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Tıpkı Roverandom gibi, Ham’li Çiftçi Giles da J.R.R.
Tolkien tarafından çocuklarını eğlendirmek için yaratılmıştı ve başta sözlü olarak anlatılan bir hikâyeydi.
Yazıya döküldükten sonra yirmi senelik bir süre içinde
uzadı ve karmaşıklaştı. Ana metni oluşturan müsveddenin ardından daktiloyla yazılmış dört taslak geldi,
prova baskılar yapıldı ve sonunda 1949’da kitap olarak basıldı. Bu belgelerin büyük kısmı Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinde, Marquette Üniversite
Kütüphaneleri’nin Özel Koleksiyonlar ve Üniversite
Arşivleri Bölümü’nde saklanmaktadır.
Tolkien’in en büyük oğlu John hikâyenin ilk defa,
bir pikniğin ardından aile yağmur fırtınasına yakalanıp
bir köprünün altına sığındığında anlatıldığını hatırlıyor. Bu olayın tarihi ve yeri tam olarak belirlenemiyor.
Ama 1926’ların başlarında, Tolkien ailesi Leeds’ten
Oxford’a taşındıktan sonra, o yörenin ilham verdiği bir hikâye olarak anlatılmış olmalı ve yazılan ilk
versiyonun tarzı ve tınısı Roverandom’ın muhtemelen
1927’nin sonunda yazılan ilk versiyonuna, 1930’larda
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yazılan Hobbit’in günümüze kadar ulaşan ilk metinlerinden daha yakın. Hobbit göreceli olarak daha olgun
bir eser.
Yirmi altı sayfalık, elle yazılmış Çiftçi Giles müsveddesi 1949’da yayımlanan kitaptan çok daha kısa ve
basitti. Bu hikâye “Baba” tarafından anlatılıyor. “Baba”
hikâyenin başlangıcında ve sonunda hikâyeye ara vererek soruları yanıtlıyor. Dahası, dinleyicileri için hikâyeyi kişisel bir bağlama oturtuyor: “[dev bizim] bahçemizden geçse”, “[bizim] evimize toslasa”. Bazı sözcük
oyunları olsa da, 1949 tarihli metni bu kadar dikkate
değer kılan filolojik şakalar ve akademik atıflar ilk müsveddede yok. Eksiklerin arasında tüm Latince atıflar,
Kral’ın Giles’a yazdığı iki mektubun metinleri ve çoğu
isimler var. Müsveddede geçen isimler Giles, Ham, Kuyruk-ısıran ve Yılansarayı’ndan ibaret. Ejderha, Giles’ın
köpeği ve Kral isimsiz bırakılmış. Giles, Kral ve ejderha
karakterleri şimdiden oldukça gelişmiş olsa da sonraki versiyonlarda olduğu kadar değil. Köpek ve demirci
hâlâ kabataslak ve değirmenci ancak ima ediliyor. Giles’ın bir karısı olduğundan hiç bahsedilmiyor. Ejderhanın hazinesiyle birlikte geri dönmelerinin üzerinde fazla
durulmamış: Giles geceleri ejderhayı nasıl bağlayacağı
hakkında endişelenmiyor ve “parlak delikanlılar” yok.
Hikâyeye bir tarihsel arka plan kazandırılmamış ama
Ortaçağ’da geçiyormuş gibi görünüyor. Hikâyenin geçtiği yer de muğlak –“dev buradan çok uzaklarda yaşar10

