


J. R. R. TOLKIEN King Edward’s School’da eğitim görmeye başlayan John 
Ronald Reuel Tolkien’in dil üzerine büyük bir yeteneği ve merakı vardı. Eski Gal 
ve Fin dilleri üzerine eğitim görürken, zamanla kendi Elf dillerini de yaratmaya 
başladı.

1914’te I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Oxford’da üniversite son sınıftaydı 
ve ertesi yıl İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı birincilikle bitirip teğmen olarak orduya 
katıldı. 1916 Haziran’ında Fransa’ya gemiyle gönderilmelerinden önce, çocukluk 
aşkı Edith Bratt ile evlendi ve dört çocuk sahibi oldular. En yakın üç arkadaşından 
ikisinin öldüğü Somme Savaşı’na katıldı. Yılın sonlarına doğru hastalandı ve 
İngiltere’ye geri gönderildi.

Savaşın ardından Oxford’da Anglo-Sakson Profesörlüğü yaparak çalışmalarını 
akademisyen olarak sürdürdü. Anglo-Sakson (1925-45), İngiliz (1945-59) dili 
ve edebiyatı dersleri verdi. Zamanla dünyanın en önemli dilbilimcilerinden biri 
haline gelecekti. Ana ilgisi İngiltere’nin Ortabatı topraklarının yazın ve dilbilgisi 
geleneği üzerineydi. Edebiyat tarihiyle ilgili araştırmaları arasında, E. V. Gordon 
ile birlikte yazdığı Sir Gawain and the Green Knight (1925) ve Beowulf: The 
Monsters and the Critics (1936) sayılabilir. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi’ni (1954-
55) üniversitede öğrenciyken yazmaya başlamıştı. Bu yapıt üzerinde çalışırken
çocukları için yazdığı Hobbit (1937), Yüzüklerin Efendisi’ne bir giriş niteliğindedir.

Emekliye ayrılıp Edith ile birlikte Bournemouth’a yerleşti, ama karısının 
1971’deki ölümünün ardından Oxford’a döndü. Tolkien geçirdiği bir hastalık 
sonrasında 1973’te öldü. Yarım kalmış eserleri, notları ve defterleri oğlu 
Christopher Tolkien tarafından yayıma hazırlanarak basıldı. 
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menin el yazmasının başlık sayfası.
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ÖNSÖZ

Kalervo’nun oğlu Kullervo, muhtemelen, Tolkien’in en cana 

yakın kahramanlarından biri değil: Kaba saba, dengesiz, huy-

suz ve kinci olması bir yana, fiziksel olarak da çekici sayılmaz. 

Yine de bu hususiyetleri kişiliğine bir gerçeklik kazandırarak, 

bunlara rağmen ya da belki de bunlar sebebiyle, onu tam tersi 

bir şekilde çekici kılar. Bu karmaşık karakteri, onu şimdiye 

kadar tanıyan okurlardan daha geniş bir kitleye tanıtma fırsa-

tı bulduğum için mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda bana 

metnin ilk çevriyazısını iyileştirmem, yanlışlıkla unutulmuş 

yerleri telafi etmem, tahmini yorumları düzeltmem ve bir şe-

kilde baskıya girmiş olan dizgi hatalarını tashih etmem için 

bir olanak sağlaması nedeniyle de minnettarım. Metnin şu an-

daki halinin, Tolkien’in niyetlenmiş olduğu şeyin gelişmiş bir 

sunumu olmuş olduğunu umuyorum.

Hikâyenin ilk ortaya çıktığı andan itibaren, bu hikâyenin 

Tolkien’in ilk proto-dili Qenya’yı geliştirmesindeki rolü üze-

rine birçok çalışma yapılmıştır. John Garth ile Andrew Hig-

gins, elde kalmış taslaklardan hem halkların hem de yerlerin 

isimlerini araştırmış, bunları Tolkien’in dil icatlarıyla bağ-

daştırmıştır. John bu araştırmayı, “The road from adaptation 

to invention” (Tolkien Studies, Cilt XI, say. 1-44) adlı maka-

lesinde, Andrew ise Tolkien’in ilk lisanları üzerine yapmış 

olduğu “The Genesis of J.R.R. Tolkien’s Mythology” başlıklı 

çığır açan doktora tezinin (Cardiff Metropalitan Üniversite-

si, 2015) İkinci Bölüm’ünde yapmıştır. Onların çalışmala-
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rı Tolkien’in ilk çabaları hakkındaki bilgilerimizi artırmış, 
legendarium’un1 genelini kavrayışımızı zenginleştirmiştir.

