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1895'in başlarında iklimin getirdiği rahatsızlıklar yüzünden annesi Mabel ve küçük 
erkek kardeş Hilary ile birlikte İgiltere'ye döndü. Babası Arthur'un ateşi 
romatizmadan ölümünden sonra aile Birmingham yakınlarındaki Sarehole'a 
yerleşcekti. Bu güzel kırsal bölgenin genç Ronald üzerindeki etkisi büyüktü ki bu 
etki daha sonraki yazı ve çizilerinde görülebilir. Mabel, 1904 yılında öldü ve 
çocuklar Birmingham'da bir rahip olan Francis Morgan'ın gözetimine bırakıldı. 
 
King Edward's School'da eğtim görmeye başayan Ronald'ın dil üzerine büyük 
yeteneğ ve merakı vardı. Eski Gal ve Fin dilleri üzerine eğtim görürken, zamanla 
kendi Elf dillerini de yaratmaya başamışı. 1914'de I. Dünya Savaş patlak 
verdiğnde Oxford'ta üniversite son sınıftaydı ve ertesi yıl İgiliz Dili ve 
Edebiyatından birincilikle mezun olup teğen olarak orduya katıldı. 1916 
Haziranında Fransa'ya gemiyle gönderilmelerinden önce çocukluk aşı Edith Bratt 
ile evlendi; dört çocuk sahibi olacaklardı. En yakın üç arkadaşndan ikisinin öldüğ 
Somme Savaş'na katıldı. Yılın sonlarına doğu hastalanarak İgiltere'ye geri 
gönderildi. Savaşn ardından Oxford'da Anglo-Sakson Profesörlüğ yaparak 
çalışalarını akademisyen olarak sürdürdü. Anglo-Sakson (1925-45), İgiliz 
(1945-59) dili ve edebiyatı dersleri verdi. Zamanla dünyanın en önemli 
dilbilimcilerinden biri haline gelecekti. Ana ilgisi İgiltere'nin Ortabatı topraklarının 
yazın ve dilbilgisi geleneğ üzerineydi. Edebiyat tarihiyle ilgili araşırmaları 
arasında, E. V. Gordon ile birlikte yazdığ S ir Gawain and the Green Knight (1925) 
ve Beowulf: The Monsters and tbe Critics (1936) sayılabilir. Tolkien, Yüzüklerin 
Efendisi (1954-55) adlı üçlemesini üniversitede öğenciyken yazmaya başamışı. Bu 
yapıt üzerinde çalışrken çocukları için yazdığ Hobbit (1937), üçlemeye 
girişniteliğndedir ki eserin ulaşığ başrı yazarını bile şşrtacaktı. Emekliye ayrılıp 
Edith ile birlikte Bournemouth'a yerleşi ama karısının 1971'deki ölümünden sonra 
Oxford'a döndü. Kısa bir hastalığn ardından 1973'de öldü. ölümünün ardından 
yarım kalmışeserleri, notları ve defterleri taranarak, oğu Christopher Tolkien 
tarafından yayına hazırlanarak basıldı. 
 
 
Türkçe'de J.R.R. Tolkien: 
 
AltıkırkbeşYayın : Hobbit(l996); Masallar (Büyük Wootton'lu Demirci, Ham'li 
Çiftçi Giles, Niggle'ın Yaprakları] 1998); Peri Masalları Üzerine 
(1999);Silmarillion (1999) Metis Yayınları: Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşiğ; 
İi Kule; Kralın Dönüş. 



 
kişsel toplantı notları... 1.1 
 
"bırakırım anla biraz..' 
 
bana kapıya doğu üç adım ver, beni bir daha hiç görmeyeceksin -- 1: gece. 
fazlasıyla yorgunluk, layıkıyla sıkıntı, küçük, öfkeli düşncelerin peşpeş sıralandığ, 
öksürükle duraksayan yürüyüşer, her şyin yok olduğ; görünebilecek her imgenin, 
enisvari kösnül bir örtünün altından hafif hafif kıpırdandığ rüzgârsız yaz gecesi, 
köpeğn saldırısına uğayan kedinin sırtında iki, boğzının altında bir dişizi, sol göz 
nerdeyse iptal. en yakın ağaç, görüşmesafesinin ötesinde, dördüncü çağ insanların 
egemenliğ, bitişeğisine girmiş sığnılacak ev sayısı geometrik olarak azalıyor, en 
uzaktakine gitmeli ki, yorgunluk ucuna erişin, uzun süredir uzak durulan gece 
vapurları, sert, bayat çay, yanında kalın derili gergin adamlar, kötü kullanımdan 
yıpranmışbaşörtülü kadınlar, sürtünen lastik sesi. büyük, eskimişlastiklere basan 
asyalı çocuklar, bir kez daha karanlıktaki avrupa'ya sızıyor, gece avrupası. 
boşbalıkçı tezgâhı, hızla rıhtımdan uzaklaş ıssızta büzüşp sokağ 
dönüşüşbir caddeye çık. tanımadığn yerlere yürü. kenara bırakılmışeski bir koltuk, 
karanlık sokağ hükmetmekten vazgeçmişhayalet kralın tahtı gibi; cılız bir köpek, 
kraliyet ordusu, geçmişeki pırıltılı sokak zaferleri, kasabın ordan dön. kapıyı çal, 
açsınlar, iyidir bütün bunlar ve ışl çiçeğ doğrmaya hazırlanıyor. 
 
Ç 
 
beni yatışır 
 
II ./ -- istediğm her yeri hayal edebilir mıyım? -- Evet. Ama acele et. Sorulmaması 
genken sorular ve cevapları antolojisi, Kadıköy, l. baskı. 2000 
 
O kadar kırılgandı ki; 
 
Onun yatağnda yatıyorlardı. Kalkıp su getirdi. Dudaklarının kenarından sızmasına 
özen göstererek uzun uzun içti, geceye yaptığ gibi. 
 
Sonra adam küçük bir masal anlattı, duvarda oynaşn gölgelere ve dışrda yükselen 
yaz güneşne aldırmadan. Uzun, sıkıcı bir hikâyeydi, içinde bol miktarda tekila, 
HBB, yağur fırtınası, teras, sigara, telefon sesi ve bir kadın ismi geçiyordu. Bir süre 
sustular, sanki yataktan çıkmaya korkuyorlardı; birbirlerine hiç bakmadılar, sanki 
bundan da korkuyorlardı. Sadece arada bir ürperdiler, kadının dudaklarından yatağ 
süzelen suyun serinliğne her değiklerinde. Güneşağr ağr ilerledi odanın içinde, bir 



süre bunu seyrettiler, sonra bedenlerine ulaşı sıcaklık, ilerledi, ilerledikçe ağrlaşı, 
tıpkı zaman gibi, tıpkı sıkı sıkı elinizde tutup da, avuçlarınızı gevştememeniz gibi. 
Güneşyüzlerine değiğnde, kalktılar, giyindiler, yürüdüler ve çok özlediler o anın 
imkânsızlığnı. 
 
