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GİRİŞ

Yüzüklerin Efendisi’nin ilk kısmında, Frodo, Sam, Merry ve Pippin Kadim Orman’dan geçerken kötü niyetli
İhtiyar Söğüt Adam’ın saldırısına uğrarlar. Şans eseri
Tom Bombadil tarafından kurtarılırlar. Tom Bombadil
onlara, saçma sapan şarkılar söyleyen, “yüksek tepeli
eski, yıpranmış bir şapka ve şapkasının bandına uzun
mavi bir tüy takmış” ve “kalın bacaklarında kocaman
sarı çizmelerle paldır küldür yürüyen bir adam” gibi
gelir ve “ya da öyle görünüyordu” diye de eklerler.
“Tom Bombadil’in mavi bir ceketi, uzun kahverengi
bir sakalı vardı. Gözleri mavi ve parlak, yüzü olgun
elma kadar kırmızıydı ama kahkaha atarken yüz ayrı
kırışıkla kırışıyordu.” (1. Kitap, 6. Bölüm) Hobbitlere
göre o bir kurtarıcı ama aynı zamanda bir muammadır. Frodo, Altınyemiş’e, “Tom Bombadil kim?” diye
sorduğunda Altınyemiş basitçe, “O işte...” diye yanıt
verir – ve o anda hobbitlerin midillileriyle ilgilenmekte olan Tom’un şarkı söylediği duyulur:
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İhtiyar Tom Bombadil neşeli adamdı;
Parlak maviydi ceketi, çizmeleri sarıydı.
Bunun üzerine Frodo, Altınyemiş’e “sorgularcasına’
bakar ve Altınyemiş ekler: “O, gördüğün gibidir. Ormanın, suyun ve tepenin Efendisidir.” Daha sonra
Frodo, Tom’un kendisine sorar, “Sen kimsin, Efendim?” ve yanıt şudur, “Daha adımı bilmiyor musun?
Tek yanıt budur.” Ama o da, daha geniş bir mitolojiye, Yüzüklerin Efendisi’nin temelini oluşturan “Orta-dünya’nın özüne” atıfta bulunarak şöyle açıklar:
“Tom ırmaktan ve ağaçlardan önce buradaydı; Tom
ilk yağmur damlalarını, ilk meşe palamudunu hatırlıyor. Büyük Ahali’den (İnsanlar ve Elfler) önce patikalar açtı ve Küçük Ahali’nin (Hobbitler) gelişini
izledi. Krallardan ve mezarlardan ve Höyük-hayaletlerinden önce buradaydı o. Elfler batıya göçtüğünde,
denizler bükülmeden önce, Tom buradaydı.” (1. Kitap, 7. Bölüm)
Yüzüklerin Efendisi’ni okuyan biri, Peter Hastings, Altınyemiş’in “O işte” yanıtının, Tom Bombadil’in Tanrı olduğunu ima ettiğini düşünmüş.
Tolkien buna karşı çıkıyor: “Altınyemiş ve Tom
isimlerin gizemine atıfta bulunuyor... Frodo “Tom
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Bombadil nedir?” diye sormuyor, “Kimdir?” diye
soruyor. Biz ve o, kuşkusuz soruları karıştırıyoruz.
Altınyemiş, bence doğru yanıtı veriyor. “Ben, ben
olanım” (Mısır’dan Çıkış 3:14’te Tanrı’nın Musa’ya
yanıtı) yüceliğine girmemize hiç gerek yok – bu, O
işte’den çok farklı. Taviz olarak “ne” sorusuna dair
bir yanıt ekliyor” (The Letters from J.R.R Tolkien
(1981)). Tolkien’in okuyucuları Tom hakkında pek
çok teori öne sürmüştür ve bir konsensüs oluşmamıştır. Yüzüklerin Efendisi: Okur Rehberi’nde [The
Lord of the Rings: A Reader's Companion] (2005)
bunlara değindik ve burada tekrarlamayacağız. Yüzüklerin Efendisi’nin ilerleyen bölümlerinde Tom
Bombadil hakkında daha fazla bilgi edinsek de, nihayetinde o hiçbir kategoriye uymuyor. Tolkien’in
Hobbit’i ve genel olarak “Silmarillion” adı verilen
daha eski “efsanelerini” içeren özel mitolojisindeki
hiçbir zeki varlık grubuna ait görünmüyor. Yaratıcısı
da bir yanıt vermemişken, “Tom Bombadil Kimdir/
Nedir?” sorusuna kesin bir yanıt verilemez. Tolkien
bir okura, Tom’un kökenini bilmediğini ama dilerse
“tahmin yürütebileceğini” ama Tom’u bir sır olarak
bırakmayı tercih ettiğini söylemiş. Bir başka okura
ise, Yüzüklerin Efendisi dünyasındaki bazı şeylerin
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açıklanmadan bırakılması gerektiği yorumunu yapmış: “mitolojik bir devirde bile muammalar olmalıdır, ki her zaman vardır da. Tom Bombadil’i (bilinçli
olarak) bu muammalardan biri olarak bıraktım.”