Burada basılmış olan belgeler, yani J.R.R. Tolkien’in bitme-
miş ilk eseri Kullervo’nun Hikâyesi ve Oxford Üniversitesi’nde-
ki “On ‘The Kalevala’ ”2 başlıklı konuşmasının iki taslağı ilk 
önce 2010 yılında Tolkien Studies’in VII. cildinde yayımlanmış-
tır; onların burada tekrar yayımlanmasına izin veren Tolkien 
Estate’e minnettarım. Notlarım ve Yorumlarım, West Virginia 
University Press’in izniyle yeniden basılmıştır. “Tolkien, Kale-
vala and ‘The Story of Kullervo’ ” isimli makalem de Kent State 
University Press’in izniyle yeniden basılmıştır.

Birçok kişiye daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum, 
onlar olmadan bu kitabın ortaya çıkması mümkün olmazdı. 
Herkesten önce de, Kullervo’nun Hikâyesi’nin bilimsel dergiler 
dışında daha geniş bir okur kitlesine ulaştırılması konusunda-
ki niyetimi açtığım ilk kişi olan Cathleen Blackburn’e. Tolkien 
Estate ile onların yayıncıları olan HarperCollins’ten izin alma 
sürecinde projeleri yönlendirdiği için Cathleen’e minnetta-
rım. Ayrıca hem Estate temsilcilerine hem de HarperCollins’e, 
Tolkien’in Kullervo’sunun hak ettiği şekilde yeniden tek başına 
basılması konusunda benimle aynı fikre vardıkları için de min-
nettarım. Aynı zamanda HarperCollins’in Tolkien yayın yönet-
meni olan Chris Smith’e de, Tolkien’in Kullervo’nun Hikâyesi’ni 
layık olduğu şekilde daha geniş bir okur kitlesiyle buluşturur-
ken sağladığı yardımları, tavsiyeleri ve yüreklendirmeleri için 
teşekkür ederim.

1 Kelime anlamı efsanelerin edebi seçkisidir fakat artık genel olarak 
Tolkien’in Orta Dünya ile ilgili yazdıklarının toplamına verilen bir isim 
olmuştur. Tüm dünyada bu kelime Tolkien ile özleştirilmeye başlandığı 
için ben de Türkçeleştirmeden olduğu gibi alıntılayarak kullanacağım. –çn

2 “Kalevala” Hakkında. –çn
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GİRİŞ

Kullervo’nun Hikâyesi’nin J.R.R. Tolkien’in çalışmalarının bü-
tünündeki yerini tam olarak kavramak istiyorsanız, hikâyeye 
birkaç farklı açıdan bakmak gerekir. Hikâye sadece Tolkien’in 
ilk hikâyesi değil, aynı zamanda mitoloji yaratma konusundaki 
ilk düzyazı girişimi olmasının yanı sıra ilk trajedi yazma teşeb-
büsüdür de; dolayısıyla genel olarak bütün kurgusal eserleri-
nin bir öncüsü gibidir. Daha dar bir açıdan bakacak olursak 
“İngiltere’nin mitolojisi” denilmeye başlanan “Silmarillion”ın 
tohum halindeki kaynağıdır. Bahtsız Kullervo’nun destanını 
tekrar dillendirmesi, en güçlü hikâyelerden biri olan Húrin’in 
Çocukları’nın ham maddesidir. Daha da açık söyleyecek olur-
sak Kullervo karakteri Tolkien’in mitolojisinin en –kimisi tek 
olduğunu iddia eder– trajik kahramanı Túrin Turambar’ın özü-
dür.

Okuma yazması olmayan taşradaki cahil Finlandiyalı köy-
lülerin şarkı ya da başka bir deyişle runolarının seçkisi olarak 
o sırada yeni yayımlanmış olan Kalevala ya da “Kahramanlar
Yurdu”nu öğrencilik yıllarında keşfetmesinin, hayal gücünde
güçlü bir tesir bıraktığı ve kendi yarattığı legendarium üze-
rindeki ilk etkilerden biri olduğu Tolkien’in mektuplarından
uzun süredir biliniyor. 1951 yılında mitolojisini, yayıncı Mil-
ton Waldman’a tarif ettiği mektupta Tolkien, ülkesinin mitoloji
konusundaki “fakirliği” nedeniyle hep ne kadar kaygılandığını
dile getirmiştir. Onun gözünde diğer ülkelerin mitolojileriyle
kıyaslandığında İngiltere “kendine ait hikâyeler”den yoksun-
du. “Yunan, Kelt, Roma, Germen, İskandinav” ve (özel olarak
değinmek için bilhassa ayrı bıraktığı) kendisini “son derece et-



12

kilediğini” söylediği “Fin” mitolojileri var diye yazmıştı (The 
Letters of J.R.R. Tolkien, say. 144, artık Letters denecek). Etki-
lediğine kuşku yoktu; bu konuyla alakası, 1944 yılında oğlu 
Christopher’a da itiraf ettiği gibi (Letters, say. 87) neredeyse 
1913 yılındaki Honours Moderation1  sınavını kaybetmesine 
neden oluyordu ve W.H. Auden’a 1955 yılında yazmış olduğu 
gibi (Letters, say. 214-25) “hikâyenin roketini ateşlemişti”.