En azından -- onun adına konuşbilirim -- adam. Binaenaleyh, bazen tek bir gecenin 
içinde o kadar yükselir ki zaman, biter.... », 
 
Aklınızda olsun ya da nereye kadar. 
 
b.n.: "uzasın her şy, uzatmalar oynansın, cd'leri bana bırak, alınırım, ve bir daha 
alkolsüzken benimle fazla konuşa." 
 
(refleksiv savunma mesajları - çok özel koleksiyon) 
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İindekiler 
 
- küçük bir ilk çağtarihçesi 
 
- akallabêth 
 
- güç yüzüklerine ve üçüncü çağa dair 
 
- ekler 
 
- yılların öyküsü 
 



- elflerin sınıflandırmış ve isimleri 
 
- secereler 
 
- I. elrond ve elros'un elf ataları (olwë ve elwë soyları) 
 
- II. elrond ve elros'un insan ataları (bëor hanedanı) 
 
- III. elrond ve elros'un insan ataları (hador ve haladin hanedanları) 
 
- IV. yarı elf soyu 
 
- V. elros hanedanı (númenór kralları ve andúnie efendileri) 
 
- VI. Isildur ve anàrion soyları (arnor, arthedain ve gondor kralları) 
 
- VII. Isildur soyunun devamı (dúnedain reisleri) 
 
- VIII. húrin hanedanı (gondor'un vekilharç hükümdarları) 
 
- sözlükçe 135 
 
 
Birkaç 6.45 Notu : 
 
* Önce şnu belirtmeliyiz ki; birbiriyle bağantılı bu iki öyküyü (Akallabêth ve Güç 
Yüzükleri'ne Dair) okumadan önce, Silmarillion'u okumanız, algı sağığnız için çok 
daha iyi olacaktır. Yine de, okumayanların, olayların başangıcını daha iyi 
anlamaları için küçük bir ilk çağözeti hazırladık. 
 
* İinci olarak; J.R.R. Tolkien'in efsanevi çalışası Silmarillion'u gün ışğna çıkaran 
oğu Christopher Tolkien'in yapıta yazdığ önsözden küçük bir alıntı: 
 
".. Kitap, The Silmarillion olarak adlandırılmasına rağen yalnızca Q«enta 
Silmarillion ı veya Silmarillion u değl, diğr dört kısa çalışayı da içeriyor. Girişe 
anlatılan Ainulindale ve Valaquenta aslında Silmarillion ile yakından ilgili ama 
sonuna eklenen Akallabêth ve Güç Yüzükleri'ne Dair tamamen ayrı ve bağmsızlar. 
Onlar, babamın açıkça belli olan niyetine dayanarak eklendi; ve eklenmeleri 
sonucunda, dünyanın başadığ Ainur'un Müziğ'nden, Üçüncü Çağda 
Yüzüktaşyanlar'ın Mithlond Limanlan'ndan geçişerine kadar tüm tarih ortaya 



konuyor." 
 
* Kitabın sonuna genişbir sözlükçe konuldu. Bazı maddelerin açıklanmasında 
yararlı olması için Silmarillion'un sonuna eklenen sözlükçe deki isimlerin bir 
bölümü tekrarlandı. 
 
* Size önerimiz sakin bir zamanda bu kitabı elinize almanız, okumadan önce ve 
dahi okuma esnasında arkadaki sözlüğ göz atmayı ihmal etmemeniz. Okurken çok 
fazla ara vermeyin ve karş cinsten uzak durun. 
 
kovuktakilere selam ALTIKIRKBEŞYAYIN 
 
 
KÜÇÜK Bİ İK ÇAĞTARİÇESİ 
Aşğdaki kısa tarihçe Silmarillion'u okumamışya da aradan geçen zaman içinde 
unutmaya yüz tutmuşAltıkırkbeşokurları için hazırlanmışır. 
 
Güneşn doğsuyla hesaplanmaya başayan GüneşYıllan'nın (GY) sonrasındaki İk 
Çağı özetlemeye çalışrken, geçen yılları aklınızda canlandırabilmeniz için, Robert 
Foster'ın bu konu üzerindeki bir çalışasında verdiğ yıllara uyduk. 
 
İu351 te kısaca, Yaratılışın İk Çağ: 
 
o Eä'nın [dünya, maddi evren) yaratılış. Ilúvatar'ın yarattığ meleksi varlıklar olan 
Valar ve Maiar, onun yarattığ görüntüyü tamamlamak için Eä'ya iniş. 
 
o İk Savaşve Arda'nın Bozuluş. Tulkas'ın Eä'ya giriş ve Melkor'un geri çekiliş. 
Arda'nın tamamlanış. 
 
En güçlü Vala sayılan Melkor, yaratılan dünyayı kendi düşncelerine göre 
şkillendirmek isteyince Valar ile arasında çekişeler doğr ve sonucunda İk 
Savaşbaşar. Kendisi yeni şyler yaratmaktansa diğrlerinin yaptıklarını bozmayı 
seçen Melkor'un kötülüklerinin sonucunda 'Arda'nın Bozuluş" gerçekleşr. Yani 
Ainur'un Müziğ'nde tanımlanan kusursuz Dünya [Arda], Melkor'un hırsından 
kaynaklanan kötülükleriyle farklı biçimlenir. Bu biçime BozulmuşArda [var olan 
Dünya] adı verilir. Arda tamamen şkillenmeden, dünyada daha hiçbir şy yetişeden 
ya da 
 
 
yürümeden önce başamış olan İk Savaşsırasında hakimiyet uzun süre Melkor'da 



kaldı. Ama Güçlü Tulkas'ın yardım için göklerden inişyle Melkorkup kaçarak 
Arda'yı terk etti ve uzun süre boyunca barışhüküm sürdü. 
 
o Arda Baharı başar. Valar, Lambaları yaratır ve Almaren'e yerleşr. Tulkas, 
Nessa'yla evlenir. 
 
Melkor'un kaçışyla Valar, düzeni yeniden oluşurdu ve tohumlar ekildi. Orta 
Dünya'nın aydınlanması, yaşmın filizlenmesi için Illuin ve Ormal adında iki 
kudretli lamba yapıldı. Bitkiler ve canlılar yeşrirken Valar, yurtlarını Almaren 
Adası'na kurdu. Bir bahar şleni düzenlendi ve bu şlende Tulkas, Nessa'yla evlenir. 
 
o Bu şlen sırasında Valar'ın yorgunluğndan yararlanan Melkor, gizlice döner, Orta 
Dünya'nın kuzeyine geçerek güçlü kalesi Utumno'yu ve buzla kaplı Ered Engrin'i 
(Demir Dağar) yükseltir. 
 
o Melkor'un kini yüzünden yaşm bozulmaya başayınca Valar onun döndüğnü anlar 
ve Melkor, karanlığ geri getirmek için Lambalar'ı yok eder. Bu saldırı sonucunda, 
dünya geri döndürülmeyecek zararlar görür, Arda Baharı sona erer, Almaren yıkılır 
ve Yavanna'nın Uykusu başar. 
 
