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J.R.R. Tolkien (John Ronald Reuel Tolkien) (3 Ocak 
1892 – 2 Eylül 1973), İngiliz yazar, şair, filolog ve 
profesör unvanlı akademisyen.  
Uzmanlık alanı Anglo-Saxon Dili ve Edebiyatı-
dır. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion gibi 
fantastik kurgu eserleriyle tanınır. Tüm edebiyat 
çevreleri tarafından “fantastiğin babası” olarak kabul 
edilir.  
 
3 Ocak 1892’de İngiliz sömürgesi olan Güney Afri-
ka’nın Bloemfontein şehrinde doğdu. Ronald’ın ba-
bası Arthur Tolkien banka müdürü idi. İngiltere Bir-
mingham’lı olan aile kendilerine yeni bir hayat kur-
mak amacıyla Güney Afrika’ya yerleşmişti. Fakat 
iklimin getirdiği olmusuzluklar kısa zamanda anne 
Mabel ‘i Ronald ve küçük kardeş Hilary’i de alıp İn-
giltere’ye dönmeye itti.  
 
King Edward’s School’da eğitim görmeye başlayan 
Joh 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 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 
Oxford’da üniversite son sınıftaydı ve ertesi yıl İngi-
liz Dili ve Edebiyatı’nı birincilikle bitirip teğmen ola-
rak orduya katıldı. 1916 Haziran’ında Fransa’ya ge-
miyle gönderilmeden önce, çocukluk aşkı Edith Bratt 
ile evlendi ve dört çocuk sahibi oldular. En yakın üç 
arkadaşından ikisinin öldüğü Somme Savaşı’na ka-
tıldı. Yılın sonlarına doğru hastalandı ve İngiltere’ye 
geri gönderildi.  
 
Savaşın ardından Oxford’da Anglo-Sakson Profe-
sörlüğü yaparak çalışmalarını akademisyen olarak 
sürdürdü. Anglo-Sakson (1925-45), İngiliz (1945-59) 
Dil ve Edebiyat dersleri verdi. Zamanla dünyanın en 
önemli dil bilimcileri haline gelecekti. Ana ilgisi İngil-
tere’nin Ortabatı topraklarının yazım ve dilbilgisi ge-
leneği üzerineydi. Edebiyat tarihiyle ilgili araştırma-
lar arasında, E. V. Gordon ile birlikte yazdığı Sir 
Gawain and the Gren Knight (1925) ve Beawulf; 

The Monsters and the Critics (1936) sayılabilir. Tol-
kien, Yüzüklerin Efendisi (1954-55) üçlemesini üni-
versitede öğrenciyken yazmaya başlamıştı. Bu yapıt 
üzerinde çalışırken çocukları için yazdığı Hobbit 
(1937), üçlemeye giriş niteliğindedir, ki eserin ulaştı-
ğı başarı yazarını bile şaşırtacaktı.  
 
Emekliye ayrılıp Edith ile birlikte Bounermouuth’a 
yerleşti, ama karısının 1971’deki ölümünden ardın-
dan Oxford’a döndü. Tolkien geçirdiği bir hastalık 
sonrasında 1973’te öldü. Yarım kalmış eserleri, not-
ları ve defterleri oğlu Christopher Tolkien tarafından 
yayıma hazırlanarak basıldı.  
 
Wisconsin’de Marquette Üniversitesi kütüphanesin-
de ve Oxford’un Bodleian kütüphanesinde Tolkien’in 
orijinal el yazıları, notları ve mektupları korunmakta-
dır. Marquette kütüphanesinde Tolkien’in Hobbit ve 
Yüzüklerin efendisi ile ilgili notları ve elyazıları bulu-
nurken, Oxford’da ise Silmarillion ile ilgili yazıları ve 
akademik çalışmaları bulunmaktadır. , 
Birmingham’da King Edward’s School ortaokuluna 
giderken ilk Elf dilini oluşturmaya başladığı bilinen 
Tolkien, 1915 yılında bu dile Quenya ismini verdi. 
Henüz 23 yaşında iken Latince, Yunanca, İtalyanca, 
İspanyolca, Gothic, Eski Norse, Eski İngilizce ve bir 
çok antik Germen diline hakim olan Tolkien’in tüm 
bu diller içerisinde en değer verdiği ise kuşkusuz 
Fince oldu. 
 
Tolkien, Quenya’yı oluştururken kurmaca metinlerin-
de neredeyse her bölgeden elfin başka bir ağızla 
Quenya’yı konuşmasını istediği için değişken şekil-
lerde ve farklı varyasyonlarla oluşturmuştur. Kendisi 
de uzun seneler antik diller üzerine eğitim aldığın-
dan kurguladığı orta dünyadaki dilinde göçler ve di-
ğer ilişkiler ile nesilden nesle değişmesi gerektiğini 
düşünerek dillerin gramerini oluşturmuştur. 
Quenya dili özünde tüm elflerin dilidir. Yüzüklerin 
Efendisi üçlemesinde yoğun olarak ve Tolkien’in 
ölümünün ardından oğlu Christopher Tolkien’in ya-
yınladığı Silmarillion isimli kitapta Quenya’ya rastla-
mak mümkündür. Tolkien’in Quenya ile yazdığı en 
uzun yazı ise “Namarie” isimli şiirdir. 
Quenya, yalnızca Latin alfabesiyle ifade edilebilen 
bir dil değil. Latin alfabesinin yanı sıra Tengwar, 
Cirth ve Sarati alfabeleriyle yazılıyor. 
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Eserleri: 
 
1936 – Beowulf: The Canavarlar ve Eleştirmenler 
1937 – Hobbit 
1939 – Peri Masalları Üzerine 
1949 – Hamlı Çiftçi Giles 
1954 – Yüzüklerin Efendisi – Yüzük Kardeşliği 
1954 – Yüzüklerin Efendisi – İki Kule 
1955 – Yüzüklerin Efendisi – Kralın Dönüşü 
1962 – Tom Bombadil’in Maceraları 
1967 – Büyük Wootton Demircisi, The Road Goes Ever On  
 
Ölümünden Sonra Yayımlananlar 
 
1976 – Noel Baba’dan Mektuplar 
1977 – Silmarillion 
1980 – Bitmemiş Öyküler 
1981 – The Letters of J.R.R. Tolkien 
1982 – Mr. Bliss 
1983 – The History Of Middle-Earth: Kayıp Öyküler Kitabı  
1984 – The History Of Middle-Earth: Kayıp Öyküler Kitabı 2 
1985 – The History Of Middle-Earth: The Lays Of Beleriand 
1986 – The History Of Middle-Earth: The Shaping of Middle-Earth 
1987 – The History Of Middle-Earth: The Lost Road and Other Writings 
1988 – The History Of Middle-Earth: The Return Of The Shadow 
1989 – The History Of Middle-Earth: The Treason Of Isengard , The War Of The Ring 
1998 -- Roverandom 
2007 – Hurin’in Çocukları 
2008– Tehlikeli Diyardan Öyküler 
2012– Bitmemiş Öyküler 
2016– Beren ve Luthien’in Hikayesi 
2018– Gandolin’in Düşüşü 
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Eserde Yalnız Dağ’daki cüce krallığı Erebor’u Ele 
geçiren Smaug’u öldürmek ve Erebor’u geri almak 
için Thorin ve Gandalf önderliğinde yola çıkan kafile-
nin başından geçenler ve Orta Dünya’nın son büyük 
ejderhası Smaug’un öldürülmesi anlatılmaktadır. 
 
Gandalf Dol-Guldur’a yaptığı bir keşif sırasında aklı-
nı kaçırmış bir cüce ile karşılaşmıştır. Bu cüce Gan-
dalf’a bir harita ve anahtar vermiştir. Daha sonra bu 
cücenin Thror’un oğlu, Thorin’in babası ve 7 cüce 
yüzüğünün sonuncusunun taşıyıcısı Tharin olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
 
Hikaye Bilbo’nun Gandalf ile karşılaşması ile başla-
maktadır. Bilbo ilk başta Gandalf’ın önerdiği mace-
rayı reddetmiş ve ondan kaçmıştır. 
 
Sonrasında Bilbo’nun iradesi dışında gelişen ve Bil-
bo’nun kilerlerinin hepsinin boşalmasına yol açan 
Çıkın Çıkmazında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan-
tıda Gandalf Thorin’e haritayı ve anahtarı vermiştir 
ve planlarının temeli atılmıştır. Cücelerin sazlar eşli-
ğinde söyledikleri şarkı Bilbo’yu çok etkilemiş ve 
macerayı kabul etmiştir. 
 
Çıktıkları yolda bazı talihsizlikler sonucu Trollerin 
eline düşmüşler ama Gandalf onları kurtarmıştır. 
 
Daha sonrasında Ayrıkvadi’ye ulaşırlar. Lord Elrond 
onları iyi ağırlar. Ayrıkvadi’de Lord Elrond Thror’un 
Haritası’ndaki Ay Rünlerini okumuştur. 
 
Lord Elrond’un tavsiyesiyle Yüksek Geçit ile Duman-
lı Dağları aşmayı planlayan grup yola çıkmışıtır. 
 
Yolda goblinler Gandalf hariç Kafileyi esir alır ve da-
ğın derinliklerine Ulu Goblin’e götürür. Daha sonra 
Gandalf onları  kurtarır ve bunun sonucunda Ulu 
Goblin öldürülür. Kaçarlarken yavaş olduğu için taşı-
nan Bilbo düşer ve bayılır. 
 
Uyandığında zifiri karanlık bir tüneldedir. Yerde bir 
yüzük bulur ve cebine atar. Bir göle ulaşır ve orda 
Gollum ile bir bilmece oyunu oynar. Gollum kazanır-
sa Bilbo’yu yiyecek, Bilbo kazanırsa da Gollum ona 
çıkışı gösterecektir. Bilbo kazanır. Gollum ona sal-
dırmak için yüzüğünü araken onu kaybettiğini fark 
eder ve Bilbo’ya saldırır. Bilbo yüzüğü kullanarak 
kaçmayı başarır. 
 
Dağların dışında cüceleri ve Gandalf’ı bulur. Daha 
sonra kafile ilerlemeye devam eder. Yollarına de-
vam ederlerken Warglar onlara saldırır. Kafile çareyi 
ağaca tırmanmakta bulur. Gandalf çıktığı ağacın 
tepesinden kozalakları yakar ve onlara atar. Daha 
sonra goblinler gelir ve yangını lehlerine çevirerek 
ağaçlara doğru yönlendirirler. 
 
Bu sırada uçmakta olan Kartal Lordu Gwaihir ve ya-
nındaki kartallar onları görüp kurtarır ve onları Ulu 
Kaya’ya götürürler.  

Planladıklarından daha kuzeye gelen grup kartallar-
dan onları taşımalarını rica eder. Kartallar onları Va-
gonkaya’ya kadar taşır. 
 
Kafile yakınlarda yaşayan Beorn’un evine gider. 
Beorn bir deri değiştiricidir. Cüceleri sevmese de 
hikayeleri ilgisini çeker ve onlara yardım eder. 
 
Kafile Beorn’un evinden ayrılıp Kuytuorman’ın kıyı-
sına kadar gelir. Burada Gandalf onlardan ayrılmak 
zorunda kalacaktır. 
 
Kafile Kuytuorman’a girer ama kısa sürede kaybo-
lurlar. Yollarını bulmaya çalışırken bir ateş ile karşı-
laşırlar. Ateşe ne zaman yaklaşsalar ateş sönüyor 
ve başka bir yerde beliriyordur. 3. kez ışığa adım 
atan Thorin elfler; diğerleri ,Bilbo hariç, örümcekler 
tarafından yakalanır. Bilbo Yüzüğünü kullanarak on-
ları kurtarır ama Orman Elfleri onları esir alır (Bilbo 
dışında zira o yüzüğünü kullanıyordur.) 
 
Daha sonra Bilbo’nun yardımıyla grup fıçıları kulla-
narak nehir yoluyla kaçar. Sonra Uzun Gölde kurulu 
olan Göl Kasabasına varırlar. Orada Efendi onları 
çok iyi davranır ve onlara yardım ederek Erebor’a 
ulaşmalarına yardım eder. 
 
Erebor’a ulaşan grup gizli geçidi bulurlar ve Bil-
bo’nun görevi burada başlar. Bilbo içeri girer. Amacı 
biraz altın çalmak ve ejderhayı kontrol etmektir. Bil-
bo elinde bir kase altınla döner. 
 
Dağda uyuyan ejderha uyanır ve çok sinirlenir. Dı-
şarı çıkıp yakıp yıkar. Daha sonra tünelden tekrar 
geçen Bilbo uyuma taklidi yapan Smaug ile karşıla-
şır ve ona kendini Fıçıya Binen olarak tanıtır. Daha 
sonra Göl Kasabası’nın onlara yardım ettiğini anla-
yan Smaug Göl Kasabası’na saldırır. Okçu Bard’ın 
attığı bir kara ok ile ejderha ölüp gölün dibini boylar. 
 
Erebor’u geri alan cüceler hazinede hak iddia eden 
elflere ve insanlara hazineden altın vermeyi redde-
der ve Erebor kuşatma altına alınır. Thorin Demir 
Dağlardaki cüce krallığından yardım ister ve Dain ll 
Demirayak bir ordu ile gelir. Bu sırada Gandalf gelir 
ve yaklaşmakta olan ork ordusunu haber verir. Ve 
Erebor’un önünde Beş Ordular Savaşı gerçekleşir. 
Savaş sonunda Thorin ölür ve Erebor tahtına kuzeni 
Dain ll Demirayak geçer. 
 
Görevin bitmesiyle Bilbo Gandalf ile Shire’a döner. 
Yolda önce Beorn’a sonra Ayrıkvadi’ye uğrarlar.  
 
Bilbo evine döndüğünde uzun süredir olmadığı için 
ölü olarak kabul edildiğini ve eşyalarının açık arttır-
mada olduğunu görür. Bir şekilde onları yaşadığına 
ikna eder ve evine girer. 
 
Bunlardan birkaç yıl sonra Gandalf ve cüce Balin 
onu ziyarete gelir. Biraz eskiden muhabbet ederler 
ve anılara dalarlar. 

Eserin Özeti: 
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 Gandalf ve Bilbo’nun karşı-
laşması ve Gandalf’ın Bil-
bo’nun kapısına işaret bı-
rakması 

 
 
Lord Elrond’un Thror’un 
Haritası’ndaki ay rünlerini 
okuması 

 
Çıkın Çıkmazı’ndaki top-
lantı 

 
Thorin ve Kafilesinin Gan-
dalf ve Bilbo ile yola çık-
ması 

 
Gandalf’ın ortadan kaybol-
ması ve kafilenin Troller 
tarafından ele geçirilmesi 

 
Gandalf’ın kafileyi Troller-
den kurtarması 

 
Kafilenin Ayrıkvadi’ye ulaş-
ması 

Elrond’un tavsiyesi üzerine 
Kafilenin Yüksek Geçit’ten 
geçmek üzere Ayrıkva-
di’den ayrılması 

Bilbo’nun karanlıkta uyan-
ması ve el yordamıyla tü-
nellerde ilerlemesi atması 

Yüksek Geçit’ten geçerken 
yağmurdan ve taş devle-
rinden korunmak için bir 
mağaraya sığınmaları 

Mağara açılan geçitten 
goblinlerin Gandalf dışında 
diğerlerini esir almaları 
 

 
Grubun Ulu Goblin’in önü-
ne getirilmesi 

 
Gandalf’ın gizlice gelip on-
ları kurtarması ve Ulu Gob-
lin’in öldürülmesi 

 
Kafile ile Gandalf’ın tünel-
lerde goblinlerden kaçma-
ları 

 
Bilbo’nun yüzüğü kullanıp 
kaçması ve dışarda cüce-
leri bulup katılması 

 
 
Hızlı koşamadığı için taşı-
nan Bilbo’nun düşüp bayıl-
ması ve kimsenin fark et-
memesi 

 
 
Wargların ve kafileye sal-
dırması ve kafilenin ağaç-
lara tırmanması 

 
Bilbo’nun yerde bulduğu 
yüzüğü cebine atması 

 
Bilbo’nun Gollum ile karşı-
laşması ve bilmece oyunu 
oynamaları 

 
Gollum’un kaybetmesi. 

Bilbo’nun fark etmeden 
aldığı yüzüğün aslında 
Gollum’un olduğunun orta-
ya çıkması ve Gollum’un 
ona saldırması 
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Bilbo’nun yüzüğü ve kılıcı 
sayesinde kurtulması, 
örümceklerin dikkatini da-
ğıtıp diğerlerini kurtarması 

 
Gandalf’ın ağacın tepesin-
den yanan kozalak atması 

 
Kafilenin Kuytuorman’a 
girişi 

Thorin ve kafilesinin 
Beorn’un verdiği midilli ve 
atlar ile Kuytuorman’ın kı-
yısına gidişi 

 
Kafilenin Beorn’un evine 
gitmesi 

 
Kartalların onları Vagonka-
ya’ya kadar götürmesi 

 
Kartalların gelip onları kur-
tarması ve onları Ulu Ka-
ya’ya götürmeleri 

 
Goblinlerin gelmesi ve 
yangını kendi lehlerine çe-
virip ağaçları yakmaları 

 
 
 
Gandalf’ın ayrılışı 

 
Sonuncu kez ışığa adım 
attıklarında Thorin’in in elf-
ler; diğerlerinin , Bilbo ha-
riç, örümcekler tarafından 
yakalanması  

 
 
Gizli geçidi bulmaları ve 
Bilbo’nun dağa girip 
Smaug’u uyur halde görüp 
bir kase altın çalması 

İki kez daha ışığa adım 
atılması ve aynı olayın ol-
ması  

 
Bilbo’nun sır olarak sakla-
dığı yüzüğünü Cücelere 
anlatması 

Cüceler ve Bilbo yolu bula-
ya çalışırken orman elfleri-
nin onları da, Bilbo hariç, 
yakalaması 

Ateşin elflerin ziyafeti oldu-
ğunun anlaşılması ve Işı-
ğın olduğu yere adım atın-
ca bütün ışıkların sönmesi. 

 
Ormanda bir ışık, ateş, gö-
rüp patikayı terk etmeleri 

Bombur’un nehrin efsunlu 
suyu yüzünden derin bir 
uykuya dalması ve diğerle-
rinin onu taşımak zorunda 
kalması ve erzaklarının 
bitmesi 

Patikanın bir nehir tarafın-
dan bölünmesi ve bu nehri 
geçmek için kayık kullan-
maları ama Bombur’un su-
ya düşmesi 

 
Cücelerin Bilbo’nun saye-
sinde fıçıları kullanarak 
kaçmaları 

Uzun Göl’deki Göl Kasa-
basına varmaları ver orda 
bir süre kalıp onların yardı-
mıyla Erebor’a ulaşmaları 

Cücelerin konuşmayı red-
detmesi ve zindana atılma-
sı bu sırada ise Bilbo’nun 
görünmez şekilde uzun 
süre orda dolanması 
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Beş Ordular Savaşı’nda 
Thorin’in ölmesi ve Dain ll 
Demirayak’ın Dağaltı Kralı 
olması 

 
Geri dönen Gandalf’ın ork 
ordusunun haberini verme-
si ve  Beş Ordular Sava-
şı’nın yaşanması 
 

Bilbo evine dönünce uzun 
süre olmamasından kay-
naklı olarak ölü sayılıp evi-
nin ve eşyalarının açık art-
tırmaya çıkarıldığını gör-
mesi ve onları ölmediğine 
ikna etmesi 

 
Uzun sürenin ardından 
Gandalf ve Balin’in Bil-
bo’yu ziyarete gelmesi 
 

Bilbo’nun 2. kez dağa in-
mesi ve uyuma taklidi ya-
pan Smaug ile karşılaşıp 
onunla konuşması 

 
Bilbo ve Gandalf’ın Beorn 
ve Elfkralı ile dönüş yoluna 
geçmesi  

Bilbo’nun kendini Fıçıya 
Binen olarak tanıtması 
üzerine Göl Kasabasının 
yardımını anlayıp onlara 
saldırması 

 
Elfkralı’nın Bilbo’yu         
Elf-Dostu ilan etmesi 

Smaug’un bunu fark etme-
si ve sinirlenip dışarı çıkıp 
yakıp yıkması ve sonra 
dönüp uyuyor taklidi yap-
ması 

 
Bilbo’nun değişmiş bir hob-
bit olarak eski yaşantısına 
dönmesi 

 
Gandalf ve Bilbo’nun 
Beorn’un evinde bir süre 
kalması 

 
Okçu Bard’ın Smaug’u öl-
dürmesi 
 

 
Gandalf ile Bilbo’nun Ay-
rıkvadi’ye varışı ve bir süre 
orda kalmaları 

Elflerin ve insanların hazi-
neden pay istemesi üzeri-
ne Thorin’in vermemesi ve 
dağın kuşatma altına alın-
ması 

 
Ayrıkvadi’den ayrılış Thorin’in Dain ll Demira-

yak’a haber yollaması ve 
Dain’in bir ordu ile gelmesi 
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Elfler 
Yıldızların Halkı, İlkdoğan, Ilúvatar'ın Yaşlı Çocukları  

Uzun boylu, çevik, zarif, akıllı, adil  
 

Kendilerini Quendi olarak adlandıran ve genellik-
le Eldar (sıfat Eldarin) olarak anılan Elfler, Ilúvatar’ın 
Çocukları'nın ilki ve en eskisi idiler. Akıl verilen diğer 
tüm Arda ırklarından daha adil ve bilge oldukları dü-
şünülür. 
 
Daha sonraları Calaquendi (Işığın Elfleri) olarak bili-
nen bir kısmı Valar tarafından, Orta Dünya'dan Vali-
nor'a, Ainur tarafından öğretildikleri Deniz yoluyla 
getirildi. Fakat Silmariller Melkor tarafından çalındık-
tan sonra, elflerin bir kısmı Üçüncü Çağ'ın sonuna 
kadar kaldıkları Orta Dünya'ya geri döndü. 
 
Elfler yaşa maruz kalmadı ve hastalıklara karşı ba-
ğışıklık kazandılar. Sadece şiddet veya aşırı umut-
suzlukla öldürülebilirlerdi. 

 
İlkdoğan, Ilúvatar'ın Yaşlı Ço-
cukları, Ainulindalë'nin üçüncü 
temasında Eru tarafından tek 
başına tasarlandı. Orta Dün-
ya'nın konuşabilen ırklarının en 
büyüğü ve soyluları onlar-
dır. Güneş ve Ay henüz yaratıl-
mamış iken, Orta Dünya'nın 
uzak doğusundaki Yavanna Uy-
kusu'nun yıldız ışığın-
da Cuiviénen'de, Uyanış Su-
yu'nda uyandılar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cüceler 
Tıknaz, sakallı, asla kel değil, özellikle sağlam ve 

sadık, meşhur inatçı  
Yaşam Süresi:250-350 yıl civarında 

Hobbitler'den uzun İnsanlar'dan kısa, ortalama 137 
cm  

Cüceler, Orta Dünya'da Khazad, Naugrim ('Bodur 
İnsanlar' anlamına gelir) ve Gonnhirrim ('Taş Ustala-
rı' anlamına gelir) olarak da bilinen bir ırktı.  
 
Cüceler, kendileri Mahal dedikleri, “yapımcı” anlamı-
na gelen Aulé tarafından yapıldı. Aulë, Ilúvatar’ın 
Çocuklarının gelmesini bekle-
mekte isteksizdi, çünkü sabır-
sızdı ve ustalığını ve el sana-
tını öğretecek birisine sahip 
olmak istedi. Bu nedenle, cü-
celerin ilk Yedi Babasını Orta 
Dünya dağlarının altındaki bir 
salonda gizlice yaptı. 
 
Ancak, yaşam yaratma gücü 
Aulë'nin dahilinde değil-
di. Ilúvatar tarafından azar-
landı ve hatalarını anladıktan 
sonra, babasına yaratımlarını 
yok edilmeleri de dahil olmak 
üzere ne isterse yapmasını teklif etti. Teklif yapılsa 
bile, Ilúvatar onları kabul etti ve cücelere kendi ha-
yatlarını verdi. Böylece Aulë, Yedi Babaları zedele-
mek ve kudretli yaratımlarını yok etmek için büyük 
bir çekiç aldığında, korku içinde geri çekildi ve mer-
hamet için yalvardı. 
Ancak Ilúvatar, cücelerin İlk Doğanlardan (Elfler) 
önce gelmeleri konusunda istekli değildi ve Yedi Ba-
ba'nın yeraltında yatması ve İlk Doğanlar uyanana 
kadar gelmemesi gerektiğine karar verdi. 
 
Cücelerin Yedi Klanı, Aulë tarafından yaratılan Yedi Cüce 
Babadan doğmuştur.  
 
Uzunsakallar, Durin Halkı olarak da bilinir; Aslen Gunda-
bad Dağı'ndan olan uzunsakallar ayrıca Dumanlı Dağ-
lar'da cüce konağı Khazad-dûm'ü kurmuşlardır. Ayrıca 
Demir Tepeler, Gri Dağlar ve final olarak Yalnız Dağ'da 
yaşadılar. 
 
Ateşsakallar & Genişkirişler, Aslen Mavi Dağlar'dandır-
lar ve Tolkien hangi kabilenin Nogrod'u hangisinin 
ise Belegost'u kurduğunu hiçbir zaman belirtmemiştir. 
 
Demiryumruk-
lar & Sertsakallar, 
Uzak Doğu kökenli; 
Orocarni. 
 
Karakilit-
ler & Taşayaklar, 
Uzak Doğu kökenli; 
Orocarni. 

Orta Dünya Irklarına Dair: 
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İnsanlar 
Atani, İkincidoğanlar, Hildor, Apanónar  

Yaşam Süresi:  
Sıradan insanlar - y. 80-100 yıl 
Númenórlular - y. 300-350 yıl 

Númenor Kralları - y. 400-500 yıl 
Dúnedain - y. 150-250 yıl 

Boy: Yedi feet civarında (~2,1m) 
 

İnsanlar (yani, Atani), Arda'da yaşayan çeşitli ırklar-
dan biriydi. Onlar Orta Dünya'nın insanları 
ve Ilúvatar'ın Çocukları'nın ikincisidir.  
 
İnsanlar, Yüce Tanrı, Ilúvatar tarafından yaratılan 
ikinci önemli ırktı, çünkü onlar Birinci Çağ'ın başlan-
gıcında, Güneş'in ilk yükselişinde (BÇ 1) uyanır-
ken, elfler onlardan üç Çağ önce uyanmıştı. Onlara 
elfler tarafından "Sonradan doğan" (Quenya: Ata-
ni, Sindarin: Edain) denildi. 
 
İnsanlar İnsanların Hediyesini taşır,bu da ölümlülük-
tür, ve bu nedenle zamanları geldiğinde yaşlanır ve 
ölürler. Ayrıca hastalık ve hastalıklara karşı hassas-
tırlar. Vücutları katledilse bile, ruhları sürdüğü süre-
ce dünyaya bağlı kalacak ve serbest bırakılana ya 
da dünya sona erene kadar beklemek için Man-
dos'un Salonları'na geçecektir. 

 
 
 

Hobbitler 
Yaşam Süresi: 

Otuz üç yaşında olgun, genellikle yüz yaşına kadar 
 

Küçük boy(60 ila 120 cm) , bazen ağır, kıvırcık saç-
lar, kalın kösele tabanlar ve tüylü ayaklar 

Elflere kıyasla sivri kulaklar 
 

 Buçukluklar olarak da bilinen Hobbitler, Orta Dün-
ya'da yaşayan eski bir ölümlü ırktı. Kesin kökenleri 
bilinmemekle birlikte, başlangıçta Orta Dünya'nın 
kuzey bölgelerinde ve Anduin Vadileri'nin altında 
bulundular. Üçüncü Çağ'ın başlangıcında hobbitler 
kuzeye ve batıya taşındılar. Irklarının çoğu sonun-
da 1607 yılında Shire topraklarını kurdular, an-
cak Stoor olarak bilinen bir hobbit türü Anduin Vadi-
leri'nde kaldı. 
  