Tolkien hikâyesi üzerinde çalıştığı sıralarda hikâyenin kay-
nağı olan Fince Kalevala dünya mitoloji külliyatına sonradan 
katılmış bir eser olarak ortaya çıkmıştı. Edebi kökenleri daha 
eskilere dayanan Yunan ve Roma ya da Kelt veya Germen mi-
tolojileri aksine Kalevala şarkıları ancak 19. yüzyılın ortala-
rında profesyonel bir hekim ve amatör bir halk bilimci olan 
Elias Lönnrot tarafından bir araya getirilerek yayımlanmıştı. 
Bu şarkıların tonu diğer Avrupa mitoloji külliyatından o ka-
dar farklıydı ki epik ve mit ifadelerinin anlamlarının yeniden 
değerlendirilmesine neden olmuşlardı.2

* Farklılığına ve tekrar 
tekrar değerlendirilmesine rağmen Kalevala’nın yayımlanması 
yüzyıllardır yabancı bir yönetim altında yaşamakta olan Finler 
üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Finler 13. yüzyıldan 1809’a 
kadar İsveç’in bir parçası olarak, ondan sonra 1917’ye kadar 
da Rusya’nın yönetimi altında yaşamışlardı; Rusların hükmü 
altındayken Fin topraklarının büyük bir bölümü yine İsveç’e 
verilmişti. Yerel bir Fin mitolojisinin keşfedilmesi, bunun da 
tam mitlerin ulusalcılıkla bağdaştırılmaya başlandığı bir za-
manda ortaya çıkması, Finlere bir kültürel bağımsızlık hissi ve 
ulusal bir kimlik bahşetmiş ve Lönnrot’u ulusal bir kahraman 

1 Oxford’daki sınavlardan biri. –çn
* Aynı zamanda eserlerin seçimi, düzenlenmesi, derlenmiş eserlerin sunu-

mu açısından derleyenin rolü konusunda da sorular sorulmasına neden
olmuşlar, sonunda bu sorular Kalevala’ya özel olmak üzere bunların “halk 
bilim mi yoksa uyduruk bilim mi” olduğu konusunda suçlamaya kadar
varmıştı; fakat bu başka bir tartışma konusudur. Tolkien Kalevala’yı ilk
okurken, herkes gibi o da itibarı kıymetine göre değerlendirmiştir.
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yapmıştı. Kalevala filizlenen Fin ulusalcılığına bir güç vermiş 
ve 1917 yılında Rusya’dan bağımsızlıklarını ilan etmelerinde 
Finlandiya için etkili olmuştur. Kalevala’nın “Finlerin mito-
lojisi” olarak Finler üzerindeki tesirinin Tolkien üzerinde en 
az şarkıların kendileri kadar derin bir etki bırakmış olması ve 
belirtmiş olduğu gibi “İngiltere için bir mitoloji” adını verdiği 
şeyi yaratma arzusu üzerinde önemli bir rol oynaması oldukça 
mümkün görünmekte. Aslında onun tarif ettiği şey İngiltere’ye 
“atfedeceği” bir mitolojiydi (Letters, say. 144). Kullervo karak-
terini, kendi mitolojisindeki Túrin Turambar karakterine kat-
ması gerçeği Kalevala’nın Tolkien’in yaratıcılığındaki etkisini 
devam ettirdiğinin bir kanıtıdır.

Tolkien Kalevala’yı ilk kez 1911 yılında, hâlâ Birmingham’da 
King Edward’s School’a devam ederken W.F. Kirby’nin 1907’de 
yayımlanan İngilizce çevirisinden okumuştu. Kirby’nin çeviri-
sini yeterli bulmamış fakat malzemenin kendisinin “inanılmaz 
bir şarap” olduğunu düşünmüştü (Letters, say. 214). Hem kendi 
hikâyesi, hem de üniversitedeki konuşmasının iki taslağı olan 
“ ‘Kalevala’ Hakkında”, Tolkien’in bu yeni şarabın lezzetini, fe-
rahlatan ve pagan tadını, onun için “vahşi ... uygarlaşmamış 
ve ilkel masallar” olan bu yazıların “leziz mübalağasını” baş-
kalarına da nakletme konusundaki coşkulu tutkusunu gözler 
önüne sermektedir. Bu uygarlaşmamış ve ilkel masallar hayal 
gücüne o kadar hâkim olmuştu ki 1911 yılının sonbaharında 
Oxford’a gittiğinde, kendi kendine, kitabı orijinalinden oku-
yabilecek kadar Fince öğrenmek için Exeter College Kütüp-
hanes’inden C.N.E. Eliot’ın Finnish Grammar kitabını ödünç 
almıştı. Büyük ölçüde başarısız olmuş ve kederli bir halde “ağır 
kayıplarla geri çekilmek” zorunda kaldığını itiraf etmişti.