(Letters) Ve Peter Hastings’e şöyle yazmış: “Tom
hakkında derin derin düşünmeye gerek olmadığını
düşünüyorum, bu yaklaşım Tom karakterinin gelişmesini sağlamıyor. Ama pek çok kişi onu tuhaf hatta
uyumsuz bir karakter olarak gördü” (Letters).
Bu sonuncu nokta, Tom Bombadil’in Yüzüklerin
Efendisi yaratılmadan önce de kurguda var olduğu
gerçeğiyle açıklanabilir. Bu isim ilk olarak Hollanda’dan getirilmiş bir oyuncak bebeğe verildi – birbirine bağlanmış tahta çubuklardan yapılmış bir
oyuncak. Oyuncak Tolkien’in çocuklarından birine
veya hepsine aitti ve tam da Yüzüklerin Efendisi’nde
tarif edildiği şekilde giydirilmişti. Ve Tolkien, evdeki diğer oyuncaklar için yaptığı gibi –Roverandom’a
ilham veren küçük tasmalı köpek ve Bay Bliss’te geçen oyuncak ayılar– Tom Bombadil’i hikâyelerde bir
karakter yaptı. Bu hikâyelerden baştan çıkartıcı bir
tanesi Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi’nde bulunuyor ve bu kitabın ekine de alındı.
1931 civarlarında, Tolkien Tom’u bir şiirde de
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kullandı. Bu şiirde, bizim tanıdığımız Tom Bombadil’e ek olarak Altınyemiş, İhtiyar Söğüt Adam ve
Höyük-hayaleti’ni de yarattı. Bu karakterlerin hepsi
Yüzüklerin Efendisi’nde geçmektedir. Şiir 15 Şubat
1934’te, Oxford Magazine’de, Tom Bombadil’in Maceraları adıyla yayımlandı ve bu kitapta basılan bu
versiyondur. 1937 sonlarında, Hobbit kitabı başarılı olduktan sonra devamı talep edildi fakat Tolkien
başta bir devam hikâyesi düşünemedi. Bunun üzerine Tom Bombadil’i yine düşünmeye başladı. Yayıncısına şöyle yazmış: “Belki benzer ama yeni bir
hikâye? Sizce Tom Bombadil, Oxford ve Berkshire
kırsalının [yetişkin hayatı boyunca Tolkien’in yakınında yaşadığı bir bölge] (kaybolmaya yüz tutmuş)
ruhu, bir hikâyenin kahramanı olabilir mi? Yoksa,
tahmin ettiğim gibi, bu mektuba eklediğim dizelerde [Oxford Magazine’den] mi kalmalı? Yine de, bu
portreyi genişletebilirim” (Letters). Sonuçta, Tolkien yeni hikâyesini hobbitler üzerine kurdu ama
Tom’u ilk başlara ekledi. Peter Hastings’e yazdığında, “onu çoktan bağımsız olarak ‘icat ettiğimden’...
ve yolda ‘macera’ istediğimden” diye yorumlamış
(Letters). Yüzüklerin Efendisi’ndeki Tom ‘portresi’
gerçekten de genişletilmiştir ama aynı zamanda, tıp11

kı Tom gibi, anlatıldıkça büyüyen ve dikkate değer
ölçüde karmaşıklaşan bir hikâyeye uyacak şekilde,
dönüşmüştür.
