




 

Patrick Rothfuss 1973’te Wisconsin’de doğdu. Çocukluk yıllarında, 
yaşadığı yerdeki hava koşullarının sertliği ve kablolu televizyonsuzluk 
yüzünden kendini kitaplara verdi. Washington Üniversitesi’ndeki 
yüksek lisans programının ardından, 1999 yılında mezun olduğu 
Wisconcin Üniversitesi - Stevens Point’e dönerek İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde ders vermeye başlayan yazar halen bu mesleğe 
devam etmektedir. Rothfuss, Kralkatili Güncesi serisinin ilk kitabı 
Rüzgarın Adı’nı yedi yılda tamamladı. Dünyada fırtınalar koparan 
bu ilk romanı tam otuz iki dile çevrildi ve 2007’de Quill Ödülü ile 
Publishers Weekly - Yılın En İyi Fantastik Kurgu Kitabı Ödülü’ne layık 
görüldü. Serinin ikinci romanı The Wise Man’s Fear da yayımlandığı 
ilk hafta Amerika’da çoksatanlar listesine bir numaradan girdi.

Sözcükleri, gülmeyi seven, dans etmekten hoşlanmayan ve 
hâlâ kablolu televizyonu olmayan Rothfuss boş zamanlarında sivil 
itaatsizlik ve simya ile uğraşmaktadır.
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Bana kitapları sevmeyi öğreten; Narnia’ya, Pern’e ve  
Orta Dünya’ya kapı açan anneme.

Ve bir şey yapacaksam acele etmeden daha ilk seferde  
düzgün yapmamı öğreten babama.
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Teşekkür

İlk taslaklarımın tüm okuyucularına. Tek tek sayamayacağım ka-
dar çoksunuz, ama sevemeyeceğim kadar değil. Sizlerin verdiği ce-
saretle yazmaya devam edebildim. Eleştirileriniz sayesinde kendimi 
geliştirdim. Siz olmasaydınız yazdıklarım bu kadar iyi olmazdı.

Geleceğin Yazarları yarışmasına. Onların atölyesi olmasaydı 18. 
ciltteki birbirinden harika antoloji dostlarımla asla tanışamazdım.

Kevin J. Anderson’a. Onun tavsiyeleri olmasaydı böyle bir çalışma 
ortaya koyamazdım.

Menajerlerin en iyisi Matt Bialer’a. Onun kılavuzluğu olmasaydı 
kitabımı asla satamazdım.

Herkesin sevdiği editör ve DAW’ın başkanı Betsy Wollheim’a. O 
olmasaydı bu kitabı elinizde tutamazdınız. Benzer bir kitabı, o da 
belki, ama bunu değil.

Ve son olarak lise tarih öğretmenim Bay Bohage’a. 1989’da ilk ro-
manımda ondan da bahsedeceğime söz vermiştim. Sözümü tuttum.
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G İ R İ Ş

sÜç Kısımlı Sessizlik

Hava yine kararmıştı. Yoltaşı Hanı’nı sessizlik bürümüştü ve bu üç 
kısımlı bir sessizlikti.

En belirgin kısım, etrafta bir şeylerin eksikliğinden kaynaklanan 
boş, yankılı bir sükunetti. Eğer rüzgar esseydi ağaçların arasında ıs-
lık çalar, hanın tabelasını asılı durduğu kancalarda gıcırdatır ve güz 
yapraklarının savrulması gibi sessizliği yoldan aşağı süpürür gider-
di. Eğer handa bir kalabalık, hattâ bir avuç adam bile olsa, gecenin 
karanlık saatlerinde bir meyhaneden beklenen konuşmalarla ve gü-
lüşmelerle, gürültü ve patırtılarla o sessizlik bozulurdu. Eğer müzik 
olsaydı... ama hayır, elbette müzik falan yoktu. Aslında bu şeylerin 
hiçbiri yoktu ve o yüzden sessizlik yerini koruyordu.

Yoltaşı’nın içinde bir çift adam, barın bir köşesinde kafa kafaya 
vermişti. Endişe verici haberleri konu alan ciddi meselelerden uzak 
durarak sakin bir sebatla kafayı çekiyorlardı. Böyle yaparlarken de 
büyük, boş sessizliğin içine daha küçük ve melankolik bir tane ekli-
yorlardı. Bu da bir tür alaşım, bir tezat yaratıyordu.