Hobbitler, çiftçilik, yemek ve sosyalleşmenin alışıl-
madık bir pastoral yaşamına düşkündür. Jackson’ın 
üçlemesine göre, günde yedi öğün yemek yiyebili-
yorlar: kahvaltı, ikinci kahvaltı, öğle yemeği, ikindi 
çayı, akşam yemeği. 
 
Ekmek, et, patates ve peynir gibi basit yiyecekleri 
severler ve ayrıca Tolkien'in ilham kaynağı olan İngi-
liz halkı gibi sık sık hanlarda bira içmeyi de severler. 
Ayrıca kek için özel bir düşkünlükleri olduğu da bilin-
mektedir. Hobbitler ayrıca uzun ahşap borulardan 
"pipo otu" olarak adlandırdıkları sigara otlarını içme-
yi da severler. Bu, bahçecilik ve otlak sevgisine bağ-
lanabilir. Bir başka ilginç gerçek ise, hobbitlerin 
mantarları aşırı sevdiği ve onları diğer birçok yiyece-
ğin üzerinde ödüllendirdiğidir. 
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Orklar 
Orklar, Karanlık Lordların ordularının yaya askerle-
riydi ve genellikle hizmetçilerinin en zayıflarıydı 
(ancak sayıca en çok olan). İlk Karanlık Lord 
olan Morgoth tarafından Birinci Çağ'dan önce yara-
tılmışlardı ve ona ve daha sonra halefine Orta Dün-
ya'ya hükmetme görevinde hizmet ettiler.  
 
Oromë, Cuiviénen'deki Elfleri ilk kez bulmadan ön-
ce, Melkor bazılarını kaçırdı ve acımasızca işkence 
yaparak ilk orklara çevirdi. 
 
Çok sayıda ork (düşmüş Maiar ve Melkor'un diğer 
kötü görevlileriyle birlikte) Melkor'un büyük yeraltı 
kaleleri olan Utumno ve Angband'ın derin mağarala-
rında, çukurlarında, odalarında ve tünellerinde ha-
yatta kaldı. Çoğaldılar ve daha sonra Orta Dün-
ya'nın kuzeyine yayıldılar. Onları ilk önce Sindar'ın 
Yüksek Kralı Kral Thingol'a bildiren cüceler gördü ve 
bu durum savaş için ilk silahlanmayı başlattı. Bir bin-
yıldan fazla bir süre, orklar sadece küçük bir prob-
lemdi, fakat Melkor (Morgoth) Silmariller ile birlikte 
döndüğünde onlar üzerinde tam kontrol sağladı ve 
kısa bir süre sonra onları Beleriand'a yaydı.  
 
"Çünkü tüm bu ırklar yer altının ısısı ve balçığında 
Melkor tarafından üretildi. Kalpleri granitti ve vücut-
ları deforme olmuştu; iğrenç yüzleri gülmezdi, sade-
ce metalin çarpışmasına gülerlerdi, ve hiç bir şey-
den Melkor'un aşağılık amaçlarına hizmet etmek 
kadar memnuniyet duymazlardı." 
—Gondolin'in Düşüşü 
 
J.R.R. Tolkien'in yazılarında, orklar acımasız, kötü, 
nefret dolu, kara kalpli ve herkesten ve her şeyden, 
özellikle de düzenli ve refah içindeki şeylerden nef-
ret ettiler. Fiziksel olarak, boyları kısaydı (Uruk çeşi-
di hariç) ve insansıydılar. Genellikle bodur, geniş, 
yassı burunlu, soluk ve koyu tenli, çapraz bacaklı 
idiler ve geniş ağızları, eğimli gözleri, uzun kolları ve 
pençeleri vardı.  

 
 
 
 
 

Ejderha 
 

Büyük Solucanlar olarak da bilinen Ejderhalar, ço-
ğunlukla Kuzey Orta Dünya'da görülen kötü yaratık-
lardı. Açgözlü, kurnaz, baştan çıkarıcı ve kötü niyet-
li, muhtemelen Morgoth tarafından Birinci Çağ'da 
ateş ve büyücülükten yaratılan canavarlardır.  
 
Ejderhalar, devasa idiler ve 
yaşamları yüzyıllarca ve 
yavaş bir şekilde sürüyordu. 
Bir hazine açgözlülüğünü 
(özellikle altın), ince zekayı, 
muazzam kurnazlığı, büyük 
fiziksel gücü paylaştılar ve 
gözleri ve sözleri "ejderha 
büyüsü" adı verilen hipnotik 
bir güce sahipti. Büyüden 
kaçınmak için yeterince zeki 
olanlar asla doğrudan bilgi 
vermediler, ancak bilmece-
lerle belirsizce konuştular, 
çünkü bir cevabı açıkça 
reddetmek acil bir saldırıyı 
davet edebilirdi. 
 
Görünüşe göre ejderhalar yumurtadan çıkmaktaydı.  
Ejderhalar demir pullarla zırhlanırken, göğsün altın-
da bıçak veya oklarla delinebilecek yumuşak bir 
nokta vardı. 
 
Urulóki (tekil Urulokë, Ateş Ejderi) ateş üfleyebilir. 
"Urulóki" teriminin sadece Glaurung gibi ateşi üfle-
yebilen ancak kanatsız olan ilk ejderhalara mı, yok-
sa ateşi üfleyebilen ve dolayısıyla Smaug'u da içe-
ren ilk ejderhalara mı atıfta bulunup bulunmadığı 
tam olarak açık değildir. 
 
Ejderha ateşi (Urulóki'den) Güç Yüzüklerini eritecek 
kadar sıcaktı: Tek Yüzük'ün kendisini yok edecek 
kadar güçlü olmasa da, Cücelerin Yedi Yüzüğün-
den dördü Ejderha ateşi tarafından yok edildi. Ateş 
üfleyemeyen ejderhalara Buz Ejderleri deniyordu. 
Bunlar esas olarak Ered Mithrin'de bulundu. 
 
Glaurung - Ejderhaların babası, Túrin Turambar 
tarafından öldürüldü. Uruloki'nin, Angband'ın ateş 
ejderlerinin ilkidir. Dört bacağı vardı ve ateş üfleye-
biliyordu ama kanatları 
yoktu. 
Kara Ancalagon - Gazap 
Savaşı'nda Eärendil tara-
fından katledilen Kanatlı 
ejderhaların ilki ve en 
güçlüsü. 
Smaug - Orta Dünya'nın 
son büyük ejderhası, Es-
garoth'lu Bard tarafından 
öldürüldü. Kanatlı bir Uru-
lokë. 
Gondolin Canavarı -
 Gondolin'nin Düşüşü'nde 
bir Ateş Ejderi 
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İstari 
Quenya'da Istari (Tekil Istar) ve Sindarin'de 
Ithryn olarak da bilinen Orta Dünya Büyücüleri, dış 
görünüş olarak insanları andıran ancak çok daha 
fazla fiziksel ve zihinsel güce sahip olan küçük bir 
varlık grubuydu.  
 
Istari olarak da adlandırılan büyücüler aslında Va-
lar'ın takipçileri olan Maiar düzeninin ruhlarıydı. Bun-
lar Valar tarafından Üçüncü Çağ'da güçlerini topla-
yan Sauron'a karşı Orta Dünya halklarına yardım ve 
rehberlik etmek için gönderildiler. Ölümlü bedenlere 
konulup güçleri kısıtlanmıştır. Açlıktan, susuzluktan, 
hastalanarak ve yaralanarak ölebilirler. Çok yavaş 
yaşlanırlar ve ölümsüzdürler. 
 
Bilinen beş Istari, Aulë'nin bir Maia'sı 
olan Curumo, Manwë ve Varda'nın bir Maia'sı 
olan Olórin, Yavanna'nın bir Maia'sı olan Aiwendil, 
ve her ikisi de Oromë'nin Maiar'ı olan Alatar ve    
Pallando idi. Aynı zamanda Ithryn Luin, "Mavi Büyü-
cüler" olarak da bilinin Alatar ve Pallando, Doğu'ya 
gittiler ve Orta Dünya'nın ana öykülerine girmediler. 
Orta Dünya'nın kuzeybatısında Curumo, insanla-
ra Saruman ve elflere Curunír, Olórin, insanla-
ra Gandalf ve elflere Mithrandir, Aiwendil 
ise Radagast olarak biliniyordu. 
 
 

 

Maiar 
Ölümsüzlük, Uzun boylu, bilge, adil, güçlü  

 
Maiar (tekil Maia), Valar’ın Dünya’yı şekillendirmesi-
ne yardım etmek için Arda’ya inen ruhlardır. Çok 
sayıdaydılar, ancak pek çoğu seçilmedi ve birkaçı 
da Orta Dünya'da görünür şekillere büründü. 
Maiar Ainur'du - teknik olarak, Vala olarak sayılma-
yan bir Ainu bir Maia idi. 

 
Ainur 

Kutsal Olanlar olarak ta bilinen Ainur, hem Valar'ı 
hem de Maiar'ı kapsayan varlıklardır. Onlar, Eru 
Ilúvatar'ın Dünya'nın başlangıcından önceki zama-
nın derinliklerinde yarattığı ilk ve en güçlü varlıklar-
dı. 
 
Onlar Ilúvatar ile birlikte varolan ilkel ruhlardı ve 
onunla birlikte Ainur'un Müziği Ainulindalë aracılığıy-
la dünyayı yarattılar. Arda'nın yaratılmasından son-
ra, Ainur’un birçoğu, büyümesini yönlendirmek ve 
sıralamak için içine indi; bunlardan on beşi diğerle-
rinden daha güçlüydü. Bu büyük Ainur'un on dördü 
Valar veya Arda'nın Güçleri olarak tanındı. On be-
şinci, Melkor, bu yoldan ayrıldı ve ilk Karanlık 
Lord oldu. Valar'a Arda'da eşlik eden daha düşük 
Ainur Maiar olarak bilinir 
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Ana karakterler: 
1.Bilbo Baggins: 
 
Unvanlar: Elf Dostu, Yüzük Taşıyıcısı, Soyguncu, 
Örümceği Sokan Sinek, Varil Binicisi vs.  
 
Fiziksel Özellikler: 
 
Irk: Hobbit 
 
Cinsiyet: Erkek 
 
Boy: 1.25 m 
 
Saç: Kahverengi, sonradan 
beyaz 
 
Gözler: Kahverengi (film) 
 
Kişilik özellikleri: Bilbo, yiyecek, içecek, dolu bir 
pipo, arkadaşları ve iyi neşeleri seven çok arkadaş 
canlısı ve iyi huylu bir hobbitti ve misafirperverlikle 
yabancıları ve arkadaşlarını selamlamasıyla bilini-
yordu; "Hizmetinizde ve ailenizin de." 
Hem Took'larla hem de Baggins'lerle, temel olarak 
zihniyetlerinde karşıt olan iki aile grubuyla, Tooks'la-
rın maceraları ve gezinmeyi daha çok sevmesi ve 
Baggins'in yerleşik yaşamı daha çok sevmesiyle ilgi-
li olan Bilbo'nun iki farklı tarafı vardı. “Took tarafı” ve 
“Baggins tarafı” olarak adlandırdığı bir şey. Bu, gizli-
ce maceralara atılmaktan hoşlandığı, ancak hala 
oturmuş kalmak istediği ve çok korktuğu anlamına 
geliyordu. 
Bilbo, Bag End'deki hayatından memnun görünüyor-
du ve babasının çocuğu olarak kalmaktan memnun 
olacaktı, atılması gereken bir macera yoktu. Hala 
çok korkuyor ve hobbit deliğinden asla ayrılmamayı 
diliyordu, sonunda Took tarafı, eski hayatına dön-
dükten sonra bile kazandı. Bu nedenle, başka bir 
maceraya olan arzusu, ilerlemiş yaşına rağmen kal-
binden asla ayrılmadı. Bu ÜÇ 3001'de aniden Bag 
End'den ayrılmasını açıklamaktadır. 
 
Bilbo Baggins, Hobbit'in baş kahramanı ve Yüzükle-
rin Efendisi'nde ikincil bir karakter olan bir Shire 
hobbitiydi. 

Gandalf, Bilbo Baggins'in Thorin ve Kafilesi tarafın-
dan Erebor Görevi'ndeki hırsızları olarak işe alınma-
larını önerdi ve daha sonra Beş Ordular Savaşı'nda 
savaştı. Bilbo aynı zamanda Tek Yüzüğün taşıyıcı-
larından biriydi ve bir miktar zorluk çekmesine rağ-
men gönüllü olarak pes eden ilk kişi oldu. Macerala-
rını çoğunu Gittim ve Döndüm adlı bir kitapta yazdı. 
Bilbo, ebeveynleri Drogo Baggins ve Primula 
Brandybuck'un Brandywine Nehri'nde boğulmasın-
dan sonra Frodo Baggins'i evlat edindi. 

Bilbo, dünyada dünyaca ünlü olan ilk Hobbit'ti ve 
Ölümsüz Topraklar'ı ziyaret eden birkaç kişiden bi-
riydi. 

 
Bilbo Baggins, 22 Eylül'de, Üçüncü 
Çağ'ın 2890 yılında, Shire'da (bizim takvimimize gö-
re 12-14 Eylül tarihleri arasında) doğdu. Bungo Bag-
gins ve Belladonna Took'un tek oğluydu. 
  
“Söz konusu hobbitin hali vakti hayli yerindeydi ve 
adı Baggins'ti. Bagginsler fi tarihinden beri Tepe ci-
varında yaşamaktaydı ve ahali nezdinde son derece 
muteber kimselerdi, sırf zengin oldukları için değil, 
asla maceraya atılmadıkları ve beklenmedik hiçbir 
şey yapmadıkları için. Bir Baggins'in herhangi bir 
soruya vereceği cevabı, ona sorma zahmetine kat-
lanmadan bilebilirdiniz. Bu, bir macera yaşayan ve 
kendisini bütünüyle beklenmedik şeyler yapan ve 
söylerken bulan bir Baggins'in öyküsüdür.  Söz ko-
nusu hobbitimizin -yani Bilbo Baggins'in- annesi, 
Tepe'nin eteğinden akan ve adına Su denen pınarın 
öte yanında yaşayan hobbitlerin başı Yaşlı Took’un 
üç olağanüstü kızından biri, meşhur Belladonna 
Took idi. Sık sık dile getirildiğine göre (başka aileler-
de), uzun zaman önce Tookların atalarından biri bir 
peri kızıyla evlenmiş olmalıydı. Bu elbette ki saç-
maydı ama Tookların pek hobbitvari olmayan bir 
yanları olduğu da su götürmezdi, hatta nadiren de 
olsa Took klanından birilerinin yollara düşüp mace-
ralar yaşadığı olurdu. Bu kişiler gizlice ortadan kay-
bolur, aileleri de meselenin üstünü kapatırdı ama 
Tookların şüphesiz Bagginslerden daha zengin ol-
makla birlikte onlar kadar saygın olmadıkları gerçeği 
baki kalırdı. Gerçi Bungo Baggins'in zevcesi olduk-
tan sonra Belladonna Took'un başından herhangi bir 
macera geçmiş de değildi. Bungo, yani Bilbo`nun 
babası, karısı için Tepe'nin altında veya Nehir'in öte-
ki kıyısında bulunabilecek en lüks hobbit kovuğunu 
(kısmen de karısının parasıyla) inşa etti ve yaşamla-
rının sonuna kadar orada yaşadılar. Yine de tek oğ-
lu olan Bilbo'nun, güvenilir ve rahatına düşkün baba-
sının kopyası gibi görünmek ve davranmakla birlik-
te, Took tarafından, su yüzüne çıkmak için fırsat kol-
layan tuhaf bir şey almış olması muhtemeldir. Bu 
fırsat hiç gelmedi, ta ki Bilbo Baggins, size az önce 
tarif ettiğim, babası tarafından inşa edilmiş ve görü-
nüşe göre yerinden yaşına kımıldatılamaz şekilde 
yerleştiği hobbit kovuğunda elli yaşına gelene dek.” 
(Hobbit syf. 19-21) 
 
Genç bir hobbit olarak Bilbo, dış dünyadan haberler 
için meraklı ve hevesliydi. Gandalf, Shire ziyareti 
sırasında Bilbo'daki bu olağandışı duruma ilgi gös-
terdi. Bilbo daha sonra Gandalf'ın havai fişek göste-
risinin annesinin ailesinin Büyük Smials'taki evinde 
sergilendiğini hatırlardı. 
 
Bilbo'nun babası ve annesi sırasıyla ÜÇ 2926 ve ÜÇ 
2934'de öldüğünde, Bilbo kendi efendisi oldu ve 
sonraki yedi yılını Bag End'de yalnız yaşayarak ge-
çirdi. Bu süre zarfında Bilbo, zengin bir bekar olarak 
hayatından çok hoşlandı ve komşuların takdir ettiği 
saygınlık konusunda ün kazandı. 
 

Eserdeki Kişiler ve Özellikleri: 

https://ortadunya.fandom.com/wiki/Hobbit
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Y%C3%BCz%C3%BCklerin_Efendisi
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Y%C3%BCz%C3%BCklerin_Efendisi
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Shire
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Gandalf
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Thorin_ve_Kafilesi
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Erebor_G%C3%B6revi
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Be%C5%9F_Ordular_Sava%C5%9F%C4%B1
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Tek_Y%C3%BCz%C3%BCk
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Frodo_Baggins
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Hobbitler
https://ortadunya.fandom.com/wiki/%C3%96l%C3%BCms%C3%BCz_Topraklar
https://ortadunya.fandom.com/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_%C3%87a%C4%9F
https://ortadunya.fandom.com/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_%C3%87a%C4%9F
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Daha sonra bir sabah Gandalf ile karşılaşır ve haya-
tını değiştiren olaylar silsilesi başlar. Cüce Thorin’in 
kafilesine katılıp Yalnız Dağ’daki cüce krallığı Ere-
bor’un yaşaya son büyük ejderha Smaug’dan geri 
alınması ve ardından beş ordular savaşı ve Tho-
rin’in ölümüyle biten Erebor Seferine katılır ve çok 
önemli şeyler yapar.  
 
Daha sonra Shire’a döner ve hayatına devam eder. 
 
Bilbo, altmış yıl boyunca önemini görmezden geldi-
ği Tek Yüzüğün taşıyıcısıydı. Bununla birlikte, ÜÇ 
3001'de, yüzük onu etkilemeye başlamıştı. İçinde 
yaşlı ve zayıf hissetmesine rağmen hiç yaşlanma-
dı. Yalnız Dağ arayışı hikayesini bitirmek için bir yer 
bulamadan önce bir maceraya daha katılmak istedi-
ğine karar verdi.22 Eylül’de onuruna bir doğum gü-
nü partisi düzenlendi. Burada Shire’ı terk etme niye-
tini ailesine ve arkadaşlarına açıklayarak onları şoka 
uğrattı. Hemen ardından, yüzüğünü taktı ve komşu-
larına şaka yaparak ortadan kayboldu. . 

 
Yüzüğü Frodo'ya bırakması için ikna etmeye çalışan 
arkadaşı Gandalf'la yüzleştiği evine döndü. Bilbo 
başlangıçta hemfikirdi, ama sonra karşı geldi ve 
Gandalf'ı yüzüğü kendi yararına çalmaya çalışmakla 
suçladı ve ondan "kıymetli" olarak bahsetti. 
 

"Yüzüğümü kendine istiyorsan söyle! Ama alamaya-
caksın. Kıymetli'mi vermeyeceğim, sana söyledim." 

—Bilbo Baggins 
 

Bilbo'nun patlamasından korkan Gandalf, tam bo-
yunda durdu ve Bilbo'ya onu geride bırakmasını em-
retti. Bilbo hemen yüzüğün son zamanlarda onu ra-

hatsız ettiğini itiraf 
ederek özür diledi 
ve kendine geldi. 
Bir anlık iç müca-
deleden sonra, 
Bilbo nihayet yü-
züğü yere bıraktı 

ve yüzükten kendi isteği ile vazgeçen ilk taşıyıcı ol-
du. Bilbo ve Gandalf birbirlerine veda etti ve Bilbo 
yolculuğu için Shire'dan ayrıldı. 
 
Aynı gün Bilbo, Tek Yüzüğü ve evi Bag End'i akra-
basına bırakarak terk etti. Bilbo'nun kaybına rağmen 
Frodo Baggins kendi efendisi olmaya istekliydi çün-
kü Shire'dan ayrılmaya hazır değildi.. Ayrıldıktan 
sonra Bilbo, Rivendell'e gitti ve bir süre dinlendikten 
sonra, Rivendell'e dönmeden önce bazı cücelere 
Dale'e eşlik etti. 
 
ÜÇ 3003 ile ÜÇ 3018 arasında Bilbo, daha son-
ra Westmarch'ın Kırmızı Kitabı olarak bilinen bir ki-
tapta, maceralarını yazılı olarak anlattı. Ayrı-
ca Elfçe öğrendi ve Elfçeden Çeviriler adını verdi-
ği Eski Günler'in üç ciltlik bir geçmişini derledi. Ara-
gorn için Altın Olan Her Şey Parlamaz şiirinin yanı 
sıra Rivendell'de kaldığı süre boyun-
ca Eärendil hakkında daha uzun bir şiir yazdı. 
3018 Ekim'inde Frodo Rivendell'e ulaştı. Bilbo, ye-

ğeninin Tek Yüzüğü yok etme arayışı içinde olduğu-
nu öğrendi ve böylece ona kılıcı Sting'i ve mithril 
gömleğini verdi. Ancak, Frodo güneye giderken Ri-
vendell'de kaldı. Frodo geri döndükten sonra, Bilbo 
fark etmeden yaşlanmıştı. Yüzüğün etkisinden kıs-
men kurtuldu, ancak arzu etmeye devam etti. 
Bilbo bir yüzük taşıyıcısı olduğundan, Frodo'ya 
Ölümsüz Topraklar'a giderken eşlik etmesine izin 
verildi. 22 Eylül 3021'de Bilbo 131 yaşına girdi ve 
Orta Dünya'daki en yaşlı hobbit oldu. 29 Eylül'de 
Gandalf, Elrond, Galadriel ve Frodo, Gri Limanlar'da 
demirli bir gemiye bindiler ve Orta Dünya'dan yelken 
açtılar. Sonrasındaki kaderi bilinmiyor ama ölümcül 
bir varlık olduğu için büyük olasılıkla Valinor'un Kut-
sal Toprakları ışığında öldü.  

https://ortadunya.fandom.com/wiki/Tek_Y%C3%BCz%C3%BCk
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Yaln%C4%B1z_Da%C4%9F
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Shire
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2.Gri Gandalf: 
 
Diğer isimler: Olórin, Mithrandir, Incánus, Tharkûn, 
Greyhame, Yaşlı Grisakal, Gri Gandalf, Ak Gandalf, 
Gri Hacı, Stormcrow, Beyaz Süvari, Láthspell 
 
Unvanlar: İstari (Büyücü), Gizli Ateşin Hizmetçisi, 
Anor Alevi'nin Avcısı, Yüzük Taşıyıcısı, Elf Dostu 
 
Doğum: Arda’nın şekillenmesinden önce 
 
Ölüm: 25 Ocak, ÜÇ 3019 Zirve Savaşı 
(yalnızca fiziksel ölüm, Beyaz Gandalf olarak dirildi) 
Ölümsüz 
  
Silah: Glamdring, Narya, Büyücü Asası 
 
Fiziksel Özellikler:  
 
Irk: Ainu (Maia/istari) 
 
Cinsiyet: Erkek 
 
Saç: Gri, sonradan be-
yaz 
 
Gözler: Karanlık 
 
“...asa taşıyan ihtiyar bir 
adamdı. Bu adamın sivri 
uçlu mavi bir şapkası, uzun, gri bir pelerini, uzun, gü-
müş rengi boyun atkısının üzerinden sarkan ak sakalı 
ve kocaman siyah çizmeleri vardı.”(Hobbit syf.22) 

"Uzun sivri gri bir şapka, uzun bir gri pelerin ve gümüş 
bir fular takıyordu. Şapkasının kenarından dışarı sar-
kan gür kaşları ve uzun beyaz bir sakalı vardı." —
Yüzük Kardeşliği, "Beklenen Bir Parti" 

Gri Gandalf (İskandinavca; "Asanın Elfi" veya "Değnek 
elfi"), daha sonra Beyaz Gandalf olarak bilinen ve baş-
langıçta Olórin (Quenya; "Hayalperest" veya " Rüyala-
rın"), Batı tarafından Sauron tehdidiyle mücadele et-
mek için Üçüncü Çağ'da gönderilen bir Istari (büyücü) 
idi. Smaug’dan Yalnız Dağ’ı geri almak için Thorin’e 
katıldı. Tek Yüzüğü yok etmek için Yüzük Kardeşliği'ni 
topladı ve Yüzük Savaşı'nda Özgür Halklara önderlik 
etti. 

Lambalar Çağı  

Aslen Olórin olarak adlandırılan Gandalf, Maiar'ın en 
bilgesi olarak kabul edilir. Manwë ve Varda'nın Maia'sı 
idi. Ayrıca Irmo ve Nienna gibi diğer iki Valar altında da 
görev yaptı. Valar, Orta Dünya'daki Karanlık Lord Sau-
ron'a karşı çıkan herkese danışmanlık ve yardımda 
bulunmak üzere 5 tane Istari (Büyücüler) Orta Dün-
ya'ya göndermeye karar verdiğinde, Manwë ve Varda, 
gönderilen beş kişi arasına Olórin'i dahil etmeye karar 
verdi.  

İlk başta, Olórin gergindi, kendisini çok zayıf olarak 
nitelendirdi ve Sauron'dan çok korkuyordu. Manwë 
bunu anladı ve gitmesinin bu korkunun üstesinden 

gelmek için temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi. 
Olórin kabul etti ve diğer dört büyücü ile Ölümsüz Top-
raklar'dan ayrılmak için hazırlandı. 

Üçüncü Çağ 

Orta Dünya’ya Varış 

Orta Dünya'ya geldiğinde, Gemici Círdan'dan ateş yü-
züğü Narya'yı aldı. Gandalf olarak yeniden adlandırılan 
Olórin, yüzyıllar boyunca elfler arasında yabancı ola-
rak dolaşıp onlardan bir şeyler öğrenerek ve onlara 
öğreterek geçirdi. Daha sonra 
kendisini İstari'den biri olarak 
ifşa etti ve nihayetinde bu dü-
zenin en bilge ve en güçlüsü 
olarak tanındı. Galadriel'in lider 
olmasını istediği Dol Guldur'da-
ki karanlık bir gücü araştırmak 
için kurulan Ak Divan'a katıldı, 
ancak Saruman Konsey'e onun 
yerine liderlik etmeye geldi. Her 
ne kadar Saruman, Sauron 
ve Güç Yüzükleri ile ilgili birçok konuda daha güçlü ve 
daha bilgili olsa da ve Yüzük Savaşından önce Ak Di-
van'ın başına geçse de, daha sonra kıskandı ve Gan-
dalf'tan korktu. İhanetinin nedeni de buydu.  

