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ğildir ve olayın geçtiği sıralar –henüz Tuor ve Voronwë tarafın-
dan bilinmemekle birlikte– harabeye dönmüş olan Nargoth-
rond kentinden hızla uzaklaşma çabasındadır. Bu kısacık kar-
şılaşmada, Orta Dünya’nın büyük öykülerinden birinin hafif 
bir esintisi saklıdır. Túrin’in Nargothrond’dan kaçışı, Húrin’in 
Çocukları’nda (tarafımca hazırlanmış edisyon) aktarılır, gelge-
lelim iki akrabanın birbirini tanımayışından dolayı bu karşılaş-
manın bahsi bir daha geçmez.

Zamanın seyri içinde meydana gelen dönüşümleri daha iyi 
resmedebilme hususunda hiçbir değişimin, tanrı Ulmo’nun Si-
rion nehrinin kenarındaki sazlıkların ortasına oturmuş, alaca-
karanlıkta müzik icra ederkenki o ilk tasvir edilişi ile aradan 
uzun yıllar geçtikten sonra yapılan tasvirde, yeryüzündeki tüm 
suların efendisinin, Vinyamar açıklarında dehşetengiz bir fır-
tına sırasında sulardan yükselişi arasındaki fark kadar çarpıcı 
olamayacağı kanısındayım. Ulmo bu görkemli efsanenin keli-
menin tam anlamıyla odak noktasındadır. Valinor’un geri ka-
lanı çoğunlukla kendisi ile karşıt görüşte olmasına rağmen bu 
büyük Tanrı yine de esrarengiz biçimde hedefine ulaşır.

Yaklaşık kırk senelik bir emeğin ardından artık nihayet sonla-
nan çalışmalarımı dönüp de şöyle bir gözden geçirdiğimde, bu 
çabanın altında yatan gayenin kısmen de olsa “Silmarillion”un 
yapısal dünyasına ve onun Yüzüklerin Efendisi ile arasındaki 
bağlantıdan ötürü hayati önem arz eden mevcudiyetine daha 
bir önem addetmek olduğunu zannediyorum – özellikle de bu 
dönemin daha ziyade babamın Orta Dünya ve Valinor üzerine 
kurguladığı evrenin Birinci Çağı olduğu algısına dayanarak.

1977 yılında yayımladığım Silmarillion başlı başına bir 
kaynak olarak karşımızda durmaktadır elbette ancak bu ese-
rin Yüzüklerin Efendisi’nin okurlarla buluşmasının üzerinden 
çokça yıl geçmişken anlatımsal bir tutarlılık meydana getirmek 
üzere düzenlendiği hatta daha cüretkâr bir tabirle, “tasarlan-
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dığı” söylenebilir. Azametli bir dille kâğıda dökülmüş olan ve 
güya çok kadim bir geçmişe dayanışı dolayısıyla Yüzüklerin 
Efendisi’nin okur nezdinde yarattığı kuvvetin ve doğrudan et-
kinin pek azına sahip olan bu geniş kapsamlı kitap, bu haliyle 
biraz “kopuk” görünüyor belki. Hiç kuşku yok ki kaçınılmaz 
bir durumdu bu, hele ki benim onu aktarırken benimsediğim 
yazınsal dil göz önüne alındığında; ne de olsa Birinci Çağ’a dair 
olayların anlatılış biçimi tamamen farklı bir edebi ve imgesel 
yapıya sahiptir. Gelgelelim ben, çok önceleri, Yüzüklerin Efen-
disi son halini almış olmakla beraber baskı yüzü görmesine 
henüz çok vakit varken, babamın Birinci ve Üçüncü Çağların 
–ki bu ikincisi Yüzüklerin Efendisi’nin sahnelendiği dünya ve 
devirdir– esasında aynı eserin birer ögesi veya başka bir deyişle, 
birer kesiti olacak şekilde ele alınması ve yayımlanıp okurla-
ra sunulması gerektiğine yönelik derin bir arzu beslediğine ve 
inanç sergilediğine bire bir tanığım.