Üçüncü sessizliği fark etmek kolay değildi. Bir saat boyunca ku-
lak kesilirseniz onu ayaklarınızın altındaki tahta zeminde ve barın 
arkasındaki kaba, kıymıklı fıçılarda hissetmeye başlayabilirdiniz. Bu 
sessizlik uzun zaman evvel sönmüş bir ateşin sıcağını barındıran kara 
taşlı şöminedeydi. Barı silerken ağır hareketlerle ileri geri giden be-
yaz keten bezdeydi. Ve orada durmuş, fener ışığı altında çoktan pırıl 
pırıl parlamış maun ağacını daha da parlatan adamın ellerindeydi.

Adamın ateş kadar kızıl saçları vardı. Gözleri koyu renkli ve dal-
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gındı. Adam pek çok şeyi bilmekten gelen ve hemen göze çarpmayan 
bir güvenle hareket ediyordu.

Yoltaşı onundu, tıpkı üçüncü sessizliğin de onun olduğu gibi. Bu 
da münasipti, zira bu sessizlik en büyüğüydü ve diğer ikisini sarıp 
sarmalıyordu. Güz sonu kadar derin ve genişti. Üzerinden nehirlerin 
aktığı kocaman bir kaya kadar ağırdı. Ölmeyi bekleyen bir adamın 
sabırlı, sapı kesilen bir çiçeğinkine benzer sesiydi.
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

s
İblislere Göre Bir Yer

Bir Mahv gecesiydi ve Yoltaşı’nda her zamanki kalabalık toplanmıştı. 
Aslında beş kişi pek de kalabalık sayılmazdı, fakat mevcut durum 
düşünülürse, Yoltaşı’nın bugünlerde görebileceği en büyük kalabalık 
da ancak beş kişiydi.

İhtiyar Cob yine öykücü ve nasihat dağıtıcı rolünü üstlenmişti. 
Bardaki adamlar içkilerini yudumlarlarken onu dinliyorlardı. Arka 
odada genç bir hancı kapının arkasında gözlerden uzak duruyor, ta-
nıdık bir hikâyenin ayrıntılarını gülümseyerek dinliyordu.

“Ulu Taborlin uyandığında kendini yüksek bir kuleye hapsedil-
miş halde bulmuş. Kılıcı da dahil ne kadar eşyası varsa alınmışmış: 
anahtarları, paraları, mumları. Ama işin en kötü tarafı bu değilmiş...” 
Cob etki yaratmak için duraksadı, “... duvardaki fenerlerin alevi ma-
viymiş!”

Graham, Jake ve Shep kafa salladılar. Üç arkadaş Cob’un öyküleri-
ni dinleyerek ve nasihatlerini kulak ardı ederek birlikte büyümüştü.

Cob küçük dinleyici kitlesinin en yeni ve dikkatli mensubuna, 
yani demircinin çırağına doğru eğildi. “Bu ne demek biliyor musun, 
çocuk?” Hepsi de demirci çırağına “çocuk” diyordu, üstelik de orada-
ki herkesten bir karış daha uzun olmasına rağmen. Küçük kasabala-
rın nasıl işlediği düşünülürse, muhtemelen sakalı gürleşene veya bu 
söz yüzünden birinin burnunu kırana kadar da öyle gidecekti.

Çocuk yavaşça kafa salladı. “Chandrialılar.”
“Doğru,” dedi Cob takdirle. “Chandrialılar. Herkes mavi ateşin 

onların işaretlerinden biri olduğunu bilir. Ayrıca...”
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“İyi de Taborlin’i nasıl bulmuşlar?” diye sözünü kesti çocuk. “Ve 
niye ellerine fırsat geçer geçmez onu öldürmemişler?”

“Sus bakayım. Hikâye sona ermeden cevabını alacaksın,” dedi 
Jake. “Bırak da anlatsın.”

“Böyle yapmana hiç gerek yok, Jake,” dedi Graham. “Çocuk biraz 
meraklı, hepsi o kadar. Sen içkini iç.”

“İçtim zaten,” diye homurdandı Jake. “Bi’ tane daha lazım, ama 
hancı arka odada farelerin derilerini yüzmekle meşgul.” Sesini yük-
seltti ve boş kupasını maun barın üstüne vurdu. “Hey! Burada susa-
mış insanlar var!”

