı. “Ah, Lennie!” George elini 
onun omzuna koydu. “Senden onu sırf eziyet olsun diye al-
madım. Kokuşmuştu o fare, Lennie. Üstelik okşarken boynu-
nu da kırmışsın... Canlı bir tane bulursun, bir süre bakmana 
izin veririm.”

Lennie yere oturup boynunu büktü. “Başka nerede fare 
bulurum, bilmem ki!” dedi. “Bir kadın vardı, bana verirdi 
hep. Bulduğu her fareyi verirdi. Ama o kadın artık burada 
değil.”

George, “Kadınmış!” diye güldü. “O kadının kim olduğu-
nu bile hatırlamıyor. Clara teyzendi o. Sonra da vermez ol-
duydu. Çünkü mıncıklarken öldürüyordun.”
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Lennie ona hüzünlü hüzünlü baktı. “Ufacıktılar,” dedi 
özür diler gibi bir sesle. “Okşuyordum, sonra parmaklarımı 
ısırmaya başlıyorlardı, ben kafalarını biraz çimdikliyordum, 
hemen ölüyorlardı... ufacıktılar da ondan. Keşke artık tavşan 
bulsak, George. Onlar daha büyük.”

“Tavşanın da canı cehenneme. Bir daha sana canlı fare 
mare yok. Clara teyzen sana lastikten bir oyuncak fare ver-
mişti... Yüzüne bile bakmamıştın.”

“Okşanmıyordu ki o,” dedi Lennie.
Dağların tepesindeki günbatımı alevleri de kalktı, vadiye 

karanlık çöktü, söğütlerle çınarlar alacakaranlığa gömüldü. 
Koca bir sazan başını suyun yüzüne uzattı, havayı yuttu, ye-
niden daldı, karanlık sularda görünmez oldu, daldığı yerden 
çevreye halkalar yayıldı. Tepedeki dallar bir daha titredi, kü-
çük söğüt polenleri uçup suyun yüzüne kondu.

“Şu dalları toplayacak mısın artık?” diye sordu George. 
“Şuradaki ağacın hemen ardında bir yığın var. Selle gelmiş. 
Git getir!”

Lennie ağacın arkasına yürüdü, bir kucak kuru yaprak ve 
dalla döndü. Hepsini küllerin üzerine attı, yenisini getirmek 
üzere gitti. Tekrar tekrar gitti geldi. Ortalık iyice kararmıştı ar-
tık. Suların üzerinde bir kumru kanadının sesi duyuldu. Ge-
orge kül yığınına yürüdü, kuru yaprakları tutuşturdu. Alev 
dalların arasında çıtırdayarak yükseldi. George dengini açtı, 
üç kutu fasulye konservesi çıkardı, ateşin üzerine, aleve ol-
dukça yakın ama değmeyecekleri şekilde dizdi.

“Dört kişiye yeter bu fasulye,” dedi.
Lennie ateşin üzerinden ona bakıyordu. Sabırlı sabırlı, 

“Ben ketçaplı severim fasulyeyi,” dedi.
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“E, ketçabımız yok,” diye patladı George. “Neyimiz yoksa 
onu istersin zaten. Ah, ulu Tanrım, tek başıma olsam amma da 
kolay yaşardım. Bir iş bulur çalışırdım, başıma dert açılmazdı. 
Hem de hiç! Ay sonu geldi mi elli dolarımı alır kente inerdim, 
canım ne istiyorsa alırdım. Randevu evinde bile sabahlardım 
istersem. Nerede istersem orada yerdim. Otelde, lokantada. 
Aklıma eseni ısmarlardım. Her ay sektirmeden yapardım bun-
ları. Ya bir koca şişe viski alır, ya kâğıt ya da bilardo oynardım.” 
Lennie diz çöktü, alevlerin üzerinden, ateş püsküren George’a 
baktı. Yüzü korkuyla gerilmişti Lennie’nin. “Oysa şimdi neyim 
var elimde?” diye devam etti George öfkeyle. “Bir sen varsın! 
Bir işte dikiş tutturamaz, ne zaman iş bulsam beni kovdurur-
sun. Diyar diyar sürükleyip durursun beni. Bu kadarla kalsa, 
yine neyse. Başıma bela da açarsın. Kötü şeyler yaparsın, seni 
ben kurtarmak zorunda kalırım.” George artık bağırıyordu. 
“Seni yarım akıllı dangalak! Senin yüzünden başım dertten 
kurtulmuyor be!” Küçük kızların birbirini taklit etmeye çalış-
tıklarında yaptıkları gibi sesini inceltti. “Kızın elbisesini tut-
mak istedim... fareymiş gibi okşamak istedim... Peki, nereden 
bilsin o, elbisesini okşamak istediğini? Kaçmaya çalışınca bı-
rakmadın, fare gibi tuttun onu da. Çığlığı basınca kendimizi 
sulama kanalına zor atıp, gün boyu herifler bizi ararken orada 
saklanmak zorunda kaldık. Karanlık basınca oradan çık, uzak-
lara kaç. Habire böyle bir şey çıkarırsın, habire. Şeytan diyor 
ki, kapat şunu bir milyon fareyle bir kafese, bırak gönlünce eğ-
lensin.” Birden öfkesi dindi. Lennie’nin acı dolu yüzüne baktı, 
sonra utanç yüklü bakışları alevlere döndü.