Elinizde tutmakta olduğunuz kitabın Öykünün Geçirdiği 
Evrim başlığını taşıyan bölümünde, Şubat 1950’de, yani Yü-
züklerin Efendisi’nin fiiliyatta nihai haline bürünüşünün he-
men akabinde, babamın yayıncısı Sör Stanley Unwin’e hitaben 
yazdığı ve bir bakıma sırtındaki yükten kurtulmak üzere yu-
karıda sözünü ettiğimiz meseleye ilişkin zihnini öteden beri 
işgal eden hususları onunla paylaştığı hayli uzun ve açıklayı-
cı mektuptan bazı alıntılar yapmış bulunuyorum. O dönemde 
“altı yüz bin sözcükten kurulu bu ele avuca sığmaz canavarın” 
tasarımına yeltenme gafletinde bulunmanın dehşetini yaşadı-
ğını ifade ederek kendi kendini alaya almaktaydı sevgili babam 
– yayıncılar gerçekte talep ettikleri şeyle, Hobbit’in devamı ola-
cak bir metinle ödüllendirilmeyi hevesle beklerken, bu yeni ki-
tabın (babamın tabiriyle) “esasen Silmarillion’ın devamı” oluşu 
da cabası.

Bu görüşünü asla değiştirmedi. Hatta kimi yazılarında Sil-
marillion ile Yüzüklerin Efendisi’ni “Mücevherlere ve Yüzüklere 
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dair tek ve uzun bir Destan” olarak tanımladı. Bu eserlerden 
herhangi birinin diğerinden bağımsız şekilde yayımlanmasına 
da yine bu gerekçeyle direnç göstermiştir. Ne var ki, Öykünün 
Geçirdiği Evrim bölümünde de irdeleneceği gibi, bu arzusu-
nun yerine getirilme olasılığı bulunmadığının bilincine vara-
rak, sonuçta pes edecekti: Yüzüklerin Efendisi’nin tek başına ya-
yımlanmasına rıza göstermesi ancak böyle gerçekleşebilmişti.

Silmarillion’ın yayımlanışı sonrası, babamın bana miras bı-
raktığı sayısız el yazması metinden oluşan muazzam koleksi-
yonu inceleme hedefiyle uzun yıllar sürecek bir araştırmaya 
adadım kendimi. Bu kapsamda şekillenen Orta Dünya Tarihçesi 
adlı çalışmamda da, tabiri caizse, “atları aynı hizada koştur-
mak” şeklindeki genel ilkeden hareketle kendime kısıt getir-
dim: Hikâyeleri yıllar içinde izledikleri seyre göre tek tek ele 
almak yerine, öykünün genelinin yıllar içinde geçirdiği evrimi 
ortaya koymaya çalıştım. Tarihçe’nin ilk cildine yazdığım ön-
sözde de paylaştığım üzere,

yazarın olayları algılayış biçimine bakış açısı yavaş fakat de-
vamlı bir dönüşüm, ayrışım ve genişleme sürecine maruz kal-
mıştı: Yalnızca Hobbit’te ve Yüzüklerin Efendisi’nde bu sürecin 
bazı parçaları göz önüne çıkmış ve yazarın sağlığında yayım-
lanarak kalıcı bir yer edinebilmiştir. Orta Dünya ile Valinor 
üzerine çalışmak bu bağlamda hayli karmaşık bir meşgaledir; 
ne de olsa bu çalışmanın hedefi sabit olmaktan ziyade, başka-
ca bir değişikliğe tabi tutulma olasılığı kalmadan yayımlanan 
bir kitap olarak, zaman denen düzlem içinde sadece “enleme-
sine” değil, “boylamasına” (yazarın ömrü hayatında) da hep 
mevcuttu.