Yavanna'nın Uykusu: Lambalar'ın yıkılışyla Güneşve Ay'ın yükseliş arasındaki 
dönem. Orta Dünya sadece yıldızların ışğyla aydınlanıyor, canlıların çoğ ışğn 
dönüşnü bekleyerek uyuyordu. Sadece (Melian'ın kudretiyle) Doriath'ta ve 
(Morgoth'un canavarlarının çoğldığ) Kuzey'de yaşm vardı; ama Elfler ve Cüceler 
etrafta dolaşyordu. 
 
o Valar, Orta Dünya'dan ayrılarak yeni yurtları olarak dünya sınırlarının en 
batısındaki Aman'ı seçerler ve orasını Melkor'dan korumak için Pelóri Dağarı'nı 
yükseltirler. 
 
o Valar, İi Ağç'ı -yaratır ve onların ışmasıyla İk Gün 
 
başar. Zamanın Sayımı'nın başayış. 
 
Valinor'un İi Ağcı: Ak Telperion ve Altın Laurelin isimli ağçlar. Valar'ın yarattığ 
en görkemli şylerden bindir. Yavanna'nın şrkısı ve Nienna'nın gözyaşarındaki 
güçle yaratıldılar. İk Gün: İi Ağç'ın ilk kez çiçeklenip solması. 
 
Zamanın Sayımı: İi Ağç'ın yaratılışa başayan ve Ağçların Yılları'yla hesaplanan 
yılların kaydediliş. 



 
Ağçların Yılları: İi Ağç'ın çiçeklenmesiyle ölçülen zaman birimleri. Ağçların 
Yılları, daha sonraki GüneşYılları'na göre daha uzundur, ama süreleri 
verilmemişir. Ne de aylara veya haftalara bölünüşeri. Gün bilinmeyen uzunlukta 
on iki vakitten oluşr ve ağçların bir tam devrini içerir. Telperion'un ilk kez açmaya 
başadığ AçılışVakti, İk Gün'ün hesabına katılmaz, böylece her gün Telperion'un 
çiçeklenişnin 2. kademesinde başar. Üç vakit süresinde Telperion, çiçeklenişnin 
zirvesine ulaşr ve 6. vaktin sonunda çiçeklenmeyi bırakır ama ışkları havada bir 
süre daha kalır. Laurelin'in çiçeklenmesi 6. vaktin başamasıyla başar ve 9. vakitte 
zirvesine ulaşr, 12. vaktin sonunda parıldamasını keser. Telperion, 12. vaktin 
başangıcıyla parıldamasına yeniden başamışır; böylece ışklar ikinci kez 
birbirlerinin içine karışrlar. 
 
o Ilúvatar'ın Çocukları'nı [Elfler ve İsanlar] karanlıktan ve Melkor'un kötülüğnden 
korumak isteyen Varda, Orta Dünya'nın üzerine yeni yıldızları yerleşirir. Elfler, 
Ciuviénen Gölü kıyılarında uyanır. Melkor, onlara saldırılar düzenleyerek orkların 
ilk tohumlarını atar. 
 
o Oromë, Elfleri keşeder. Güçler Savaş ve ardından Melkor'un Zincirleniş. Büyük 
Yolculuk'un başayış. Teleriler'in kralı Elwë (Thingol), Nan Elmoth ormanında 
gezinirken Melian adlı bir Maia ile karşlaşr ve birbirlerine âşk olurlar. 
 
Güçler Savaş: Uyanan Elfleri korumak için Melkor ve Valar arasında yapıldı. 
Savaşn sonucunda Utumno yıkılıp Melkor'un Zincirleniş gerçekleşi. 
 
 
 
Melkor'un Zincirleniş: Yenilen Melkor'un Angainor ile zincirlenip Mandos'un 
salonlarında üç çağboyunca kalması. Bu dönem kabaca Valinor un Doruk 
Dönemi'ni oluşurur. 
 
Büyük Yolculuk: Onları korumak ve daha iyi bir yaşm sağamak isteyen Valar'ın 
çağısına uyan Elflerin [Eldar) Orome'nin rehberliğnde batıya doğu yola çıkış. 
Vanyar, Noldor ve Teleri diye isimlendirilen üç Elf grubunun katıldığ yolculuk 
uzun yıllar boyunca sürecekti. 
 
o Melkor'un Zincirleniş'nin birinci çağ. Elflerin Ayrılış ve bir bölüm Elfin Aman'a 
varış. Valinor'un Doruk Dönemi başar. Sindar'ın Beleriand'a yerleşp gelişesi. Bu 
çağn sonuna doğu Thingol ve Melian'ın kızları Lúthien doğr. 
 



Valinor'un Doruk Dönemi: Valinor'un en görkemli mutluluk dönemi. Melkor'un 
Zincirleniş ve Üç Akraba'nın Eldamar'a varışyla başar. İi Ağç'ın zehirlenişnin 
ardından Noldor isyanıyla son bulur. Üç çağ bölünür. Elflerin Ayrılış: Büyük 
Yolculuk boyunca çekilen zorluklara rağen Üç Akraba diye adlandırılan Elf 
toplulukları Puslu Dağar'ı aşrak Beleriand'a girer ve Deniz'e ulaşrlar. Ulmo'nun 
yardımıyla Vanyar, Noldor ve Telerilerin bir grubu Eldamar'a ulaşr. Ama 
Telerilerin büyük bölümü kaybettikleri kralları Thingol'ü aramak için Beleriand'ta 
kalır ve onlara zaman içinde Sindar adı verilir. 
 
o Melkor'un Zincirleniş'nin ikinci çağ. Cüceler Beleriand'a girer ve Ered Luin'e 
(Mavi Dağar) yerleşrler. Bu çağn sonlarına doğu Thingol ve Melian, Doriath'daki 
gizli sarayları olan Menegroth'u inş ederler. 
 
o Melkor'un Zincirleniş'nin üçüncü çağ. Şytani yaratıkların Orta Dünya'da harekete 
geçiş. Laiquendi'nin Beleriand'a giriş. Daeron'un Cirth'i keşediş. Fëanor'un, 
Silmarilleri yaratış. Laiquendi: Denethor'un ölümünün ardından Ossiriand'da 
dağnık bir şkilde ve efendisiz olarak gizlenerek yaşmayı sürdüren Nandor 
halkından 
 
geride kalanlar. Yeşller giyinir ve ağç işerinden çok iyi anlarlardı. En 
 
sevdikleri silah oktur. Yeşl Elfler de denir. 
 
Daeron: Kral Thingol'un ozanı ve başilimefendisi; Cirth'in (Kimler) ta 
 
sarlayıcısı; Lüthien'e âşk oldu ve ona iki kez ihanet etti. 
 
Silmaril: "Q: Ak-ışltılı parlaklık"; çoğlu Q: Silmarilli; iki Ağç'ın yok 
 
edilmesinden önce Feanor tarafından yapılıp, onların ışğyla doldurulan 
 
canlı mücevherler; üç tane. Varda tarafından kutsandı. Ulu Mücevherler, 
 
Üç Mücevher, Feanor'un Mücevherleri de denir. 
 
o Melkor'un serbest bırakılış ve Noldor kralı Finwë"nin üvey oğlları arasına ikilik 
sokusu. Böylece Feanor on iki yıl boyunca sürgüne gönderildi ve Melkor 
Valinor'dan kaçtı. 
 
o Valinor'un Kararış; Doruk Dönemi'nin bitiş. Melkor ve Ungoliant, İi Ağcı 



zehirleyerek öldürdüler ve Finwë"yi öldürüp Silmarilleri çaldılar. 
 