Hancı beş kase yahni ve iki somun sıcak, yuvarlak ekmekle çıka-
geldi. Etkili bir şekilde çalışarak Jake, Shep ve İhtiyar Cob’un birala-
rını tazeledi.

Adamlar yemekleriyle ilgilenirlerken öykü bir kenara bırakıldı. 
İhtiyar Cob müzmin bir bekarın ustalığıyla yemeğine yumuldu. Di-
ğerleri daha üfleyerek kaselerini soğutmakla meşgulken, o ekmeği-
nin son lokmasını da bitirip öyküsüne kaldığı yerden devam etti.

“Taborlin’in kaçması gerekiyormuş, ama etrafına bakınca hücre-
sinde kapı olmadığını görmüş. Pencere de yokmuş. Her taraf düm-
düz taş duvarlarla çevriliymiş. Hiç kimsenin kaçamayacağı bir hüc-
redeymiş.

“Ama Taborlin her şeyin adını bilirmiş, bu yüzden her şey onun 
emrine amadeymiş. Taşa demiş ki: ‘Kırıl!’ ve taş kırılıvermiş. Duvar 
kâğıt gibi yırtılmış ve Taborlin açılan delikten gökyüzünü görüp mis 
gibi bahar havasını solumuş. Kenara yaklaşıp aşağı bakmış ve hiç 
düşünmeden boşluğa adım atmış...”

Oğlanın gözleri faltaşı gibi açıldı. “Yok artık!”
Cob ciddiyetle kafa salladı. “Taborlin düşmüş de düşmüş, ama 

ümitsizliğe kapılmamış. Çünkü rüzgarın adını biliyormuş ve rüzgar 
ona itaat etmiş. Rüzgar onu sarıp bağrına basmış. Taborlin bir de-
vedikeni gibi ağır ağır aşağı süzülmüş ve yere bir annenin öpücüğü 
kadar yumuşacık konuvermiş.

“Ayakları yere değince Taborlin evvelden yaralanan böğrünü tut-
muş ve oraya bakınca ufacık bir çizikle karşılaşmış. Ya şansı yaver 
gitmiş,” Cob çokbilmişçe burnunu sıvazladı, “ya da gömleğinin altın-
da duran kolye sayesinde kurtulmuş.”

“Ne kolyesi?” diye hevesle sordu ağzı yemek dolu çocuk.
İhtiyar Cob ayrıntıya girme fırsatı bulduğuna sevinerek sandalye-
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sinde arkasına yaslandı. “Taborlin birkaç gün önce yolda bir teneke-
ciyle karşılaşmış. Yanında yiyecek fazla bir şey olmamasına rağmen 
elindekini o yaşlı adamla paylaşmış.”

“İyi de yapmış,” dedi Graham usulca çocuğa. “Herkes bilir: ‘Tene-
keci yapılan iyiliğin iki mislini geri öder.’ ”

“Hayır hayır,” diye homurdandı Jake. “Doğrusu şöyle: ‘Tenekeci-
nin nasihati, yaptığın iyiliğin iki mislini öder.’ ”

Hancı o gece ilk kez konuştu. “Aslında fazlası var,” dedi barın 
arkasındaki kapının eşiğinden.

“Tenekeci borcunu daima öder:
Bir mislini alışverişte.
İki mislini karşılıksız iyilikte.
Üç mislini ettiğin hakarette.”

Bardaki adamlar Kote’yi orada dururken görmekten şaşırmış gi-
biydiler. Aylardır her Mahv gecesinde Yoltaşı’na geliyorlardı ve daha 
önceden Kote’nin muhabbete katıldığı hiç olmamıştı. Zaten aksi 
beklenemezdi. Kasabaya geleli daha bir yıl kadar olmuştu; hâlâ bir 
yabancıydı. Demircinin çırağı burada on bir yaşından beri bulun-
maktaydı ve ondan hâlâ “o Rannlı çocuk” diye bahsediliyordu, sanki 
Rann elli kilometre ötedeki bir kasaba değil de yabancı bir ülkeymiş-
çesine.

“Bir yerlerden kulağıma çalınmıştı da,” diyen Kote’nini sessizliği 
bozmaktan utandığı her halinden belliydi.