Hal böyleyken, kendi yapısal özelliklerinden ötürü Tarihçe 
takip edilmesi güç bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Bu ardı 
arkası kesilmez yayınlara artık bir son verme vaktinin geldi-
ğine kendimce kanaat getirdiğimde, becerebildiğim kadarıyla 
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farklı bir yaklaşım tarzı deneme fikrine kapıldım: Önceden 
yayımlanmış ilgili tüm metinleri dayanak tutarak, belli bir ko-
nuyu var olan en eski haliyle ele alıp onun geçen zaman zar-
fında uğradığı gelişimi takip etmek. Beren ile Lúthien bu saye-
de ortaya çıkabilmiştir. Húrin’in Çocukları’nda (2007) metnin 
sonundaki eklenti kısımlarından birinde, eserin birbirini izle-
yen farklı versiyonlarında metne yansıyan başlıca değişiklik-
leri belirtmiştim; gelin görün ki Beren ile Lúthien’de izlediğim 
asıl yol, Kayıp Öyküler bünyesinde yer alan o ilk versiyondan 
başlamak üzere önceki metinlerin hepsinden bütünüyle alıntı 
yapmak oldu. Şu an elimizdeki tuttuğunuz kitabın hazırlaya-
cağım son kitap olduğu artık kesinleştiğine göre, Gondolin’in 
Düşüşü için de yine bu alışılmadık yöntemi tatbik etme fikrini 
benimsemiş bulunuyorum.

İzlenen bu yol sayesinde, pasajlarla birlikte zaman zaman 
tam teşekküllü kavramların da terk edildiği gün yüzüne çı-
kıyor; Beren ile Lúthien’de Kediler Prensi Tevildo’nun kısa 
ama dikkat çekici sahneye çıkışı buna örnek gösterilebilir. 
Gondolin’in Düşüşü ise bu bağlamda eşsiz bir yapıdadır. Öykü-
nün ilk taslağında, daha önce hiç görülmemiş nitelikteki akla 
hayale sığmaz silahlar yardımıyla Gondolin üzerine düzenle-
nen yıkıcı saldırı, okur tarafından öylesine derin bir ayrıntı ve 
berraklıkla izlenebiliyordu ki kentin içinde binaların yakılıp 
harabeye döndüğü veya nam salmış kahramanların vuruşarak 
öldüğü mevkilerin isimleri bile tek tek not edilebilmekteydi. 
Sonraki versiyonlarda ise yaşanan bu yıkımın ve de onca çar-
pışmanın tek bir paragrafa indirgendiği dikkat çeker.

Orta Dünya Çağları’nın birbirine bağlı olduğu gerçeği, Ka-
dim Zamanlar’a özgü şahsiyetlerin Yüzüklerin Efendisi’nin met-
ni içinde –salt birer hatıra olarak değil, ete kemiğe bürünmüş 
halleriyle– yeniden belirmesi ile net bir şekilde ortaya konula-
bilmektedir. Entlerin lideri Ağaçsakal’ın ne denli yaşlı olduğu-
nu belirtmek yersiz olur sanırım; Üçüncü Çağ’a gelindiğinde 
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Entler varlığını halen sürdürmekte olan en eski ırk konumun-
daydı. Fangorn Ormanı’nın derinliklerinde, sırtında Meriadoc 
ve Peregrin’le yol alırken Ağaçsakal’ın onlara söylediği şarkıyı 
anımsayalım:

Tasarinan’ın söğütlerle bezeli çayırlarında gezindim bu İlkba-
har,
Ah ah! Nan-tasarion’un manzarası ve kokusu İlkbahar geldi 
mi ne harikadır!

Suların Efendisi Ulmo’nun Orta Dünya’da boy gösterip Sö-
ğütler Diyarı Tasarinan’da Tuor ile konuşması, Ağaçsakal’ın 
Fangorn’da hobbitlere böyle seslenişinin çok, çok öncesi-
ne dayanır. Benzer biçimde, sonraki bir çağda sırasıyla biri 
Ayrıkvadi’nin hükümdarı, diğeri Númenor’un kraliyet soyu-
nun başı haline gelecek olan, Eärendel’in oğulları Elrond ve El-
ros hakkındaki kısmı okuruz öykünün sonunda: Burada henüz 
çok gençtirler, Fëanor’un oğullarından biri tarafından koruma 
altına alınmışlardır.

