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Scott Lynch
1978’de Minnesota’da doğan Scott Lynch, ilk romanı Locke 
Lamora’nın Yalanları yayımlanana kadar bulaşıkçılık, garsonluk, 
tasarımcılık gibi çeşitli işler yaptı. Centilmen Piç serisinin ilk ki-
tabı olan bu romanın gösterdiği başarıyla birlikte fantastik kurgu-
nun önemli isimlerinden birine dönüştü. 2007’de WFA (Dünya 
Fantezi Ödülü) finalisti olan Locke Lamora’nın Yalanları’nın film 
hakları Warner Brothers tarafından satın alındı.
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Önsöz

İlk kez kitabım yayımlandığında, insanlar beni ve Scott Lynch’i 
defalarca kez karşılaştırdı. 

Cümlelerin ana fikri çoğunlukla, “Pat Rothfuss yeni Scott 
Lynch olacak!” şeklindeydi.

Durum şu ki, Locke Lamora’nın Yalanları benim ilk kitabım 
Rüzgârın Adı’ndan neredeyse bir sene önce yayımlandı. Bu hem 
Scott’ın hem fantastik serisinin ilk kitabıydı. Yarattığı dünya ce-
sur ve gerçekçiydi, ayrıca bu kadar iyi olması sebebiyle herkesi 
fazlasıyla etkilemişti.

Yapılan karşılaştırmaların gurur verici olduğunun farkın-
daydım ama açıkçası o vakitlerde bundan rahatsız olmuştum. 
“Neden yeni Scott Lynch olmak zorundayım? Neden birinci Pat 
Rothfuss olamıyorum ki? Muhtemelen bu konuda daha başarı-
lı olurum, hiç değilse Pat Rothfuss olmada çok daha tecrübeli-
yim,” diye düşündüğümü hatırlıyorum.

Yıllar sonra bir fırsat bulup Locke Lamora’nın Yalanları’nı 
okudum ve okurken çok keyif aldım. Akıllıca yazılmış bir kitap 
olduğunu anladım, yaratılan dünya da cesur ve havalıydı. Ana 
karakteri nüktedan ve ağzı kalabalık, yetim bir çocuktu. Bir süre 
sonra Scott’la tanıştım ve kendisini de gerçekten çok sevdim. 
İçimde kalan o küçük rahatsızlıktan kurtuldum, zaten geride 
çok da bir şey kalmamıştı.

Hızlıca günümüze gelirsek… Geçen hafta Locke Lamora’nın 
Yalanları’nı yeniden okumaya başladım ve kitabın güzelliği kar-
şısında tam manasıyla “sersemledim”. Kitabın yapısı… dili… 
yaratılan dünya… zekâsı… nüktedanlığı…

Bu kitapta beğenmediğim tek bir şey dahi olmadı. Ciddiyim. 
Tamam, peki… Küçücük “ufacık” bir itiraz dışında.

Yine de, benim ağzımdan böyle yorumların ne kadar ender 
çıktığını biliyor musunuz? Bu detaylı ikinci okumanın ışığında 
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artık şöyle düşünüyorum: Locke Lamora’nın Yalanları en sevdi-
ğim on kitap arasında bulunuyor. Belki de ilk beştedir.

Bu iki kitabı karşılaştırmak gerçekten hiç de adil değil. Tarz-
ları farklı. Konuları farklı. Dünyaları farklı.

Ama karşılaştıracak olursak, işte Locke Lamora’nın 
Yalanları’nın Rüzgârın Adı’ndan daha iyi olduğu yerler:

1. Scott’ın kitabının girişi benimkinden daha güçlü.
Gerçekten öyle. Benim kitabımda 50 sayfa geçtikten sonra

birinin öyküyü doğru düzgün anlatmaya başladığı yere anca ge-
liyorsun.

Locke Lamora’nın Yalanları’nda 50 sayfa geçtikten sonra hem 
ana karakteri tanıyorsun hem de kahrolası bir soygunun yarısını 
öğrenmiş oluyorsun.

2. Kitabın ismi benimkinden daha iyi.
Yanlış anlamayın, Rüzgârın Adı güzel ve benim kitabım için

“doğru” isim. Ama   Locke Lamora’nın Yalanları inanılmaz bir 
isim.

Ayrıca serinin ismi de benimkinden daha iyi. “Centilmen 
Piç”, “Kralkatili Güncesi”ni ellerini kullanmadan alt eder.