Valinor'un Kararış: İi Ağç'ın zehirlenerek öldürülüş. 
 
Ungoliant: Dev ölümcül örümcek; Kötülük ruhu; bir Maia. 
 
o Uzun Gece'nin başayış. Melkor ve Ungoliant arasında Lammoth'da geçen kavga. 
Melkor, yıkılan kalesi Angband'ı tekrar inş etti. Silmarilleri yeniden ele geçirmek 
isteyen Noldor'un isyanı, Akraba kıyımı ve Mandos'un Hükmü. Melkor'un 
Beleriand'ı istilaya başaması; Beleriand Savaşarı'nın ilki gerçekleşi. Melian Kuşğ 
oluşuruldu. 
 
Uzun Gece: İi Ağç'ın zehirlenişyle başayıp Güneşve Ay'ın ilk yükseliş arasında, 
Valinor'un karanlığ boğlduğ dönem. Noldor isyanı: Feanor'un, Valar'ın emirlerine 
karş çıkarak, Silmarilleri geri almak üzere Melkor'un peşnden Beleriand'a gitmek 
için kendisini dinleyen Noldor halkıyla birlikte Valinor'dan ayrılış. Akrabakıyımı: 
Noldor'un gemilerini ele geçirmek için Alqualonde"de yaşyan Teleri Birlerini 
katletmesi. 
 
 
 
Mandos'un Hükmü: Mandos'un Laneti, Kuzeyin Kehaneti ve Noldor Kadersizliğ 
diye de bilinir. Mandos'un Orta Dünya'ya geri dönen Sürgünler'in (Noldor), 
özellikle Fëanor Hanedanı'nın başna gelecek kötülükleri bildirdiğ kehanet ve 
Akrabakıyımı yüzünden üzerlerine yaydığ lanet. Beleriand'ın İk Savaş: Orklar ve 
Sindar arasındaki savaşMelian Kuşğ: Region, Neldoreth, Nivrim ve Aelin-uial'ın 
bir bölümünü kapsayan büyülü engel. Morgoth'un Orta Dünya'ya dönüşnün 
ardından Melian tarafından kötülüklerin Doriath girmesini engellemek için 
yaratıldı. Thingol'ün ölümünün ardından Melian'ın Deniz'in ardına gitmesiyle 
bozuldu. Ayakta durduğ yüzyıllar boyunca, sadece Beren ve Carcharoth (yuttuğ 
Silmaril'in kudretiyle) tarafından iki kez aşlabildi. 
 
o Fëanor'un, Losgar'da gemileri yakış. Yıldızlar Altındaki Savaşın başaması ve 
Fëanor'un katledilip Maedhros'un esir ediliş. Fingolfîn, Helcaraxe"yi aşı. 
 
Yıldızlar Altındaki Savaş Dagor-nuin-Giliath ya da İinci savaşolarak da bilinir. 
Beleriand Savaşarı'nın ikincisi. Ay'ın ilk yükselişnin kısa süre öncesinde başayıp 
on gün boyunca sürdü. Melkor, kendilerini izleyen Noldor güçlerinin farkına 
varınca onları yok etmek için üzerlerine orklan gönderdi. Kanlı çarpışalar Elflerin 
zaferiyle sonuçlandı ama Fëanor öldürüldü ve Maedhros balroglar tarafından 



yakalandı. Savaş orkların Angband'a kaçış ve güneşn ilk yükselişyle birlikte 
Fingolfin'in yetişesiyle sona erecekti. 
 
Helcaraxe: Araman ve Orta Dünya arasındaki boğz; ayrıca Gıcırdayan Buz diye de 
anılır. 
 
o Ayın yükseliş. Uzun Gece'nin ve Yavanna'nın Uykusu'nun sonu. Arda'nın İinci 
Baharı. Fingolfîn, Orta Dünya'ya girdi. Ay gökyüzünde yedi kez döndü. 
 
Arda'nın İinci Baharı: Güneşve Ay'ın ilk yükselişyle, bitkilerin ve ölümlülerin, 
İsanlar dahil, Yavanna'nın Uykusu'ndan uyanış. 
 
GY l1 GüneşYılları başadı; Güneşin Batı'dan yükseliş. 
 
İsanların uyanış. Fingolfîn Mithrim'e girdi ve orklar 
 
Angband'a kaçtı. Fingon, Maedhros'u kurtardı. 
 
Fingolfîn, Noldor'un Yüce Kralı unvanını aldı. 
 
Varda, güneşn yönünü değşirdi. 
 
GüneşYılları: Coranar; Güneşin yükselmesinden sonra kullanılan zaman birimi. 
 
Coranar. "S: güneşdevri"; Orta Dünya'daki Eldar tarafından kullanılan; bir 
astronomik yıla karşlık gelen süre. GüneşYılı da denir. 
 
21 Mereth Aderthad: Yeniden Birleşe ziyafeti; 51 Fingolfin'in Ivrin gölcükleri 
yakınında düzenlediğ şlen. 
 
Ulmo, Finrod ve Turgon'un rüyalarına girip gelecekteki tehlikeler hakkında onları 
uyarır. Finrod, Narog Mağraları'nı öğenir ve Nargothrond'u inş etmeye başar. 
 
 
Ulmo, Turgon'a üzerine Gondolin kentini kuracağ Tumladen'i gösterir. 
 
y.60 Dagor Aglareb. Angband Kuştması başadı. 
 
Dagor Aglareb: "Muhteşm Savaş, Beleriand Savaşarı'nın üçüncüsü. Gizlice 
saldıran ork ordularının yenilgiye uğatılmasının ardından Elfler Angband 



Kuştması'nı oluşurdu. 
 
Angband Kuştmaş: Melkor'un Noldor tarafından sıkı gözetim altında tutulduğ, 
yaklaşk dört yüzyıllık dönem. Dagor Aglareb'in ardından başayıp Dagor 
Bragollach ile yıkıldı. 
 
y.70 Thingol, Akrabakıyımı yüzünden kendi halkı olan 
 
Sindar'a, Noldor'un kullandığ Quenya dilini yasaklar. 
 
1-Burada artık GüneşYılları başıyor. Zamanın geçişni daha rahat anlayabilmeniz 
için yutarı sayılarla ifade etmeye başıyoruz, yhn. 
 
 
 
104 Gondolin kentinin yapımı tamamlanır. Gondolin : ""S: Saklı Kaya"; Kuştan 
Dağar tarafından çevrelenen Kral Turgon'un gizli şhri. Morgoth'un kötülüklerinden 
korunmak için içeri girişve çıkışyasaklanmışı. 
 
y. 160 Orklar Lammoth'dan geçerek Hithlum'a saldırır. 
 
y.260 Glaurung Ard-Galen'de yenilir. Uzun Barışbaşar. 
 