Necromancer(Sauron) 'in Yeniden Ortaya Çıkışı 

Gandalf uzun yıllar Orta Dünya'nın Özgür İnsanları 
arasında dolaştı, ancak zamanının çoğunu Elfler ara-
sında, çok şey öğrendiği ve çok şey öğrettiği yerlerde 
geçirdi. Ayrıca Sauron ve onun türü hakkında elinden 
geldiğince bilgi toplamaya devam etti ve sonunda Dol 
Guldur'daki Necromancer'ın aslında Sauron'un yeni-
den bedene bürünmüş hali olduğundan şüphelenmeye 
başladı. Dol Guldur'a girdi ancak Sauron hala büyük 
ölçüde zayıfladı, ondan kaçtı ve kısa bir süre 
için Kuytuorman'ın kötülüğü büyük ölçüde azaldı. An-
cak, Sauron hızla Dol Guldur'a döndü ve Üçüncü 
Çağ'ın 2850 yılına kadar orada güçlerini yeniden inşa 
etti. O yıl, Gandalf tekrar kaleye girdi ve korkunç bir 
şekilde işkence gördükten sonra ölen Thorin Meşekal-
kan'ın babası Thráin II ile karşılaştı. Ölümünden önce, 
yaşlı cüce kralı Gandalf'a bir harita ve Yalnız Dağ'ın 
anahtarını verdi.  

Gandalf, Sauron'un 
yeniden diriliş gücü 
konusundaki bilgisi 
nedeniyle giderek 
daha fazla rahatsız 
oldu. Gandalf, 
Smaug'un hala Yal-
nız Dağ'da bulunduğunu ve Sauron'un, Smaug'u etki-
leyecek kadar güçlü hale geldikten sonra ejderhayı 
harap edici bir etki için kullanabileceğini biliyordu. Bu-
nunla birlikte, Saruman, Sauron'un güçlerini meşgul 

etmek konusunda istek-
siz görünüyordu, ve Ak 
Divan'ın hiçbiri onun za-
ten bir hain olduğunu 
anlamadı. 
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Erebor Seferi 

Planın Konsepti                                                                       
Bir gece, Özgür İnsanların Kuzey'deki zayıflık sorunu-
nu düşünürken, Gandalf, aynı şekilde arayış içinde 
olan, yönlendirilmemiş ve ümitsiz şekilde krallığını geri 
almak için bir yol arayan cüce Thorin Meşekal-
kan (Thorin II Oakenshield) ile Bree’de karşılaşma 
şansını buldu. Gandalf ve Thorin daha sonra potansi-

yel olarak ejderhayı 
dağdan çıkarıp krallığı 
geri kazanmak için bir 
plan yaptı. 

Bu amaçla, Gandalf, 
Thorin ve grubu ile 

birlikte Erebor'a gitmeye ve onlara yardım etmeye ikna 
etmek için Shire Hobbitlerinden Bilbo Baggins'i ziyaret 
etti. O zamanlar Bilbo, onun festivaller ve partiler sıra-
sında havai fişeklerle in-
sanları eğlendiren, telaşlı 
yaşlı hokkabazlardan biraz 
daha fazlası olduğunu dü-
şünüyordu, ama yakında 
zamanda gerçek doğasını 
keşfedecekti. Gandalf, gru-
ba Shire'dan Trollbükü'ne 
oradan da Rivendell'e ka-
dar eşlik etti. Dumanlı Dağ-
lar'ı Yüksek Geçit'ten geçmeye çalışırken 
grup goblinler tarafından yakalandı. Gandalf burada 
cüceleri kurtardı ve kaçmalarına yardım etti. Burada 
Bilbo Gollum ile karşılaştı ve Tek Yüzüğü buldu. 
 
Acil İş 
Beorn'un evinde kaldıktan sonra Gandalf, cüceleri 
Kuytuorman'ın kenarına götürdü ve Ak Divan'ı 
(özellikle Saruman'ı) Sauron'u Dol Guldur'dan kovma-
ya ikna etmek için onlardan ayrıldı.  
 
Gandalf gruptan ayrılışı sonrası, Ak Divan'ı Sauron'un 
önemli tehlikesine ikna etti ve daha sonra Konsey Dol 
Guldur'a saldırdı. Saldırı Necromancer'ı (Sauron) 
uzaklaştırmasına rağmen, kısa süre önce hazırla-
nan Barad-dûr kalesine çekildi.  
 
Beş Ordular Savaşı 
Bu arada, Thorin ve grubu Yalnız Dağ'a ulaşmışlardı, 
ancak cüceler istemeden Smaug'u ejderhanın ok-
çu Bard tarafından öldürüldüğü Göl Kasabası'na sal-
dırmaya teşvik etmişti. Ejderhanın yokluğunda, Orman 
Elfleri ve Göl Kasabası erkekleri hazine paylarını talep 
etmek için dağa geldi ancak cüceler bunu reddetti ve 
sonuç olarak dağ kuşatıldı. Gandalf, bir goblin 
ve kurt ordusunun gelişi haberiyle Beş Ordular Sava-
şı başlamadan kısa bir süre önce Thorin'in grubuna 
tekrar katıldı. Gandalf savaşta yer aldı ve goblin tehdi-
dinin yok edilmesine yardım etti. Thorin savaş sırasın-
da öldürüldü, ancak Gandalf’ın öncelikli hedefi başarıl-
dı. Smaug'un öldürülmesi ve goblin ordusunun yok 
edilmesiyle Dáin Demirayak Dağın Altındaki Kral oldu 
ve Yalnız Dağ'ı yeniden güçlü bir krallık haline getirdi.  
 
Bu, Dale Krallığının güçlendirilmesiyle birlikte, Orta 
Dünya'nın Kuzey bölgesindeki Özgür İnsanların daha 
önce neredeyse hiçbir şeyleri yokken daha sonra-

ki Yüzük Savaşı sırasında Sauron'un kuvvetlerine kar-
şı önemli bir hazırlık yapmalarını sağladı. Savaşın ar-
dından Gandalf, Bilbo'ya Shire'a geri dönüşünde eşlik 
etti.  
 
Uzun bir sürenin ardından Gandalf Bilbo’nun 111. yaş 
günü partisi için Shire’a geldi. Bu partinin ardından Bil-
bo Shire’dan ayrılıp çıkın çıkmazı ve yüzük dahil her 
şeyini Frodo’ya bıraktı. Sonrasında Gandalf Bilbo’nun 
yüzüğünden şüphelenip Gondor’un arşivlerinde bir 
araştırmaya koyuldu ve İsildur’un bir el yazması saye-
sinde yüzüğün Tek Yüzük olduğunu keşfetti. 
 
Daha sonra Gandalf Frodo ve arkadaşlarına Shire’dan 
ayrılmaları gerektiğini söyledi. Frodo hazır değildi ve 
Frodo 50 yaşına geldiğinde Shire’dan Gandalf ile ayrı-
lıp Ayrıkvadi’ye doğru yola çıkmayı planlamışlar ama 
Gandalf gelmeyince onsuz yola çıkmak zorunda kal-
mışlardır. Yolda Bree Köyündeki handa Yolgezer adı 
ile tanınan kolcu İsildur’un varisi Dunedain şefi  Arat-
horn oğlu Aragorn ile yollarına devam ettiler. 
 
Bu arada 
Gandalf 
Saruman 
tarafın-
dan Ort-
hanc 
kulesin-
de tutsak 
edilmişti. Kartal Gwaihir tarafından kurtarıldı. Daha 
sonra Rohan’a giderek ordan bir at aldı ve Shire’a gitti 
ama geç kalmış, Frodo çoktan yola çıkmıştı. O da Ay-
rıkvadi’ye Froo ve arkadaşlarının gideceği Son Sıcak 
Yuvaya gitti.  
 
Ayrıkvadi’de Gandalf, 
Frodo, Bilbo ve diğer-
leri ile birlikte giz-
li Elrond'un Divanı'na 
katıldı. Orada Gandalf 
diğerlerine Saruman'ın 
onu nasıl hapse attığı-
nı ve Beyaz Büyücü-
nün Sauron'unkiyle 
rekabet edebilmek için 
kendi ork ordusunu nasıl yarattığını anlattı. 
Divandaki herkes yüzüğü tartıştığı için Frodo, yüzük 
taşıyıcısı olmayı teklif etti ve imha edilmesi için Hüküm 
Dağı'na götürdü. Gandalf, Frodo'ya Aragorn, Boromir, 
Legolas ve Gimli ile birlikte arayışı konusunda yardım 
etmeye ve korumaya gönüllü oldu. Sam gizlice girdi ve 
bu yüzden gitmesine izin verildi. 

 
Böylece Yüzük Kardeşli-
ği kuruldu. Gandalf daha sonra 
Elrond'u Frodo'nun kuzenleri 
Merry ve Pippin'in Kardeşliğe 
katılmasına izin vermeye ikna 
etti. Daha sonra, yolculuk için 
hazırlandıktan sonra Kardeşlik, 
Rivendell'den ayrıldı. Gandalf, 

Rivendell'den ayrıldıktan sonra grubun liderliğini aldı 
ve grubu güneye yönlendirdi. O ve Aragorn, hobbitleri 
ve yoldaşlarını Caradhras Dağını geçmek için yönlen-
dirdi ancak bu başarısız bir girişim oldu. 
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Caradhras geçidinden geçemeyince dağların altın-
dan, balrog saldırısından sonra Moria olarak anılan 
Durin’in halkının muazzam krallığı Khazad-dum’dan 

geçmeye ka-
rar verdiler. 
Bildikleri ka-
darıyla Moria 
Cüce Balin 
tarafından 
geri alınmıştı. 
Moria’nın batı 
kapısından 

girdiler ve Balin ve cücelerin öldüğünü gördüler. Da-
ha sonra sessiz bir şekilde ilerlediler ta ki orklar ta-
rafından baskına uğrayana kadar. Daha sonrasında 
Durin’in Felaketi olarak anılan balrog onların peşine 
düştü. Khazad-dum köprüsünde Gandalf ve Balrog 
karşı karşıya kaldı.  
 
 “ “Geçemezsin "dedi. Orklar durdu ve ölü bir sessiz-
lik oldu." Ben Anor'un alevi olan Gizli Ateşin hizmet-
karıyım. Geçemezsin. Karanlık ateş seni kurtara-
maz, Udûn alevi. Gölgeye geri dön! Geçemezsin.”  “ 
—Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği, Kitap II, 
Bölüm 5: "Khazad-dûm Köprüsü"  
 
Gandalf köprüde açıklığın ortasında durdu ve diğer-
lerinin kaçmasına izin verdi. Sol elindeki asaya yas-
landı ve soğuk ve beyazı parlatan kılıcı Glamdring'i 
sağında tuttu. Balrog, Gandalf''ın durduğu Köprü'ye 
çıktı ve etrafındaki gölge iki büyük kanat gibi uzandı. 
Kırbaçını kaldırdı ve kayışlar ağladı ve çatladı. Bu-
run deliklerinden ateş geldi. Fakat Gandalf dik durdu 
ve Balrog'un geçemeyeceğini ilan etti. Çarpıştılar ve 
Balrog'un kılıcı paramparça oldu. Ardından Balrog 
Köprü üzerine tam sıçradı ve  
Gandalf asasını kaldırdı ve darbesini engelledi.  
Asası kırıldı, ama Balrog'un ayağının altında köprü 
kırıldı. Balrog'un altındaki taşın kırılması üzerine 
Balrog uçuruma düştü, ancak kırbaçlarının kayışları, 
Gandalf'ı dizlerinin üzerine düşürdü. Büyücü ve Bal-
rog, aşağıdaki karanlığa düştü. Galdalf "Kaçın, ap-
tallar!" dedi ve gitti. 
Gandalf ve Balrog uzun süre düştü ve Gandalf Bal-
rog'un ateşi ile yakıldı. Sonra dağın derinliklerinde 
derin bir göle daldılar. Göl, Gandalf'ın daha sonra-
dan söylediği şekilde ölüm kadar soğuktu ve nere-
deyse kalbini dondurdu. Sonunda Balrog, dünyanın 
Sauron'dan bile daha eski olan isimsiz şeylerle ke-
mirildiği karanlık tünellere kaçıncaya kadar suda sa-
vaştılar. Gandalf, yaratığı onu çıldırtan Sonsuz Mer-
diven'e götürene kadar izledi ve Silvertine'nin bulut-
larının zirvesindeki Zirakzigil'in yaşayan kayasında 
Durin'in Kulesine ulaşana kadar tırmandı. Orada 
savaştılar, nihayet Gandalf düşmanını düşürdü ve 
Balrog dağ tarafını düştü. Sonra karanlık Gandalf'ı 
aldı ve vefat etti. Vücudu tepe üzerinde yatıyor-
du. Khazad-dûm Köprüsü'ndeki yüzleşmeden Bal-
rog ve Gandalf'ın karşılıklı ölümüne kadar tüm sa-
vaş on gün sürdü. 
Böylece Gandalf Orta Dünya’da Balrog öldüren 3. 
kişi oldu. 
 

Sonra karanlık beni götürdü, düşüncelerden ve za-
mandan mahrum kaldım ve söylemeyeceğim yollara 
kadar yürüdüm. 
—Ak Gandalf  
 
Çıplak Ben geri gönderildim - görevim bitene kadar 
kısa bir süre için. Ve çıplak dağın tepesine uzandım. 
… Orada, yukarı doğru baktım, yıldızlar dönerken 
ve her gün dünyanın yaşam çağı kadar uzundu. 
—Yüzüklerin Efendisi,İki Kule, Kitap III, Bölüm V: 
"Beyaz Süvari"  
 
Daha sonra Gandalf Eru İllu-
vatar tarafından Ak Gandalf 
olarak geri göderildi ve yüzük 
savaşında; Miğferdibi savun-
masında, Orthanc’ın alınıp 
Saruman’ın def edilmesinde, 
Pellenor Düzlükleri Savaşında 
önemli roller oynadı. 
  
 
Yüzüğün yok edilmesinden 
dört yıl sonra Gandalf, "yosun toplayıcı" Tom Bom-
badil'le biraz zaman geçirdi, sonra 2.000 yıldan fazla 
Orta Dünya'da zaman geçirdikten sonra Fro-
do, Galadriel, Celeborn, Bilbo, Elrond (ve muhteme-
len Gölgeyele) ile denizin üzerinden Ölümsüz Top-
raklar'a yola çıktı. Orta Dünya'da bir daha hiç görül-
medi.  
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3.Thorin ll Meşekalkan: 
 
Unvanlar: Durin’in Halkı’nın Kralı, 

Dağ Altı’nın Kralı 

Doğum: ÜÇ 2746 

Hükmü: ÜÇ 2850- ÜÇ 2941 

Ölüm: 23 Kasım, ÜÇ 2941 

Diyarlar: Mavi Dağlar, Dunland, 

Yalnız Dağ 

Eş: Yok 

Soy: Durin’in soyu  

Babası: Thrain ll 

Yaş: 195 

Silah: Orcrist, Balta, Cüce Kılıcı, Göl Kasabası Kılıcı, Cü-

ce Kraliyet Kılıcı, Cüce Kalkanı, Meşe Dalı  

 
Fiziksel Özellikler: 

Irk: Cüce 

Cinsiyet: Erkek 

Saç: Siyah 

 
Meşekalkan, Dağın Altındaki Kral veya Dağ Kralı olarak da 
adlandırılan Thorin II, Thráin II’nin oğlu, Frerin ve Dís’in 
ağabeyi, Thrór’un torunu ve Fíli ve Kíli’nin amcasıydı. Tho-
rin en çok, Smaug'dan geri almak için Dağın altındaki kay-
bolan Krallık'a sızan ve Beş Ordular Savaşı'nda İnsanlar, 

Cüceler ve Elfler ittifakına liderlik eden 
bir grubun lideri olarak tanınmıştır.  
 
ÜÇ 2746 yılında Thorin II, Yalnız 
Dağ'daki dağ kentinde Cüce pren-

si Thráin II'nin oğlu 
olarak doğdu. Gençli-
ğinin başlarında, o ve Yalnız Dağ'ın diğer cüceleri ÜÇ 
2770'te ejderha Smaug tarafından kaçmaya zorlandı. Sür-
günde iken, hızlı bir şekilde yetenekli bir savaşçı haline 
geldi. Bu, ÜÇ 2799'da Azanulbizar Savaşı'na katıldığında 
ortaya çıktı. Cüce ordularından biri ile Moria'nın doğu kapı-
sının altına yürüdü. Savaşta bir noktada, kalkanı kırıldı ve 
yerde kalkan olarak bulunan meşe ağacının bir kolunu 
kullanarak, ölümde bile yanında kalacak olan 
"Meşekalkan" sıfatını kazandı. 
 
Thorin sonunda babası kaybolduktan ve muhtemelen Dol 
Guldur zindanlarında öldükten sonra Durin Halkı'nın Sür-
gün Kralı oldu.  
 

Yalnız Dağ Görevi 
ÜÇ 2941'de, babasının onun için çizdiği bir haritayı aldık-
tan ve Gri Gandalf'ın tavsiyesini takiben, yayına on iki cü-
ce alarak, davası için hırsız olarak işe almak üzere Bilbo 
Baggins'i ziyaret etti. Thorin'in amacı, Yalnız Dağ'a sızmak 
ve Smaug’tan hazineyi geri çalmaktı.  
 
Cüceler, Bilbo ve Gandalf, Yalnız Dağ'a yolculukların-
da troller, orklar, savaşlar ve örümceklerden kurtularak bir 
dizi tehlike yaşadılar. Efsanevi kılıç Orcrist'i, Glamdring ile 
birlikte bir troll mağarasında buldu. Rivendell'de, Kafile 
dinlendi ve Elrond, Thror'un Haritası'ndaki ay harfleri-
ni tercüme etti. 
Kuytuorman'a yaptıkları yolculukta, Thorin ve Kafilesi 
örümceklerle karşılaştı ve daha sonra Elf Kralı Thran-

duil tarafından hapsedildi. Varillerde kaçtılar ve Göl Kasa-
basına doğru yola çıktılar. 
 
Thorin ve Kafilesi, Göl Kasabası halkı tarafından sıcak bir 
şekilde karşılandı ve Dağın Altındaki Kral'ın dönüşü olarak 
selamladı. Bir süre sonra Yalnız Dağ'a ulaştılar ve cüceler 
içeriye yeni uyanmış olan Smaug ile konuşmak üzere Bil-
bo'yu gönderdiler. Göl Adamlarının davetsiz misafirlere 
yardım ettiğini fark eden öfkeli Smaug intikam almak için 
Göl Kasabası'na doğru uçtu. Orada, Smaug'un sol göğ-
sündeki çıplak bölgeyi son Kara Ok ile delip geçen Okçu 
Bard tarafından öldürüldü. 
 
Smaug'un ölümünün ardından, Göl Kasabası halkı Tho-
rin'den şehirlerinin yıkılmasına ve Göl Kasabası efendisi-
nin ejdarhayı öldü-
ren ölümcül okuna 
karşılık olarak hazi-
nenin bir kısmını 
istedi. Ailesinin zen-
ginliklerini toparla-
dıktan sonra açgöz-
lülükle boğulmuş 
ve Thranduil'in varlığından öfkelenen Thorin, hazinenin 
herhangi bir bölümünü paylaşmayı reddetti. Bunun yerine, 
geri kalan dağ şehrini güvence altına almak için hareket 
halindeki cüce askerleri lejyonu olan akrabası Dáin II De-
mirayak'tan yardım almak için bir kuzgun yolladı. An-
cak Bilbo, Arkentaşı'nı çoktan bulmuştu ve daha sonra 
gizlice Bard ve Thranduil'e pazarlık aracı olarak kullanma-
sını sağladı. Thorin Bilbo'nun eylemlerini öğrendiğinde 
öfkelenmeye başladı ve eski yoldaşını kınayarak bir hay-
dut olduğunu söyledi.  
 
Kan dökülmesine neden olabilecek cüceler, elfler ve insan-
lar arasındaki hazine üzerindeki artan çatışma, goblin ve 
warg ordularının gelişiyle aniden engellendi. Bu yüzden 
daha sonraları Beş Ordular Savaşı olarak adlandırılan sa-
vaşta ortak düşmanlarını yenmek için güçlerini birleştirdi-
ler. Savaş sırasında Thorin, dağdan çıkarak baskın gelmek 
üzere olan goblinlere saldırdı hayati bir yardım sağladı ve 
böylelikle lider olarak gücünü kanıtladı. Cesurca savaştı, 
ama savaşta ölümcül bir şekilde yaralandı ve Beorn'un 
onu güvenli bir yere getirmesini istedi.  
 
Ölmeden önce, Hobbit'in cesur ve iyi karakterini överek, 
şimdi yoldaşının temelde yardımseverlik amacı taşıdığın-
dan sert sözleri için özür dileyerek Bilbo ile barışı sağladı. 
Son sözleri şuydu:  
 
"Şayet daha fazlamız biriktirilmiş altın yerine, yiyecek, ne-
şe ve şarkıya değer verseydi, daha neşeli bir dünya olur-
du. Ama, üzgün ya da neşeli, şimdi gitmeliyim. Elveda" —
Hobbit, Dönüş Yolculuğu  
 

Karakter 
Thorin akıllı, gururlu, cesur, zeki, intikamcı ve biraz inatçıy-
dı. Thorin sofistike, asil ve belirgin bir hükümdar ve güçtü, 
ancak müttefiklerini eşit olarak ele alma eğilimindeydi. Orta 
dünyadaki birçok kişi tarafından saygı duyuldu. 
Ailesinin açgözlülüğünü paylaştı ve başkalarının refahına 
değer vermesine rağmen, altın için geniş bir sevgiye sahip-
ti. Aşırı derecede cesurdu ve herhangi bir nedenden ötürü 
kendini bırakmaya istekliydi, ancak bu Beş Ordular Savaşı 
bir istisna olarak ortaya çıkabileceği için bir sınır olabilir. 
Öldüğü zamana kadar, acımasız, inatçı ve boşuna görünü-
yordu ve çok yüksek bir değer görüşü vardı. Ailesinin yadi-
garı ve dağın bir parçası olduğu için Arkentaşı'nı ele geçir-
meye saplantılıydı. 
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4. Smaug: 
  
Diğer İsimler: Altın Smaug, Delinmez Smaug, 
Korkunç Smaug, Ejderha Dehşeti, Trāgu 
 
Unvanlar: Lord Smaug, Dağın Altındaki Kral 
 
Doğum: Muhtemelen (kesin olmasa da) Ang-
band'da Birinci Çağın sonlarında diğer ateş ejderha-
ları ile birlikte yetiştiriliyordu.  
 
Ölüm: 1 Kasım, ÜÇ 2941 
 
Fiziksel Özellikler: 
 
Irk: Ejderhalar 
 
Cinsiyet: Erkek 
 
Gözler: Altın 
 
"Zırhım on kat kalkan gibi, dişlerim kılıç, pençelerim 
mızrak, kuyruklarımın şoku yıldırım, kanatlarım bir 
kasırga ve nefesim ölüm!" —Hobbit, "Bilgi İçinde" 
 
Smaug, Orta Dünya'da var olan son "büyük" ejderha 
olarak kabul edilen Üçüncü Çağ'ın bir ateş ejderha-
sıydı. Kral Thror döneminde Yalnız Dağ cüceleri ta-
rafından toplanan muazzam servete doğru çekildi. 
Komşu Dale şehrini yakıp yıktı ve Yalnız Dağ'ı ele 
geçirmesiyle hayatta kalan cüceler sürgüne zorlan-
dı. 
 
171 yıl boyunca Smaug, Yalnız Dağ’ın hazinelerini 
kendisine sakladı, bir cüce kafilesi Yalnız Dağ’a girip 
onu kış uykusundan uyandırıncaya kadar dağın için-
de kaldı. Cücelerin, Yalnız Dağ'a girerken Göl Kasa-
bası insanlarından yardım aldıklarına inanan 
Smaug, dağdan ayrıldı ve Okçu Bard tarafından öl-
dürülmeden önce neredeyse orayı yok etmek üze-
reydi. 
 
"İntikam! İntikam! Dağın altındaki kral öldü ve inti-
kam almaya cesaret eden akrabası nerede? Dale'in 
Efendisi Girion öldü ve ben koyunlarını arasındaki 
kurt gibi insanlarını yedim ve bana yaklaşmaya ce-
saret edecek oğullarının oğulları nerede? Dilediğim 
yerde öldürürüm, hiçbiri direnmez. Eski savaşçıları 
aşağı indirdim ve onların dünyası bugün dünyada 
değil. Sonra gençtim ve şefkatliydim. Şimdi ben yaş-
lı ve güçlü, güçlü, güçlü, Gölgelerdeki Hırsız!" 
—Hobbit, "Bilgi İçinde" 
 
ÜÇ 2770'de, Smaug, kuzeydeki dağlardan gel-
di; altın, değerli taşlar, gümüş, inciler, zümrüt, safir 
ve pırlanta, çok yönlü kristalleri ve ünlü Arkentaşı'nı 
içeren Erebor cüce krallığı tarafından toplanan en 
büyük servet onun ilgisini çekti. Bir vahşi saldırıda, 
hem Erebor'u hem de komşu Dale kasabasını yakıp 
yıktı ve onu durdurmaya cesaret eden cüceleri ya 
da insaları öldürdü. Kral Thrór ve Thráin kaçmak için 
gizli kapıyı kullandılar, ancak ejderha, daha sonra 
çevredeki kırları yıkmaya devam etti. 
Smaug iki yüzyıl boyunca Yalnız Dağ'a tek başına 

hükmetti. Günlerini dağda, kıskanç bir şekilde koru-
duğu büyük hazine birikintisi-
nin üstünde yatarak geçirdi. 
Çevreleyen alan, cüceler ve 
insanlar tarafından 
“Smaug'un Çorak Toprakları” 
olarak bilinen yaralı bir çorak 
arazi haline geldi. ÜÇ 
2941 yılında, Yalnız Dağ'ın 
varisi Thorin Meşekalkan liderliğindeki on iki cüce 
ve hobbit Bilbo Baggins'den oluşan on dört kişilik 
bir kafile gizli bir kapıdan Smaug'un dağ inine gir-
mek ve eski hazineyi ondan geri almak üzere cesur 
bir girişimde bulundu. 
 
Gruba "hırsız" olarak atanan Bilbo, gizlice bilgi topla-
yıp Smaug'u uyandırmadan çalabildiğini çalmak için 
hazine odasına gönderildi. İçeri girdikten sonra Bil-
bo, Smaug'un beklediğinden çok daha büyük oldu-
ğunu ve bel altı hariç delinmez bir zırhla kaplı oldu-
ğunu gördü. Bu kırılganlığın farkında olarak, Smaug 
kasıtlı olarak uzun yıllar boyunca, hazinesinin üzeri-
ne yayılmış, elmasların ve sert taşların karnına gö-
mülmesine izin vererek tek zayıflığını zırhlamalarına 
izin vermişti. Bununla birlikte, Bilbo ejderhayı ince-
lerken kalbine canavarın sol göğsünde kalbine yakın 
bir yerde tek bir çıplak yama olduğunu fark etti. Bu 
paha biçilmez bilgilerle, ejderhanın ininden kaçtı ve 
cücelerin yanına döndü. Smaug'un zayıf yönünü 
onlarla paylaştı ancak sırrını yakındaki Esgaroth'da 
Göl Kasabası olarak bilinen yerdeki Okçu Bard'a 
götüren bir ardıçkuşunun onu dinlediğinin fakında 
değildi. 
 
Hazine odasına geri dönen Bilbo, tek bir bardağı 
çalmaya çalıştı, ama hırsızlığı hemen uykusundan 
uyanan Smaug tarafından farkedildi. Hobbit tarafın-
dan eğlendirilen Smaug, dağdaki kökenini ve amacı-
nı ortaya çıkarmaya çalışan Bilbo ile konuştu. Hızlı-
ca Bilbo'nun Arken-
taşı'nı çalıp dağ'ı 
geri almak için Tho-
rin'e ve Cüce kafile-
sinin geri kalanına 
yardım ettiğini tah-
min etti. Smaug öf-
keyle uçtu, dağdan ateşli bir gazapla fırladı. Öfkesi-
ni Uzun Göl'deki Göl Kasabasına çevirdi ve orayı 
yerle bir etmeye başladı. 
 