Gelgelelim şu noktada, tüm Çağlarda yer etmiş bir sembol olu-
şu bakımından, Tersaneci Círdan’a değineceğim. Elflere Veril-
miş Üç Yüzük’ten biri olan Ateş Yüzüğü Narya’yı, onu Gandalf’a 
emanet edinceye kadar himayesinde bulundurmuş olan bu kişi 
hakkında, “Orta Dünya’da onun kadar öteyi ve derini görebil-
miş kimse yoktur,” denirdi. Birinci Çağ’da Beleriand kıyıların-
daki Brithombar ve Eglarest limanlarının yöneticisi konumun-
dayken, söz konusu limanların Sayısız Gözyaşı Muharebesi’nin 
akabinde Morgoth tarafından tarumar edilmesinin ardından, 
halkından geriye kalan az sayıda takipçisiyle birlikte Balar 
Adası’na kaçmayı başarmıştı. Bu yeni yerleşim yerinde ve aynı 
zamanda Sirion nehrinin denize döküldüğü kesimde bir kez 
daha tersanecilik işine girişecek ve Gondolin hükümdarı Kral 
Turgon’un isteği üzerine onun için yedi gemi inşa edecektir. Bu 
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gemiler Batı ufkuna yelken açtıysa da son gemi dışında onların 
akıbetinden haber alınamayacaktı. Gondolin’den ulak olarak 
gönderilmiş olan ve kaza sonucu batan gemiden sağ kurtulup 
kıtaya geri dönerek Saklı Kent’e yapacakları büyük yolculukta 
Tuor’a rehberlik eden Voronwë de işte o gemideydi.

Çok sonraları, Ateş Yüzüğü’nü ona teslim ederken Gandalf’a 
şöyle diyecektir Círdan: “Bana gelince, bilirsin ki benim gön-
lüm Deniz’de, gün gelip son gemi de yelken açıncaya dek Li-
manları koruyup gözeterek, yaşamımı bu gri sahillerde sürdü-
receğim.” Böylelikle, Üçüncü Çağ’ın tam da son günü son defa 
okurun karşısına çıkar Círdan. Elrond ile Galadriel beraberle-
rinde Bilbo ve Frodo ile Gri Limanlar’ın Gandalf’ın kendilerini 
eşiğinde beklemekte olduğu kapıları önüne vardığında,

Gemi Üstadı Círdan onları karşılamak üzere öne çıktı. Uzun 
bir sakala sahip bu hayli uzun boylu adamın şu kırlaşmış saçı 
sakalıyla gayet ihtiyar bir görünümü olmakla beraber, gözleri-
ne yıldızlarınki kadar delici bir pırıltı yerleşikti; yeni gelenlere 
şöyle bir baktıktan sonra eğilerek onları şu sözlerle selamladı: 
“Tüm hazırlıklar tamamlandı.” Sonra Círdan Limanlara inen 
yolda onlara eşlik etti ve işte orada, beyaz bir gemi dinginlikle 
uzanmış onları beklemekteydi…

Vedalaşma faslı sona erdikten sonra yolcular gemiye bindi-
ler:

ve yelkenler açılır açılmaz rüzgârın esintisiyle dolarken, gemi 
gri bir pus altındaki o uzun haliç boyunca usulca süzülerek 
yola koyuldu; bununla eşzamanlı olarak, Frodo’nun vaktiyle 
Galadriel’den aldığı ve daima boynuna asılı vaziyette taşıdığı 
tılsımlı şişeciğin ışığı son bir titremenin ardından solup sön-
müştü. Semalardaki Deniz’e çıkan gemi Batı ufkunda gitgide 
gözden kayboldu…
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ve böylelikle, Birinci Çağ’ın sonuna yaklaşılırken “bir daha 
hiçbir öyküde ya da şarkıda bahisleri geçmemek üzere günba-
tımına ve de Batı’ya doğru yelken açan” Tuor ve İdril’in izinden 
gitmiş oluyorlardı.

Gondolin’in Düşüşü öyküsünün seyri aşama kat ettikçe, onun 
sayfaları arasında farklı öykülere, farklı mekânlara ve farklı dö-
nemlere kısaca da olsa pek çok atıfta bulunulduğu gözlemlenir: 
Öykünün halihazırdaki zamanında cereyan eden eylemlere ve 
ihtimallere ışık tutup onları yönlendirecek, geçmişte yaşanmış 
olayları çıtlatır bu ayrıntılar. Bu gibi durumlarda olayı açıklı-
ğa kavuşturma veya bir nebze de olsa aydınlatma dürtüsü ağır 
basıyor basmasına; fakat bu kitabı derlemekteki asıl amacıma 
sadık kalarak, metni okuru her seferinde dipnota yönlendirip 
ona ek külfet getirecek küçük sayılarla doldurmaktan bilhassa 
kaçındım. Onun yerine, tercihe göre üzerinde durulmayıp atla-
nabilecek özellikte bir yazın kalıbı benimseyerek sonuçta aynı 
yardımı sağlamaya çalıştım.