Glaurung: Morgoth'un ejderlerinin ilki, Ejderlerin Babası denir; Bragollach, 
Nirnaeth Arnoediad ve Nargothrond'un Yağalanmasında savaşı; Túrin'in ve 
Nienor'un üzerine büyüsünü yaydı; Cabed en-Aras'ta Túrin tarafından öldürüldü. 
Büyük Solucan ve Morgoth'un Solucanı da denir. Uzun Barış Beleriand'daki 
Noldor'un altın çağ. Henüz gelişemişGlaurung'un yenilmesiyle başayan bu dönem 
Morgoth, Angband Kuştması'nı kırana dek iki yüzyıldan uzun sürdü ve Dagor 
Bragollach ile sona erdi. 
 
y.304 Aredhel, Gondolin'den ayrılır. 
 
Aredhel: Turgon'un kız kardeş, Nan Elmoth'da Eöl tarafından tuzağ düşrüldü, 
ondan Maeglin'i doğrdu; Ar-Feiniel, Noldor'un Ak Hanımı, Gondolin'in Ak Hanımı 
da denir. 
 
y.306 Maeglin'in doğmu. 
 
y.310 Finrod, Ossiriand'da Edain ile karşlaşr. Edain : Bkz. Atani. 



 
Atani : "Q: İinci Halk"; Valinor ilminde insanlara verilen isim, (tekili Atan. 
Beleriand'da uzun süre boyunca Noldor ve Sindar'ın bildiğ yegane İsanlar, Elf 
Dostlan'nın Üç Hanedanı olduğ için, bu isim (Sindarini Adan, çoğlu Edain) 
özellikle onları belirtir; Beleriand'a sonradan gelen, Dağarın ötesinde yaşdığ 
söylenen diğr İsanlara nadiren atfedildi. 
 
y.311 Bëor, Finrod'un hizmetine girer. 
 
Bëor. Yaşı da denir; Beleriand'a giren ilk İsan topluluğnun lideri; Finrod'un kulu; 
(ayrıca insanların En Eski Hanedanı ve Edain'in ilk Hanedan'ı da denen) Beor 
Hanedanı'nın atası. 
 
y.3?? Aredhel ve Maeglin, saklı kent Gondolin'e girer. Aredhel ve Eöl'ün ölümleri. 
 
y.355 Bëor'un ölümü. 
 
y.365 Bereg, Eriador'a geri döner. 
 
Bereg: Yaşı Bëor'un oğu Baran'ın torunu; Estolad'lı İsanlar arasındaki anlaşazlığn 
lideri; dağarı aşrak Eriador'a döndü. 
 
y.370 Haleth, Haladin'i Brethil'e getirir. 
 
Haleth: Haleth Hanımı da denir; Thargelion'dan Sirion'un batısındaki topraklara 
kadar Haladin'in lideri. 
 
Haladin: Beleriand'a giren İsanların ikinci grubu; sonradan Haleth'in Halkı dendi, 
Brethil Ormanı'nda yaşdılar, Bretbil'li İsanlar da denir. 
 
389 Hador'un doğmu. 
 
Hador. Altınkafa = Lórindol veya Altınsaçlı Hador da denir. Dor-lómin'in efendisi; 
Fingolfın'in kulu; (Húrin'in babası olan Galdor'un babası; Bragollach'ta Eithel 
Sirion'da öldürüldü; Hador Hanedanı'na Edain'in Üçünçü Hanedanı denir. 
 
y. 425 Hador Hanedanı Dor-lómin'e yerleşr. 
 
y- 441 Húrin'in doğmu. 
 



Húrin: "S", Thalion, "Metin", "Güçlü" diye de anılır. Dor-lómin'li Galdor'un oğu, 
Morwen'in kocası, Túrin ve Nienor'un babası; Dor-lómin'in efendisi, Fingon'un 
kulu. Kardeş Huor'la Gondolin'e gitti; Nirneath Arnoediad'da Morgoth tarafından 
esir edildi; uzun yıllar boyunca Thangorodrim üzerinde oturtuldu; bırakılmasının 
ardından Nargothrond'da Mím'i öldürdü ve Nauglamír'i Kral Thingol'e getirdi. 
 
444 Huor'un doğmu. 
 
Huor: "S", Dor-lómin'li Galdor'un oğu; Rían'ın kocası ve Tuor'un babası; kardeş 
Húrin ile Gondolin'e gitti; Nirnaeth Arnoediad'da öldürüldü. 
 
 
 
455 Kış Dagor Bragollach; Hador ve Fingolfin'in ölümü. Angband Kuştması'nın ve 
Uzun Barışın bitiş. Fingon'un, Yüce Noldor Kralı oluş. 
 
Dagor Bragollach : "S: Ani Alev Savaş"; Beleriand Savaşarı'nın dördüncüsü. 
Baharın gelişyle biten ve Morgoth'un kazandığ ilk savaş 
 
457 Sauron, Beleriand'ın girişnoktalarının en önemlilerinden olan Tol Sirion'u ele 
geçirdi. Beleg ve Halmir, Teiglin Geçişeri'ni savundu. Húrin ve Huor, Gondolin'de 
bir yıl boyunca yaşdı. Yaklaşk olarak bu aralarda Doğdölleri 
 
Beleriand'a girdi. 
 
Tol Sirion: "S: Sirion Adası"; Finrod'un Minas Tirith'i inş ettiğ, nehrin Sirion 
Geçiti kısmında bulunan ada; Sauron'un ele geçirmesinin ardından Tol-in-Gaurhoth 
diye adlandırıldı. 
 
Teiglin Geçişeri: Brethil'deki sığık; Sirion Geçiti'nden Nargothrond'a ulaşn yolun 
üstünde, Teiglin'in tek sığığ. Nargothrond'un savunulması için çok önemli bir yer 
ve Haladin halkı tarafından korundu. Doğdölleri: Esmer İsanlar da denir; 
Bragollach'tan sonra Doğ'dan Beleriand'a girdiler ve Nirnaeth Arnoediad'da her iki 
tarafta da savaşılar; Morgoth tarafından Hithlum onlara yerleşm yeri olarak verildi 
ki burada Hador Halkı'nın kalanlarına zulüm yaptılar. 2. ve 3- Çağar boyunca 
Sauron'un kışırtmaları sonucunda Elflere ve diğr İsan soylarına saldırmayı 
sürdüreceklerdi. 
 
460 Güz: Dorthonion'da yasadış bir yaşm süren Barahir ve yoldaşarının ölümü. 
Oğu Beren Dorthonion'da kalarak savaşnı tek başna sürdürdü. 



 
462 Orklar, Hithlum'a kuzeyden ve doğdan saldırdı; 
 
Galdor'un öldürülüş. 
 
Galdor. "S: Işldayan Efendi", Uzun, diye anılır; Lórindol Hador'un oğu ve onun 
ardından Dor-lómin'in efendisi; Húrin ve Huor'un babası; Eithel Sirion'da 
öldürüldü. 
 
464 Kış Beren'in Dorthonion'u terk ediş. 
 
465 Yaz: Beren'in Thingol ve Melian'ın kızı Lúthien'i ilk kez görüş. Húrin oğu 
Túrin'in doğş. 
 
466 Bahar: Lúthien, Beren'in aşına cevap verir. 
 
Yaz: Beren, yakalanıp Menegroth'a getirilir ve 
 
Silmaril Macerası başar. 
 
Güz: Beren, Nargothrond'a döner. 
 