Tolkien, Kalevala’da trajik bir kahramana en yakın karak-
ter olan “bahtsız Kullervo” (Letters, say. 214) adını verdiği ka-
rakteri özellikle çok sevmişti. Gerçekten o kadar çok sevmişti 
ki Oxford lisans öğrencisi olarak son senesinde, 1914 yılının 
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ekim ayında bir gün nişanlısı Edith Bratt’e, “öykülerinden bi-
rini –gerçekten de çok muazzam ve en trajik öyküsünü– oraya 
buraya şiirler serpiştirerek ... kısa bir hikâye olarak yazmaya ça-
lışıyorum,” diye yazmıştı (Letters, say. 7). Bu, çoğu, tespit edi-
lebildiği kadarıyla 1912 ila 1914 yıllarında, savaş için askerlik 
görevi araya girip de 1916’da Fransa’ya yollanmadan önce ol-
duğu neredeyse kesin olan bir zamanda yazılmış “Kullervo’nun 
Hikâyesi”ydi (a.g.y., 214). Hikâyenin yazılış tarihi sorunludur. 
Tolkien’in kendisi bu süreci 1912 kadar erken bir tarihe koy-
maktadır; araştırmalar Wayne Hammond ile Christina Scull 
1914 yılını tercih etmektedir; John Garth da hikâyeyi 1914 
yılının sonlarına yerleştirmektedir. El yazmasının başlangıç 
sayfasında (1. Levha) Christopher Tolkien’in el yazısıyla pa-
rantez içinde “(1916)” tarihi bulunmaktadır; fakat bu yazı, 
1954 yılında İrlanda Ulusal Üniversitesi’nden Tolkien’e verilen 
fahri doktorluk sebebiyle takdim edilmiş takdir kağıdının arka 
yüzüne yazılmış olduğu için 1916 tarihi neredeyse kırk yıl ön-
cesine yönelik bir tarihtir. 1916 tarihi sayfanın altına kurşun 
kalemle yazılmış bir notla da sorgulanmıştır: “HC [Humphrey 
Carpenter] 1914 diyor.” Bu açıklama, Carpenter 1977 yılında 
yayımlanmış olan Tolkien’in biyografisini hazırlarken yapılmış 
olabilir.

Herhangi bir eserin bir araya getirilme süresini tam olarak 
belirlemek, yaratıcılık eylemlerinin çoğunun, akla gelen ilk 
düşünceden eserin son haline kadar uzun bir süre içinde geli-
şiyor olabileceğinden ve bütün bu süreç içerisinde bir başlayıp, 
bir ara verilip, gözden geçirilip, sonra tekrar gözden geçirilebi-
leceğinden dolayı genellikle pek kolay olmaz. Şu anda elimizde 
olan el yazılarının sayısı bu kadarla sınırlı olunca, Tolkien’in 
“Kullervo” adlı yapıtının ilhamından son noktasına kadar olan 
süresini 1912 ila 1916 arasındaki yıllara sıkıştırmaktan başka 
tam olarak tarihlendirmek mümkün olmuyor. Kesin olan bir 
şey varsa hikâyeyi, Kalevala’yı okumuş olduğu 1911 tarihinden 
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önce yazmaya başlamış olamayacağı ve 1916 yılının Haziran 
ayında Fransa’ya yollanmasından sonra da bunun üzerinde ça-
lışmadığıdır. Tolkien’in Edith’e yazdığı mektuptaki yorumun-
dan, hikâyenin trajik niteliklerinin de en az mitolojik nitelik-
leri kadar “hikâyenin roketini ateşlemekte” etkili ve onu son 
derece güçlü bir şekilde içine çekerek hikâyeyi bir kez daha 
anlatmak istemesine sebep olmuş olduğunu anlayabiliyoruz. 