Tahribat arasında, Dale tahtının varisi olan Okçu 
Bard, kentlileri ejderhanın saldırısını püskürtmek için 
toparlamak için elinden gelenin en iyisini yaptı, an-
cak okları ejderhanın 
zırhına çok az şey 
yapabilirdi. Ardından, 
Smaug'un gizli zayıf-
lığı kendisine haber 
verilmiş olan Bard, 
ejderhanın karnındaki 
hassas noktaya siyah bir ok attı. Öfke1yle ve acı 
içinde kükreyen Smaug gökten düştü ve Göl Kasa-
basını'nın yanan kalıntılarına düştü. Ölümü Orta 
Dünya'daki ejderhaların sonunu işaret ediyordu. 
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5.Thorin’in Kafilesindeki Cüceler: 
 
Balin: “Moria Lordu”  
( ÜÇ 2763– 10 Kasım, ÜÇ 2994) 

Balin, bir cüce lideri, Fundin'in oğlu 
ve Dwalin'in ağabeyi idi. Erebor'u 
geri almak için Bilbo Bag-
gins ve Gandalf ile seyahat 
eden cücelerden biriydi. Bilbo Balin 
ile ilk tanıştığında, cüce beyaz bir 
sakal ve kırmızı bir başlıkla çok yaşlı 
görünüyordu. Üçüncü çağın 2989 ve 
2994. yılları arasında Moria’ya hük-
metti. 231 yaşında Balrog, Durin’in 

Felaketi, tarafından öldürüldü. 
 
Fili: 
(ÜÇ 2859 - 2941,82 yaşında)  
Bilbo Baggins'in büyük macerası olan Erebor görevine 

katılan on üç cüceden biriydi. O, Thorin 
ve Kafilesi'nde Beş Ordular Savaşı'nda 
hayatını kaybeden üç cüceden biriydi 
(diğer ikisi amcası Thorin ve karde-
şi Kíli idi). 
Fíli ve Kíli, Thorin'in kız kardeşi Dís'in 
oğullarıydı. Erebor görevinden önce muh-
temelen Thráin II'nin ortadan kaybolma-
sından sonra amcalarının ikamet etti-

ği Mavi Dağlar'da yaşıyorlardı. Thorin'in kız kardeşinin 
oğulları olarak, ejderha Smaug'a meydan okumaya başla-
dığında amcalarına eşlik ettiler. Cüceler Bilbo'yla tanış-
madan önce Gandalf onlarla bir araya geldi ve onları hob-
bit'i göreve getirmeye ikna etti. Bu toplantıda Fíli, Bil-
bo'nun garip bir yaratık gibi ses çıkardığını düşündü ve 
adını komik buldu 
 
Kili: 
(ÜÇ 2864 - 2941, 77 yaşında)  
Kral Thorin'in kız kardeşi Dís'in oğlu ve Fíli'nin erkek kar-
deşidir. 
Kíli, Bilbo Baggins'in büyük macerası 
olan Erebor görevine katılan on üç cüceden biriydi. Kar-
deşler Thorin ve Kafilesi'ndeki en genç cücelerdi, ve Kíli 

abisinden beş yaş küçüktü. İki kardeş ma-
cera boyunca ayrılmadı. 
Kardeşler, Thorin'in kendisiyle birlikte Beş 
Ordular Savaşı'nda hayatlarını kaybettiler. 
Fíli ve Kíli, Thorin'in kız kardeşi Dís'in oğul-
larıydı. Erebor görevinden önce muhteme-
len Thráin II'nin ortadan kaybolmasından 
sonra amcalarının ikamet ettiği Mavi Dağ-

lar'da yaşıyorlardı. Thorin'in kız kardeşinin oğulları ola-
rak, ejderha Smaug'a meydan okumaya başladığında 
amcalarına eşlik ettiler. 
 
Dwalin: 
 (ÜÇ 2772 - DÇ 91, 340 yaşında)  
Durin Halkı'ndan bir cüceydi. Abisi Balin ile 
birlikte, Erebor görevinde Thorin ve Kafile-
si'nin bir üyesiydi. Dwalin macerada hayat-
ta kaldı ve Dördüncü Çağ'da iyi yaşadı.  
 
 
Oin: 
(ÜÇ 2774 - 2994, 220 yaşında),  
Erebor'u ejderha Smaug'dan geri al-
mak için yola çıkan Thorin ve Kafile-
si'ndeki cücelerden biriydi. Daha son-
ra Balin'i Moria'yı geri almak için yap-
tığı başarısız bir girişimde takip etti. 

 
Gloin: 
(ÜÇ 2783 - DÇ 15, 253 yaşında),  
Óin'in kardeşi Gróin'in oğlu ve Yüzük Kar-
deşliği'nden Gimli'nin babası Durin Hal-
kı'ndan bir cüceydi. En çok Thorin'in Erebor 
görevindeki yoldaşlarından biri olarak ünlü-
dür.  
 
Bifur/Bofur/Bombur: 
Büyük olasılıkla Thráin II'nin kaybolmasın-
dan sonra Mavi Dağlar'da Thorin ile yaşadı. 
Bifur, ejderha Smaug'a meydan okumak 
için Erebor'a giden Thorin ve Kafilesinin on 
üç cücesinden biriydi. Smaug'un ölümün-
den sonra Yalnız Dağ'da yaşadı. Bifur Mo-
ria Cüceleri soyundan geli-
yordu ama Durin'in soyun-
dan değildi. Bombur 
ve Bofur kardeşlerin kuze-
niydi. 
Bifur, 2763-2809 yılları ara-
sındaki bir zamanda doğdu 
ve Kral Thorin'in Erebor'u 
geri almak için başlattığı 
göreve katıldığında 132 ile 
178 yaşları arasında idi. 
 
 
Ori: 
Ori, Durin Hanesi'nin bir üyesiydi ve muhtemelen Thráin 
II'nin kaybolmasının ardından orada yaşa-
maya başladıktan sonra Thorin ile Mavi 
Dağlar'da yaşadı. Ejderha Smaug'a mey-
dan okumak için Erebor'a giden Thorin ve 
Kafilesi'nde yer alan on üç cüceden biriydi. 
Smaug'un ölümünden sonra Ori, Balin'in 
cücelerin eski konaklarını yeniden ele ge-
çirme girişiminin bir parçası olarak Moria'ya 
gidene kadar Yalnız Dağ'da yaşadı. Mo-
ria’da öldü.(ÜÇ 2994) 
Ori'nin ebeveynleri, Durin Hanesi'nin bir üyesi ve Thorin'in 
uzak akrabalarından biri olmasına rağmen bilinmemekte-
dir. Doğum yılı da bilinmemektedir. Ancak doğumu-
nu 2809 ve 2763 arasında olduğu ve Erebor görevi sıra-
sında 132 ile 178 yaş arasında olduğu düşünülmektedir. 
 
Dori/Nori:  
  Durin Halkı'ndan olmakla birlikte, Thráin II ortadan kay-
bolduktan sonra Thorin'le birlikte Ku-
zey Mavi Dağlar'da yaşayan 
bir cüce idi. Ejderha Smaug'a meydan 
okumak için Erebor'a giden on üç cü-
ceden biriydi ve bu görevin başarılı bir 
şekilde sonuçlanmasından son-
ra, Yalnız Dağ'daki hazineden aldığı 
payı ile birlikte yaşadı. Ebeveynle-
ri, Durin Hanesi'nin bir üyesi 
ve Thorin'in uzak akrabalarından biri 
olmasına rağmen bilinmemekte-
dir. Doğum yılı da bilinmemektedir. 
Ancak doğumu-
nu 2809 ve 2763 arasında olduğu ve 

Erebor görevi sırasında 132 ile 178 
yaş arasında olduğu düşünülmekte-
dir. 
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Yan Karakterler: 
1.Troller: 
Thorin ve kafilesi sağanak yağmurda yol alırlarken 
gece olmuştu. Durdular ve akşam yemeği ve uyuya-
cak kuru bir toprak parçası aramaya başladılar. Ve 
işte o zaman Gandalf’ın yanlarında olmadığını fark 
ettiler. Sonrasında da oldukları yere kamp kurmaya 
karar verdiler. Cüceler her koşulda ateş yakabilme-
lerine rağmen o gece ateş yakamadılar.  
Balin uzakta bir ışık gördü. Işığa doğru gittiler. Son-
ra da Bilbo’yu yolladılar. Bilbo ateşin orda üç tane 
Troll olduğunu gördü: Bert, William ve Tom. 
Troller çok aptallardır. Hobbit’i yakaladılar ardından 
da cüceleri. Onları nasıl pişirecekleri hakkında uzun 
süre tartıştılar ve Gandalf’ın sinsi oyunları sayesinde 
birbirleriyle tartışırken güneş tepeyi aştı ve Troller 
taşa dönüştü. 

 
“Kayın ağacı kütüklerinden oluşan çok büyük bir 
ateşin etrafında çok iri üç kişi oturmaktaydı. Uzun 
ahşap sırıkların üzerinde koyun eti kızartıyor ve par-
maklarındaki et suyunu yalıyorlardı. Ortada hoş ve 
iştah açıcı bir koku vardı. Ellerinin altında bir fıçı da 
iyi içki bulunuyordu ve onu maşrapalarla içiyorlardı. 
Lakin bu kimseler troldü. Apaçık trol. Korunak yaşa-
mına rağmen Bilbo bile bunu anlamıştı: hantal, iri 
yüzlerinden, cüsselerinden, bacaklarının şeklinden 
ve tabii ki hiç de salon sohbetlerine yaraşmayan şi-
velerinden.”—Hobbit, Koyun Kızartma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Lord Elrond: 
 
Diğer İsimler: Elrond Peredhel (Sindarin, "Yarı-
Elf"), Efendi Elrond  
 
Unvanlar: Rivendell Lordu, Vilya'nın Yüzük Taşıyı-
cısı, Gil-Galad'ın Naip-Yardımcısı ve Habercisi  
 
Doğum: BÇ 532 
 
Hüküm: İÇ 1967– ÜÇ 3021 
 
Ölüm: 29 Eylül ÜÇ 3021'de Aman'a gitmek üzere 
Orta Dünya’dan ayrıldı. 
 
Eş: Celebrian 
 
Çocukları: Elladan, Elrohir, Arwen 
 
Kardeş: Elros 
 
Soy: Babası Eärendil, Annesi Elwing, Koruyucu Ba-
babası ise Maglor 
 
Fiziksel Özellikler: 
 
Irk: Yarı-Elf 
 
Cinsiyet: Erkek 
 
Boy: Uzun 
 
Saç: Koyu 
 
Gözler: Gri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Evin efendisi bir  elf-dostuydu — ataları Tarih'in 
başlangıcından önce acayip öykülere, kötü goblin-
lerle elflerin ve Kuzey'deki ilk insanların savaşlarına 
dair hikâyelerde geçen kişilerden biri. Öykümüzün 
geçtiği günlerde yaşayan bazı kimselerin arasında 
soyları elflere, hem de Kuzey'in kahramanlarına da-
yananlar ve evin efendisi Elrond bunların başıydı. 
Bir elf lordu kadar soylu ve güzel yüzlü, bir savaşçı 
kadar güçlü, büyücü kadar bilge, bir cüce kralı kadar 
saygın ve yaz kadar müşfikti. Adı pek çok öyküde 
geçer ama Bilbo'nun büyük macerasının öyküsün-
deki rolü küçük ancak öykünün sonuna varabilirsek 
sizin de görebileceğiniz gibi önemlidir.”—Hobbit, Kı-
sa Bir Dinlenme 
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Elrond, Yarı-Elf Eärendil (insan) ve Yarı-Elf Elwing
(Elf)’in oğludur. Soyu Beren ve Luthiene ve dolayı-
sıyla bir Maia olan Mellian’ kadar dayanır. 
Valar Yeri-Elf’lere kendi kaderlerini kendileri belir-
lemmeleri hususunda izin vermiştir. Elrond’un kar-
deşi, Numenor’un ilk kralı Elros insanların kaderini 
yaşamayı, Elrond ise Elflerin kaderini yaşamayı seç-
miştir. 
Elrond birinci çağın sonlarında doğmuştur. Noldor 
Yüksek Kralı Gil-galad’ın kaptanı ve habercisi olarak 
görev yaptı. Gil-galad Elrond’u Eregion’u Sauron’a 
karşı koruması için göndermiş ancak sayıca az ol-
dukları için geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Daha 
sonrasında Elrond 2. Çağın sonunda Dumanlı Dağ-
larda Ayrıkvadi’yi kurmuştur.  
 
Gil-galad, Elendil ve daha nicesinin öldüğü Son İtti-
fak savaşında  Elroond ve Cirdan Elflerin komutan-
larıi İsildur ise inşaların efendisi olarak savaştılar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erebor Seferi sırasında Thorin ve Kafilesi Ayrıkva-
di’de bir süre konaklamışlardır. Elrond onlara 
Thror’un Haritası’ndaki ay rünlerini okumada yar-
dımcı olmuş; malzeme, erzak, midlli, ve danışmanlık 
yardımı yapmıştır.  

 
3. çağda Yü-
zük savaşın-
da önemli 
roller oyna-
mıştır. Ayrıca 
Ak Divan’ın 
sayılı üyele-

rinden biridir.  Tek Yüzük ve Sauron'un yok edilme-
sine kadar Rivendell'de kaldı. Daha son-
ra Annúminas Asasını Kral Elessar'a teslim etmek 
ve kızı Arwen Undómiel'in evlenmesini sağlamak 
için Minas Tirith'e gitti.29 Eylül 3021'de, diğer yüzük 
taşıyıcıları ile deniz yoluyla Orta Dünya'dan ayrıldı 
ve asla geri dönmedi. 
 
3.Ulu Goblin: 
Thorin ve Kafilesinin Yüksek Geçitte yakalanıp götü-

rüldükleri Goblin 
Şehri’nin başıdır. 
Thorin ve Kafiles 
Gandalf tarafından 
kurtarılıp kaçarlar-
ken öldürülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 

4.Gollum: 
Aslen Sméagol (veya Trahald) olarak bili-
nen Gollum, ilk başta üç Hobbit türünden biri 
olan Stoor'du. Gollum ismi, iğrenç boğuşma sesi, 
öksürük boğmasıyla elde edildi. Doğumunun, ÜÇ 
2430 yılında gerçekleştiği tahmin edilebilir. Ölüm 
tarihi 25 Mart 3019 olarak verilir. Hayatı, Tek Yüzü-
ğe sahip olmanın etkileri ile doğal sınırlarının çok 
ötesine uzatıldı. Öldüğü zaman, Sméagol 589 ya-
şındaydı ve bir zamanlar Hobbit olan bir yaratık için 
kayda değer bir yaştı, ancak yüzüğün yozlaştırma-
sıyla hem bedeninde hem de zihninde deforme ol-
muş ve bükülmüştü. Baş arzusu, onu köleleştiren 
yüzüğe sahip olmaktı ve Hobbit'te Bilbo Baggins'in 
Dumanlı Dağlar'da yürürken yüzüğü bulmasından 
sonra uzun yıllar boyunca onu takip etti.  
 
Gollum yüzüğü bulan arkadşaını öldürüp yüzüğü 
çalmış ardından da Du-
manlı Dağların derinliklerin-
de yaşamaya başlamıştır. 
Bilbo Gollum ile karşılaşmış 
ona çıkışı göstermesi karşı-
lığıda gollum ile bir bilmece 
oyunu oynamıştır. Bilbo 
karanlıkta Gollumundüşür-
düğü yüzüğü bulmuştur. 
Gollum bunu fark edince 
onu kovalamış ama bilbo 
ondan kaçmayı başarmış-
tır.  
 
Daha sonra sauron 
onu ele geçirip çeşitli 
işkencelerle yüzüğün 
Shire’da Baggins isim-
li birinde olduğunu 
öğrenmiştir. Gollum 
daha sonra yolcukları 
boyunca Yüzük Kar-
deşliğini takip etmiş 
ve Sam ve Frodo’ya 
Mordor’a kadr rehber-
lik etmiştir.  
Hüküm Dağı’nda Fro-
do yüzüğü takıp kaç-
maya çalışırken bir-
den Gollum çıkmış, 
Frodonun parmağını 

ısırarak koparıp yüzü almıştı 
ve sonrasında ise Küküm Da-
ğı’nda lavların arasına düş-
müştür. 
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5. Beorn: 
 
Beorn bir Kuzey Adamı, deri değiştirici, ve Beorning 
şefiydi. Beorn'un akrabaları bir zamanlar Üçüncü 
Çağ'ın son yüzyıllarında Dumanlı Dağlar ve Kuytu-
orman arasındaki Anduin vadisinin kuzeyinde yaşa-
dı. Carrock Sığlığını goblinler ve warglardan korudu-
lar.  
 
Beorn, büyük bir siyah ayıya dönüşebilecek gücü 
olan bir savaşçıydı. İnsan formunda, kocaman kolla-

rı ve sakalı olan 
uzun boylu, siyah 
saçlı bir adam ola-
rak ortaya çıktı. 
Beorn, evin-
de atlar, köpekler ve 
koyunlar gibi birçok 
hayvan bulundurdu. 
Hayvanlarının hepsi 
son derece zekiydi; 
mesela köpekleri, 
arka ayakları üze-
rinde yürürken, ön 
ayaklarıyla bir şey-
ler taşırken, masayı 
kurabiliyor ve konu-
şabiliyorlardı. 
Beorn'un atları, 

efendilerinin ne dediğini anlayabilirdi. Beorn, ayılarla 
iletişim kurabildiği için, hayvanların dilinde de konu-
şabiliyordu. Köpekleriyle konuştuğunda, sözleri "bir 
tür konuşma biçimine bükülmüş havlar" gibi geldi.  
 
ÜÇ 2941 yılında, Beorn, Gandalf ve hobbit Bilbo 
Baggins'in yer aldığı Thorin ve Kafilesi'ne sığındı. 
Beorn, cücelere düşkün olmamakla birlikte, kafileye 
Gandalf'ın kafilenin hikayesini anlatmasıyla mırıl-
dandıktan sonra gıda, malzeme ve rehberlik sağla-
dı. Daha sonra kafile Beorn'u Kuytuorman'da seya-
hat etmek için terk etti, ancak Beorning onları or-
mandaki Büyülü dereden içmemeleri konusunda 
uyardı. 
 
Birkaç ay sonra, Yalnız Dağ'da başını belaya sok-
makta olanların haberi Beorn'a geldi ve cüce ölüm-
cül bir şekilde yaralandıktan sonra Thorin'i savaş 
alanından taşıdığı Beş Ordular Savaşı'na katılmak 
için zamanında geldi. Beorn daha sonra, Gandalf ve 
Bilbo'ya, eve kadar geri dönüş yolculuğuna eşlik etti. 
 
Beş Ordular Savaşı'nı takip eden yıllarda, Beorn 
Anduin Vadisi halkı arasında büyük bir şef oldu ve 
takipçileri Beorningler olarak tanındı. Bir noktada bir 
eş aldı ve daha sonra Eski Grimbeorn olarak bili-
nen Grimbeorn adında bir oğlu oldu. Yüzük Sava-
şı'ndan önce, Beorn öldü ve oğlu Grimbeorn nihaye-
tinde liderlik görevini devraldı  
 
İnanılmaz derecede güçlü olmasına rağmen, Beorn, 
goblinler ve wargların mutlak istisnası dışında tüm 
yaşam formlarına saygı duyuyordu.Diğer hayvanlar-
dan daha zeki ve güçlü görünen kendi hayvanları 

üzerinde büyü benzeri bir etkisi vardı. Arı otlaklarını 
tutar ve gecelerini ormanları ve dağları bir ayı şek-
linde devriye ederek geçirir. İnanılmaz bir güce ve 
dayanıklılığa sahip, bilge, gizemli ve güçlüdür. Ol-
dukça iyidir, Thorin ve Kafilesi'nin kısa bir süre evin-
de kalmasına izin vererek onlara goblinler'den ko-
runmaları için sığınak bile sunar. Ayrıca intikamcıdır. 
Thorin ölümcül şekilde yaralandığında, goblin lider-
lerine saldırır, Thorin'i kurtarır ve sonra döner, gob-
linleri yok eder ve Bolg'u öldürür.  
 
"Daha fazlasını bilmek zorundaysan, adı Beorn. O 
çok güçlü ve o bir deri değiştirici." 
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6. Thranduil “Elfkralı” : 
 
Oropher'in oğlu Thranduil, İkinci ve Üçüncü Çağlar-
da Orman Diyarı'na hükmeden bir Elf kralıydı. Her 
ne kadar ihtiyatlı olsa da, krallığını Yüzük Savaşın-
da Sauron'a karşı savaşmaya adadı. Yüzük Kardeş-
liği üyesi olan Kuytuorman Elf Prensi Legolas'ın ba-
basıydı.  
 
Thranduil, Orman Diyarı Kralı Oropher'in tek oğluy-
du. Birinci Çağ'da doğdu ve İkinci Akraba Kıyı-
mı öncesi bir dönemde Doriath'da yaşadı.  
 
İkinci Çağ'ın başında, Sindar doğuya doğru gitti ve 
Oropher nihayet Büyük Yeşilorman'ı buldu. 
 
İÇ 3434'te Thranduil ve babası Dagorlad Muharebe-
si'nde savaştılar. Oropher katledildi ve Thranduil ka-
baca savaşa giden ordunun üçte biri ile Kuytuor-
man'a geri döndü. Mirasını istedi ve ÜÇ 1000'den 
bir süre önce, Kuytuorman'ın güneyinde hüküm sü-
ren Oropher'ın Orman Diyarı Kralı unvanını devrala-
rak Yeşilorman’ın güneyinde hüküm sürdü. 
 
Thranduil'in hükümdarlığının başlangıcında krallığı, 
Büyük Yeşilorman’ın tamamını içine aldı ve Orman 
Diyarı olarak biliniyordu, ancak Üçüncü Çağ ilerle-
dikçe, Ölüm Büyücüsü’nün gölgesi büyüdü ve Yeşi-
lorman karanlıklaştı. Daha sonra Kuytuorman olarak 
tanınmaya başladı ve orklar ve dev örümcekler tara-
fından istila edildi. Kuytuorman'ın Orman Elfle-
ri sayıca azalmış ve Kuytuorman'ın kuzeyindeki top-
raklara çekilmiştir. Yüzüklerin Efendisi'nde yaşanan 
olaylar sırasında Thranduil'in ünvanı Kuzey Kuytuor-
man Elflerinin Kralıydı. 
 
 
Thorin Meşekalkan ve cüce kafilesi kuzey Kuytuor-
man'a girdiğinde, kafile ormanlarda hayali bir ziyafet 
görüntüsüyle karşılaştı, ki bu da kendileri tarafından 
bilinmeyen Thranduil'in bir oyunuydu. Kafilenin farklı 
üyeleri ziyafetin yapıldğı açıklığa girmeye çalıştı 
ama her seferinde karanlık çöktü ve cüceler derin 
bir uykuya daldı. Bu şekilde Thorin kafileden ayrıldı 
ve Thranduil tarafından ele geçirildi. Sorgulandığı 
zaman hiçbir bilgi vermedi ve Thranduil de onu zin-
dan mağarasına gönderdi. “çok nazikçe değil, çünkü 
cüceleri sevmediler ve onun bir düşman olduğunu 
düşündüler”. Kafilenin geri kalanı kısa bir süre sonra 
yakalandı ve Thranduil'in önüne getirildi. Grup, 
Thranduil'in sorgulamasına karşılık işbirliği yapma-
yacağı anlaşıldığında, krallıklarında izinsiz dolaş-
mak, ziyafetlerini bölmek ve örümceklerle sorun çı-
karmakla suçladı. Ayrı hücrelerde zindana da gön-
derildiler ve Thorin'in yakalandığından habersizlerdi.  
 
“Thranduil : "Ormanda ne yapıyordunuz?" 
Thorin: "Yiyecek ve içecek arıyorduk, çünkü açlıktan 
ölüyorduk." 
Thranduil: "Onu götürüp güvende tut, yüz yıl bekle-
se bile gerçeği söylemeye meyilli olana kadar." “ 
—Hobbit, Sinekler ve Örümcekler  
 

Ejderha Smaug'un ölümünden sonra, Thranduil,  
Dale Lordu Girion'un soyundan geldiğinden ve o 
kasabanın hazinesinin Smaug tarafından alındığı 
için, Okçu Bard'ın cücelerin Yalnız Dağ'dan kurtardı-
ğı hazineden payını istemesini destekledi. 
 
Thranduil elf kuvvetlerini Beş Ordular Savaşı'nda 
yönetti. Ordusu dağın güney tarafındaydı ve ilk te-
ması sağladı.   
 
Savaştan ve Thorin'in ölümünden sonra Thranduil, 
daha önce Kuytuorman'da el konan Orcrist'i aldı ve 
Thorin'in mezarı üzerine bıraktı. Hazine Elfler ve  
İnsanlar arasında bölündü ve Thranduil Girion'un 
zümrütlerini aldı. Bilbo, Gandalf ve Beorn, elf birlik-
leriyle konukçuyla Kuytuorman’a geri döndüler an-
cak Thranduil'in teklifine rağmen ormanda kalmaya-
caklardı. 
 
Bilbo ve Gandalf elveda derken, Bilbo Thranduil'e 
gümüş ve incilerden bir kolye verdi. Kral Bilbo'ya  
"elf-dostu" unvanını verdi ve ev sahipleriyle birlikte 
salonlarında döndü  
 
Yüzük Savaşı sırasında, oğlu Legolas'ı, Gollum'un 
Kuytuorman’dan kaçışını bildirmek için diğer elflerle 
birlikte Rivendell'e gönderdi. Gimli ve Legolas ara-
sında giderek pekişen arkadaşlık daha sonra Thran-
duil'in halkını cüceler ile uzlaştırmaya yardımcı oldu. 
Daha sonra Dol Guldur kuvvetleri Mirkwood'a saldır-
dığında, Thranduil saldırıyı püskürttü ve zafer ka-
zandı. Eylemleri, Doğu'dan saldıran Doğululara kar-
şı cüceler ve Dale İnsanları ile uyumluydu. Cele-
born ile Kuytuorman’ın güney kesiminin Doğu Lórien 
olarak sayılacağı konusunda anlaştı. Thranduil ku-
zey bölgesini dağlara kadar götürdü; Kuytuorman ve 
Doğu Lórien arasındaki geniş orman, Beorningler'e 
verildi. Bu dönemde kadar Thranduil, kuytuorman’ı  
Eryn Lasgalen (Yeşilyapraklı Orman) olarak yeniden 
adlandırdı. 
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7.Bard: 
"Ok! Kara ok! Seni sona sakladım. Beni asla başarı-
sızlığa uğratmadın ve seni hep geri kazandım. Seni 
babamdan aldım ve o da eskilerden. Eğer dağın al-
tındaki gerçek kralın demirhanelerinden geldiysen, 
şimdi git ve iyi hızlan!" 
—Hobbit, Ateş ve Su 
 
Okçu Bard olarak da bilinen Bard, Göl Kasaba-
sı insanlarındandı ve daha sonra restore edi-
len Dale'in ilk Kralı oldu. 
 
Bard, Göl Kasabasında asker olarak görev yaptı 
ve İnsanlar arasında en yetenekli okçulardan biriy-
di. Dale'in son efendisi Girion'un varisiydi. Acımasız 
yüzü ve ruhuyla dikkat çeken yetenekli bir okçuydu 
ve Kara Okunu atalarından miras aldı. Şanslı bir ya-
digar olmasını göz önüne alarak, her zaman en son 
kullandı.  
 