466-8 Silmaril Macerası. Beren'e yardım eden Kral Finrod ve Drauglin'in ölümü. 
Tol Sirion kötülükten arındırılır ve Sauron Taur-nu-Fuin'e kaçar. Beren, 
Morgoth'un tacından bir Silmaril keser. Kurt'un Avlanış; Beren, Huan, Carcharoth 
ve Lúthien'in ölümü. 
 
Draugluin : "S: Mavi Kurt", Morgoth ve Sauron'un kurtadamlarının en büyüğ. 
Tol-in-Gaurhoth'da Huan tarafından öldürüldü. Beren ve Huan onun sekline 
bürünerek Angband'a girdi. 
 
Huan : "S: Büyük Köpek", Oromë'nin Celegorm'a verdiğ Valinor'un büyük kurt 
köpeğ; Beren ve Lúthien ile dost olup onlara yardım etti; Carcharoth tarafından 
öldürüldü. 
 
Carcharoth : "S: Kızıl Dişer", Beren'in Silmaril'i taşyan elini ısırıp koparan, 
Dünya'da yaşyan en güçlü kurt; Morgoth tarafından kötülükle beslenerek 
büyütülmüşür ve Angband'ın Kurdu da denir; Doriath'da Huan tarafından 
öldürüldü. İim metinde "Kızıl Ağz" olarak çevrildi. Kurt'un Avlanış : Karnında 
taşdığ Silmaril'in verdiğ korkunç acı yüzünden deliren Carcharoth'u öldürmek için 



Thingol, Beren, Mablung, Beleg ve Huan'ın katılımıyla düzenlenen av. Carcharoth 
öldürülüp karnından Silmaril ele geçirildi ama Beren ve Huan da öldü. 
 
y- 470 Valar tarafından yeniden yaşm bahşdilen Beren ve 
 
Lúthien, Tol Galen'e (Yeşl Ada) yerleşr; oğllan Dior doğr. 
 
 
 
473 Feryat Yılı. Maedhros Birliğ ve Nirnaeth Arnodiad; Fingon ve Huor'un ölümü, 
Hurin ve Gwindor'un esir düşesi. Túrin Doriath'a gönderilir. Tuor ve Nienor doğr. 
Turgon, Yüce Noldor Kralı olur. Feryat Yılı: Nirnaeth Arnoediad'ın yapıldığ yıl. 
 
Maedhros Birliğ: Maedhros tarafından Morgoth'a saldırmak için kurulan askeri 
ittifak. Ama Feanor'un Yemini'nin doğrduğ pek çok kötülük için Eldar'ın bir 
bölümü bu ittifaka katılmayacak ve amacına ulaşmayacaktı. Maedhros iki ordu 
oluşurdu. Birincisi Fingon'un yönettiğ batı ordusu: Hithlum'lu Noldor, Dor-lómin'li 
İsanların 3 Hanedanı, Haladin halkı, bir grup Falathrim, küçük bir grup 
Nargothrond'lu, Doriath'lı Beleg ile Mablung ve Turgon'un yönetiminde Gondolin 
ordusu, ikinci ordu, doğ ordusu: Fëanor oğlları, Nogrod ve Belegost Cüceleri ve 
Doğdölleri'nden oluşyordu. Nirnaeth Arnoediad savaş yapıldı, Doğdölleri'nin bir 
bölümünün ihaneti sonucunda Noldor'un tüm ümitleriyle birlikte Maedhros Birliğ 
de çöktü. 
 
474 Morgoth'un orduları Falas'ı yağalar. Círdan, Balar'a 
 
çekilir ve Sirion Limanlan'nı inş eder. Falas: "S: Kıyı", Beleriand'ın batı kıyıları; 
Nevrast'ın güneyi. Círdan: "S: Gemiyapımcısı; Sindar'ın en bilge efendilerinden 
biri; Teleri halkından ve Falas'ın efendisi; Nirnaeth Arnoediad'dan sonra 
Limanlar'ın yıkımı üzerine Gil-galad'la birlikte Balar Adası'na kaçtı; 2. ve 3Çağar 
boyunca Lhûn Körfezi'ndeki Gri Limanlar'ın muhafızı; Mithrandir'in gelişnde ona 
AteşYüzüğ'nü, Narya, emanet etti. Sonuna dek Orta Dünya'da kaldı ve ak 
gemileriyle yelken açtı. Çok uzun boyluydu; 3. Çağın sonunda uzun sakallı ve yaşı 
görünüşü olarak anlatılır. 
 
482-5 Túrin, Beleg'le birlikte Doriath bataklıklarında savaşr. 
 
485 Túrin, halkına hakaret eden Saeros'u öldürür ve Doriath'dan kaçarak bir 
yasadış haline gelir. 
 



486 Beleg, Túrin'i bulur. Túrin ve yasadış yoldaşarı, Ufacık 
 
Cüce Mím'in evine, Amon Rûdh'a yerleşr. 
 
487 İi Reis diye anılan Beleg ve Túrin, orklara karş büyük başrılar kazanıp Elflerin 
gururu haline gelirler. Mîm'in ihaneti sonucunda Amon Rûdh düşr ve Túrin esir 
alınır. Beleg ve Gwindor, Túrin'i kurtarırlar; Beleg'in ölümü. Túrin, Nargothrond'a 
gelerek Kara Kılıç adını alır. 
 
490 Huor oğu Tuor, Doğdölleri'nin reisi Lorgan tarafından esir alınır. 
 
492 Tuor'un kaçış ve Mithrim'de yasadış bir yaşm sürüş. 
 
496 Haladin'in bozguna uğayış. Glaurung, Batı Beleriand'ı işal eder; Tumhalad 
Savaş ve yenilen Nargothrond'un yağalanması. Orodreth, Gwindor ve Finduilas'ın 
ölümü. Túrin, Glaurung tarafından tuzağ düşrülür. Tuor, Nevrast'a ve Gondolin'e 
ulaşr. Korkunç Kış Tumhalad : "S: Vadi-düzlüğ, dar düzlük"; Narog ve Ginglith 
nehirleri arasındaki vadi. Morgoth güçleri karşsında Nargothrond ordusunun 
yenildiğ; Gwindor ve Orodreth'in öldürüldüğ savaşburada yapıldı. Orodretb : "S"; 
Finarfın'in ikinci oğu; Tol Sirion'daki Minas Tirith'in muhafızı; kardeş Finrod'un 
ölümünün ardından Nargothrond Kralı. Korkunç Kış: Erken gelip uzun süren kış 
 
497 Umutsuzluğ kapılan Túrin, Brethil'e sığnır. 
 
500 Túrin, kim olduğnu bilmeden kardeş Nienor'la evlenir. 
 
501 Túrin, Glaurung'u öldürür. Túrin'in öldüğnü düşnen Nienor uçurumdan 
atlayarak intihar eder. Túrin, kendisine gerçekleri anlatan Brandir'e inanmaz, onu 
yalancılıkla suçlar ve karısının Ölümünden sorumlu tutarak öldürür; gerçeğ 
öğendiğnde, dengesini kaybederek intihar eder. 
 
 
 
502 Húrin, Morgoth tarafından Thangorodrim'den serbest bırakılır; karısı 
Morwen'in ölümüne şhit olur ve Nauglamír'i Thingol'a getirir. 
 