Túrin Turambar’ın hikâyesi üzerindeki açık etkisi bir yana. 
Kullervo’nun Hikâyesi aynı zamanda Tolkien’in ileride yarataca-
ğı külliyatının anlatı tarzı hakkında önceden fikir vermesi açı-
sından da dikkate değer. Daha sonra yazmış olduğu birçok tarz, 
kategori veya forma –hikâye, trajedi, mitolojik anlatı, şiir, düz-
yazı– tam olarak oturmasa da bunları önceden haber verir gibi. 
Aynı anda hem bir hikâye hem bir trajedi, hem bir mit hem de 
düzyazı ile şiirin bir karışımıdır ama yine de –bu kadar erken 
bir çalışmada pek hayret verici sayılmayacak şekilde– bunların 
hepsi embriyo halindedir, hiçbiri tam olarak olgunlaşmamıştır. 
Dolayısıyla tüm bu alanlarda, külliyatındaki diğer eserlerden 
ayrı durmaktadır. Bir hikâye olması nedeniyle daha sonraki 
hikâyeleri Roverandom, Yaprak Çizen Niggle, Ham’li Çiftçi Giles 
ve Büyük Wootton Demircisi ile bir mukayeseye davet eder bizi; 
mitolojik hikâyelerin tekrar anlatılması bakımından Sigurd ve 
Gudrún ve Arthur’un Ölümü’yle [The Fall of Arthur] aynı yere 
aittir; düzyazı ve şiirin karışımı olması açısından benzer bir 
karışım kullanılmış olan başyapıtı Yüzüklerin Efendisi’ni çağ-
rıştırır. Hatırı sayılır bir sıklıkta Tom Bombadil’in şiir-düzyazı 
karışımı anlatımını çağrıştıran ritmik bir düzyazıya geçen “şiir 
parçaları” nedeniyle biçimsel olarak da bakıldığında mukayese 
yapmak için bir zemine sahibiz.

Lakin mukayese burada bitiyor çünkü Kullervo’nun Hikâ-
yesi’nin diğer yönleri, yukarıdaki eserlerle çok az ortak nokta-
ya sahiptir. Sadece Sigurd ve Gudrún Efsanesi, Kullervo’nun özü 
olan pagan atmosferi Arthur’un Ölümü ise kaçınılmaz son algı-
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sını nakletmekte. Son günlerde ifade edilmiş olduğu gibi Rove-
random, mitsi İrlanda imramma ya da yolculuk hikâyeleriyle*

1 
belirgin benzerlikler taşıdığı halde oluşum itibariyle bir çocuk 
masalıdır ve temel olarak da öyle kalmaktadır. Hiçbir zaman 
tam olarak tanımlanmasa da belli belirsiz çağdaş bir zamana ve 
zemine yerleştirilmiş olan Yaprak Çizen Niggle belirgin bir şe-
kilde Tolkien’in kendi İngiltere’sidir, ruhun yaptığı bir yolculu-
ğun meselidir ve Tolkien’in diğer eserlerinden kat be kat daha 
alegoriktir. Tolkien’in Oxford’una atıflarda bulunan Ham’li 
Çiftçi Giles ise içinde bir miktar bilgece espri barındıran neşeli, 
hiciv dolu, sözde bir halk masalıdır. Büyük Wootton Demircisi 
tam bir masaldır, tüm kısa eserleri arasında sanatsal olarak en 
tutarlı olanı odur. Tüm bunların aksine –kesinlikle çocuklara 
hitap etmeyen, ne bir neşeli öğe, ne de bir hiciv barındıran, 
Tolkien’in peri masalları için olmazsa olmaz olduğunu dü-
şündüğü peri niteliklerinden çok azını taşıyan– Kullervo’nun 
Hikâyesi acımasızca karanlık, kötü kehanet, trajik bir kan da-
vası, cinayet, çocuk istismarı, öç, ensest ve intihar hikâyesidir; 
diğer hikâyelerden tavrı ve içeriği açısından o kadar farklıdır ki 
neredeyse ayrı bir kategoriye yerleştirmek gerekir.

Bir trajedi olarak Kullervo’nun Hikâyesi büyük ölçüde 
Aristo’nun trajedi özelliklerine uymaktadır: catastrophe veya 
baht dönüşü; peripeteia ya da tersine dönme, burada karakter 
istemeyerek amaçladığının tam aksi sonucunu yaratır; anag-
noresis ya da farkına varma, burada da karakter kim olduğunu 
öğrenir. Trajedinin en klasik örneği, Sophokles’in eserini, nere-
deyse tarihi bir zaman ve zemine –M.Ö. 4. yüzyılda Teb şehri-
ne– yerleştirmiş olduğu Oedipus’tur. Tolkien’in kurgusal Orta 
Dünya örnekleri Kullervo’dan örnek alınarak yaratılmış Túrin 
Turambar ile Frodo Baggins’tir; Frodo hiç de trajik bir kahrama-

* Bkz. Kris Swank’ın Tolkien Studies Cilt XII’de bulunan, 2015 yılında ya-
yımlanması planlanan “The Irish Otherworld Voyage of Roverandom” adlı
makalesi.
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na benzemez fakat Çıkınçıkmazı’ndan Hüküm Dağı’na yaptığı 
yolculuğu ve duygusal gidişatı onun Orta Dünya tarihinin daha 
geniş çerçevesi içerisinde, aynı Túrin gibi Aristoteles’in bütün 
kurallarına uymasını sağlamıştır. Bunların aksine Kullervo’nun 
Hikâyesi tarih dışıdır, tek zaman aralığı “büyü henüz gençken” 
olan kendi kendine yeten özel dünyasını yaratmıştır.