Bard, Ejderha Smaug'un saldırdığında kasabanın 
savunmasını organize etti. Bilbo Baggins'in 
Smaug'un tanımını yapmasına kulak misafiri olan 
yaşlı ardıçkuşu, Bard'a ejderhanın altında zırhsız bir 
nokta olduğunu söylediğinde, ejderhanın kalbini Ka-
ra Ok ile vurdu. Mucizevi vuruşu nedeniyle ona 
"Okçu" ve "Ejderha Avcısı" lakabı verildi.  
 
Felaketten sonra, Göl İnsanlarını cücelerden hazi-
nenin bir kısmını talep etmek üzere Yalnız Dağ'a 
götürdü. Orman Elfleri ve Thranduil de kendi hisse-
lerini talep etmeye geldi. Thorin'in yardım etmeye 
isteksizliğini gören Bilbo Baggins, Arkentaşı'nı pa-
zarlık etmeleri için onlara teslim etti. Daha son-
ra Orklar ve Warglar geldiğinde Bard, adamları-
nı Beş Ordular Savaşı'nda yönetti. 
 
Galipler hazineyi böldüler ve Bard, Arkentaşı karşılı-
ğında Bilbo'nun altın ve gümüşten on dördüncü pa-
yını aldı, ardından ödülünü kasabayı yeniden inşa 
etmek için Göl Kasabası Efendisi ile paylaştı ve 
Thranduil'e Girion'un zümrütlerini verdi. Ancak, 
Efendi parayı çaldı ve öldüğü vahşi doğaya koştu. 
 
Üç yıl sonra, şehrin yeniden inşasından sonra Bard, 
akılcı ve yetenekli bir hükümdar olarak, restore edi-
len Dale'in ilk kralı oldu. Daha sonra Bard ÜÇ 
2977'de ölüdüğünde yerine oğlu Bain geçti.  

8. 

Dain II Demirayak: 
Dáin II veya Dáin Demirayak (Üçüncü Çağ 2767 -
 3019, 252 yaş), Demir Tepelerin Efendisi ve Dağın 
Altındaki Kral'dı. Hayatında Azanulbizar Savaşı, Beş 
Ordular Savaşı ve Dale Savaşı'nda savaştı. Orta 
Dünya'da bir savaşçı olarak ünlendi.  
 
Dáin, Náin'in oğlu olarak ÜÇ 2767'de büyükbaba-
sı Grór'un saltanatı döneminde Demir Tepeler'de 
doğdu. [2]  
 
Thrór'un ÜÇ 2790'da Azog tarafından öldürülmesin-
den sonra oğlu Thráin II intikam yemin etti. Mevcut 
tüm cüceleri çağırdı ve Moria'ya savaşa gider-
ken Dumanlı Dağlar'daki bütün Ork kalelerini yağ-
maladı. Orada, Azanulbizar Savaşı eski cüce kalesi-
nin kapısının önünde yapıldı. Bu savaşta Azog’u 
öldürdü. 
 
Dáin, halkıyla Grór'un Salonlarına döndü ve babası 
öldüğünde, büyükbabasının ÜÇ 2805'teki ölümün-
de Demir Tepeler Lordu oldu.  
 
Yaklaşık yüz yıl sonra, Thráin II'nin oğlu 
Kral Thorin, Ejderha Smaug tarafından gasp edilen 
Yalnız Dağ Erebor'u geri almak için bir yolculuğa 
çıktı.  
 
Ejderha, Thorin'in kafilesi tarafından değil, Göl Ka-
sabası'ndan Bard tarafından öldürüldü. Thorin tüm 
hazineyi talep etti ve kendini Dağın Altındaki Kral 
ilan etti, ancak hem Bard hem de Elf kralı Thranduil, 
Ejderha'nın neden olduğu acılarının tazminini istedi. 
On üç kişilik kafilesi dağı kontrol altında tutamadığı 
için Thorin Dáin'e bir ardıçkuşu aracılığıyla haber 
gönderdi.  
 
Dáin, Thorin'in çağrısına cevap verdi ve iyi silahlan-
mış ve deneyimli beş yüzden fazla cüceyle yola çık-
tı. Başlangıçta Elfler ve insanlardan kurtulmak isti-
yorlardı, ama Gandalf onları yaklaşan Orklar ve 
Kurtlar hakkında bilgilendirmek için geldi. Hepsi or-
tak düşmana karşı birleşti ve böylece Dale vadisin-
de Beş Ordular Savaşı'nda savaştılar.  
 
Thorin, kız kardeşinin oğulları Kíli ve Fíli gibi savaş-
ta öldürüldü. "Haklı varisi" olarak Dáin, Dağın Altın-
daki Kral ve tüm Durin Halkının Kralı olarak Thorin'in 
yerine geçti. 
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1.Shire:  
Shire, Orta Dünya'daki hobbitlerin çoğunluğunun 
vatanıydı. Orta Dünya'nın kuzeybatı kesiminde,   
Eriador'un kuzey bölgesinde, Arnor Krallığı'nın    
kalıntıları içine yer alıyordu. Shire, ÜÇ 1601 yılında 
hobbitler tarafından kurulmuştur (Shire Hesabı 1. 
Yıl).  
 
Üçüncü Çağ'a gelindiğinde Eriador'da kalan yoğun 
nüfuslu az sayıdaki bölgelerden biriydi. Westron'daki 
adı Sûza, "Shire" veya Sûzat, "The Shire" idi. Popü-
ler yanlış anlamaların aksine, Shire, o zamanlar Shi-
re hobbitleri tarafından sömürgeleştirilmiş olmasına 
rağmen, o sırada Shire'ın bir parçası olmayan  
Buckland'da doğduğu için Frodo Baggins'in doğum 
yeri değildi. 
 
Üçüncü Çağ'ın sonunda, Saruman (daha son-
ra Sharkey olarak da bilinir) çok kısa bir süre kontro-
lünü eline almaya çalıştı, ancak Yüzük Savaşı'nı 
sonlandıran Subaşı Savaşı'nda öldürüldü. 
 
Shire, Arnor'un bir parçasıydı. Hobbitlere Nor-
bury'deki Argeleb II tarafından o sırada nüfus barın-
dırmayan ve Kral'ın avlanma alanı olarak görülen 
Shire'a yerleşmeleri için resmi izin veril-
di. Hobbitler kendilerini Kral’ın özneleri olarak kabul 
ettiler ve Arnor’un Angmar’ın Cadı Kralı’na karşı 
yaptıkları savaşlarda destek birlikleri gönderdiler.  
 
Arnor'un düşmesinden sonra, Shire Gondor Krallı-
ğı'nın küçük fakat kendi kendini yöneten bir eyaleti 
olarak kaldı. Thain'in ofisi Taç'ı temsil ediyordu.  
 
Bu barışçıl durum, Bilbo Baggins’in Shire Hesa-
bı 1343’de Tek Yüzüğü devralmasından sonra de-
ğişti. Yüzük Savaşı’na yol açan ilk olaylardan kısa 
bir süre sonra (SH 1419 yılının sonbaharında), Shire 
ilk önce Hobbiton’a kadar giden Dokuz Yüzük Tayfı 
tarafından ziyaret edildi ve ardından Saruman tara-
fından ele geçirildi. Yüzük Görevi sona erdikten son-
ra Frodo, Sam, Merry ve Pippin yardımı ile özgür 
bırakıldı. Aragorn'un Arnor ve Gondor Kralı olarak 
dönmesinden sonra, Shire, Yeniden Birleşmiş Kral-
lık'ta korunan bir yerleşim bölgesi haline geldi. Ara-
gorn daha sonra, insanların Shire’a girişini yasakla-
yan bir ferman yayınladı.  

Eserdeki Mekan ve Özellikleri: 
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2.Hobbitköy: 
Hobbitköy, Shire'ın merkezinde, Batı Bölgesi'nin 
uzak doğu kesiminde yer alıyordu. Bilbo Baggins, 
Frodo Baggins ve Samwise Gamgee de dahil olmak 
üzere birçok ünlü hobbitin eviydi. Hobbiton'daki 
önemli yerler arasında Değirmen ve Bagginsler'in 
tepedeki hobbit deliği ve Çıkın Çıkmazı yer alır. 

3.Çıkın Çıkmazı: 
 
 Baggins Ailesi ve daha sonra Gardner Ailesi'nin 
ikamet ettiği Hobbiton'da yer alan bir hobbit kovuğu 
idi.  
 
“Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Solucan 
kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, 
pis, ıslak bir oyuk değil, oturacak veya yemek yiye-
cek bir yeri olmayan kuru, çıp-lak, kumlu bir oyuk da 
değil: Burası bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor 
demekti. Lomboz gibi yusyuvarlak kapısı yeşile bo-
yalıydı ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu var-
dı. Kapı, tüneli andıran, boru şekilli bir hole açılıyor-
du: dumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve 
halılarla kaplı, cilalı iskemleleri ve şapkalarla paltola-
rın asılması için bir sürü kancası bulunan, son dere-
ce rahat bir tünele – zira hobbit konuk ağırlamaya 
pek düşkündü. Tünel döne döne ilerleyerek tepenin 
-millerce uzakta yaşayan kimselere kadar herkesin 
Tepe dediği- yan cephesine düzgün ama pek de 
düz olmayan bir tarzda uzanıyordu ve üze-rinde ön-
ce bir yöne, sonra diğerine açılan pek çok küçük 
kapı vardı. Hobbit üst kata çıkmazdı: yatak odaları, 
banyolar, mahzenler, kilerler (bunlardan çokça var-
dı), gardıroplar (sırf giysilere ayrılmış odaları vardı), 
mutfaklar, yemek odaları... tümü de aynı katta, hatta 
aynı koridor üzerindeydi. En iyi odalar (girişte) sol 
taraftakilerdi çünkü sadece bunların pencereleri var-
dı; bahçeye ve ilerisinde nehre doğru inen çayırlara 
bakan, derin pervazlı, yuvarlak pencereler.” 
—Hobbit, Beklenmedik Bir Toplantı 
 
Bilbo’nun babası Bungo Baggins tarafından SH 
1280’de yapıldı. 
 
“Bungo, yani Bilbo`nun babası, karısı için Tepe'nin 
altında veya Nehir'in öteki kıyısında bulunabilecek 
en lüks hobbit kovuğunu (kısmen de karısının para-
sıyla) inşa etti ve yaşamlarının sonuna kadar orada 
yaşadılar.”—Hobbit, Beklenmedik Bir Toplantı 
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4.Yeşil Ejderha Hanı: 
Kitapta çok önemli bir yer olmayıp pek anlatılmamış-
tır. 
Thorin ve kafilesi Çıkın Çıkmazındaki toplantıdan 
sonra sabah erkenden yola çıkıp bu hana gelmiş ve 
Bilboya bir not bırakıp saat 11.00’da orya gitmesini 
söylemişlerdir. Bilbo bu ancak 10.45’te görmüş hana 
koşarak hiçbir şey –mendilini bile- yanına almadan 
gitmiştir. Daha sonra Gandalf Bilbo’ya birkaç eşya 
getirmiştir. 
 
“ “...Saygıdeğer istirahatinizi bozmaya lüzum görme-
diğimizden, gereken hazırlıkları yapmak üzere önce-
den yola çıktık ve muteber zatınızı Sukıyısı'ndaki 
Yeşil Ejderha Hanı'nda saat tam 1l'de bekleyeceğiz. 
Vakitli geleceğinize itimadımız tamdır 
 "Beslemekten onur duyduğumuz  
"Derin saygılarımızla,  
“Thorin & Kafilesi."  
"On dakikan kaldı. Koşman gerekecek," dedi Gan-
dalf 
"Ama-" dedi Bilbo.  
"Ona zaman yok," dedi büyücü.  
"Ama-" dedi Bilbo yine. 
 "Ona da zaman yok! Koş bakalım!"  
Bilbo nasıl olup da yanına şapka, baston ya da para 
veya dışarı çıktığında genellikle yanına aldığı şey-
lerden herhangi birini almadan dışarıya fırlayıp; ikin-
ci kahvaltısını yarım, bulaşıklarını kirli bırakarak, 
anahtarlarını Gandalf'ın eline tutuşturup tüylü ayak-
larının elverdiği en yüksek hızda yoldan aşağı, bü-
yük Değirmen'in yanından, Nehir'in üzerinden geçip 
yakla- şık iki kilometre daha koştuğunu yaşamının 
son gününe kadar asla hatırlayamayacaktı.” 
—Hobbit, Koyun Kızartma 
 
“Yola çıkalı çok olmamıştı ki Gandalf ak bir atın sır-
tında, büyük bir ihtişamla yanlarına vardı. Yanında 
bir sürü mendille birlikte Bilbo'nun piposunu ve tütü-
nünü de getirmişti…”—Hobbit, Koyun Kızartma 
 
5.Trollbükü: 
Trollbükü, Rivendell'in batısında Gribahar ve Gürül-
tülüsu nehirleri arasında yer alan, en azından kıs-
men kayın ağaçlarından oluşan yayla ormanlarıydı. 
 
Trollbükü tepelerinde Troll Mağarası gibi sığ mağa-

ralar ve insan 
kaleleri ve kule-
leri vardı. 
 
Trollbükü Ar-
nor sınırları ve 
daha sonra kü-
çük Rhudaur 
diyarının sınırla-
rı içindeydi. 
Rhudaur adam-
ları bazı tepele-

rinin üzerine kaleler ve kuleler inşa ettiler. 
 
Özellikle Arnor'un düşmesinden son-
ra Trollerin uğrak yeriydi; "Dağlardan" taş trol-

ler ormanlık alanlara geldi. Tom ve Bert'i yöneten 
William'ın durumu buydu; Bir buçuk köyü yedikten 
sonra, bölgedeki insanların azlığından şikayet ettiler 
ve bunun yerine koyun eti ile idare etmek zorunda 
kaldılar. Kamp yapalarken, ünlü Bilbo ve Erebor Gö-
revi'nde olan yoldaşlarına pusu kurdular. Gandalf'ın 
dikkatlerini dağıtması sayesinde, Troller Güneş tara-
fından taşa çevrildi. Yıllar sonra Frodo ve arkadaşla-
rı Rivendell'e giderken ormanlık araziden geçtiler ve 
Trollerin taşlaşmış formlarını buldular.  
 
 
6.Ayrıkvadi: 
Ayrıca Imladris olarak da bilinen Rivendell, Orta 
Dünya'da bulunan bir elf şehri ve Elrond'un evi idi. 
Aman’daki Büyük Deniz’in batısındaki Valinor’a atıf-
ta bulunarak, “Denizin Doğusundaki Son Sıcak Yu-
va” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Ayrıkvadi  ola-
rak da bilinmektedir.  
 
Huzurlu, korunaklı Rivendell kasaba-
sı, Bruinen Nehri'nin dar bir geçidinin kenarına yer-
leştirilmişti, ancak Dumanlı Dağlar'ın bozkırlarında 
ve eteklerinde iyi bir şekilde saklanmıştı.  
 
Rivendell, İkinci Çağ İÇ 1697'de Elrond tarafından 
kurulmuştur.  
 
Yalnız Dağ görevi sırasında Bilbo Baggins ve Tho-
rin'in Kafilesi Rivendell'de durdu. Bilbo, orayı 
"yemek, uyumak ya da hikaye anlatmak ya da şarkı 
söylemek ya da sadece oturmak ve en iyi düşünmek 
ya da hepsinin hoş bir karışımını sevmek isteyenler 
için mükemmel bir ev" olarak tanımladı. Görevin ar-
dından Bilbo ve Gandalf oraya geri döndüler ve tek-
rar Elrond ve elfler tarafından karşılandılar  
 
111. yaş gününden sonra Bilbo Ayrıkvadi’ye gitmiş-
tir. Daha sonra Frodo ve arkadaşları Tek Yüzük’ü 
Ayrıkvadiye götürmüştür. Yüzük Kardeşiği’nin kurul-
duğu Elrond’un Divanı da Ayrıkvadi’de kurulmuştur. 
 
Lord Elrond Yüzük Savaşı’ndan sonra Batıya yelken 
açmış ve burayı oğullarına bırakmıştır. 
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7.Dağ Yolu/Yüksek Geçit: 
Gandalf önderliğinde Thorin ve kafilesinin, Lord El-
rond’un tavsiyesi üzerine Dumanlı Dağları aşıp Ya-
baneller’e ulaşmak için seçtikler geçittir.  

 
“O dağlara çıkan pek 
çok patika, dağları 
aşan da pek çok geçit 
vardı. Ama patikaların 
çoğu ya hiçbir yere ya 
da kötü sonlara çıkan 
hile ve aldatmacalardı; 
geçitlerin çoğu ise ha-
bis şeyler ve feci tehli-
kelerle doluydu. Cüce-
ler ile hobbit, El-
rond'un bilgece tavsi-
yeleri ve Gandalf'ın 
belleği sayesinde doğ-
ru yoldan ve doğru 
geçitten geçtiler.  
Vadiden çıkıp Son 
Sıcak Yuva'yı geride 

bıraktıktan günlerce sonra bile hâlâ yokuş yukarı 
tırmanıyorlardı. Bu hem zor, hem de tehlikeli, çarpık, 
ıssız ve uzun bir yoldu.”—Hobbit, Tepenin Üstü ve 
Tepenin Altı 

 
 
 
 
 
 

8.Dumanlı Dağlar’daki Mağara: 
Thorin ve kafilesi yüksek geçitte ilerlerken aniden 
bastıran ve çok şiddetli olan fırtınadan ve birbirlerine 
dev gibi kaya parçaları atarak oyun oynaya taş dev-
lerinden korunmak için girdikleri bu mağarada ko-
runmuşlardır. Gece uyurken mağaranın duvarında 
bir geçit açılmış ve buradan goblinler çıkıp kafileyi 
esir almışlar. Bilbo’nun o gece uyuyamamasından 
dolayı bu geçidi görüp çığlık atmıi ama pek bir işe 
yaramamıştı sadece Gandalf hızlı bir şekilde uyanıp 
onu yakalamaya çalışan goblinleri ani bir büyü ile 
öldürmüş ve kaçmıştır. 
 
“Mağara hayli geniş gibiydi ama fazlasıyla büyük ve 
görünmüyordu. Zemini kuruydu ve birtakım rahat 
kuytulan vardı. Bir ucunda midilliler için yer bulunu-
yordu ve orada terleri buharlaşarak torbalarındakileri 
hatır hutur yiyerek beklediler.”—Hobbit,Tepenin Üs-
tü ve Tepenin Altı 
 
“Mağaranın arka duvarında çatlak belirmiş ve çok-
tan genis bir geçit halini almıştı. Tam o sırada son 
midillinin kuyruğunun ucu geçitte kayboldu. Elbette 
bir hobbitin çıkarabileceği en yüksek sesle haykırdı. 
Daha onlar kayalarla makaralar diyemeden geçitten 
goblinler; büyük goblinler, koca, çirkin görünümlü 
goblinler fırlayıverdi. Cüce başına en az altı goblin! 
Bilbo'ya dahi iki goblin düşüyordu ve siz kavla çak-
maktaşı diyemeden hepsi yakalanıp çatlaktan içeri 
sürüklendiler. Ama Gandalf değil. Bilbo'nun çığlığı 
bir tek o işe yaramıştı. Ses Gandalf'ı saniyenin bin-
de biri kadar sürede uyandırıp ayıltmıştı ve onu ya-
kalamaya gelen ve mağarada şimşek gibi çakan, 
korkunç bir ışıkla ve barutu andıran bir kokuyla kar-
şılaşan goblinlerin birkaçı ölmüştü.”-—Hobbit, Tepe-
nin Üstü ve Tepenin Altı 
 
9.Gobllin Şehiri: 
Dumanlı Dağlar’ın altında bulunan bu şehirde Ulu 
Goblin önderliğinde bir sürü goblin yaşamaktaydı. 
Thorin ve kafilesini Gandalf hariç yakalayıp buraya 
götürmüşler. Genel olarak yer altında zifiri karanlıkta 
bir sürü tünelden meydana gelmekteydi. 
 
“Ortalıkta derin, dağların yüreğinde yaşamayı âdet 
edinmiş goblinlerden başkasının etrafı görmesine 
izin vermeyecek kadar derin bir karanlık vardı. Ora-
daki geçitler her yönden birbirini kesiyor ve birbirine 
dolanıyor olsa da goblinler yolu sizin en yakındaki 
postaneyi bildiğiz kadar iyi biliyordu ve sürekli aşağı 
inen yoldaki hava fena hal-
de boğucuydu…
Tökezleyerek büyük bir ma-
ğaraya daldıklarında da cü-
celerden birkaçı çoktan 
yaygaraya koparmış ya da 
cılız bir sesle yalvarmaktay-
dı. Tam ortasındaki büyük 
ve kızıl bir ateşin ve duvar-
larda sıralı dizili meşalelerin 
aydınlattıgı mağara goblin-
lerle doluydu.”—Hobbit, Te-
penin Üstü ve Tepenin Altı 
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10.Gollum’un Gölü: 
Gandalf gelip kafileyi goblinlerden kurtardıktan son-
ra tüneller kaçarlarken Bilbo cücelerden biri tarafın-
dan taşınıyordu. Bir şekilde düştü ve bayıldı ama 
bunu kimse fark etmedi. Uyandığında o kadar ka-
ranlıktı ki gözlerini açıp açmadığını anlayamadı. Da-
ha sonra elleriyle yoklayarak ilerledi karanlıkta. Kılı-
cını çekti ve elf kılıcı Sting loş bir maviyle parıldadı. 
Bu yakınlarda goblin olduğunun bir göstergesiydi. 
Daha sonra kılıcının loş parıltısında ilerlemeye de-
vam etti. Aniden suya bastı. Burası Gollumun yaşa-
dığı adacığın bulunduğu bir yer altı gölüydü. Gölde 
balıklar yaşardı. Bu gölün kıyısında Gllum ve Bilbo 
bir bilmece yarışması yapmışlardır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.Beorn’un Evi: 
Beorn, büyük bir siyah ayıya dönüşebilecek gücü 
olan bir savaşçıydı. İnsan formunda, kocaman kolla-
rı ve sakalı olan uzun boylu, siyah saçlı bir adam 
olarak ortaya çıktı. Beorn, evinde atlar, köpekler ve 
koyunlar gibi birçok hayvan bulundurdu. Hayvanları-
nın hepsi son derece zekiydi; mesela köpekleri, arka 
ayakları üzerinde yürürken, ön ayaklarıyla bir şeyler 
taşırken, masayı kurabiliyor ve konuşabiliyorlardı. 
Beorn'un atları, efendilerinin ne dediğini anlayabilir-
di. Beorn, ayılarla iletişim kurabildiği için, hayvanla-
rın dilinde de konuşabiliyordu. Köpekleriyle konuştu-
ğunda, sözleri "bir tür konuşma biçimine bükülmüş 
havlar" gibi geldi  
 
ÜÇ 2941. yılında Thorin ve kafilesi Goblinlerden kur-
tulduktan sonra Beorn’un evine sığınmışlar-
dır.Cüceleri pek sevmemesine rağmen Beorn onlara 
gıda, malzeme ve rehberlik sağladı. 
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12. Kuytuorman: 
“ “Eh, Kuytuorman işte burası!” dedi Gandalf. 
“Kuzey dünyasının ormanlarının en büyüğü. Uma-
rım görüntüsünden hoşlanmışsınızdır.” ”—Hobbit, 
Tuhaf Bir Mesken 
 
Mirkwood (Kuytuorman)  (S: Taur-nu-Fuin) veya  
Büyük Korku Ormanı (S: Taur-e-Ndaedelos) Rhova-
nion'daki büyük bir ormandı. Üçüncü Çağ'ın son bö-
lümünde bu isimlerle biliniyordu, ancak öncesinde 
önce Büyük Yeşilorman (S: Eryn Galen) daha sonra 
ise Yeşil yapraklar Ormanı (S: Eryn Lasgalen) ola-
rak adlandırılıyordu.  

 

Kuytuorman, tarihinin çoğunda Üçüncü Çağ'ın so-
nundakiyle aynı sınırlara sahip gibi görünmektedir. 
Kuzeydeki Gri Dağlar'ın eteklerinden güneyde-
ki Kuzey Undeep'e ve Anduin vadisinin doğu kena-
rından Erebor'a uzanan kabaca dikdörtgen bir şekli 
vardı. 
Antik Eski Orman Yolu tarafından ikiye bölündü. Da-
ha sonra, bu yol kullanılamaz hale geldiğinde, ku-
zeyden ormana doğru ikinci bir yol yapıldı. İki yol 
arasında Kuytuorman Dağları uzanıyordu. Orman 
Nehri, batıdaki Gri Dağlar'daki kaynağından orma-
nın kuzey ucunu kesiyordu ve merkezde Mirkwood 
Dağları'ndan kuzeye akan Büyülü Nehir ile birleşi-
yordu. 
 
Başlangıçta Büyük Yeşilorman olarak adlandırılan 
orman, Ağaçlar Çağı'nda Orta Dünya'nın çoğunu 
kaplayan geniş ilkel ormanlık alanın bir kısmını oluş-
turmuş olabilir ve bir zamanlar muhteme-
len Anduin'deki Lothlórien'e bağlı idi.  
 
Eski Orman Yolu, Yeşilorman'ın tarihinde, Dumanlı 
Dağlar'daki toprakları ile Erebor ve Demir Tepe-
ler arasındaki trafiği taşımak 
için Uzunsakal Cüceleri tarafından çok erken dö-
nemlerinde inşa edildi. 
 
İÇ 750 civarında Sinda prensi Oropher, Lindon'dan 
ayrılarak Yeşilorman'a geldi ve burada Silvan Elfleri 
tarafından efendileri olarak kabul gördü. Anduin'in 
doğusundaki bu ormanlık bölge, Nandor kökenli  
Silvan Elflerinin ve Avari'nin yaşadığı yerdir. Orop-
her salonlarını Amon Lanc'a inşa etti ve Yeşilor-
man'ın orman elflerinin (daha sonra Kuytuorman 

Elflerinin) lideri Orman Diyarı'nı kurdu.  
 
Üçüncü Çağ'ın başında Thranduil, babası Orop-
her'den sonra Orman Diyarı'nın kralı oldu.   
 
 Bu dönemde, Amon Lanc terk edildi. İlk bin yılın 
sonunda Sauron 'Necromancer' kisvesi altında Orta 
Dünya'ya geri döndü, ve ÜÇ 1050'de orada bir kale 
inşa etti. Tepe ve kale birlikte Dol Guldur "Büyücülük 
Tepesi" olarak bilinmektedir.  
 
Sauron'un gelişi Yeşilorman'ın kararmasına neden 
oldu ve bu noktada artık Mirkwood olarak biliniyor-
du. Dol Guldur'un hizmetindeki Shelob'un yavruları, 
dev örümcekler, yarasalar ve orklar ormanı işgal etti 
ve daha yoğun, daha karanlık ve örümcek ağlarıyla 
kapı hale geldi.  
 
 Eski Orman Yolu hem insanlar hem de cüceler ta-
rafından terk edildi, Dol Guldur'dan daha uzakta fa-
kat nadiren kullanılan yeni bir yol yapıldı ve ormanın 
doğu sınırındaki hobbitler göç etti.  
 
2850'de Gandalf Mirkwood'u ziyaret etti ve Necro-
mancer'ın Dagorlad Savaşı'ndan binlerce yıl sonra 
güçlerini geri kazanan Sauron'dan başka bir şey ol-
madığını keşfetti.  
 