İhtiyar Cob genzini temizlemeden önce kafa salladı ve hikâyesine 
geri döndü. “Kolye bir kova dolusu kraliyet altını edermiş, ama 
Taborlin’in yaptığı iyiliğe karşılık tenekeci kolyeyi ona bir demir, bir 
bakır ve bir de gümüş peni karşılığında satmış. Kolye bir kış gecesi 
kadar siyah, buz gibi de soğukmuş, ama boynunda durduğu müd-
detçe Taborlin’i kötü şeylerden koruyormuş. İblislerden falan.”

“Şu aralar öyle bir şeye iyi para öderdim,” dedi Shep somurtarak. 
O akşam en çok o içmiş, en az o konuşmuştu. Herkes geçen Zapt ge-
cesi onun çiftliğinde kötü bir şey yaşandığını biliyordu, fakat onunla 
dost olduklarından ayrıntıları öğrenmek için başının etini yemeye 
kalkmıyorlardı. En azından henüz büyük ölçüde ayık oldukları ge-
cenin bu erken saatlerinde.
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“Kim ödemez ki?” diye makul bir soru sordu İhtiyar Cob, içkisin-
den uzun bir yudum alarak.

“Chandrialıların iblis olduklarını bilmiyordum,” dedi çocuk. 
“Duyduğuma göre...”

“İblis falan değiller,” diye kestirip attı Jake. “Tehlu’nun seçtiği yolu 
reddeden ilk altı kişiydiler. Tehlu da buna karşılık onları lanetleye-
rek...”

“Öyküyü sen mi anlatıyorsun, Jacob Walker?” dedi Cob sertçe. 
“Çünkü öyleyse susayım da devam et.”

İki adam uzunca bir süre ters ters bakıştı. Sonunda Jake özür an-
lamına gelebilecek bir şeyler homurdanarak başını çevirdi.

Cob tekrar çocuğa doğru döndü. “Chandrialıların esrarı budur 
işte,” diye izah etti. “Nereden gelirler? Kanlı işlerini gördükten sonra 
nereye giderler? Ruhlarını satmış birer insan mıdırlar? İblis midirler? 
Hayalet midirler? Hiç kimse bilmez.” Cob dönüp Jake’e derin bir kü-
çümsemeyle baktı. “Ama her yarım akıllı bildiğini sanır...”

Hikâye bu noktada Chandrialıların doğası; temkinli davranıldığı 
takdirde nasıl tespit edilebilecekleri; kolyenin Taborlin’i haydutlar-
dan mı, vahşi köpeklerden mi, yoksa attan düşmekten mi koruduğu 
konularında bir münakaşaya dönüştü. Ortalık iyiden iyiye kızışıyor-
du ki ön kapı çarparak açıldı.

Jake başını çevirip baktı. “Nihayet gelebildin, Carter. Şu kahrolası 
budalaya bir iblisle bir köpek arasındaki farkı söylesene. Herkes bilir 
ki...” Jake sözünü yarıda bıraktı ve hemen kapıya koştu. “Tanrı aşkı-
na, sana ne oldu böyle?”

Işığa adım atan Carter’ın yüzü solgun ve kanlıydı. Eski bir eyer 
battaniyesini göğsüne bastırıyordu. Battaniye sanki bir demet çalı çır-
pının etrafına sarılmış gibi acayip bir şekle sahipti.

Diğer dostları da onun bu halini görünce sandalyelerinden fırla-
dılar. “Ben iyiyim,” dedi Carter, ortak odada ağır ağır yürürken. Göz-
leri ürkek bir atınkiler gibi fıldır fıldırdı. “Ben iyiyim. İyiyim.”

Bohça yapılmış battaniyeyi en yakındaki masanın üstüne bıraktı. 
Tahtaya çarpan battaniye, taşla doluymuşçasına tok bir ses çıkardı. 
Adamın giysileri uzun ve düz kesiklerle doluydu. Gri gömleği koyu, 
donuk bir kırmızıyla gövdesine yapışan yerleri hariç lime lime ol-
muştu.

Graham onu bir sandalyeye oturtmaya çalıştı. “Tanrı’nın anası aş-
kına. Otur şöyle, Carter. Sana ne oldu? Otur.”