Tolkien’in var olan bir miti kendi amacına uydurma ko-
nusundaki ilk çabası olarak Kullervo’nun Hikâyesi ile tahmi-
nen 1920-1930’lara ait olan aynı tarzdaki diğer iki hikâyesi 
birbirleriyle ilintilidir. Diğer hikâyeler, İzlandaca Manzum 
Edda’dan alınmış Völsung hikâyesinin tekrar anlatımı olan 
Sigurd ve Gudrún Efsanesi ile Ortaçağ İngilizcesiyle yazılmış 
iki Arthur şiirinin aliterasyonlu şiir biçimiyle ve çağdaş İngi-
lizceyle yeniden şekil verilmiş hali ve bunların sentezi olan 
Arthur’un Ölümü’dür. Aynı Arthur’u ve Sigurd’u gibi, Tolkien’in 
Kullervo’su da birçok kez yazılmış mitolojik bir figürün en 
son yorumudur. Kullervo’nun farklı tezahürlerini, Ortaçağ 
başlarındaki İrlandalı Amlodhi’de, Saxo Grammaticus’un 
12. yüzyılda yazmış olduğu Gesta Danorum’daki İskandinav
Amlethus’ta ve Shakespeare’in daha çağdaş Rönesans Pren-
si Hamlet’te de takip edilebilirsiniz. Bu silsile Kalevala’nın
Kullervo’sunda doruğa çıkmaktadır; bu anlamda Tolki-
en Kullervo’ya teşekkür borçludur. Ama yine de Tolkien’in
hikâyesi tam olarak daha sonraki mitsel adaptasyonlarına da
çok uymaz. Her şeyden önce hem Kalevala, hem de Tolkien’in
Kullervo’su, Sigurd ile Arthur’dan ciddi ölçüde daha az bili-
nir. Sigurd ve Arthur’u tanıyan birçok okur için Kullervo’nun
Hikâyesi bu alışılmadık kahramanla ilk karşılaşmaları olacak-
tır. Dolayısıyla Tolkien’in hikâyesi sırtında bir yük taşımaz ve
herhangi bir önyargıyla karşılaşma ihtimali pek bulunmaz.
Okurlarından çok azı, o da eğer tanıyan olabilirse, Tolkien’in
Kullervo’sunda Shakespeare’in Prens Hamlet’ini tanıyabilir;
gerçi keskin gözler Kullervo’nun zalim ve vicdansız amcası
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Untamo’da Hamlet’in zalim ve vicdansız amcası Claudius’un 
kırıntılarını görebilir.

Anlatı biçimi olarak Tolkien’in “Kullervo”su, uzun şiir 
pasajlarını stilize edilmiş düzyazı anlatımın arasına karıştı-
ran, hem bir düzyazı hem de şiir karışımı olduğu için hikâye 
ile uzun şiir arasında bir yerlerde bulunmaktadır. Bu hikâye 
hem Sigurd ve Gudrún’da olduğu gibi kötü kaderli bir aşk 
hikâyesidir, hikâyenin oyuncularına hiç aman vermez; hem de 
Arthur’un Ölümü gibi insan yaşamının vazgeçilmez belirleyici 
faktörü olarak kader ile insan eliyle yapılan seçimlerin karışı-
mının bir hikâyesidir. Aynı zamanda Sigurd ve Gudrún’dakinin 
aksine Arthur’un Ölümü’ndeki gibi bitmemiş bir hikâyedir; 
Arthur’un Ölümü sadece not düşülmüş özetler ve küçük notlar 
halinde kalmıştır ve tam doruk noktasına varacağı son sahne-
sinden önce aniden kesilir. Bu bitmemişlik durumu ne acı ki 
Tolkien’in birçok eseri için tipik bir durumdur; “Silmarillion” 
hikâyelerinin çoğu yaşarken bitirilmiş olan değil, öldüğü sıra-
da üzerinde çalıştığı hikâyeler olarak kalmıştır. Bu olumsuz ni-
teliklerinin yanında Kullervo’nun Hikâyesi yukarıda belirtilmiş 
olan nedenler dolayısıyla Tolkien’in sanat sürecinde önemli bir 
yer hak etmektedir. 