3. Scott, kitabında ağzını bozmayı benden daha iyi beceriyor.
Gerçek hayatta değil. Gerçek hayatta ağzım çok bozuktur.

Ancak kitaplarımdaki dil oldukça kibar ve terbiyelidir.
Locke Lamora’nın Yalanları’nda, Lynch’in ayaktakımından 

gelen haydutları, görgüsüzlükte çığır açmışlar. Bu çok küçük 
bir detay gibi gözükse de işin aslında hiç öyle değil. Bu detay, 
kitaptaki dünyanın temelini atıyor. Karakterleri açığa çıkarıyor. 
Hikâyenin dürüst, kusursuz bir şekilde rahatsız edici ve gerçek-
çi hissettirmesini sağlıyor.

Kısaca söylemek gerekirse; ilk kez kitabım yayımlandığında, 
insanların beni ve Scott Lynch’i karşılaştırmasından rahatsız ol-
muştum. Bana yapılan övgünün ne kadar büyük olduğunu an-
cak şu an fark ediyorum.

Kitabı okumadıysanız, okumalısınız. Okuduysanız, muhte-
melen yeniden okumalısınız…

Patrick Rothfuss
10 Ekim 2013

Çeviren: Alican Saygı Ortanca



Jenny’ye…
Bu küçük dünya kutsandı şekillenirken,
sen baktın diye omzumun üzerinden...

Sonsuz sevgilerimle.
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Giriş

Çok Fazla Çalan Çocuk

1

Camorr’un Hırsızbaşı, Yetmiş Yedinci Sendovani Yılı’nın uzun 
ve nemli yazının ortasında Lamora adlı çocuğu satmak için çare-
sizce bir umutla Perelandro Tapınağı’ndaki Gözsüz Rahip’e ani 
ve habersiz bir ziyarette bulundu.

“Elimde tam sana göre bir kelepir var!” diye söze girdi Hır-
sızbaşı, şüphe uyandırabilecek bir üslupla.

“Calo ve Galdo gibi bir kelepir olmasın sakın?” dedi Göz-
süz Rahip. “Hâlâ o sırıtkan ahmaklara senden öğrendikleri kötü 
huyları unutturup asıl ihtiyaç duyduğum kötü huyları öğretme-
ye çalışıyorum.”

“Hadi ama Zincir.” Hırsızbaşı omuz silkti. “Seninle pazarlık 
ederken onların kendi bokuyla oynayan birer maymun oldukla-
rını söylemiştim. O sırada bu senin için bir...”

“Yoksa Sabetha gibi bir kelepir mi?” Rahibin gür ve derin sesi 
Hırsızbaşı’nın itirazını gerisingeri adamın boğazına tıktı. “Onun 
için ölü annemin dizkapaklarından başka elimde avucumda ne 
varsa aldığını hatırlıyorsundur eminim. Keşke ödemeyi bakırla 
yapsaydım da tüm o parayı götürmeye çalışırken fıtık olmanı 
seyredebilseydim.”

“Ahhhhh, ama o kız özeldi. Bu çocuk var ya bu çocuk, işte o 
da özel,” dedi Hırsızbaşı. “Calo ile Galdo’yu satın aldıktan sonra 
gözümü açık tutmamı istediğin her şey onda var. Sabetha hak-
kında bayıldığın şeyler de! Çocuk Camorrlu ama aynı zamanda 
da melez. Therin ve Vadra kanı taşıyor. Nasıl ki deniz balık si-
diğiyle doluysa, hırsızlık da onun içinde var. Üstelik sana onun 
için bir… bir iskonto bile yapabilirim.”

Gözsüz Rahip duyduklarını uzunca bir süre kafasında tarttı. 
“Kusura bakma ama,” dedi nihayet, “tecrübelerim bana senden 
gelecek beklenmedik bir cömertlik karşısında elime bir silah 
alıp sırtımı duvara dayamam gerektiğini söylüyor.”
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Hırsızbaşı yüzüne az çok içten denebilecek bir ifade oturt-
maya çalıştı. İfadesi bariz bir huzursuzlukla orada dondu kaldı. 
Omuz silkişinde yapmacık bir üstünkörülük vardı. “Ah, çocu-
ğun bazı sorunları yok değil. Fakat o sorunlar benim gözeti-
mimde olmasından kaynaklanıyor. Ama eğer senin himayen 
altında olsaydı hepsinin de, ahhh, kaybolacağından eminim.”

“Ah. Ah. Demek elinde sihirli bir çocuk var. Bunu niye daha 
önce söylemedin ki?” Rahip gözlerini örten ipek gözbağının al-
tından alnını kaşıdı. “Fevkalade. Onu kahrolasıca toprağa eke-
rim ve bulutların ötesindeki büyülü bir diyara uzanan bir sar-
maşık elde ederim.”