Bu çabanın ilk örneği olarak, kitabın “Giriş” kısmında, 
babamın 1926 tarihli Mitolojinin Taslağı adlı çalışmasından, 
onun kendi ifadesiyle Dünya’nın mevcudiyet kazanışından 
nihayet Gondolin şehrinin inşa edilişine kadar geçen süreçte 
meydana gelmiş olayları büyüteç altına alma gayesiyle yapmış 
olduğum alıntı gösterilebilir. Dahası, söz konusu listeye dahil 
edilmiş herhangi bir isme ilk etapta ima ettiğine oranla çok 
daha etraflıca açıklık getirmek üzere bir de İsim Listesi bölü-
mü tasarladım; bu İsim Listesi’nin peşi sıra, Dünya’nın yaratı-
lışından tutun, Eärendel isminin taşıdığı öneme ve Mandos’un 
Kehaneti’ne kadar uzanan son derece geniş bir yelpazeye ya-
yılmış farklı unsurlar üzerine aldığım birbirinden bağımsız bir 
dizi not sıraladım.

İsimlerin veya isim kalıplarının uğradığı dönüşümü işleme 
tabi tutmak elbette ki çok zorlu bir süreçti. Belli bir kalıbın 
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bünyesinde yer aldığı kurgunun, hangi dönemde sahnelendi-
ğinin her daim göstergesi olmayışı vaziyeti daha da karmaşık 
hale getiriyordu. Keza babam birbirinden çok farklı zamanlar-
da dahi olsa, bir metin üzerinde benzer değişikliklere gitme 
yolu izlerdi, yeter ki buna gerek olduğuna kanaat getirsin. Ki-
tabın başından sonuna değin tutarlılık göstermesi gibisinden 
bir hedef güttüğümü söyleyemem: Şöyle ki, metni hep aynı 
form içinde tutma kaygısı gütmediğim gibi, babamdan kalma 
el yazması kesitlerdeki dile daima sadık kalmayıp yeri geldiğin-
de farklı kullanımlara müsaade etmenin en iyi yöntem olduğu-
na karar kıldım. Bundan ötürüdür ki, değişmez bir dilbilimsel 
olgu teşkil edişi bakımından Ulmo yerine Ylmir ismine başvur-
makta ısrar ederken, babamın da bu detayı daima değiştirme 
yoluna gittiğini gözlemlediğimden olsa gerek, “Kartallar Kralı” 
sahneye çıktığında Thorndor yerine her seferinde Thorondor 
adına başvurmayı tercih ettim.

Son olarak, bu kitabın içeriğini Beren ile Lúthien’de izlemiş 
olduğumdan farklı bir yöntemle düzenlediğimin altını çizmek 
isterim. Elinizdeki eserde ilkin metinler, zamansal dizilime uy-
gun biçimde ve hemen hemen hiç yoruma yer verilmeksizin 
sıralanmakta. Öykünün geçirdiği evrimin, babamın Öykü’nün 
nihai versiyonunu tam da Tuor, Gondolin’in Son Kapısı’ndan 
geçtiği sırada tüm sevenlerini derinden üzecek şekilde terk 
edip bir kenara bırakışının irdelenmesini de kapsayan bir anla-
tımı takip ediyor bunu.

Kitabın bu kısmını sonlandırırken, kırk sene önce kaleme 
almış olduğum bir paragrafı buraya aynen aktararak yukarıda-
ki yorumumu desteklememe izin veriniz.