Fakat Kullervo’nun Hikâyesi’nin en büyük önemi, yukarıda 
da belirtmiş olduğumuz gibi, bir yandan legendarium’unun 
temel anlatılarından biri olan Húrin’in Çocukları’nın hazır-
layıcısı olurken, bir yandan da ana karakterinin o hikâyenin 
kahramanı olan Túrin Turambar’ın öncüsü olmasıdır. Tolkien, 
Túrin’in ejderhayı katletme bölümünü ödünç aldığı İzlandaca 
Edda gibi, Sophokles’in (yukarıda da belirtmiş olduğumuz şe-
kilde) Túrin misali kendi kimliğini arayan trajik bir kahraman 
olan Oedipus’u gibi Túrin için başka modelleri de referans 
almıştır. Yine de Kalevala olmasaydı, Kullervo’nun Hikâyesi, 
Kullervo’nun Hikâyesi olmasaydı Túrin olmazdı demek abartı-
lı bir ifade sayılmaz. Túrin’in hikâyesi olmasa hem Tolkien’in 
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hayal edilmiş olan mitolojisinin trajik gücünün büyük bir bö-
lümünün, hem de Yüzüklerin Efendisi’nin dışındaki en inandı-
rıcı anlatı yörüngesinin eksik kalacağı kesindir. Aynı zaman-
da “Kullervo”da, daha uzaktan da olsa Tolkien’in kurgusunda 
bulunan, kendini tekrar eden birkaç motifi de fark ediyoruz: 
babasız çocuk, doğaüstü yardımcı, amca ve yeğen arasındaki 
gergin ilişki, el üstünde tutulan miras veya uğur. Bu motifler 
yeni anlatı koşullarına çevrilmiş olsalar ve bazen de oldukça 
farklı yönlere yönelseler bile yine de ilk ciddi kurgusu olan 
Kullervo’nun Hikâyesi’nden başlayarak hayattayken basılmış 
son hikâyesi olan Büyük Wootton Demircisi’ne kadar bir sürek-
lilik oluşturmaktadırlar.

Waldman’a yollanmış, yukarıda sözü geçen mektupta Tolki-
en, icat etmiş olduğu bu mitolojinin “resim, müzik ve dramay-
la uğraşan diğer dimağlar ve eller” için de bir alan yaratabilece-
ği ümidinden söz etmektedir (Letters, say. 144-5). Bu mektupta 
aklından Kalevala da geçiyor olabilir çünkü resim ve müziğe 
yaptığı gönderme ve diğer eller için bir alan yaratma sözleri, 
Kalevala’nın oluşturduğu malzemenin, eserde kendi sanatları 
için bir ilham kaynağı bulan diğer sanatçılar tarafından resim 
ve müziğe dönüştürülmesine bir gönderme olabilir. Öne çıkan 
iki örnek klasik müzik kompozitörü Jan Sibelius ile ressam 
Akseli Gallen-Kallela’dır. Bunlar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. 
yüzyılın başlarında yaşamış en çok tanınan Finli sanatçılardır. 
Sibelius Kalevala’yı bir maden gibi tarayıp orkestra için bes-
telediği “Lemminkainen” ve “Tapiola” süitleri ve daha uzun 
olan orkestra ve koro için bestelemiş olduğu “Kullervo Süiti” 
ile mitleri müziğe dönüştürmüştür. Modern çağın en önem-
li Finli ressamı olan Akseli Gallen-Kallela ise Kalevala’dan bir 
seri manzarayı resmetmiştir. Bu manzaralar arasında dört re-
sim, Kullervo’nun hayatının anahtar anlarının çizimidir. Bu 
karakterin popülaritesi ve sanatçıları kendine çekmesi belki de 
onun, aynı derecede rahatsız edici olan modern çağın şiddeti ve 
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rahatsız edici mantıksızlığının bir çeşit folklorik simgesi olarak 
görüldüğünü akla getirir. Tolkien’in Túrin Turambar’ının aynı 
yıpranmış çağın bir ürünü olduğunu görmek için kâhin olma-
ya gerek yoktur.