“Ahhhhh! Ah ah ah, alaycılığının tadını daha önce de almış-
lığım var Zincir.” Hırsızbaşı belini romatizmalıymışçasına bü-
kerek sahte bir selam verdi. “Teklifimle ilgilendiğini açık açık 
söylemek bu kadar mı zor?”

Gözsüz Rahip yere tükürdü. “Diyelim ki Calo, Galdo ve Sa-
betha yeni bir oyun arkadaşından faydalanabilirler… veya bir 
kum torbasından. Diyelim ki hesapta olmayan gizemli bir çocuk 
için üç bakır ve bir kâse sidik ödemeye razıyım. Çocuğun soru-
nu ne?”

“Sorunu,” dedi Hırsızbaşı, “onu sana satamazsam gırtlağını 
kesip körfeze atacak olmam. Hem de bu gece.”

2

Lamora adlı çocuğun Hırsızbaşı’nın gözetiminde yaşamaya 
başladığı gece, Gölgeler Tepesi’ndeki eski mezarlık, hazır olda 
durarak yeni kız ve erkek kardeşlerinin kabirlere indirilmesini 
sessizce bekleyen çocuklarla doluydu.

Hırsızbaşı’nın vesayetindeki çocukların hepsi de birer mum 
taşıyordu. Mumların soğuk ve mavi ışığı tıpkı isle kaplı bir pen-
cerenin ardından ışıyan sokak lambaları misali nehir sisinin 
gümüşi perdesini delip geçiyordu. Bir hayalet ışığı zinciri, do-
lambaçlı bir güzergâh izleyerek tepeden aşağıya iniyor, mezar 
taşlarının ve tören yollarının arasında ilerliyor, yaz gecelerinde 
Camorr’un ıslak kemiklerinden sızan kan sıcağı siste zar zor se-
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çilebilen Kömürdumanı Kanalı’nın üstündeki geniş cam köprü-
ye ulaşıyordu.

“Gelin hadi canlarım, pırlantalarım, yeni bulduklarım. Ayak 
uydurun,” diye fısıldadı Hırsızbaşı, Yangınyeri yetimlerinin son 
otuz kadarını Kömürdumanı Köprüsü’nden geçmeleri için itek-
lerken. “Bu ışıklar tepemden yukarı çıkarken size yol göster-
meye gelmiş yeni dostlarınız sadece. Kıpırdayın kıymetlilerim. 
Karanlık boşa geçiyor ve konuşacak çok şeyimiz var.”

Hırsızbaşı kibirli düşüncelere daldığı o nadir anlarda kendini 
bir sanatçı olarak görürdü. Daha doğrusu bir heykeltıraş. Yetim-
ler onun kili, Gölgeler Tepesi’ndeki eski mezarlıksa atölyesiydi.

Seksen sekiz bin insan, arkalarında belirli bir miktarda atık 
yığını bırakırdı. Kayıp, işe yaramaz ve terk edilmiş çocuklardan 
oluşan, ardı arkası kesilmeyen bir sızıntı da buna dahildi. Bu 
çocuklardan bazılarını köle tacirleri sahiplenirdi elbette; onla-
rı alıp Tal Verrar’a veya Jerem Adaları’na götürürlerdi. Çünkü 
Camorr’da köle tacirliği yapmak teknik olarak yasadışıydı; fakat 
geride kurbanın hakkını arayacak kimse kalmadığı takdirde kö-
leleştirme eylemine göz yumulurdu.

O nedenle çocuklardan bazılarını köle tacirleri, bazılarını da 
çocukların kendi budalalıkları ayak altından kaldırırdı. Açlık 
ve onun getirdiği hastalıklar, etraflarındaki şehirden ekmeğini 
çıkaracak cesaretten ya da yetenekten yoksun olanların ölüp 
gitmeleri için yaygın yollardı. Cesareti olup da yeteneği olma-
yanlarsa sıklıkla Sabır Sarayı’nın önündeki Siyah Köprü’den 
sallandırılırdı elbette. Dük’ün yargıçları, yetişkin hırsızlar için 
kullandıkları urganın aynısını küçüklerde de kullanırlardı, ama 
doğru düzgün sallandıklarından emin olmak adına onları köp-
rüden aşağı atmadan önce ayak bileklerine ağırlık bağlamayı da 
ihmal etmezlerdi.