Mirkwood üzerindeki gölge, geçici olarak da ol-
sa, 2941'de, Sihirbaz Gandalf'ın gerçek kimliğini 
keşfiyle Ak Divan'ın Sauron'u Dol Guldur'dan sürdü-
ğü zaman geçici olarak kaldırıldı. Gandalf, aynı yıl 
Smaug'un öldürülmesiyle sonuçlanan Erebor Göre-
vi'ni de kışkırttı. Bu iki olayın birleşimi, yeniden kuru-
lan Erebor ve Dale krallıklarının yanı sıra Orman 
Diyarı ve Beorningler'in liderliğindeki Ormancılar 
konfederasyonunun kısa bir süre gelişmesine izin 
verdi.  
 
Ancak, bu olaylardan sadece on yıl sonra, ar-
tık Mordor'da bulunan Sauron, Angmar'ın Cadı Kra-
lı ve diğer Nazgûl'ü, Dol Guldur'u gizlice yeniden 
düzenlemek ve orada Orklar ve Doğulular ordusu 
toplamaya başlamak için gönderdi. 3018'de bun-
lar Yüzük Savaşı'nın açılış hamlelerinde Orman Di-
yarı'nın yanı sıra Dale, Erebor ve Lórien'e saldırdı.  
 
19 Mart 3019'da Thranduil, Sauron'un kuvvetlerini 
ağaçların altındaki kanlı bir savaşta püskürttü ve 
Sauron'un hizmetkarlarını kuzey Mirkwood'dan te-
mizlemek için bir operasyon başlattı. Aynı zaman-
da Celeborn ve Galadriel liderliğindeki Lórien elfleri 
Dol Guldur'a saldırdı ve yok etti ve ormanın güney 
kısmını temizlemeye başladı. Celeborn ve Thran-
duil Elf Yeni Yılı'nda ormanın ortasında bir araya 
geldi ve resmi olarak Eryn Lasgalen ormanını yeni-
den adlandırdılar  
 
4. çağda Elflerin batıya gidişiyle büyük ihtimal Da-
le’in egemenliğine geçti. 
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13. Orman Diyarı: 
Orman Diyarı, İkinci Çağ'dan itibaren Mirkwood'daki 
Silvan Elflerinin bir krallığıydı.  

ÜÇ 2941'de, Thranduil'in halkı, ormanda şölen ya-
parken bir grup cüce tarafından üç kez rahatsız edil-
diler. Cüceler üçüncü kesintiden sonra ele geçirildi-
ler ve Elfkralı'nın Salonları'na getirildiler. İzinsiz gir-
melerine rağmen, sorgulanıp açık olmayı reddedene 
kadar hapsedilmediler. Liderleri Thorin, batı-
da Eriador'daki salonlarından bu kadar uzağa yolcu-
luklarının amacını açıklamayı reddetti. Diğerleri, te-
ker teker alınarak sorgulandı fakat açıkça konuşma-
yı reddettiler ve Elflerle aşağılayıcı bir şekilde ko-
nuştular.  
 
Thranduil, cücelerin inatçılığının azalmasını bekle-
mekten memnundu. Kralın zindanlarındaki mahkum-
lar, "onları ele geçirdiklerinde en kötü düşmanlarına 
bile oldukça iyi davranan" orman elfleri tarafından 
kötü muamele görmediler. Günlerce hapsedildikten 
sonra, sihirli bir yüzük kullanarak yakalanmaktan 
kaçan hobbit Bilbo Baggins tarafından kurtarıldılar. 
 
Bir süre sonra Elfler, kaçan cücelerin kışkırttı-
ğı Smaug'un, Erebor'u okçu Bard tarafından öldürül-
düğü Göl Kasabası'na saldırmak için terk ettiğini 
duydu. Bu haberle birlikte, cücelerin ölmüş olması 
gerektiğini ve Smaug'un Dale'i yağmalamasıy-
la Thror'un hazinesinin korumasız kaldığını düşün-
düler. Thranduil hemen bir ordu kurdu ve Erebor'a 
doğru yürüdü. Yolda, yıkılan Göl Kasabası halkı için 
yardım arayan Bard'ın habercileriyle karşılaştılar. 
Thranduil "iyi ve nazik insanların efendisi" olmak için 
yönünü onlara yardım etmek için çevirdi. [10] Onlara 
harika bir mal deposu verdi ve yetenekli Elfler, in-
sanların kış için barınak dikmelerine yardımcı olmak 
için kaldı. O ve Dale'li Girion'un soyundan gelen 
Bard, güçlerini birleştirdiler ve Thranduil, Smaug'un 
ölümünün hızlı yayılma haberinin "kötü bir rüzgar ... 
hiç kimseye bir iyilik getirmez" olarak algıladığı için 
kuzeye yürüdüler.  
 
Ancak geldiklerinde, Thorin ve Kafilesi'ni canlı bul-
dular ve Thorin, müzakere etmeye yönelik erken 
girişimlerine rağmen, herhangi birinin hazinelere iliş-
kin iddiasını reddetti ve Erebor'u bir saldırıya karşı 

güvence altına aldı. Thranduil ve Bard daha sonra 
doğudaki Demir Tepeler'deki akrabalarından yardım 
bekleyen Cüceleri kuşattılar. Savaşın önüne geç-
mek için Bilbo, Arkentaşı'nı orman elflerine ve İn-
sanlara teslim etti, böylece Thorin ile pazarlık yap-
mak için kullanabileceklerdi. Bu hareket ona, ejder-
hanın hazinesinde bulunan ve Thorin'in vermiş oldu-
ğu mitril gömleğine atıfta bulunarak "elf prenslerinin 
zırhını giymeye layık olduğunu" belirten Elfkralı'ndan 
büyük saygı görmesini sağladı. 
 
Ertesi sabah Bard ve Thranduil, taş karşılığında ha-
zinenin on dördüncü payını ödemeyi kabul eden öf-
keli bir Thorin ile görüşmelere başladılar. Thranduil, 

altın nedeniyle bir savaş başlatmak konusunda is-
teksizdi, ancak Dáin güçleri ertesi gün, Arkentaşı 
için ticaret yapılmadan önce geldiğinde, cüceler sal-
dırıya geçti. Elfler, İnsanlar ve Cüceler çarpışırken, 
ejderhanın düşüşünü öğrenen diğer düşmanlar gel-
di. Dumanlı Dağlar ve Gri Dağlar'dan gelen Orklar 
ve Warglar, Yalnız Dağ'a yürümek ve hazineyi ele 
geçirmek için güçlerini birleştirmişti. Gandalf konseyi 
altında Elfler, İnsanlar ve Cüceler ortak düşmanları-
na karşı bir araya geldiler. Sonraki Beş Ordular Sa-
vaşı'nda, birçok orman elfi ve Thorin Meşekalkan 
öldürüldü, ancak daha sonra ejderha hazinesinin 
bölünmesi için bir anlaşmaya varıldı.  
 
Aynı yıl, Gandalf da dahil olmak üzere Ak Divan, 
Necromancer'i Dol Guldur'dan sürdü.  
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14.Göl Kasabası: 
 
Uzun Göl üzerindeki Esgaroth olarak da bilinen Göl 
Kasabası, Wilderland'daki Göl İnsanları'nın kasaba-
sıydı. 
 
Kasaba tamamen ahşaptan inşa edilmiş ve Yalnız 
Dağ'da yaşayan ejderha Smaug'a karşı bir koruma 
olarak Uzun Göl'ün yatağına gömülmüş ahşap sü-
tunlar üzerinde duruyordu. 
 
Gölün batı tarafında, Orman Nehri'nin ağzının kuze-
yinde, bir kaya burnunun sığınağı tarafından oluştu-
rulan sakin bir koyda yer alıyordu. Uzun bir ahşap 
köprü kasabayı toprağa bağlamaktaydı, bu kısımda 
gardiyanların girişi gözetlediği bir bina bulunuyordu. 
Göl kasabasının ortasında göle tünel ile bağlanan 
yuvarlak bir havuz bulunan merkezi pazar yeri bulu-
nuyordu . Göl kasabasının en büyük evleri, rampala-
rın suya indiği bu pazar yerinin etrafındaydı [2]. Ka-
sabanın kenarı rıhtımlar ve tekrar suya inen rampa-
lar ile doluydu. 
 

“ Orman Nehri'nin ağzının az uzağında, Kral'ın mah-
zenlerinde elflerden bahsini işittiği tuhaf kasaba var-
dı. Kıyıda birkaç kulübe ve bina olsa da, orada değil, 
gölün yüzeyinin tam üzerine inşa edilen kasaba, gö-
le giren nehrin anaforundan, sakin bir koy oluşturan 
kayalık bir burunla korunuyordu. Tahtadan dev bir 
köprü dev orman ağaçlarından yapılma kazıklar 
üzerinde inşa edilmiş işlek bir ahşap kasabaya çıkı-
yordu; bir elf kasabasına değil, hala burada, uzak 
ejderha dağının gölgesinde yaşamaya cesaret eden 
insanların yaşadığı bir kasabaya. Geçimlerini hala 
büyük nehir yoluyla güneyden gelen ve çavlanların 
yanından kasabalarına getirilen ticaret mallarına 
borçluydular ama kuzeydeki Dale'in zengin ve mü-
reffeh olduğu günlerde varlıkı ve muktedirdiler; su-
larda kimileri altınla, kimileri de zırhlı askerlerle dolu 
filolarca tekne vardı ve artık efsaneden ibaret olan 
savaşlar ve kahramanlıklar yaşanmıştı. Kuraklık 
olup sular çekildiğinde daha büyük bir kasabanın 
çürüyen yığınları hala sahiller üzerinde görülebiliyor-
du.”—Hobbit, Sıcak Bir Karşılama 
 
 
 
 
 

15.Dale: 
 
Dale, Ejderha Smaug tarafından yok edilen ve ölü-
münden sonra yeniden inşa edilen Kuzeyliler'in bir 
şehri idi. 

Dale, Yalnız Dağ'ın güneybatı ve güneydoğu kolları 
arasındaki vadide, Koşan Nehrin keskin U şeklinde 
bir kıvrımına yerleştirilmişti. Cücelerin becerileri ve 
zanaat parçaları karşılığında, aslen gıda kaynakla-
rıyla ticaret yapan neşeli bir kasaba olarak biliniyor-
du. Dale'in oyuncak pazarı Kuzey'in harikasıydı. 
 
ÜÇ 2590'da Kral Thrór Dağın Altındaki Krallı-
ğı yeniden kurdu. Bölge zenginleşti ve güneyde ya-
şayan Kuzeyliler, Koşan Nehir'e ulaştı ve Dale'i inşa 
etti. Kasaba, cücelerin refahını paylaştı ve en 
son Girion adındaki Dale Lordu tarafından yönetildi.  
 
2770 yılında Smaug Cüce Krallığı üzerine indi. Dale 
İnsanları canavara karşı savaşçıları sahaya koyma-
sına rağmen, cüceleri öldürmesini ya da kaçırmasını 
ve daha sonra Yalnız Dağ'ı işgal etmesini engelleye-
mediler. Saldırıdan sonra ejderha geceleri dağın Ön 
Kapısı'ndan sürünecek ve Dale'den insanları yemek 
üzere içeri götürecekti. Kalan nüfus kısa sürede 
kaçtı ve ıssız şehir harabeye döndü . 
 
Smaug'un ölümü ve Beş Ordular Savaşı 2941'de 
meydana geldi. Savaştan üç yıl sonra Dale, ejderha-
yı öldüren ve Girion'un soyundan olan Okçu Bard 
tarafından yeniden inşa edildi.  
 
Okçu Bard'ın torunu olan Kral Brand döneminde Da-
le, yönettiği Göl Kasabasının çok güneyine ve doğu-
suna uzanan toprakların başkenti oldu. Bununla bir-
likte, Glóin'in Elrond Konseyi'nde açıkladığı gibi, 
3017'de Mordor'dan bir elçi geldi ve Yalnız Dağ'ın 
kapısında Kral Dáin Demirayak'a Hobbitlerden ha-
berler ve Bilbo'nun yüzüğünü sordu. Elçiler Kral 
Brand'a da gelmişlerdi ve Dale Krallığı'nın doğu sı-
nırlarında toplanan düşmanlar vardı.  
 
Yüzük Savaşı sırasında, Doğulular sınırı geçti ve 
şehre saldırmak için harekete geçti. 17 Mart 3019'da 
Dale Savaşı başladı. Doğuluları geri püskürteme-
yen Dale ve müttefikleri Erebor Cüceleri, Yalnız 
Dağ'a çekildiler, ancak her ikisi de Erebor Kapı-
sı'nda öldürülen Kralları Brand ve Dáin Demirayak'ı 
kaybetti. Yedi gün boyunca İnsanlar ve Cüceler gü-
neyden Sauron'un yenilgisinin haberi gelene kadar 
Erebor'da barikat kurdular. Dale ve Erebor'un yeni 
kralları,kuşatmayı kırdı ve Doğulular'ı Dale'den ko-
valadılar. Kuşatmadan sonra Dale halkı Dale'i cüce-
lerin yardımıyla yeniden inşa etti.  
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16. Erebor “Yalnız Dağ” : 
Yalnız Dağ veya Erebor, Rhovanion'un kuzey doğu-
sunda bir dağ idi. Koşan Nehrin kaynağı ve Üçüncü 
Çağ'ın sonunda ve Dördüncü Çağ'ın başında Dağın 
Altındaki Krallığa ev sahipliği yapan büyük 
bir Cüce kalesiydi.  
 
Uzunsakallar en azından İkinci Çağ'ın başlarından 
beri dağın kontrolünü ellerinde bulunduruyordu. Du-
rin'in Felaketi'nin Khazad-dûm'de uyanmasıyla 
Thráin, bazı cüceleri Erebor'a götürdü. Bir yeraltı 
şehri oluşturan mağaralarını ve salonlarını kazdılar 
ve krallığı ÜÇ 1999'da dağın altına kurdular. Thráin 
yönetimi sırasında Arkentaşı gibi derinliklerinden 
birçok zenginlik çıkarıldı. Ayrıca Dale kasabası da, 
dağın yamaçları arasında insanlar tarafından inşa 
edilmiştir. 
 
Thráin'in oğlu Thorin I, ÜÇ 2210'da Gri Dağlar'a git-
mek üzere dağı terk etti; ama Cüceler ve Ejderhalar 
Savaşı'ndan sonra, ÜÇ 2590'da Kral Thrór, bir gru-
bu tekrar Yalnız Dağ'a götürdü ve onu Durin halkı-
nın başkenti olarak yeniden kurdu. 
 
Büyük ejderha Smaug, cüce zenginliklerine karşı 
şehvet duydu ve ÜÇ 2770'de dağa inerek cüceleri 
dışarı sürdü Dale kasabasını yıktı. En içteki odada 
büyük bir servet yığını üzerinde uyuyan Smaug ha-
riç Yalnız Dağ neredeyse iki yüz yıl boyunca boş 
kaldı. 
 
ÜÇ 2941 yılında Gandalf'ın teşfikiyle, Kral Thorin 
II ve küçük bir arkadaş ve aile grubu Yalnız Dağ'ı 
geri almak için harekete geçti. Ejderha Smaug, 
cücelere Göl adamları tarafından yardım edildiğini 
anladıktan sonra, onları yok etmek 
için Esgaroth kasabasına gitti, ancak Bard adında 
bir adam tarafından öldürüldü. 
 
Bilbo Baggins adındaki bir hobbitin yardımıyla 
Thorin ve Kafilesi hazineyi geri alabildiler, böylece 
Thorin'in kendisini Dağın Altındaki Kral olarak ilan 
etmesine olanak sağladılar. Ancak Esgaroth 
Adamlarına ve Mirkwood Elflerine herhangi bir 
hazineyi vermeyi reddettikten sonra, dağın içinde-
ki cüceler ve hobbit, kansız bir kuşatma altına 
alındı. 
 
Thorin'in kuzeni Dáin Demirayak (Grór'un torunu) 
akrabalarına yardım etmek için geldiğinde ve nere-
deyse kuşatmacılara karşı savaşa girmek üzerey-
ken işler neredeyse karışıyordu. Ancak Gandalf ara-
ya girdi ve hepsini dağı almak için gelen büyük bir 
Ork ve Warg ordusu konusunda uyardı. Böylece Elf-
ler, İnsanlar ve Cüceler bir ittifak kurdular ve kapının 
önündeki vadide düşmanlarına karşı kanlı bir savaş 
verdiler. Sonunda savunmacılar ork ve warglar'a 
karşı galip geldi. Thorin savaş sırasında ölümcül 
şekilde yaralandı, ama sonunda, uzun yıllar süren 
özlemden sonra, Dáin Uzunsakallar'ı Yalnız Dağ'a 
geri döndürdü.  
 
 

 
 
Yıllar sonra, Yüzük Savaşı sırasında Dale ve Doğu 
arasında çatışma çıktı ve sonunda insanlar ve cüce-
ler dağa çekildiler. Kral Brand ve Kral Dáin kapıla-
rında öldürüldü. Cüceler ve insanlar, güneydeki Sa-
uron'un büyük ordusunun Morannon Savaşı'nda ye-
nildiği haberi Doğulular'ın kulaklarına ulaşana kadar 
birkaç gün direndiler. Bu haber ile kuşatma altında-
kiler korkularını attılar. Yalnız Dağ'dan geldiler ve 
düşmanlarına saldırarak onları Dale'den Koşan Ne-
hir boyunca sürdüler.  
 
Erebor ve Dale Dördüncü Çağ'da gelişmeye devam 
etti.  
 
Yalnız Dağ, baharda karlı olduğu için muhtemelen 
3.500 metre boyundaydı. Jeolojik olarak metaller ve 
mücevherler bakımından zengindi.  
Dağ, yıldız şeklindeydi ve tepeden mahmuz olarak 
yayılan altı çıkıntı vardı. 
Güneybatı mahmuzdaki Kuzgun Tepesi, bir cüce 
muhafız karakolunu barındırıyordu. İki batı mahmu-
zun arasında, arka kapının çıkışı olan, sarkan bir 
uçurumun arkasında dar bir vadi vardı. Kaba basa-
maklar, bir kayalığın arkasından doğuyu dik bir kör-
feze çeviren dar bir çıkıntı boyunca güney sırtının 
tepesine yükseldi. 

 
İçeride dağ, ön 
kapının yakınında-
ki büyük Thrór 
odası gibi mah-
zenlere, salonlara 
ve konaklara giden 
geçit ve tüneller 
kazılmıştır. Gizli 
bir tünel "en alttaki 
mahzene" ulaşı-
yordu. 
 
Dağın ana girişi, 
güneydeki Erebor 
Kapısı idi ve dağın 
iki büyük mahsulü 
arasında bir vadi-
ye açılıyordu. Ko-

şan Nehir dağın altından fırlıyordu ve Ön Kapıdan 
çıkarak aşağıdaki vadiye düşen bir şelale oluşturu-
yordu. 
Kapının içinde, nehrin yanında dağın içine geniş bir 
eğri şeklinde uzanan geniş kaplamalı bir yol vardı. 
Girişten çok uzak olmayan bir kısımda şölenlerin ve 
konseylerin yapıldığı Büyük Thrór Odası vardı. 
 
Aşağı Salonlarda, dağın kökünde Büyük Thráin Sa-
lonu olarak adlandırılan geniş bir oda vardı. Oradan 
gizli bir geçit, dağın batı tarafında gizli bir kapıya 
açılıyordu. Arka Kapı, sadece Durin Gününde batan 
güneşin ışığının anahtar deliğini gösterdiği zaman 
dışında dışarıdan görünmezdi. 
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Eserdeki Zaman ve Özellikleri: 
 
1.Dönem Özellikleri: 
Eserde anlatılan olaylar ÜÇ 2941 ve 2942 yılları 
arasında geçmektedir.  
 
Bu dönemde Sauron yavaş yavaş eski haline dön-
meye başlamış ve Dol Guldur’a yerleşmiştir. Büyük 
bir ordu toplayarak kuzeyde Erebor’u almayı ve 
Angmar Krallığını yeniden kurmayı amaçlamıştır. 
Dol Guldur’da bulunduğu sürede yüzük tayfları Mor-
dor’u onun gelişine hazırlıyordu. 
 
Gandalf Dol Guldur’a yaptığı bir keşif gezisi yapmış 
ve Sauron’un Dol Guldur’da olduğunu görmüştür.  
Thorin ve Kafilesi, Kuytuorman’ın eteklerinden çık-
tıktan sonra Ak Divan DolGuldur’a saldırmıştır. 
(sadece büyük güçler arasında bir düello olup olma-
dığı veya herhangi türde bir ordunun kullanımı belir-
tilmemiştir. ) Bu saldırının sonrasında Sauron Mor-
dor’a kulesi Barad-dur’a kaçmıştır. 
 
Bu saldırıdan sonra Gandalf Erebor’a gidip 
Beş Ordular Savaşına katılmıştır. 

2.Sürer Zaman: 
 
“Yolun her bir noktasında Bilbo bir yıl -ona daha çok 
on yıl gibi geliyordu– önce olanları ve söylenenleri 
hatırlıyordu, bu yüzden midillinin suya düştüğü ve 
Tom, Bert ve Bill ile igrenç maceralarını yaşamak 
üzere yoldan saptıkları yeri kolayca tanıdı.”—Hobbit,   
Son Safha 
 
Kitapta anlatılan olaylar yaklaşık olarak 1 yılı kapsa-
maktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eserdeki Çatışmalar: 
 

Cüceler X Smaug 
 

Ejderha Smaug Erebor’u ele geçirip Cücelerin hazi-
nesini çalmış ve büyük bir kısmını katletmiştir 
Eserdeki ana amaç Yalnız Dağı geri alıp Smaug’u 
öldürmektir. 

 
 

Cüceler X Orklar 
 

Orklar cücelerden diğer her şeyden nefret ettiklerin-
den daha çok nefret ederler. 7 yıl süren cüce ork 
savaşları yaşanmıştır. 
Ayrıca eserde Goblinler/orklar Thorin ve Kafilesine 
Dumanlı Dağlarda saldırmışlardır ayrıca Orklar ve 
Warglar ile Cüceler Elfler ve İnsanlar arasında 5 Or-
dular Savaşı yaşanmıştır. 
 

Örümcekler X Thorin ve Kafilesi 
 

Kuytuorman’da örümcekler Kafileye saldırmışlar ve 
esir almışlardır ama Bilbo yüzüğünü kullanarak on-
ları kurtarmıştır. 

 

Kuytuorman Elfleri X Cüceler 
 

Kuytuormanda Thorin ve Kafilesi– Bilbo hariç– Kuy-
tuorman Elfleri tarafından esir alınmıştır. Bilbo yüzü-
ğü sayesinde onları fıçılar ile kurtarmıştır. 
 

Smaug X Göl Kasbası / Bard 
 

Smaug Göl kasabasını yerle bir etmiş ama Bard ta-
rafından öldürülmüştür. 
 

Troller X Kafile 
 

Kafile Troller tarafından esir alınmış ama Gandalf 
sayesinde güneşi fark etmeyip taş olmuşlardır. 
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J.R.R Tolkien oldukça başarılı bir filolog idi. Bu se-
bepledir ki eserlerinde dil ve üslup oldukça iyi ve 
güçlüdür. 
 
Hobbit romanı Tolkien’in çocuklara yazmış olduğu 
bir kitaptır buna rağmen bir çocuk kitabı demek yan-
lış olur. Kitaptaki sözcük türleri oldukça zengindir. 
Cümle yapıları uzun ve betimlemeler fazladır ancak 
anlaşılamayacak, zor betimlemeler ve cümleler ol-
mamasına karşın çok kolay anlaşılan cümleler ve 
betimlemeler de değillerdir. 
 
Hobbit çocuklara yönelik olmasına rağmen Tol-
kien’in üslubu ve anlatımı hiç basit değil aksine 
uzun, kompleks cümlelerdir buna rağmen anlaşılabi-
lir bir dili vardır. Kitapta günlük dilde kullanılmayan 
kelimeler olsa da cümle genelinden anlamları olduk-
ça kolay bir şekilde çıkarılmaktadır. Ayrıca kitapta 
atasözleri ve deyimlere de yer verilmektedir 
 
Hobbit’te bakış açısı ilahidir. Kitap genel olarak Bil-
bo karakterine odaklı olsa da anlatıcı diğer karakter-
lerin hislerini bilmekte ve o an başka bir yerde ne 
olduğunu söylemektedir. Örneğin Kafilenin ormanda 
örümcekler tarafından yakalanması ve kurtulması-
nın ardından Thorin kaybolmuştur ve kimse bir şey 
bilmemesine rağmen anlatıcı başına neler geldiğini 
anlatmaktadır. 
 
Kitapta öyküleyici ve betimleyici bir anlatım hakim-
dir. Ağır basan anlatım öyküleyici olsa da batimleyici 
anlatımın da aşağı kalır bir yanı yoktur.  
Anlatım tekniklerinden Tanımlama, Örnekleme, 
Benzetme ve Karşılaştırmayı oldukça fazla kullanıl-
maktadır. 
 
Kitabın girişinde hobbit kovuğu’nun ne olduğu ve 
hobbitlerin ne olduğunu tanımlama yoluyla anlat-
maktadır ve daha birçok farklı yerde de bu yoldan 
faydalanmaktadır. 
 
“ Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Solucan 
kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, 
pis, ıslak bir oyuk değil, oturacak veya yemek yiye-
cek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da 
değil: Burası bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor 
demekti. Lomboz gibi yusyuvarlak kapısı yeşile bo-
yalıydı ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu var-
dı. Kapı, tüneli andıran, boru şekilli bir hole açılıyor-
du: dumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve 
halılarla kaplı, cilalı iskemleleri ve şapkalarla paltola-
rın asılması için bir sürü kancası bulunan, son dere-
ce rahat bir tünele – zira hobbit konuk ağırlamaya 
pek düşkündü. Tünel döne döne ilerleyerek tepenin 
-millerce uzakta yaşayan kimselere kadar herkesin 
Tepe dediği- yan cephesine düzgün ama pek de 
düz olmayan bir tarzda uzanıyordu ve üze- rinde 
önce bir yöne, sonra diğerine açılan pek çok küçük 
kapı vardı. Hobbit üst kata çıkmazdı: yatak odaları, 
banyolar, mahzenler, kilerler (bunlardan çokça var-
dı), gardıroplar (sırf giysilere ayrılmış odaları vardı), 

mutfaklar, yemek odaları... tümü de aynı katta, hatta 
aynı koridor üzerindeydi. En iyi odalar (girişte) sol 
taraftakilerdi çünkü sadece bunların pencereleri var-
dı; bahçeye ve ilerisinde nehre doğru inen çayırlara 
bakan, derin pervazlı, yuvarlak pencereler.”—
Hobbit, Beklenmedik Bir Toplantı 
 
“...—hobbit nedir? Sanırım günümüzde hobbitlere 
biraz tarif gerek zira artık nadir bulunur ve bize ver-
dikleri isimle Büyük Ahali'den sakınır oldular. Yakla-
şık yarı boyumuzda ve sakallı cücelerden daha kü-
çük, ufak bir halktırlar (veya öyleydiler). Hobbitlerin 
sakalı yoktur. Seninle ben gibi iri ve ahmak kimse-
ler, bir buçuk kilometre öteden duyabilecekleri fil gü-
rültüsünü andıran seslerle paldır küldür yaklaşırken 
sessizce ve hızla ortadan kaybolmalarına yardım 
eden olağan cinsten büyüyü saymazsak, sihirle ilgi-
leri yok denecek kadar azdır. Yağları genellikle karın 
bölgesinde toplanmıştır; canlı renkler giyerler (başta 
yeşil ve sarı); ayak tabanları köselemsi bir deriyle, 
ayaklarının üzeri de genellikle kahverengi olan saç-
ları gibi sık ve kıvırcık tüylerle kaplı olduğundan 
ayakkabı giymezler; uzun ve maharetli esmer par-
makları, güleç çehreleri vardır ve tok, çınlayan kah-
kahalar atarlar, (özellikle de imkân buldukça günde 
iki kez yedikleri) akşam yemeklerinden sonra. Artık 
öyküye devam etmeye yetecek kadar bilginiz oldu.” 
—Hobbit, Beklenmedik Bir Toplantı 
 
“ "Ne yapacağız, ne yapacağız?" diye haykırdı. 
“Goblinlerden kaçıp kurtlara yakalandık!" dedi ve bu 
bir atasözüne dönüştü gerçi biz şimdilerde onu aynı 
türden rahatsızlık verici durumları kastederek 
'yağmurdan kaçıp doluya tutulmak' diye söyleriz.” —
Hobbit, Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak 

Eserin Dil, Anlatım ve Üslup Özellikleri: 
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İç Monolog Tekniği 
“Yağmurun kuru giysilerle yiyecek torbalarına sızdığına 
da eminim,” diye düşündü. “Lanet olsun hırsızlığa ve 
onunla ilgili her şeye! Keşke güzel kovuğumda ateşin ya-
nında olsaydım, çaydanlık da şarkı söylemeye başlamış 
olsaydı!”—Bilbo, Hobbit, Koyun Kızartma 
 

Laytmotif Tekniği 
“ “...Keşke güzel kovuğumda ateşin yanında olsaydım, 
çaydanlık da şarkı söylemeye başlamış olsaydı!” Bunu 
son dileyişi olmayacaktı”—Hobbit, Koyun Kızartma 
 

Diyalog Tekniği 
“ "On dakikan kaldı. Koşman gerekecek," dedi Gandalf 
"Ama-" dedi Bilbo.  
"Ona zaman yok," dedi büyücü.  
"Ama-" dedi Bilbo yine.  
"Ona da zaman yok! Koş bakalım!"—Hobbit, Koyun Kı-
zartma 
 

Dış Monolog 
“Ama "Ah, pekâlâ," dedi Thorin. “Uzun zaman önce bü-
yükbabam Thror'un zamanında, ailemiz uzak Kuzey top-
raklarından sürüldü, tüm servetleri ve aletleriyle birlikte 
haritadaki bu Dağ'a geldiler. Uzak atam İhtiyar Thrain 
tarafından keşfedilmiş olan bu Dağ'da madenler açıp tü-
neller kazdılar ve daha büyük salonlar ve daha geniş atöl-
yeler inşa ettiler – bunun yanında çok miktarda altın ve 
değerli taş bulduklarını da sanıyorum. Her halükârda son 
derece zengin ve ünlü oldular, büyükbabam tekrar Dağal-
tı'nın Kralı oldu ve güneyde yaşayan, Akan Nehir'in kay-
nağına doğru, Dağ'ın gölgesindeki vadiye kadar yayıl-
makta olan fani insanlardan büyük hürmet gördü. İnsanlar 
şen Dale kasabasını o dönemde kurdular. Kralları metal 
işçilerimizi çağırır ve becerisi en kıt olanlarımızı dahi bü-
yük ödüllere boğardı. Babalar bize oğullarını çırak alma-
mız için yalvarır ve bize iyi ücret öderlerdi, özellikle de 
asla kendimiz için yetiştirmeye zahmet etmediğimiz yiye-
cek maddeleri cinsinden. Bunlar bizim için her bakımdan 
iyi günlerdi ve en fakirimizin bile harcayacak ve borç ve-
recek parası ve sırf eğlence uğruna güzel şeyleri, hele 
günümüzün dünyasında eşi benzeri bulunmayan fevkala-
de ve büyülü oyuncakları yapmak için zamanı vardı. Böy-
lece büyükbabamın salonları zırhlar, değerli taşlar, oyma-
lar ve kadehlerle doldu; Dale'in oyuncak pazarı da Ku-
zey'in mucizesi haline geldi.  
"Ejderhayı getiren de şüphesiz bu oldu. Bilirsin, ejderha-
lar insanlar, elfler ve cücelerden, bulabildikleri her yerden 
altın ve değerli taşlar çalar ve yağmaladıkları hazinelerini 
ömürlerince korurlar (öldürülmedikleri sürece de neredey-
se sonsuza kadar yaşarlar) üstelik tek bir bronz yüzüğün 
dahi keyfini sürmeden. Aslına bakılırsa, iyi işlenmiş par-
çayı kötü işlenmiş olandan ayıramasalar da genellikle 
piyasadaki değeri hakkında iyi bir fikirleri vardır. Kendi 
başlarına hiçbir şey yapamaz, zırhlarının gevşeyen tek bir 
pulunu bile onaramazlar. O günlerde Kuzey'de pek çok 
ejderha vardı, bir sürü cüce güneye kaçmış veya öldürül-
müşken altın bulmak muhtemelen güçleşiyor, ejderhala-
rın yol açtığı onca yıkımda işleri daha beter bir hale soku-
yordu. Smaug adında, özellikle açgözlü, güçlü ve melun 
bir solucan vardı. Bir gün havalanıp güneye uçtu. İlk duy-
duğumuz Kuzey'den gelen, hortumu andıran bir gürültü 
ve rüzgardan gıcırdayan ve çatırdayan Dağ'daki çam 
ağaçlarıydı. Dışarıda olan bazı cüceler (şanslıymışım ki 
ben onlardan biriydim – o günlerde maceraperest bir deli-
kanlıydım, sürekli ortalarda dolanırdım ve o gün bu saye-
de hayatım kurtuldu) çok uzaklardan bakarak ejderhanın 

alev püskürterek dağımıza yerleştiğini gördük. Ejderha 
sonra yamaçtan indi ve ağaçlığa ulaştığında her şey alev-
lere büründü. Bu esnada Dale'deki tüm çanlar çalmaya 
başlamıştı ve savaşçılar silahlanmaktaydı. Cüceler büyük 
kapılarından dışarı koşturdu ama ejderha orada onları 
bekliyordu. O yönden hiç kimse kaçamadı. Nehir buhar 
olup yükseldi, Dale'in üzerine bir pus çöktü ve ejderha 
sisin içinden gelip savaşçıların çoğunu katletti. O günler-
de fazlasıyla yaygın olan, her zamanki hazin hikâye. Ar-
dından dönüp Ön Kapı'dan içeri girdi ve tüm salonları, 
koridorları, tünelleri, sokakları, kilerleri, malikaneler ve 
geçitleri yağmaladı. Bundan sonra içeride canlı cüce kal-
madı ve ejderha cücelerin tüm servetini ele geçirdi. Muh-
temelen hepsini içerilerde koca bir yığın halinde toplamış-
tır ve üzerinde uyuyordur çünkü ejderhalar böyle yapar. 
Daha sonraları geceleri büyük kapıdan çıkar ve insanları, 
özellikle de genç kızları götürüp yerdi, ta ki Dale harap 
olana ve tüm halkı ölene veya oradan gidene kadar. Ora-
da şimdilerde neler olup bittiğinden emin değilim ama 
kimsenin Dağ'ın Uzun Göl kıyısından daha yakınlarında 
yaşadığını san-mam.  
"Dışarıda yeterli mesafede olanlarımız oturup saklanarak 
sessizce gözyaşı döktük ve Smaug'a lanetler okuduk; 
orada babam ve büyükbabam ucu yanmış sakallarıyla 
beklenmedik bir şekilde bize katıldılar. Pek abus bir halle-
ri vardı ama fazla bir şey söylemediler. Onlara nasıl kaç-
tıklarını sorduğumda, bana dilimi tutmamı ve bir gün za-
manı geldiğinde öğreneceğimi söylediler. Bundan sonra 
oradan uzaklaştık ve hayatımızı farklı diyarlarda, çoğu 
zaman demircilik, hatta kömür madenciliğine tenezzül 
ederek kazandık. Ama çalınmış hazinemizi asla unutma-
dık. Şimdi bile, hayli iyi bir birikim yaptığımızı ve halimiz 
vaktimizin yerinde olduğunu kabul etsem de,"  -Thorin 
burada boynundaki altın zinciri okşadı-  "hâla elimizden 
gelirse onu geri almaya ve Smaug'a ettiğimiz lanetleri 
gerçekleştirmeye niyetimiz var.  
"Babamla büyükbabamın kaçmayı nasıl başardıklarını 
pek çok kez merak etmişimdir. Şimdi anlıyorum ki başka 
kimsenin bilmediği bir Yan Kapı olmalıydı. Görünüşe ba-
kılırsa bir harita çizmişler; ve Gandalf'ın bu haritayı nasıl 
ele geçirdiğini ve haritanın hak sahibi vâris olan zatıma 
nasıl geçmediğini bilmek istiyorum.”—Thorin, Hobbit, 
Beklenmedik Bir Toplantı 
 

Açıklama Tekniği 
“”Hobbit nedir? Sanırım günümüzde hobbitlere biraz tarif 
gerek zira artık nadir bulu- nur ve bize verdikleri isimle 
Büyük Ahali'den sakınır oldular. Yaklaşık yarı boyumuzda 
ve sakallı cücelerden daha küçük, ufak bir halktırlar (veya 
öyleydiler). Hobbitlerin sakalı yoktur. Seninle ben gibi iri 
ve ahmak kimseler, bir buçuk kilometre kůsüdür. Belki 
komşuların saygisını yitirdi ama öteden duyabilecekleri fil 
gürültüsünü andıran seslerle pald küldür yaklaşırken ses-
sizce ve hızla ortadan kaybolmalarına yardım eden ola-
ğan cinsten büyüyü saymazsak, sihirle ilgileri yok dene-
cek kadar azdır. Yağları genellikle karın bôlgesinde top-
lanmıştır; canlı renkler giyerler (başta yeşil ve sarı); ayak 
tabanları köselemsi bir deriyle, ayaklarının üzeri de ge-
nellikle kahverengi olan saçları gibi sık ve kıvırcık tüylerle 
kaplı ol- duğundan ayakkabı giymezler; uzun ve maharetli 
esmer par- makları, güleç çehreleri vardır ve tok, çınlayan 
kahkahalar atarlar, (özellikle de imkân buldukça günde iki 
kez yedikleri) akşam yemeklerinden sonra. Artık öyküye 
devam etmeye yete- cek kadar bilginiz oldu.”—-Hobbit, 
Beklenmeyen Bir Toplantı 

Eserde Kullanılan Anlatım Teknikleri: 
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1.Tek Yüzük: 

 

Yapım Tarihi ve Yeri: 2.Çağ 1600, Hüküm Dağ 

Yaratıcısı: Sauron 

Sahipleri: Sauron 

Taşıyıcıları: Isildur*, Gollum, Bilbo Baggins, Frodo 
Baggins, Samwise Gamgee  

Diğer İsimleri: Yüzük, Hükmeden Yüzük, Isildur’un 
Felaketi  

Üzerinde hiçbir işleme ya da mücevher yoktu. Bo-

yutu taşıyıcısına göre değişirdi.  

Yüzük ilk bakıldığında tamamen düz görünür ama 
ateşle beslenince iç ve dış tarafında yazılar belirir-
di. Yüzüğün üzerindeki yazı Tengwar fontundaydı 
ama Kara Dil’de yazılmıştı: 

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul Ash nazg 
thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. 

(Hepsine hükmedecek tek bir yüzük, hepsini o bu-

lacak, karanlıkta bir araya getirip birbirine bağlaya-

cak.) 

 

*Isildur : Elendil'in büyük oğlu, Numenor'un sular altında kalışı sırasında babası 

ve kardei Anarion'la birlikte kaçtı ve Ortadünya'da Numenorean diyarını kurdu; 

Minas Ithil'in efendisi, Sauron'un parmağından Hüküm Yüzüğü'nü kesip aldı; 

Yüzük parmağından kaydığı zaman Anduin'de Orklar tarafından katledildi.  

 

 

 

2.Glamdring: Düşman Tokmağı (Sindarin) 

 

 

 

 

                         

Birinci Çağ'da elf kralı Turgon* için dövülmüş bir 
kılıç. Birkaç binyıl boyunca sır olduktan sonra bir 
gün, Gri Gandalf ve kafilesi yolları üzerinde karşıla-
rına çıkan ve taşlaşan trollerin mağarasında 
Sting ve Orcrist ile birlikte bu kılıcı buldular ve Gan-
dalf kılıcı kendisi için aldı. Sting ve Orcrist gibi bu 
kılıç da, orklar yaklaştığında mavi mavi parlar. 

Hobbit'te Glamdring ve eşi Orcrist'in, çok güzel kın-
ları olduğundan bahsedilir ve üzerinde Gandalf'ın 
dahi okuyamadığı rünler yazılıdır. Bununla birlikte 
Gandalf rünleri gördüğü zaman derhal fark eder ki 
bu kılıçlar ne bir troll tarafından yapılmıştır ne de bu 
dönemde yaşayan bir demirci tarafından yapılmış-
tır. Daha sonra Ayrıkvadili Elrond rünleri çözer ve 
kılıcın yapılış amacının ve nerede yapıldığını anla-
tır. Kılıç, Gondolin elfleri tarafından Goblin savaşla-
rı için yapılmıştır. Elrond, kılıca "bir zamanlar Gon-
dolin** kralının kullandığı düşman tokmağı" anla-
mında Glamdring adını takar. 

Gandalf, Yüzüklerin Efendisi’nde anlatılan olaylar-
da Glamdring'i kullanmaya devam ediyor. Kesin bir 
şey bilinmese de, kılıcı kendisiyle birlikte Üçüncü 
Çağ'ın sonunda Ölümsüz Diyar***'a götürdüğü söy-
lenebilir. 

Kayıp Öyküler Kitabı’nda, "Tuor ve Gondolin'e Geli-

şi" bölümünde, Turgon'un kılıcından "fildişi bir kının 

içinde beyaz ve altın renkli" olarak bahsediliyor. 

Glamdring, burada isim olarak zikredilmese de bü-

yük ihtimalle aynı kılıç olduğu düşünülebilir. Zi-

ra, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nde anlatı-

lan Birinci Çağ hikâyelerini Tolkien ayrı bir çalışma-

da birleştirmeye karar verdikten sonra söz konusu 

metni kaleme almıştı. 

*Kral Turgon: Bilge olarak anılır; Figolfin’in ikinci oğlu; gizlice Gondolin’e gitme-

den önce Nevrast’ta,Vinyamar’da yaşadı. Ölene dek Gondolin’i yönetti. Earen-

dil’in annesi olan Idril’in babasıdır. 

**Gondolin: “Saklı Kaya”. Kuşatan Dağlar tarafından çevrelenen Kral Tur-

gon’ungizli şehri. 

***Ölümsüz Diyar: Ölümsüz Topraklar, Ainur ve Eldar'ın yaşadığı bir diyardı. 

Alan, Aman kıtası ve Tol Eressëa adasını içeriyordu. Belegaer okyanusu, Ölüm-

süz Toprakları Orta Dünya'nın batı kıyılarından ayırdı. Bu alanda sadece ölüm-

süzler ve yüzük taşıyıcılarının yaşamasına izin verildi.  

YARATICI ÇALIŞMA: İncelenen eserin bir müzeye dönüştürülmesi, müzeye dönüştürülecek 

olan eser ile ilgili müzede hangi materyallerin olacağının listesinin oluşturulması. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindarin&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elf_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turgon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gandalf
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Troll_(Orta_D%C3%BCnya)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sting_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orcrist
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gandalf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayr%C4%B1kvadi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elrond
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gondolin
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCcevherler_Sava%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCcevherler_Sava%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCz%C3%BCklerin_Efendisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%BCms%C3%BCz_Diyar
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kay%C4%B1p_%C3%96yk%C3%BCler_Kitab%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuor&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gondolin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turgon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hobbit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C3%87a%C4%9F
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Ainur
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Eldar
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Aman
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Tol_Eress%C3%ABa
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Belegaer
https://ortadunya.fandom.com/wiki/Orta_D%C3%BCnya
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3. Orcrist: Goblin-keser (Sindarin) 

Orcrist, Gondolin'in Yüksek Elfleri olan Noldor* tara-

fından dövülmüş, ünlü bir kılıçtı. Lakin kim tarafın-

dan taşındığı bilinmemektedir. Muhtemelen Gondo-

lin'in ileri gelen, güçlü bir elf savaşçısı tarafından 

kullanılmıştır.Orklar yaklaştığında bu kılıç da diğer 

ikisi gibi mavi mavi parlar. İsminin manası; Goblin 

Doğrayandı. Goblinler bu kılıca "Isıran" adını tak-

mıştı.  Zira o dönemde Gondolin elfleri, goblin sa-

vaşları için bu kılıç dahil bir çok kılıç dövmüşlerdi. 

Lakin Gondolin düştüğünde, ve muhtemelen de sa-

hibi o sırada öldürüldüğünde, Orcrist dahil bir çok elf 

silahı ve eşyası, goblinler ve ejderhalar tarafından 

yağmalandı. Orcrist binlerce yıl sonra, Erebor krallı-

ğını yeniden ele geçirmek için yola çıkan Dağ Altının 

Kralı Thorin ve kafilesi tarafından, bir trol ininde bu-

lunacak ve bu soylu cüce krala hizmet etmeyi sürdü-

recektir. 

Orcrist, Goblin tünellerinde adına yaraşır şekilde bir 

çok goblin'i doğradı. Lakin Orcrist, son kez savaşta 

kullanılmış oldu. Zira son sahibi olan Erebor Kralı 

Thorin, Orman Diyarı elflerine esir düştüğünde, kral-

ları tarafından kılıca el konuldu. Thorin, Beş Ordular 

Savaş'ında bu kılıç olmadan savaştı ve öldürül-

dü. Thranduil, cüce krala saygısını sunmak 

için Orcrist de onunla beraber mezarına koydu. 

Burada bir parantez açmak istiyorum. Thranduil, kılı-

cı Thorin'in mezarına koyduğuna göre kılıç onunla 

beraberdi. Bu durumda onu kullanmış da olabilir. 

Böyle ise kılıç, son kez soylu bir elf tarafından kulla-

nılmış oldu. Lakin bu konuda kitapta bir bilgi yok. 

Bundan sonra bir düşman yaklaştığında mezarı par-

lamaya başlayacaktı, zira Orcrist gibi bazı elf kılıcı 

ve hançerlerinin özelliklerinde goblin veya orklar gibi 

düşmanlar yaklaştığında parlamak vardır. Böylece 

düşman, bu silahların sahiplerini gafil avlayamazdı.  

* Noldor:"Bilgeler" (ama bilgi sahibi olma anlamında bilge; zeka sahibi veya ses 

hükmüne sahip olma anlamında değil), tekili Noldo. Elflerin üç soyundan biri-

dir. Elf lisanında "derin elfler" anlamına gelir, Elfler arasında demir işciliğinde en 

yetenekli olan soydur.  

 

4.Sting:(arı, örümcek,... iğnesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Çağ'da Gondolin'de yapılmış bir elf bıçağı. 
Hobbit Bilbo Baggins, Cüce Thorin Meşekal-
kan liderliğindeki birkaç cüce ve Büyücü Gandalf ile 
birlikte çıktığı Erebor Serüveni'nde, bir troll inin-
de Glamdring ve Orcrist ile birlikte bu kılıcı buldu. 
Glamdring'i Gandalf, Orcrist'i Thorin ve Sting'i Bilbo 
aldı. Sting, ortalama boydaki bir insan ya da elf için 
bir kama sayılırdı, fakat bir hobbit için Sting bir kılıç 
sayılırdı ve o da kılıç olarak kullandı. Bil-
bo, Kuyutorman'da dev örümceklerle yaptığı savaş-
ta, kılıçtan ötürü bir hayli kayıp veren örümcekler, 
kılıca -kendi iğnelerine atfen- onun stingi tabirini kul-
landılar. Bu kılıç da, birlikte bulunduğu Glamdring ve 
Orcrist gibi orklar yaklaştığında mavi mavi parlar-
dı. Birinci Çağ'da ve özellikle Gondolin'de dövülen- 
kılıçlar, kamalar, vs. savaş aletleri böyle bir özelliğe 
sahipti. 

Bilbo, Yüzük Kardeşliği, Ayrıkvadi'den ayrılmadan 
az önce Sting'i Frodo'ya verdi. Frodo, Cirith Un-
gol geçidinde Gollum'un ihanetine uğrayarak ön-
ce Shelob'a sonra da orklara yakalandığın-
da, Samwise Gamgee, bu kılıçla Frodo'yu kurtardı 
ve sonra silahı Frodo'ya geri verdi. 

Elflerin yapımı her şeyden nefret eden Gollum, 
Sting'den korkmuştu. Hobbit’te, Sting'in Gollum'da 
yol açtığı korkudan dolayı Bilbo Dumanlı Dağlar'da 
Gollum'dan kurtulabildi. Yüzüklerin Efendisi’nde, 
Sting sayesinde Frodo, geçici bir süreliğine de olsa, 
Gollum'u ehlileştirebildi. 

Sting son derece keskin bir kılıçtı. Bilbo bir keresin-

de Ayrıkvadi'de, hiç zorlanmadan, Sting'i tahta bir 

direğe soktu. Moria'da Frodo bir trollü yaraladı. Aynı 

trolle, Gondorlu Boromir kılıcıyla bir hamle yapmış 

fakat hiç zarar verememişti. Shelob'un ininde kay-

bolduklarında, Frodo Shelob'un ağlarını Sting vası-

tasıyla rahatlıkla kesebildi, ağlar Sting'in karşısında 

adeta eriyordu. Halbuki, Samwise aynı ağları kendi 

Höyük kılıcıyla kesmenin neredeyse imkânsız oldu-

ğuna hükmetmişti. 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindarin&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ork_(Orta_D%C3%BCnya)
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=27&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=24&kat=1
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=24&kat=1
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=66&kat=2
https://www.turkcebilgi.com/elf
https://www.turkcebilgi.com/elf
https://www.turkcebilgi.com/elf
https://www.turkcebilgi.com/elf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gondolin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilbo_Baggins
https://tr.wikipedia.org/wiki/Thorin_Me%C5%9Fekalkan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Thorin_Me%C5%9Fekalkan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gandalf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erebor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Glamdring
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orcrist
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elf_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hobbit_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuyutorman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ork_(Orta_D%C3%BCnya)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gondolin
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C3%BCz%C3%BCk_Karde%C5%9Fli%C4%9Fi_(karakterler)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayr%C4%B1kvadi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frodo
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cirith_Ungol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cirith_Ungol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gollum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Shelob
https://tr.wikipedia.org/wiki/Samwise_Gamgee
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hobbit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dumanl%C4%B1_Da%C4%9Flar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCz%C3%BCklerin_Efendisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moria
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Troll_(Orta_D%C3%BCnya)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gondor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Boromir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Shelob
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5.Gandalf’ın Piposu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitaplarda çoğu karakter pipo içmeyi severdi. Shire 

pipo otlarıyla meşhurdu. Gandalf da Shire’da yaptığı 

uzun araştırmalar ve gözlemler sırasında pipo otuna 

başlamış ve onu büyük bir tutkusu haline gelmiş-

tir.  Orta-Dünya’da geçirdiği zaman boyunca sıklıkla 

pipo içerken görülmüş ve bunun kendisine büyük 

keyif verdiği de gözden kaçmamıştır. Kitapta da 

Gandalf’ın pipo içtiği ve dumanıyla değişik şekiller 

yaptığı anlatılmıştır. 

“Thorin'i ayaklarını şömine paravanasına dayamış, 
pipo içerken buldular. Dumandan koca koca halka-
lar üflüyordu ve bunlardan birini nereye gönderirse 
göndersin -bacadan yukarıya veya şömine rafındaki 
saatin arkasına yahut tavanda dönüp durmaya, hal-

ka Gan-
dalf'tan kaça-
cak kadar hız-
lı gidemiyor-
du. Gandalf 
pof! diye kısa 
kil piposundan 
daha küçük 
bir duman hal-
kası üfleyip, 
Thorin'in hal-
kalarının her 
birinin içinden 
geçiriveriyor-
du. Daha son-
ra Gandalf’ın 
duman halka-
sı yeşile dö-
nüşüp geri 
dönerek büyü-
cünün başının 

üstünde asılı duruyordu. Halkalar başının etrafında 
bir bulut halinde birikmişlerdi ve ona loş ışıkta tuhaf 
ve büyülü bir hava katıyordu. Bilbo durup bunları 
izledi -duman halkalarına bayılırdı- ardından sabah 
rüzgâra katıp Tepe'nin ardına gönderdiği duman 
halkalarıyla nasıl gururlandığını düşünüp utançla 
kızardı.”(Hobbit syf.31) 

6.Gandalf’ın Asası: 

“...asa taşıyan ihtiyar bir adamdı. Bu adamın sivri 
uçlu mavi bir şapkası, uzun, gri bir pelerini, uzun, 
gümüş rengi boyun atkısının üzerinden sarkan ak 
sakalı ve kocaman siyah çizmeleri vardı.”(Hobbit 
syf.22) 

Bütün büyücüler gibi Gandalf da bir asa taşırdı. Bu-
nun bazı özel güçleri kullanabilmek için gerekli olup 
olmadığı asla açıklanmamıştır. Yine de asa bazı za-
manlarda gücünün odak ya da çıkış noktası olarak 
görülmüştür (ışık yayması gibi). Büyü yapabilmesin-
de asanın kendisine ne kadar yardımcı olduğu tam 
olarak bilinmez fakat Solucandil’in Edoras’a girerken 
Gandalf’ın asasını yanında getirmesini önlemeye 
çalışması dikkat çekicidir. Sanki asa olmadan Gan-
dalf’ın güçleri sınırlı olacakmış gibi bir izlenime sa-
hiptir. Bu bilgi belki de kendisine Saruman tarafın-
dan iletilmişti.   
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7.Taşlaşmış Troller: 

Troller Orta Dünya'da yaşayan büyük ve korkunç ve ge-

nelde akılsız olan yaratıklardır. Trollerin bazıları konuşa-

bilir ki Bilbo Baggins'in Yanlız Dağ'a olan yolculuğunda 

Trolbükü'nde karşılarına çıkan 3 trolün konuştuğu bilinir. 

Güneş ışığına çıktıklarında ki Gandalf'ın onları kandırması 

sayesinde olmuştur Hobbit kitabında da anlatıldığı gibi 

taşa dönmüşlerdir.  

Bu olay Hobbit'te şöyle anlatılır; 

“Tam o sırada Gandalf geri döndü. Ama kimse onu gör-

medi. Troller cüceleri sonra yemek üzere kızartmaya yeni 

karar vermişti -bu Bert'in kararıydı ve uzun süre tartıştık-

tan sonra hepsi bunda hemfikir olmuştu. 

"Onları şimdi gızartmah olmaz, bütün gece sürer," dedi 

bir ses. Bert bunun William'ın sesi olduğunu sandı. 

"Tartışmayı baştan başlatma, Bill," dedi, "yoksa harbiden 

de bütün gece sürer." 

"Kim tartışiyi ki?" dedi konuşanın Bert olduğunu sanan 

William. 

"Sen yalancının birisin," dedi William ve böylece tartışma 

yeni baştan başladı. Sonunda cüceleri kıyma yapıp haşla-

maya karar verdiler. Bu yüzden kocamam, siyah bir ten-

cere aldılar ve bıçaklarını çıkardılar. 

"Onları haşlamah olmas! Suyumuz yoh, guyu da çok 

uzakta," dedi bir ses. Bert ile William sesin Tom'a aait 

olduğunu sandılar. 

"Kapa çeneni!" dediler, "yoksa işi hiç bitiremeyüz. 

Tek laf daha edersen de suyu gendün getürürsün." 

"Asıl sen çeneni kapa!" dedi konuşanın William oldu-

ğunu sanan Tom. "Senden başka kim kavga ediyor, 

acaba." 

"Dangalak” dedi William. 

"Sensin dangalak!" dedi Tom. 