Tolkien’in hikâyesinin anlatı rotası adeta Kalevala’nın 31-
36 runolarını izlemektedir. Kirby’nin çevirisinde bu runolar 
“Untamo ve Kullervo”, “Kullervo ile İlmarinen’in Karısı”, 
“İlmarinen’in Karısının Ölümü”, “Kullervo ile Ebeveyni”, 
“Kullervo ile Kız Kardeşi” ve “Kullervo’nun Ölümü” diye isim-
lendirilmişti. Ayrı ayrı şiirler olarak sunulmuş olsalar da (ve 
her zaman tam bir bütünlük içinde olmasalar da) birbiriyle 
uyumlu bir silsileyi kapsamaktadırlar; bu silsile kardeşlerin bi-
rinin ölümüne, diğerinin ise ölmüş kardeşinin yeni doğan oğlu 
Kullervo’nun vasisi, hem de katil olan vasisi olmasına sebep 
veren, kardeşler arasına felaketler getiren bir kavganın sürekli 
bir hikâyesini anlatır. Hem vasi hem de vasinin karısı tarafın-
dan mağdur ve suiistimal edilen oğlan mutsuz geçen bir ço-
cukluğa ilaveten üç kez de –boğularak, yakılarak ve asılarak– 
öldürülme tehlikesi atlatır ve nihayet her ikisinden de intikam 
alır fakat kendisi de iş işten geçtikten sonra kim olduğunu an-
ladığı kız kardeşiyle ahmakça bir ensest ilişkiye girmiş oldu-
ğunu fark edince sonradan yıkılır. Tolkien’in hikâyeyi işleyişi 
hikâyeyi derinleştirmiş, kuşkuyu artırarak hem psikoloji hem 
de esrar faktörünü eklemiş, kendisini Kalevala’ya ilk başta çek-
miş olan pagan ve ilkel niteliklerini muhafaza edip artırırken 
karakterleri de geliştirmiştir.

Kullervo’nun Hikâyesi’nin mevcut tek el yazması Bodleian 
Library MS Tolkien B 64/6’da bulunmaktadır. Bu okunaklı fa-
kat kaba bir taslaktır, üzerinde çizilerek iptal edilmiş birçok 
yer, sayfa kenarı veya üzerine ekler, düzeltmeler ve tashih-
ler bulunmaktadır. Metin kurşun kalemle, ikiye katlanmış 
216x343 mm ebadında on üç adet sayfaya yazılmıştır. Ana an-
latım aniden 13. yaprağın sağ tarafında, hikâyenin dörtte üçü-
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ne denk gelen bir noktada bitiverir. Aynı sayfa üzerinde bazı 
notlar ve geri kalan kısım için taslaklar bu yazıları izler (Levha 
4,5), kalan kısmı doldurur ve sayfanın sol kısmının üst tarafına 
doğru devam eder. Buna ilaveten üzerinde olay örgüsünün ana 
hatlarının hazırlığı oldukları belli olan karalanmış notlar, isim 
listesi (Levha 3), kafiyeli sözlerin listesi, hikâyeye ait “Artık 
hakikat içinde kendimi adam yerine koyuyorum” diye başla-
yan uzun şiir pasajlarının birkaç taslağının bulunduğu farklı 
boylarda birkaç ayrı sayfa daha vardır. Eğer, ki öyle olduğu gö-
rünmektedir, MS Tolkien B 64/6 hikâyenin en eski ve tek tas-
lağını barındırıyorsa, Tolkien’in yazılı metin üzerinde yapmış 
olduğu düzeltmeler de son düzeltmeleridir.

Tolkien’in bazen alışılmadık bir şekilde kullandığı ve genel-
likle de dolambaçlı olan sözdizimini dokunmadan bıraktım; 
sadece birkaç yerde, anlamı belirginleştirmek kaygısıyla nok-
talama işaretleri ekledim. Köşeli parantezler metinde bulunma-
yan fakat anlaşılırlığı desteklemek için konulmuş olan tahmini 
okumaları, kelimeleri veya kelime unsurlarını barındırmakta. 
Ünlülerin üzerinde kullandığı –genellikle uzatma işareti ama 
zaman zaman da kısaltma işareti ve iki nokta olan– vurgu im-
leri de tutarsızdır; bu durum kasten bunları kullanmamaktan 
ziyade hızla yazıyor olmasına bağlanabilir. Dördü hariç yanlış 
başlangıçlar, iptal edilmiş kelimeler ve satırlar çıkarılmıştır. Bu 
dört durumda süslü parantezler, el yazması metin içinde iptal 
edilmiş olan ifadeleri veya cümleleri barındırmaktadır; bura-
da hikâyeyle özel bir ilgisi olduğu düşünüldüğü için özellikle 
alıkonulmuştur. Bu tarz iptal edilmiş üç pasaj bize Tolkien’in 
büyünün ve doğaüstünün tabiatı ile olan meşguliyetini kanıtla-
maktadır. İlk ikisi açılış cümlesindedir. Bunlar şöyledir: 1) “bü-
yünün var olduğu kadim günlerde” ve “büyü henüz gençken”. 
Bir üçüncüsü “ve Kullervo’ya [Musti] üç kıl verdi...” diye baş-
layan uzun cümlede Kullervo’nun doğaüstü yardımcısı köpek 
Musti kast edilir ve bu cümle de hikâyenin büyü ile olan ilgi-