Nauglamír: "S: Cücelerin gerdanlığ"; Cüceler tarafından Finrod için yapılan çok 
değrli ve eşiz bir gerdanlık ki zaman içinde Thingol'ün ölüm sebebi olacaktı. 
 
503 Tuor ve Turgon'un kızı Idril evlenirler. Yaklaşk bu aralarda Húrin ölür. 



 
504 Bahar : Tuor ve Idril'in oğlları Earendil'in doğmu. 
 
y. 505 Nauglamír'in değrini Silmaril ile arttıran Thingol, bu iş yapan Cücelerin 
ihanetiyle öldürülür. İtikam isteyen Cüceler, Menegroth'u yağalar. Beren, 
Nauglamír'i ve Silmaril'i Cücelerin elinden ani bir baskınla alır. 
 
y. 509 Beren ve Lúthien'in ikinci ölümü. Silmaril'i geri almak isteyen Feanor 
Oğlları, Menegroth'u yağalar; Thingol'un ölümünün ardından Doriath'a gelerek kral 
olan Beren oğu Dior ve karısı Nimloth'un öldürülür ve kızları Elwing, Silmaril'le 
birlikte Sirion Limanları'na kaçar. 
 
511 Yazortası: Gondolin'in çöküş. Ecthelion, Gothmog, 
 
Turgon, Maeglin ve Glorfındel'in ölümü. Tuor, Idril ve Earendil kaçarak Sirion 
Limanlan'na sığnırlar. Fingon oğu Gil-galad, Yüce Noldor Kralı olur. 
 
y. 543 Tuor denize duyduğ özlemin sonucunda karısı kirille beraber Batı'ya yelken 
açar ve bir daha onlardan hiçbir haber alınamaz. Earendil, halkının efendisi olur; 
Dior'un kızı Elwing'le evlenir ve oğlları Elrond ile Elros doğr. 
 
Earendil, Valar'ın yardımını istemek için Vingilot adlı 
 
gemisini inş ettirerek, Batı'ya doğu yelken açar. Silmaril'e sahip olma arzusunu 
yenemeyen Fëanor Oğlları, bu kez de Sirion Limanları'na saldırıp yağalarlar. 
Elwing ak bir kuşbedenine bürünerek Silmaril'le birlikte kaçıp Deniz'de yelken 
açmakta olan kocası Eärendil'e ulaşr. Birlikte Valinor'a ulaşrlar ve Valar'ın 
yardımını isterler. Valar, isteğ kabul eder ve Öfke Savaş başar. Ulu Savaşdiye de 
anılan savaşValinor ordularıyla, orklar, balroglar, kanatlı ejderler, canavarlar ve 
Doğdöllerinden oluşn Morgoth güçleri arasında yapıldı. Morgoth'un güçleri 
neredeyse tamamen yok edildi, Thangorodrim yıkıldı ve Morgoth bozguna uğadı 
ama Beleriand ve Orta Dünya'nın diğr kuzeybatı bölgeleri de yok olarak 
Belegaer'in suları tarafından işal edildi. 
 
Kalan iki Silmaril, Morgoth'un tacından alındı. Maedhros ve kardeş Maglor, bu iki 
Silmaril'i çalarak kaçtı ama çektikleri acılar yüzünden Maglor elindekini Deniz'e, 
Maedhros'da derin bir uçuruma attı. 
 
601 Valar, Morgoth'u Dünya'nın Duvarları'nın ötesine Zamandış Boşuk'a sürgün 
etti. 



 
Ve işe böylece başar İinci Çağ. 
 
Not: Profesör Tolkien'in yazdığna göre, Elros 2. Çağın 442. yılında, 500 yaşnda 
öldüğne ve 1. Çağn sonundan 58 yıl önce doğuğna göre 1. Çağ GüneşYılı'nda 
sona ermişir diyebiliriz. Ama şnu da belirtmeliyiz ki, sadece Yavanna'nın Uykusu, 
GüneşYılları'nın on binlerce katı sürmüşolabilir. Hiçbir şy kesin değl; bilgeler bize 
her şyi yeniden anlatana dek. Tuhaf. 
 
 
 
AKALLABÊTH Númenór'un Yıkılış 
 
Eldar arasında denir ki, İsanoğu, Morgoth'un Gölgesi döneminde dünyaya gelmişve 
hızla onun boyunduruğ altına girmiş çünkü onların arasına casuslarını yollamış 
İsanoğu onun şytani ve kurnaz sözlerini kulak vermiş korkmalarına karşn 
Karanlık'a tapmışardı. Ama içlerinden bazıları kötülüğ sırtlarını dönerek 
akrabalarının topraklarını terk etmiş batıya doğu ilerlemişerdi; çünkü Batı'da, 
Karanlık'ın gölgeleyemediğ bir ışğn var olduğ hakkında söylentiler duymuşardı. 
Morgoth'un hizmetkârları onları nefretle izledi, yolları uzun ve yorucuydu; yine de 
sonunda Deniz'e bakan topraklara ulaşılar, Mücevherler Savaş'nın olduğ 
 
dönemde Beleriand'a girdiler. Sindar dilinde Edain diye isimlen 
 
dirildiler; çünkü Eldar'la dost ve yandaşoldular, Morgoth'a karş yapılan savaşa 
büyük kahramanlıklar gösterdiler. 
 
İu351 te dünyaya yayılışarı böyleydi ve atalarından biri Parlak Eä 
 
rendil'di; Eärendil Destanı'nda anlatıldığ kadarıyla, Morgoth ner 
 
deyse zafere ulaşak üzereyken Eärendil, İsanoğu'nun Rothinzil 
 
dediğ gemisi Vingilot'u inş ederek Valinor'u aramak için yelken 
 
açılmamışdenizlerde yol aldı; İi Akraba adına Güçler'in huzurun 
 
da konuşak istiyordu, çünkü Valar onlara acıyabilir, kendilerine 
 
en çok ihtiyaç duydukları bu günlerde yardım eli uzatabilirdi. Elf 



 
ler ve insanlar, ona Kutlu Eärendil dediler; çünkü uzun uğaşarın 
 
ve tehlikelerin ardından arzusuna ulaşış Batı'nın Efendileri'nin 
 
 
orduları Valinor'dan yardıma gelmişi.' Ama Eärendil, çok sevdiğ topraklara bir 
daha asla dönmeyecekti. 
 
Morgoth'un sonunda bozguna uğatıldığ ve Thangorodrim'in yıkıldığ Ulu Savaşta, 
İsanoğlları'nın çoğ Morgoth için savaşrken, sadece Edain Valar'ın yanında 
savaşışı. Batı'nın Efendileri'nin kazandığ zaferinin ardından hayatta kalan kötü 
İsanlar doğya doğu kaçtılar, oralardaki ekilmeyen topraklarda Valar ve Morgoth'un 
çağılarına uymayan birçok İsanoğu soyu hâlâ yabani ve kanunsuz bir şkilde 
gezinip duruyordu. Kötü İsanlar onların arasına karışılar, üzerlerine korkunun 
gölgesini yaydılar, onları kralları olarak bildiler. Valar yaptığ çağıyı reddeden ve 
Morgoth'un dostlarını efendileri olarak gören Orta Dünya'daki İsanları bir süre 
kendi haline terk etti; İsanlar karanlıkta yaşyıp Morgoth'un egemenlik günlerinde 
tasarladığ birçok şytani şyle uğaşak zorunda kaldı: ifritler, ejderler, biçimsiz 
yaratıklar ve aslında Ilúvatar'ın Çocukları'nın kötü taklitleri olan pis Orklarla. 
İsanoğlları'nın çoğ mutsuzdu. 
 