Tartışma böylece yeni baştan başladı ve eskisinden de 

hararetle sürüp gitti, ta ki çuvalların üstüne teker teker 

oturup cüceleri ezmeye ve bir dahaki sefere haşlamaya 

karar vermelerine dek. 

"Önce kimin üstüne oturacaz?" dedi ses. 

"En önce sonuncunun üzerine oturmak en iyisi," dedi, 

gözü Thorin tarafından hasar görmüş olan Bert. Konuşa-

nın Tom olduğunu sanıyordu. 

"Kandi kendine konuşma!" dedi Tom. "Ama sen sonuncu-

nun üstüne oturmak istiyosan otur. O hangisi?" 

"Sarı çoraplı olan," dedi Bert. 

"Saçma, gri çoraplı olan," dedi William'ınkine benzer bir 

ses. 

"Sarı olduğuna emündüm," dedi Bert. 

"Sarıydı," dedi William. 

"O zaman ne diye gri didin?" dedi Bert. 

"Ben dimedim. Tom dedi." 

"Ben dimedim!" dedi Tom. "Sen didin." 

"İkiye karşı bir, kapa çeneni!" dedi Bert. 

"Sen kimle konuşuyon?" dedi William. 

"Hemen kes şunu!" dedi Tom ile Bert bir ağızdan. "Gece 

geçiyi, şafak erken sökiyi. Yapalım şunu!" 

"Şafak alsın hepinizi de taş olasınız! dedi William'ınkini 

andıran bir ses. Ama William'ın sesi değildi. Zira tam o 

anda ışık tepeyi aştı ve dallar şiddetle titredi. William 

başka hiçbir şey söylemedi, durduğu yerde taşa dönüş-

müştü çünkü; Bert ile Tom da ona bakarken kaya gibi 

dikilmekteydi. 

... 

"Mükemmel!" dedi Gandalf, bir ağacın arkasından çıkıp,

…”       

(Hobbit syf.60-62) 
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8.Çıkın Çıkmazı Maket/Krokisi: 

“Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı.Solucan 

kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla do-

lu,iğrenç,pis,ıslak bir oyuk değil, oturacak veya ye-

mek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir 

oyuk da değil: Bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor 

demekti. “(Hobbit syf.19) 

Tepe’nin kenarına inşa edilmiş, Batı-Dirhem’deki en 

geniş Hobbit evlerinden birisidir. Uzun bir süre Bag-

ginsler bu evde yaşamışlar, daha sonra Samwise 

Gamgee’nin ailesi olan Bahçıvanlar burada ikamet 

etmeye başlamışlardır.  

 

Yeşile boyanmış yuvarlak ve tam ortasında parlak 

pirinçten bir kolu olan bir kapısı vardır. Kapı, içeri 

girildiğinde tüneli andıran, boru şekilli bir hole açılır. 

Bu tünel, duvarları lambrili, zemini karolar ve halılar-

la örtülü, cilalı koltukları olan son derece rahat bir 

tüneldir. Dönerek ilerleyen tünel, Tepe’nin yan cep-

hesine pek de düzgün olmayan bir tarzda açılır. Tü-

nelin içerisinde yatak odaları, banyolar, mahzenler, 

kilerler, gardıroplar, mutfaklar, yemek odaları gibi 

pek çok küçük oda vardır. Girişte sol taraftaki odala-

rın bahçeye ve ilerisindeki nehre doğru inen çayırla-

ra bakan, derin ve yuvarlak pencereleri vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Bilbo’ya verilen sözleşme: 
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10.Ayrıkvadi Resmi:”İmladris” 

Ayrıkvadi, bir vadi ve bu vadide kurulan aynı isim-
deki krallık. 

Ayrıkvadi, Elrond'un hükümdarlığında varlık göste-

ren ve Üçüncü Çağ'da Orta Dünya elflerinin hüküm 

sürdüğü sayılı bölgelerden biriydi. Pek çok tarihi bil-

ginin ve ırksal bilgilerin bulunduğu Ayrıkvadi, barışın 

ve güzelliğin hat safhada olduğu bir bölgeydi. 

 

 

 

 

 

 

11.Thror’un Haritası: 

Dağ Altı Kralı Thror tarafından, Smaug tarafından 

sürülmüşken yapılmış olan harita. Cüceler arası bir 

gelenek uyarınca, doğu yönü üstte çizilmiş olan ha-

ritada, Erebor'un yalnız dağ'ı, ondan doğan koşan 

nehir ve çevre topraklar gösterilmiştir.  

 

“... ‘Fark etmediğiniz bir nokta var,’ dedi büyücü, ‘o 

da gizli giriş kapısı. Batı cephesinde șu rünü ve di-

ğer rünlerden ona işaret eden eli görüyor musunuz? 

Bu, Alt Salonlara giden, gizli bir girişi gösteriyor.’  

‘Belki bir zamanlar gizliydi,’ dedi Thorin, ‘ama hala 

gizli olduğunu nerden bileceğiz? Yaşlı Smaug orada 

o kadar uzun zamandır yaşıyor ki, o mağaralar hak-

kında bilinecek her şeyi öğrenmiştir.’  

 ‘Öğrenmiş olabilir—ama uzun yıllardır kullanmış 

olamaz.’ 

‘Neden?’  

‘Çok küçük de ondan. Rünlerde, 'Kapı bir buçuk 

metre ve üç kişinin yan yana geçebileceği genişlik-

te’…’ “ (Hobbit syf. 38-39) 

 

Ayrıca dağ'ın gizli girişinden ve gizli kapısının açıl-

ma yöntemine dair üstünde ay harfleriyle yazılmış 

gizli bir mesaj içeriyordu. 

“ ‘Ay harfleri rün harflerdir ama onları göremezsin,’ 

dedi Elrond, ‘doğrudan bakarak değil. Sadece ay 

ışığına tutularak görülebilirler ve dahası, en hünerli 

görmek için ayın harflerin yazıldığı günkü şekil ve 

mevsimde olması gerekir. Dostlarınızın da söyleye-

ceği gibi, cüceler harfleri gümüş kalemlerle yazmış-

lar. Bunlar uzun zaman önce ayın hilal olduğu bir 

yaz dönümü arifesinde yazılmış olmalı’  

*** 

‘Ardıçkuşu kapıyı çaldığında, gri taşın yanında du-

run," diye okudu Elrond, "ve güneş batarken Durin 

Günü'nün son ışığı anahtar deliginde parlayacak.’ 

“(Hobbit syf.73) 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Elrond
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_D%C3%BCnya
https://eksisozluk.com/?q=da%c4%9f
https://eksisozluk.com/?q=thror
https://eksisozluk.com/?q=smaug
https://eksisozluk.com/?q=erebor
https://eksisozluk.com/?q=yaln%c4%b1z+da%c4%9f
https://eksisozluk.com/?q=ko%c5%9fan+nehir
https://eksisozluk.com/?q=ko%c5%9fan+nehir
https://eksisozluk.com/?q=da%c4%9f
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12.Erebor’un Anahtarı: 

Erebor’un gizli kapısını açan anahtardır. 

Kitapta şöyle anlatılmaktadır: 

“ "Aynı zamanda," diye devam etti Gandalf, 

"haritaya bir anahtarın, ufak ve ilginç bir anahtarın 

eşlik ettiğini söylemeyi unuttum. Işte burada!" dedi 

ve Thorin'e uzun bir sapı ve gümüşten yapılma girift 

kilit dilleri olan bir anahtar uzattı. “Onu iyi sak-

la!”…”(Hobbit syf. 39-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Dumanlı Dağlar Şiiri/Şarkısı: 

Cüceler Bilbo’nun evinde toplandıklarında bu şarkıyı 

söylemişlerdir.  

“Karanlık tüm odayı doldurdu, ateş sönüp gitti, göl-

geler kayboldu, onlar yine de çalmayı bırakmadılar. 

Derken önce biri, sonra diğeri çalgılarına sesleriyle, 

cücelerin kadim yuvalarının derin mekânlarında işiti-

len tok sesleriyle eşlik etmeye başladılar: Aşağıdaki 

dizeler şarkılarının bir kısmını andırır, şayet müzik 

olmadan şarkılarına benzemesi mümkünse. 

 

‘Soğuk, dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara  De-

rin zindanlarla kadim mağaralara                                   

Yola düşmeli gün ağarmadan, varmak için oralara    

Efsunlu, soluk altını aramak uğruna.  

Eskinin cücelerinin kudretli büyüleri                          

Çekiçler inerken çınlayan çanlar örneği                    

Derin mekânlarda, uyuyan karanlık şeylerin arasında                                                                          

Bozkırların altındaki ıssız salonlarda.  

Kadim kral ile elf lordunun hesabına                         

Hazineler dolusu altını orada                                    

Nakşedip işlediler ve hapsettiler nuru                        

Kılıcın kabzasını donatan kıymetli taşlara 

Çiçek çiçek yıldızları takıp gümüş gerdanlıklara       

Astılar ejderin harını taçlara                                      

Ördüler telkâriye şavkını                                           

Ayın ve güneşin.                                                       

Soğuk, dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara      

Derin zindanlarla kadim mağaralara                              

Yola düşmeli gün ağarmadan, varmak için oralara           

Hafızalardan silinmiş altınımıza sahip çıkmak uğruna.  

Orada kendilerine kadehler ile                                   

Altından harplar işlediler; hiçbir insanın ayak basmadı-

ğı o yerde                                                                    

Uzun zaman yaşadılar, nice şarkı söyleyerek           

Gitmeden ne insanlar ne elflerin kulağına.  

Çamlar yücelerde kükredi                                          

Yeller gecede uğuldadı.                                             

Kıpkızıl ateşin alazları yayıldı ve                               

Tutuşan ağaçlar meşaleler misali aydınlattı ortalığı.  

Çanlar çalıyordu vadide                                             

İnsanlar başlarını göğe kaldırdı soluk yüzlerle;         

Ejderhanın gazabı yangından da yaman                          

Yerle bir etti kuleleriyle narin evlerini.                      

Ayın altında dumanları tüterken dağın;                     

Cüceler işitti ayak seslerini kıyametin.                             

Salonlarından kaçıp ölümlerine koştular                  

Düştüler ayaklarının altına, ayın altında.  

Yavuz, sisli dağların ardındaki ırak diyarlara            

Derin zindanlarla kadim mağaralara 

Yola düşmeli gün ağarmadan, varmak için oralara 

Harplarımızla altınımızı ondan geri almaya!’ ”(Hobbit 

syf.32-34) 

14.Arkentaşı: 

Arkentaşı, Dağ'ın Kalbi olarak da bilinen, yıldız gibi parla-

yan, olağanüstü güzellikte büyük bir mücevher parçasıdır. 

 

Arkentaşı, üçüncü çağın 

2000'li yılların-

da, Erebor'un kurucusu 

ve ilk kralı olan Thráin 

tarafından, Yalnız Dağın 

derinliklerinde bulunmuş-

tur. Erebor'un madenci 

cüceleri dağın altına ka-

dar ilerlemiş, en ücra, 

karanlık yerleri bile kaz-

maya başlamışlardı; işte 

taş da o zaman keşfedildi. 

 

Thráin'in oğlu Birinci Tho-

rin, Arkentaşını Gri Dağla-

ra götürdü. Bir süre Mora'da kalan taş, Thror'un Erebor 

tahtına oturması ile, yeniden Erebor'a geri getirildi. Ejder-

ha Smaug dağa saldırıp, cücelerin hazinelerini ele geçir-

diğinde, Arkentaşı da onun ganimetleri arasında yerini 

almıştı. 

http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=41&kat=3
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=99&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=96&kat=2
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15.Kara Ok: 

"Ok!" dedi Bard. "Kara ok! Seni sona sakladım Beni 

hiç yarı yolda bırakmadın ve seni her zaman geri 

alabildim. Sen bana babamdan kaldın, ona da eski-

lerden. Dağaltı'nın gerçek kralının ocaklarından gel-

dinse şayet, şimdi git ve yolun açık olsun"(Hobbit 

syf.279) 

 
Kara Ok, Dale Efendilerinden kalma güçlü ve siyah 
bir oktu. Diğer oklara benzemezdi. Erebor cüceleri-
nin işçiliği ile dövülmüş, ejderhaları öldürebilecek 
güçte bir oktu. 

Bu oku kullanan son kişi Dale'nin son Efendi-
si Girion idi. Dale, Smaug tarafından yok edilince, 
kalan tek bir ok da oğluna, ondan da Bard'a geçmişti 
Yıllar sonra Thorin ve kafilesi, anavatanları Erebor'u 
yeniden almaya ve ejderhayı öldürmeye geldiklerin-
de, Smaug Esgeroth insanlarına saldırdı Bard, ardı 
ardına oklarını gönderdi ama nafile idi. Sonunda Da-
le yerleşkesinden olan bir ardıç kuşu gelip, Bard'a 
ejderhanın zayıf noktasını haber etti 

Bard için bu, sadece tek imkanlık bir atıştı. Bu yüz-
den de en iyi okunu, en sona saklamıştı; Kara Ok! 
Okunu kullanan Bard başarılı oldu ve ejderhayı öl-
dürdü. 
 
Bard'ın oku atmadan önce kurduğu cümlelerden 
onun, oku daha önceleri de kullandığı anlaşılmakta-
dır, lakin nerede ve ne zaman ne için bilgi sahibi de-
ğiliz. İyi bir işçiliği dışında okun sihirli bir özelliği bi-
linmese de Bard'a göre bu okun her daim sahibine 
geri dönme özelliği vardır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.Durin’in Soy Ağacı Duvar Halısı: 
 

 
Ölümsüz Durin, İlk Çağ'da yaşayan ve cücelerin ye-
di atasından en bilinenidir. Üçüncü Çağ'da cücelerin 
hayattaki tek topluluğuna kendisine atfen Durin'in 
Halkı denmiştir. Aynı zamanda Khazad-dûm'un ku-
rucusudur ve cücelere tüm zanaatkarlıklarını öğre-
ten cücedir Bütün cüce soyları yok olurken ya da 
karanlığa hapsolurken o kendi soyunu çok iyi koru-
muştur. Çok uzun süre yaşadığı için Durin'e Ölüm-
süz denirdi. 

Halkı onun bir gün yaşama döneceğine inanır ve 
onun adına bir sürü heykeller dikmişlerdir. Dünyaya 
gelmiş geçmiş en cesur,en bilge ve en güçlü cüce 
olduğu söylenir 

http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=76&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=81&kat=3
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=41&kat=3
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=48&kat=5
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=48&kat=5
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=86&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=96&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=27&kat=2
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=94&kat=5
http://www.akdivan.com/tr/icerik.aspx?&hbr=82&kat=3
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1.Thorin 
 
Film: Thorin Meşekalkan karakteri  havalı, aksi, ka-
ba ve diğer cücelere benzemiyor. 
 
Kitap: tam tersidir. Oldukça kibar biridir. Diğer cüce-
lere benzemektedir. 
 
2. Bilbo 
 
Film: Bilbo filmde beceriksiz, pısırık ve huysuz ola-
rak beyaz perdeye aktarılmıştır. Hep sızlanır, diğer-

lerine yük olur ve işe yaramaz 
ve film daha çok cüceler odak-
lıdır. 
 
Kitap: Bilbo çok daha cesur ve 
güçlü hareketler yapar, yüzüğü 
takarak dev örümceklerin akıl-
larını karıştırır ve onları sağa 
sola çekerek arkadaşlarından 
uzaklaştırarak hepsini tek tek 
kendi dövüşerek, minik hançe-
rini sallayarak öldürür. 
 

3.Bilbo’nun Kılıcı 
 
Film: Trollerin mağarasında Orcrist, Glamdring ile 
birlikte Sting’i bulup Bilbo’ya veriyor. 

Kitap: Bilbo kılıcı bir deri kılıfın içinde kendisi bulur 
ve alır. 
 
4. Bilbo’nun kafileye yetişmesi 
 
Film: Bilbo kafile Hobbitköy’den ayrılırken onlara 
yetişir  

Kitap: Tam saatinde onlara Yeşil Ejderha Hanı’nda 
katılır 
 

5. Cücelerin Çıkın Çıkmazı’na gelişi 
 
Film: Dwalin ilk gelendir, onu Balin, Fili ve Kili izler, 
ve sonrasında Gandalf cücelerin geri kalanıyla birlik-
te gelir, Thorin akşamın ilerleyen saatlerinde gelir. 

Kitap:  Dwalin’den sonra; Bali, Fili ve Kili gelir, onla-
rın peşi sıra Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloin’den oluşan 
grup gelir; ve son olarak Bofur, Bombur, Thorin ve 
Gandalf da onlara katılır. Filmde kitapta olduğu gibi 
kapının açılmasıyla cüceler içer üst üste düşer ama 
Thorin bundan sonra gelir ancak kitapta Thorin de 
onların arasındadır ve cücelerin en altında kalmıştır. 
 
6. Cücelerin görünüşü 
 
Film: Bilbo’nun kapısına gelen cüceler başlıksız, 
sakalları normal, insan renklerinde ve kıyafetleri ko-
yu veya mat renklerde.  

Kitap:Cüceler Çıkınçıkmazına geldiklerinde şu şe-
kilde tasvir edilmişlerdir: Dwalin mavi sakallı ve koyu 
yeşil bir başlığı var. Balin beyaz sakallı ve kırmızı bir 
başlığı var. Kili ve Fili’nin ikisinde de sarı sakal ve 
mavi başlık var. Dori , Nori , Ori, Oin ve Gloin’de iki 
mor başlık, bir gri başlık, bir kahverengi ve bir beyaz 
başlık var. Bifur, Bofur ve Bombur’un iki sarı başlığı 
ve soluk yeşil bir başlığı var. Thorin’in ise uzun gü-
müş püskülü olan gökyüzü mavisi bir başlığı var.  

Kitap ile Film Arasındaki Farklar 
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7. Kontrat 
 
Film: Thorin ve cüceler Bilbo’ya hırsızlık servisi için 
uzunca bir kontrat veriyorlar. 

Kitap: Thorin ve grubu Bilbo’ya kendi not kağıtların-
dan birine yazılmış, iki paragraflık, örtünün üzerin-
deki saatin altına bırakılmış bir not bırakıyor. 
 
8.Bilbo’nun apar topar gidişi 
 
Film: Bilbo, Thorin ve grubuna katılmaya koşturur-
ken sırtında bir çanta var. 

Kitap: Bilbo yanına bir mendil bile almadan yola çı-
kıyor. 
 
9.Cücelerin iddiaya girmesi 
 
Film: Hobbiton’dan ayrılırlarken Bilbo, cücelerin 
Gandalf ile Bilbo’nun onlara katılıp katılmayacağı 
üzerine iddiaya girdiklerini öğrenir. 

 

Kitap: Böyle bir bölüm yok. 
 
 
 
 
 
 

10. Gandalf’ın ayrılması 
 
Film: Yağmura karşı sığındıkları bir sırada Gandalf, 
Thorin ile tartışır ve ayrılır. 

Kitap: Yağmurda ilerledikleri bir sırada Gandalf fark 
edilmeden ayrılıyor. 
 
11. Cücelerin trollerden kurtarılışı 
Film: Troller cüceleri yakalayıp çubukta kızartırken 
Bilbo Gandalf’ın yaklaştığını görür. Bilbo cüce pişir-
me tarifiyle trollerin dikkatini dağıtır. Sonra Gandalf 
büyük bir taşın üzerinde belirir ve asasını yere vurur 
ve trolleri taşa çeviren güneş ışığını peydahlar. Gan-
dalf Bilbo’yu zaman kazandığı için över. 

Kitap: Gandalf trollerin seslerini taklit ederek onların 
tartışmasını ve zamanı unutmalarını sağlar, böylece 
troller güneşin doğduğunu fark etmez ve taşa dönü-
şürler. 
 
12.Radagast 
 
Film: Radagast gelir ve kafileyle buluşur ve ondn 
önce Radagast’ın evi ve Kuytuormnda dolaşması 
gösterilir 

Kitap: Sadece bir 
cümlede adı geç-
mektedir, herhangi 
bir şekilde karşı-
mıza çıkmaz. 
 

Film: Radagast’ın Mirkwood’u ele geçiren karanlığı 
araştırması onu Ölüm Büyücüsü ile karşılaştığı Dol 
Guldor’a götürür.  
 
Kitap: Gandalf’ın Ölüm Büyücüsünden defalarca 
bahsetmesine rağmen Hobbit’te bir hiçbir karekterin 
karşılaşmasından bahsedilmiyor ve görünüşü tasvir 
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12. Gandalf’ın ölümbüyücüsünü duyması 
 
Film: Gandalf, Radagast’ın Ölüm Büyücüsü hikaye-
sini anlatmasıyla ilk kez bu düşmanı duymuş oluyor. 

Kitap: Gandalf daha önce Ölüm Büyücüsünün zin-
danında bulunmuştu. Oradayken ona Erebor’un ha-
ritasını ve anahtarını veren Thorin’in babası Thain’i 
buluyor. 
 
13.Azog 
 
Film: Dinlendikleri bir sırada Balin Bilbo’ya Thorin 
ve diğer cücelerin, Smaug’un onları Erebor’dan ko-
valamasının ardından, Moria’yı ele geçirme dene-
melerini anlatıyor. Geçmişi anlatan bir dizi sahnede 
Thorin Moria orklarının şefi olan, büyük albino bir 
ork olan Azog ile dövüşür ve kolunu keser. Azog 
intikam istiyor ve filmin ilerleyen dakikaları içerisinde 
karşımıza sıkça çıkan, güçlü bir düşman hâline geli-
yor.  

Kitap: Azog, Azanulbizar Savaşı’nda ölüyor. 
Azog’un oğlu Bolg Hobbit kitabında ortaya çıkıyor 
ama Beş Ordular Savaşı’nın sonunda, hikayenin 
sonuç kısmında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Fimbul 
 
Film: Fimbul Azog’un usta avcılarından. Emrinde 
dev kurt yaratıklarının eğerinden kurbanlarının izleri-
ni süren bir warg binicileri sürüsü var. Fimbul Thorin 
ve grubunun kokusunu alıyor ve onları Yalnız Dağ’a 
varmadan yakalıyor. 

Kitap: Fimbul diye bir karakter yok, Thorin ve gru-
bunu kovalayan bir warg binicileri sürüsü de yok. 
 
 
15. Cücelerin silahları 
 
Film: Thorin ve gruptaki diğer cüceleri çeşit çeşit 
silahları var: baltalar, çekiçler, kılıçlar ve yaylar. 

Kitap: Birkaç bıçak dışında cücelerin taşıdıkları si-
lahlar; Thorin’in troll hazinesinden aldığı Orcrist 
isimli kılıcı ve hikâyenin ilerleyen kısımlarında 
Beorn’un verdiği yaylardır. 
 
16. Elf savaşçıları 
 
Film: Thorin ve grubu Rivendell’e vardıklarında, 
Thorin’i takip eden orkların büyük bir kısmını katle-
den biniciler tarafından çembere alınırlar. 

 
Kitap: Rivendell’e girdiklerinde Thorin ve grubunu 
şarkı söyleyen ve gülüşen elfler tarafından karşıla-
nırlar. 
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17. Ak Divan 
 
Film: Saruman ve Galadriel Ayrıkvadi’ye gelmişler 
ve Ak divan kurulmuştur. Divanda ölüm büyücüsü 
ve cücelerin seferi tartışılır. 

 

Kitapa: Kitapta bu konuda herhangi bir şey yazılma-
mıştır. 
 
18.Cücelerin Şarkısı 
 
Film: Filmde cüceler sadece seslerini kullanarak 
şarkı söylerler. 

Kitap: Cüceler enstürmanlar eşliğinde şarkı söyler 
 
“"Şimdi biraz müzik!" dedi Thorin. "Çalgıları çıkarın!" 
Kili'yle Fili çantalarına koşup küçük kemanlar getirdi-
ler; Dori, Nori ve Ori paltolarının içinden flütler bulup 
çıkardılar; Bombur koridordan bir davul getirdi; Bifur 
ile Bofur da dışarı çıktılar ve bastonların arasına bı-
raktıkları klarnetlerle birlikte döndüler. Dwalin ile Ba-
lin: "Affedersiniz, benimkini verandada bıraktım!" 
dediler. "Benimkini de getiriverin!" dedi Thorin, Ken-
di boylarında viyolaları ve Thorin'in yeşil bir beze 
sarılı harpı ile birlikte döndüler. Bu, altından, güzel-
ler güzeli bir harptı ve Thorin'in harpın tellerine do-
kunmasıyla hep birlikte çalmaya başladıkları müzik 
öyle tatlıydı ki, Bilbo her şeyi unuttu ve yaban meh-
tapların şavkıyla aydınlanan, Nehir'in ötesinde ve 
ırağında ve Tepe'nin altındaki hobbit kovuğundan 
çok uzaklardaki karanlık diyarlara uçuverdi.” —
Hobbit, Beklenmedik Bir Toplantı 
 
 
 
 
 

19.Tauriel 
 
Film: Kuytuorman’ın Orman-Elf’i ve Thranduil’in Elf 
Gardiyanlarının kaptanı olan Tauirel, filmde 13 cü-
ceden biri olan Kili ile birbirlerine karşı aşk beslerler 
ve Tauirel Kili için Elfleri bırakıp ona yardım etmeye 
gider.  

Kitap: Fakat aslında Tauirel kitaplarda hiç yok bile. 
Tolkien böyle bir karakteri hiç düşünmemiş ve kitap-
lardan hatta yazılarından herhangi birine dahi koy-
mamıştır.  
 
20. Legolas 
 
Film: Legolas filmde neredeyse başrol gibi rol oyna-
yıp son savaşta Azog’un oğlu Bolg’u öldürdü. 

Kitap: Legolas Elf Kralı’nın oğlu olsa da Hobbit kita-
bında bahsedilmemektedir 
 
21. Arkentaşı 
 
Film: Filmde yolculuğun en başından itibaren dağ-
daki ana hazinenin Arkentaşı olduğu belirtilip amaç 
onu çalmaktır. 

 

Kitap: Bilbo bu taşı rastgele görüyor ve çok etkilen-
diği için cücelere söylemeyerek kendine saklamak 
istiyor.  
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21. Bard 
 
Film: Bard Göl Kenti’ndeki fakir ve isyankar bir ka-
yıkçdır. 

 

Kitap: Bard’ ın bir yüzbaşı olduğu söyleniyor. Hatta 
ejderhayı vurduğu kara ok türünün son örneği değil, 
kasabada bulunan birçok örneğinden birisidir.  
 
22.Elf Şöleni 
 
Film: Filmde bahsedilmiyor 

 
Kitap: Kafile patikada ilerlerken ateş ve ziyafeti gö-
rüp gidiyorlar ama ışık bir anda sönüyor ve bu 3 kez 
tekrarlanıyor. 
 
23. Erebor’da yaşananlar 
 
Film: ilk başta Bilbo gider daha sonra ejderha uya-
nınca cüceler de girer ve Smaug ile mücadele eder-
ler. Ardından Smaug Göl Kasabasına saldırır ve Ok-
çu Okçu Bard tarafından öldürülür. 

 

Kitap: İlk önce Bilbo gider ve bir kase altın çalar. 
Buna hiddetlenen Smaug uyanıp yakıp yıkar. Daha-
sonra 2.kez giden Bilbo ile karşılaşır ve konuşurlar. 
Kendini Fıçıya Binen olarak tanıtan Bilbo yüzünden 
Smaug Göl Kasabasının onlara yarım ettiğini anlar 
ve Göl Kasabasına saldırır ama Okçu Okçu Bard 
tarafından öldürülür. 
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• Ortadunya.com 
• Akdivan.com 
• Vikipedi.org 
• Kayıprıhtım.com 
• Ortadunya.fandom.com 
• Wannart.com 
• Thronering.com 
• Sosyokultur.com 

 
 

Kaynakça 
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