Tuor’un Gondolin’e yaptığı geçici ziyaret, onun İdril Celeb-
rindal ile buluşması, Eärendel’in dünyaya gelişi, Maeglin’in 
ihaneti, kentin baskına uğrayıp yağma edilişi ve canını kurta-
rabilenlerin oradan ne şartlar altında kaçtığı –ki bu öykü onun 
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Birinci Çağ’a ilişkin zihninde kurduğu konsept bakımından 
merkezi bir ögedir– üzerine bizzat babamın imzasını taşıyan 
yegâne metnin onun gençlik yıllarında kaleme alınmış oluşu 
hayret verici bir gerçektir.

Gondolin ve Nargothrond’un her ikisi de birer kez inşa edil-
miş ve sonradan hangi vesileyle olursa olsun ikinci bir inşa 
sürecine tabi tutulmamıştı. Öykünün odağındaki yerini koru-
yan güçlü birer figürdü bu şehirler… Sonradan yeniden inşa 
edilmediği için güçlü, güçlü olduğu için sonradan yeniden inşa 
edilme gereği doğurmamış figürler.

Gondolin’i yeniden inşa etmek için kolları sıvadıysa da bu 
kente bir daha asla ulaşamayacaktı babam: Orfalch Echor’un 
o sonu gelmez yamacını tırmandıktan ve birbiri ardına sıra-
lanan üzeri hanedan armalarıyla bezeli geçit kapılarını geride 
bıraktıktan sonra, Tuor ile yan yana durup Gondolin’in ovanın 
orta yerinde yükselen ihtişamlı görüntüsüne bakakalmış ve 
Tumladen’i bir kez daha geçmeye yeltenmemişti.

Büyük Öyküler’in üçüncü ve aynı zamanda sonuncusunu 
“kendi tarihçesinden sapmaksızın” yayımlamaya girişmek, 
bana her Öykü’yü sırasıyla resmederek sürece hatırı sayılır kat-
kı sağlayan Alan Lee’nin sanatı üzerine birkaç kelam etmek 
suretiyle onu onurlandırma şansı tanıyor. O engin olaylar sil-
silesi içinden seçmiş olduğu sahne ve konulara dair geliştirdiği 
kişisel kavrayış ve algıyı da sanatına yansıttığını söylemek isa-
betli olacaktır.

Benzer şekilde, Húrin’in Çocukları’nın sayfaları arasında, 
tutsak düşmüş olan Húrin’i Thangorodrim’in zirvelerinden bi-
rinde taştan bir koltuğa zincirlenmiş vaziyette Morgoth’un la-
netini sineye çekme durumunda bırakılırken canlandırmış ve 
resmetmişti. Beren ile Lúthien’nde bu defa Fëanor’un oğulları 
arasında hayatta kalan sonuncuları, at sırtında hareketsiz otur-
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muş, batı göğünde beliren ve uğrunda nice canlara kıyılmış Sil-
maril mücevherinden başka bir şey olmayan yeni yıldızı seyre-
derken tasavvur edip resme dökmüştü. Gondolin’in Düşüşü’nde 
ise buraya ulaşmak için katlandığı çok uzun ve zorlu yolculu-
ğun şu son aşamasında Tuor’un omuz başında dikilmiş, Saklı 
Kent’in harikulade görünümüne büyülenmiş gözlerle bakar-
ken buluruz çizerimizi.

Son olarak, böylesi bir yayının ortaya süreceği beklenti ve 
gereksinimler yanı sıra kitabın kendi tabiatından kaynaklı ko-
şullar hakkındaki şaşmaz bilgilerine dayanarak en doğruyu ya-
kalama yönünde gösterdiği özen ve de sergilediği gayret başta 
olmak üzere, bu kitabın hiçbir ayrıntı atlanmaksızın yayıma 
hazırlanma sürecinde bana sunmuş olduğu yeri doldurulamaz 
yardımlarından Hötürü arperCollins’ten Chris Smith’e minne-
timi belirtmek isterim. Pek tabii ki sevgili eşim Baillie’ye de: 
Onun sarsılmaz desteği olmasaydı, elinizdeki kitabın tanıklık 
ettiği o uzun mu uzun hazırlık sürecinden tamamlanmış halde 
çıkması asla mümkün olmazdı. Beren ile Lúthien’in benim ka-
leme alacağım son kitap olduğu gündeme geldiğinde bana yaz-
ma cömertliğinde bulunan herkese de teşekkürü ayrıca borç 
bilirim.