Tüm bu neşeli ihtimallerden paçayı sıyıran yetimler 
Hırsızbaşı’nın ekibince toplanır, onun huzur verici sesini dinle-
meleri ve sıcak bir yemek yemeleri için teker teker ya da küçük 
gruplar halinde adamın yanına getirilirlerdi. Çok geçmeden de 
Hırsızbaşı’nın diyarının kalbi olan mezarlığın altında, yüz kırk 
kimsesiz çocuğun tek bir beli bükük adamın karşısında diz çök-
tüğü yerde kendilerini ne tür bir yaşamın beklediğini öğrenir-
lerdi.
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“Tez davranın canlarım, benim yeni oğul ve kızlarım. Işık 
hattını izleyerek zirveye çıkın. Eve varıp sıcak bir şeyler yeme-
mize az kaldı. Yağmurdan, sisten ve bu leş gibi sıcaktan kurtu-
lacaksınız.”

Veba salgınları Hırsızbaşı için özel fırsatlar sunan bir zaman 
dilimiydi ve Yangınyeri yetimleri onun en sevdiği hastalıktan, 
yani Kara Fısıltı’dan sağ kurtulmuşlardı. Bu veba Yangınye-
ri Mahallesi’ne bilinmeyen bir yerden bulaşmıştı ve karantina 
(yani bir kanalı geçmeye ya da bir kayıkla kaçmaya çalışanların 
ok yağmuruna tutulması) tam zamanında başlatılarak şehrin 
geri kalanı huzursuzluk ve paranoya dışındaki tüm etkilerden 
korunmuştu. Kara Fısıltı, on bir veya on iki yaşın üstündeki 
herkes için (hekimler bu konuda ancak tahmin yürütebiliyor-
lardı, zira vebanın can alırken katı kurallara göre davrandığı 
söylenemezdi) sefil bir ölüm anlamına gelirken daha genç kişi-
lerde sadece birkaç günlük zararsız göz şişkinliklerine ve kıza-
rık yanaklara sebep oluyordu.

Karantinanın beşinci gününde çığlıklar ve kanaldan geçiş 
teşebbüsleri kesilmiş, Yangınyeri hastalık yıllarında pek çok ke-
reler başına gelen ve ona adını veren kaderden sakınmayı be-
cermişti. On birinci günde, karantina kaldırıldığında ve Dük’ün 
gulyabanileri felaketi incelemek üzere mahalleye girdiğinde, 
daha önce orada yaşayan dört yüz çocuktan belki de sekizde biri 
o bekleyişi sağ salim atlatabilmişti. Karşılıklı korunma sağlamak
için çoktan çeteler kurmuşlar ve yetişkinlerin bulunmadığı bir
yaşamın belli başlı zalimce gereksinimlerini öğrenmişlerdi.

Çocuklar bir araya toplanıp eski mahallelerinin meşum ses-
sizliğinden uzaklaştırılırken Hırsızbaşı da onları bekliyordu.

Adam içlerinden en iyi otuzu için epey gümüş ödemişti. 
Daha fazlasını da çocukları ellerinden aldığı gulyabanilerin ve 
inzibatların çenelerini tutmaları için harcamıştı. Sonra afallamış 
haldeki, çökük yanaklı ve pis kokulu çocukları Camorr gecesi-
nin karanlık ve hamamsı sislerinin arasından geçirerek Gölgeler 
Tepesi’ndeki eski mezarlığa götürmüştü.

Lamora adlı çocuk tüm grup içerisinde en genç ve en ufak 
tefek olandı. Beş veya altı yaşındaki çocuk toz toprakla ve oyuk-
lu açılarla kaplı bir derinin altındaki çıkık kemiklerden ibaretti. 
Hırsızbaşı onu seçmemişti bile; Lamora adlı çocuk sanki oraya 
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aitmiş gibi kendiliğinden takılmıştı diğerlerinin peşine. Hırsız-
başı bu durumdan habersiz değildi; fakat bedavaya gelen tek bir 
veba yetiminin bile göz ardı edilemeyecek bir nimet sayıldığı 
türden bir hayat sürdürmüştü.

Fırsatlar Babası, Paranın ve Ticaretin Efendisi Gandolo’nun 
Yetmiş Yedinci Yılı’nın yaz mevsimiydi. Hırsızbaşı, hırpani ço-
cukların oluşturduğu sırayla birlikte koyu gecenin içinde sessiz 
sedasız yürümekteydi.

İki yıla kalmadan Lamora adlı çocuğu elinden alması için 
Gözsüz Rahip Peder Zincir’e yalvarıyor, reddetmesi halinde kul-
lanmak üzere de bıçaklarını biliyor olacaktı.

3

Gözsüz Rahip kısa ve gri sakallarla kaplı boğazını kaşıdı. “Sen 
ciddi misin?”