dı, insanların yaşadığı her yerden çok uzaklarda”– ama
en sonda “Baba”, Giles’ın Yılan-çıkaran soyadını aldığını ve Ham’de güzel bir ev yaptığını, bunun ardından
köye Yılansarayı adı verildiğini ve bu köyün haritada
hâlâ bulunabildiğini açıklıyor. Worminghall (Yılansarayı) Oxford’dan birkaç kilometre uzakta bir köy. Hikâye
“Baba”nın asıl kahramanın Gri Kısrak olduğunu ilan
etmesi ile sona eriyor.
İkinci versiyon ve daktiloyla yazılmış ilk taslak, ilk
müsveddeden birkaç küçük fakat önemli özelliği ile
ayrılıyor. Bu versiyonda hikâyeyi anlatan “ailenin soytarısı” (çocukların hatırlayabildiği kadarıyla bu terim
Tolkien için hiç kullanılmamış). Hikâyenin sonunda
bu karakter dinleyicilere, onlara göre hikâyenin gerçek
kahramanının kim olduğunu soruyor “ve pek çok farklı yanıt geliyor”. Çiftçi Giles’daki olaylar bu versiyonda
kesinlikle geçmişte geçiyor – “o dev uzun zaman önce
yaşadı”, “o günlerde ve o yerlerde var olan tek silah türüydü; insanlar ok ve yayı tercih ediyor, barutu daha
çok havai fişekler için kullanıyordu”– ve mesafeler,
zaman daha sıkışık. Örneğin Giles’ın sihirli kılıcı daha
önceki gibi ejderha yüz elli kilometre yakındayken değil, üç kilometre yakındayken kınından dışarı fırlıyor.
Müsveddede olduğu gibi daktiloyla yazılmış ilk taslağın da yazıldığı tarih kesin olarak belirlenemiyor ama
1930’ların başında veya ortasında var olduğu biliniyor.
Tolkien’in tez danışmanı olduğu Belçikalı bir akademis11

yen, Simonne d’Ardenne, daktiloyla yazılmış ilk taslağı
Fransızcaya çevirmiş; muhtemelen 1932-33’te, Tolkien
ailesinin yanında kalırken. Her durumda Tolkien’in Kasım 1937 tarihli, bu çeviriden bahsettiği mektubundan
önce çevrilmiş olmalı.
1936 sonlarında George Allen & Unwin Hobbit’i yayımlamayı kabul etti ve kitabın başarısı üzerine Tolkien’den, yayımlanmak üzere başka çocuk hikâyeleri yollamasını istedi. Tolkien yanıt olarak resimli kitabı Bay
Bliss, köpek Roverandom hakkındaki hikâye ve Ham’li
Çiftçi Giles’ı gönderdi. Şirketin başkanı olan Stanley
Unwin on bir yaşındaki oğluna fikrini sordu. Rayner
Unwin’in Ham’li Çiftçi Giles hakkındaki 7 Ocak 1937
tarihli raporu şevkli:
Bir gün bir dev dağlarda kayboluyor ve
Ham kasabasına iniyor, Çiftçi Giles onu
görüyor ve alaybozanıyla ona ateş ediyor,
dev onu titrersineklerin soktuğunu sanıyor ve yanlış yönde yürüdüğüne karar
verip geri dönüyor. Kral bunu duyuyor
ve Çiftçi Giles’a bir kılıç veriyor. Bir süre
sonra yöreye bir ejderha geliyor ve Çiftçi
Giles onunla savaşmak zorunda kalıyor,
ejderha kılıçtan çok korkuyor ve çiftçiye
bir sürü para vermeyi kabul ediyor. Bu
para asla gelmiyor, bu yüzden birkaç şö12

valye ve bu Giles onu öldürmeye gidiyor,
ejderha şövalyeleri öldürüyor ama Çiftçi Giles’ın kılıcını görünce parasını ona
veriyor ve evcil hayvan olarak Çiftçi’nin
evine geliyor ama kral parayı almaya geldiğinde geldiğinden çabucak evine dönüyor!
Bu iyi yazılmış ve eğlenceli bir kitap,
güzel bir kitap olur ve belki “Roverandom” ile birlikte aynı ciltte basılır.
Resimlere ihtiyacı var, belki yazarın
kendi resimleri? Bu kitap bütün İngiliz
çocuklarının ilgisini çeker.
Bununla birlikte, Eylül 1937’de basılan Hobbit’in başarısı Allen & Unwin’i, Tolkien’in onlar için yazacağı
bir sonraki kitabın hobbitler hakkında bir devam kitabı olması gerektiğine ikna etmişti. Bu olmazsa, Ham’li
Çiftçi Giles ve ona benzer başka hikâyeler kitap olarak
basılabilirdi çünkü Stanley Unwin tek bir hikâyenin
bir kitap için yeterli olmayacağını düşünüyordu. Aralık 1937’de Tolkien devam kitabını yazmaya karar verdi ve Yüzüklerin Efendisi’ne başladı ama 1938 Temmuzunun sonunda, “yeni Hobbit’i” yayıncısının umduğu
gibi Noel sezonuna yetiştiremeyeceği anlaşılmıştı. 24
Temmuz’da bir alternatif önerdi: “tek yapabileceğim,”
dedi Allen & Unwin’e,
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