Tom Bombadil karakteri Tolkien’in teyzesi Jane
Neave’e cazip gelmiş ve Ekim 1961 başlarında Tolkien’e, “merkezinde Tom Bombadil olan, biz yaşlıların Noel hediyesi olarak satın alabileceği kadar
ucuz, küçük bir kitap çıkarıp çıkarmayacağını” sormuş (Humphrey Carpenter, J.R.R.Tolkien, Biyografi
(1977)). Tolkien, Jane’in talebinin “güzel bir fikir”
olduğunu söyleyerek yanıt vermiş, “Tom hakkında
daha fazla yazmak istediğimden değil. Ama orijinal
şiir (Yüzüklerin Efendisi basılmadan önce Oxford Magazine’de çıkan versiyon), senin beğeneceğin, güzel
bir kitapçık olabilirdi ve her şiir Pauline Baynes tarafından resimlenebilirdi” (4 Ekim 1961, Letters). Pauline Baynes, Tolkien’in 1949’da yayınlanan Ham'li
Çiftçi Giles’ı ve o sırada yeni basılmış olan ve Puffin
Books’tan çıkan Hobbit’i resimleyen sanatçıydı. 11
Ekim’de Tolkien bu fikri George Allen & Unwin yayınevinden Rayner Unwin’e gönderdi ve “Bombadil”
şiirinin “çok görsel” olduğunu, Pauline Baynes “şiiri
resimlemeye ikna edilebilirse, başarılı olabileceğini”
belirtti (Tolkien-George Allen&Unwin arşivi, Har12

perCollins, bundan sonra ‘A&U arşivi’ olarak bahsedilecektir”; alıntı: Scull ve Hammond, J.R.R. Tolkien
Companion: Kronoloji (2006)).
Unwin kabul etti ama satılabilecek uzunlukta bir
kitap oluşması için Tolkien’den başka şiirlerini de
derlemesini istedi. Tolkien’in aklındaki, Beatrix Potter’ın Tavşan Peter’ın hikâyesi gibi küçük bir kitaptı;
yine de, Unwin’e yazdığı gibi, 15 Kasım’a kadar, “zamanımın izin verdiğince araştırdım ve ışık görmesi veya (derlenip toplandıktan sonra) bir kez daha
sunulması mümkün olan şiirlerden kopyalar çıkardım. Zengin bir hasat olmadı. Her şeyden önce Tom
Bombadil’le birlikte iyi gidecek çok fazla şiir yok.”
Derlediği şiirler arasında, “birlikte iyi gidebilecek”
Macera ve Aydaki Adam Erken İndi vardı. “Diğerleri
hakkında,” diye devam ediyor, Perry Winkle, Deniz
Çanı, İstif ve Ejderhanın Ziyareti’ne atıfta bulunarak,
“çok kuşkuluyum; kendi başlarına veya bir dizi olarak, herhangi bir değerleri olduğundan bile emin değilim” (Letters).
15 Kasım’da Jane Neave’e de bir mektup yazan
Tolkien, farklı yerlerde yayınlanan ve bazılarını
teyzesine gönderdiği şiirlerini “taramaktan” ve “cilalamaktan”; ve aynı zamanda, Yüzüklerin Efendi13

si’ne dâhil ettiği Gıygıy şarkısından ve Trol Yalnız
Oturuyordu şiirinden (Aydaki Adam Çok Geçe Kaldı
ve Taş Trol) bahsediyor (2 Aralık 2003 tarihli Christie’s müzayede kataloğunda bahsi geçiyor). Bir hafta sonra Jane Teyze’sine bir kez daha yazarak, “bu
eski, yarı unutulmuş şeyleri çıkarıp parlatmaktan
çok keyif aldım,” diyor. “Yapmam gereken başka,
daha sıkıcı şeyler olduğundan, daha da fazla. Her
durumda, okuyucuları olarak sen varsın. Korkarım
basılmaları pek olası değil” (22 Kasım, Letters). Bu
mektupla beraber Prenses Mii şiirinin de bir kopyasını göndermiş.