“Hem de nasıl.” Hırsızbaşı elini hırpani bile denemeyecek 
kadar eski püskü yeleğinin önüne götürüp ince bir deri sırıma 
bağlı, deri bir kese çıkardı. Kese, kurumuş kanın pas kırmızısı 
rengine sahipti. “Koca adama gidip izin aldım bile. Çocuğun bo-
ğazını bir kulağından ötekine kadar kesip kafatasını diş dersine 
göndereceğim.”

“Tanrılar aşkına! Acıklı bir hikâyeyle aklımı çeleceğini mi 
sanıyorsun?” Hırsızbaşı’nın göğsünü dürten parmaklar kör bir 
rahip için epey atik ve kendinden emindi. “Git vicdanının zin-
cirlerine vuracağın başka bir alık bul.”

“Vicdanın bu işle zerre kadar ilgisi yok Zincir. Ben burada 
çıkardan bahsediyorum; hem senin hem de benim çıkarımdan. 
Çocuğu elimde tutmamın imkânı yok ve ben de bu yüzden sana 
eşsiz bir fırsat, gerçek bir kelepir teklif ediyorum.”

“Madem çocuk elinde tutamayacağın kadar dik başlı, neden 
onu döverek terbiye etmiyor ve satmadan önce uygun bir yaşa 
gelmesini beklemiyorsun?”

“Öyle bir şey söz konusu bile olamaz Zincir. Seçeneklerim 
kısıtlı. Ona iki tokat atıp bırakamam; çünkü, ahhh, yaptığının 
diğer küçük puştlar tarafından öğrenilmesine izin veremem. 
Eğer içlerinden herhangi biri onun kalkıştığına kalkışmaya azı-
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cık bile niyetlenirse… tanrılar aşkına! Bir daha hiçbirine laf ge-
çiremem. Ya onu çabucak öldürebilirim ya da daha çabuk bir 
şekilde satabilirim. Bir tarafta zarar, diğerindeyse azıcık kâr var. 
Bil bakalım tercihim ne?”

“Yani çocuk diğerlerinin önünde sözünü bile edemeyece-
ğin bir şey mi yaptı?” Peder Zincir, gözbağının üstünden alnını 
ovuşturup iç geçirdi. “Hay aksi! Bu tam da duymak isteyebilece-
ğim türden bir şeye benziyor.”

4

Eski bir Camorr atasözü der ki, insan ruhu için değişmeyen tek 
şey değişimdir; her şeyin, hatta cesetlerle dolu bir tepe kadar 
işlevsel bir şeyin bile modası geçebilir.

Vaktiyle iyi beslenen kimselerin kemiklerini Demir Deniz’in 
tuzlu pençesinin üzerinde tutmak için ideal bir konuma sahip 
olan Gölgeler Tepesi, Camorr tarihindeki ilk kaliteli mezarlıktı. 
Fakat zamanla mezar kazıcılarının, cenaze levazımatçılarının ve 
profesyonel mortocuların aileleri arasındaki güç dengeleri de-
ğişti; yakındaki Fısıltılar Tepesi daha büyük ve şaşaalı, dolayı-
sıyla da daha yüksek komisyonlu anıtlar için daha çok boş alana 
sahip olduğundan Gölgeler Tepesi’ndeki kalite giderek düştü. 
Savaşlar, vebalar ve entrikalar da on yıllar içerisinde Gölgeler 
Tepesi’nde bakımı yapılacak anıtmezarlara sahip canlı ailele-
rin sayısını azaltmaktan geri kalmadı. Sonunda mezarlığın tek 
düzenli ziyaretçileri, çıraklıkları döneminde kabirlerde uyuyan 
Aza Guilla rahip ve rahibeleri ile bakımsız yeraltı kabirlerine 
yerleşen evsiz yetimler olup çıktı.

Hırsızbaşı (o sıralarda bu unvanla anılmıyordu tabii) yaşamı-
nın en kötü günlerinde, yani sefil bir garabetten, parmakların-
dan dokuzu kırık bir yankesiciden fazlası değilken o kabirler-
den birini yetimlerle paylaşmak zorunda kalmıştı.

İlk başlarda Gölgeler Tepesi yetimleriyle arasındaki ilişki kıs-
men göz korkutma, kısmen de yalvarıp yakarma üstüne kuru-
luydu; onu uykusunda öldürmelerini engelleyen tek şey otoriter 
bir şahsa duydukları ihtiyaçtı. Hırsızbaşı öyle icap ettiği için on-
lara mesleğinin püf noktalarını gönülsüzce açıklamaya başladı.