Rayner Unwin aldığı şiirlerden birer kopyayı Pauline Baynes’e göndermiş ve Tolkien de 23 Kasım’da
ona yazmış. Sanatçı her iki mektubu olumlu yanıtlamış. Şiirleri düşsü bulduğunu yazıyor, görülmekten
çok hissedilen şiirler ama Tolkien şu yanıtı veriyor:
“sana gönderilen şiirler (Deniz-çanı dışında, en zayıf
şiir o ve onun kitaba dahil edilmesini gerçekten istemem, en azından diğer şiirlerle birlikte) bir dizi çok
kesin, berrak, belirgin resimler olarak yaratıldı – fantastik, hatta belki saçma ama düşsü değil!” (6 Aralık,
Letters). 8 Aralık’ta, Tolkien, Unwin’e yazarak şöyle
diyor: “Baynes canlı, inanılır resimler üretmek fakat
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bir yandan da akıcı, kıvrak çizgileriyle onlara harika
bir fantezi havası vermek konusunda büyük bir yeteneğe sahip. Ama [bir mektupta Tolkien’e aktardığı]
düşüncelerine yürekten katılıyorum; şiirlerin hepsi
birbirinden çok farklı ve hepsini bir arada yayınlamak konusunda bazı kuşkularım var. Deniz-çanı
adlı muğlak, öznel ve en az başarılı şiirin her durumda çıkarılması gerektiğini düşünüyorum” (A&U
arşivi; Kronoloji).
Fazla zaman geçmeden, Tolkien önerilen derlemenin onun planladığından farklı bir şeye dönüştüğünü gördü. Artık tek bir mevcut şiirin yeniden
basıldığı, yazardan çok illüstratöre yük olan küçük
bir kitap değildi. “Tom Bombadil ve Maceraları’yla
iyi gidecek şiirler araştırmak, düzeltmek veya yeniden yazmak çok emek gerektiriyor...” Aynı zamanda,
Tolkien hâlâ şiirlerinden “çok emin değildi” ve “aslında şahsi bir hobi olan bir şeyin değerlendirilmesi
veya eleştirilmesi konusunda kendimden kuşku ediyorum,” diyordu (14 Aralık, A&U arşivi; Kronoloji).
Ama Unwin’in önerisi üzerine eski şiir koleksiyonunu ‘taradı’, ‘eksiksizce gözden geçirildikten sonra
kullanılabilecek’ başka şiirler buldu ve bunlardan
dördünü yayıncısına gönderdi – Firiel (daha sonraki
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adıyla Son Gemi), Gölge-Gelin, Kapıyı Çalmak (daha
sonra Mewlip) ve Kortirion Ağaçları. Firiel şiirinin,
“başlı başına iyi veya kötü olması bir yana”, o zamana kadar gönderdiği diğer şiirlerle uyumlu olacağını
düşünüyordu. Ama “Ağaçlar çok uzun, fazla hırslı ve
iyi bulunsa bile muhtemelen uyumu bozar.” (Rayner
Unwin’e mektup, 5 Şubat 1962, A&U arşivi; Kronoloji) Tolkien bu mektupta aynı zamanda, daha fazla
şiir gerekiyorsa Yüzüklerin Efendisi’nden bir iki tane
eklenebileceğini düşünüyordu, örneğin Fil ve Aydaki Adam Geç Kaldı (Frodo’nun Sıçrayan Midilli’de
söylediği şarkı).
Başka konularla meşgul olsa da ve karısının, yaşadığı düşüşün ardından sağlığı için endişelense de,
12 Nisan 1962’de Rayner Unwin’e söylediği gibi,
Tolkien tüm boş zamanını derlemeye harcıyordu.
Hâlâ şiirlerden memnun değildi, hatta “bu şeylere ve
her tür değerlendirmeye tüm güvenimi yitirdim,” diyordu, “Pauline Baynes onlarda ilham bulmadığı sürece, onların bir ‘kitap’ oluşturduğunu hayal edemiyorum. Pauline Baynes’in onlarda ilham bulmasını
hararetle diliyorum ama neden şiirler ona ilham versin, bilemiyorum. Bazıları kendilerine has bir tarzda
iyi olabilir ve hepsi beni şahsen eğlendiriyor; ama
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