Ama Manwë, Morgoth'u Boşuk'un içindeki Dünya'nın ötesine sürdü ve oraya 
kapattı; Batı'nın Efendileri tahtta olduğ sürece kendi başna bir daha Dünya'ya 
dönemeyecek, var olamayacak ve görünür hale gelemeyecekti. Yine de ektiğ 
tohumlar hâlâ büyüyor, yeşriyor, eğr birileri onlarla ilgilenirse şytani meyveler 
veriyorlardı. Çünkü onun istekleri sürüyor ve hizmetkârlarını yönlendiriyor, 
Valar'ın isteklerini engelleyip onlara boyun eğnleri yok etmeye yöneltiyordu. Bu 
durum, Batı'nın Efendileri tarafından çok iyi biliniyordu. Bu yüzden Morgoth 
uzaklaşırıldığnda gelecek çağar hakkında konuşak için divan topladılar. Eldar'ı 
Batı'ya dönmeye davet ettiler ve bu çağıya uyanlar Eressëa Adası'na yerleşi; orada 
Avallóne denilen bir liman vardı, tüm şhirler 
 
,cinde Valinor'a en yakın olan oydu ve Avallóne kulesi, bir denizci için Deniz'in 
fersahlarını aşıktan sonra sonunda Ölümsüz Topraklar'a yaklaşığnın ilk işretiydi. 
Üç sadık hanedana, İsanların Babalan'na değrli bir ödül verilmişi. Eönwë aralarına 
inerek onları eğtti; onlara bilgelik, güç ve hiçbir ölümlü ırkın sahip olmadığ bir 
yaşm verildi. Edain'in yerleşesi için yaratılan diyar, ne Orta Dünya'nın ne de 
Valinor'un parçasıydı, ikisinden de engin bir deniz tarafından ayrılıyordu ama yine 
de Valinor'a daha yakındı. Osse tarafından Büyük Su'yun derinliklerinden 



yükseltilmiş Aulë tarafından işenmiş Yavarına tarafından zenginleşirilmişi; Eldar 
oraya Tol Eressëa'dan çiçekler, çeşeler getirmişi. Valar bu diyarı Andor, Armağn 
Edilen Ülke diye isimlendirdi. Eärendil Yıldızı, Batı'da her şyin hazır olduğnun 
işreti olarak parladı, denizi aşrken yol gösterdi; ve İsanoğu Güneşin 
patikalarındaki bu gümüşalevi görüp hayran kaldı. 
 
Sonra Edain, Yıldız'ı izleyerek derin sulara doğu yelken açtı; Valar günler boyunca 
denizin üzerine bir sakinlik yaydı, gün ışğ ve yelkenler için rüzgâr yolladı, öyle ki 
sular Edain'in gözleri önünde gülüşp dalgalanan cam gibi parıldadı, köpükler 
gemilerinin pruvasının önünde kar gibi uçuşu. Ancak Rothinzil Öylesine parlaktı ki 
İsanlar sabahları bile Batı'da ışldayışnı görebiliyordu ve bulutsuz gecelerde tek 
başna parlıyordu, yanında başa hiçbir yıldız yoktu. Ve Edain, rotasını ona doğu 
ayarlayıp fersahlar boyunca denizde ilerleyerek sonunda, uzaklarda, onlar için 
hazırlanan topraklan, altın bir pusun içinde ışldayan Andor'u, Armağn 
EdilmişÜlke'yi gördü. Ardından karaya çıktılar, aydınlık ve bereketli bir diyar 
buldular, çok mutluydular. Bu topraklara Yıldıza doğu anlamına gelen Elenna 
dediler; aynı zamanda Batıili anlamına gelen Anadûnê dediler, Yüce Eldarin 
dilindeyse Númenóre diye isimlendirdiler. 
 
İu351 te Gri Elf dilinde, Dúnedain: Númenóreanlar, İsanlar Arasındaki Krallar diye 
isimlendirilen halkın başangıcı böyleydi. Ama yine de Ilúvatar'ın, İsanoğu'nun 
üzerine yaydığ ölüm yazgısından kaçamadılar, hâlâ ölümlüydüler, ömürleri çok 
uzun olsa ve hiç hastalık bilmeseler de gölge üzerlerine çok önceden düşüşü. 
Böylece gelişp bilge ve görkemli oldular, İsanoğu'nun tüm soyları içinde her 
konuda İkdoğnlar'a daha yakındılar; uzun boyluydular, Orta Dünya'nın en uzun 
oğllarından daha uzun; gözlerindeki ışk, parlak yıldızlar gibiydi. Ama bu 
topraklarda sayıları çok yavaşarttı, çünkü doğn kız ve oğan çocukları babalarından 
daha güzeldi, ama onların çocukları daha azdı. 
 
Númenór'un eski ana şhri ve limanı batı kıyısının ortasmdaydı, günbatımına baktığ 
için Andúniê diye isimlendirilmişi. Toprakların ortasında yüksek ve yalçın bir 
dağvardı, adı Meneltarma; Gökyüzü Sütunu'ydu, üzerinde Eru Ilúvatar için 
kutsanmışyüksek bir yer bulunmaktaydı, üstü açık, çatısız bir yer; 
Númenóreanların ülkesinde başa hiçbir tapınak ya da kutsal bir yapı yoktu. Dağn 
eteklerindeyse Kralların mezarları vardı ve yalçın bir tepenin üzerinde Armenelos 
bulunmaktaydı, kentlerin en güzeli, Valar'ın Dúnedain'in ilk kralı olarak seçtiğ 
Eärendil oğu Elros orada bir kule ve kale yükseltmişi. 
 
Elros ile erkek kardeş Elrond, Edain'in Üç Hanedanı soyundan geliyordu ama Eldar 
ve Maiar kanlarına da sahiptiler; çünkü Gondolin'li Idril ve Melian kızı Lúthien 



onların ataları arasındaydı. Aslında Valar, İsanoğu'na Ilúvatar tarafından verilen 
ölüm armağnını ellerinden alamazdı ama Yarı Elfler olayında Ilúvatar, Valar'a 
durumu yargılayıp değşirme hakkını vermişi; ve Valar da Eärendil'in oğllarının 
kendi kaderlerini kendilerinin seçmesine 
 
hükmetti. Elrond, İkdoğnlar'la birlikte kalmayı seçti ve ona İkdoğnlar'ın yaşmı 
ihsan edildi. İsanların kralı olmayı seçen Elros'a ise çok uzun bir yaşm bahşdildi, 
Orta Dünya'daki İsanlardan defalarca daha uzun; onun tüm soyunun, kraliyet 
hanedanının efendileri ve krallarının, Númenóreanların ölçülerine göre bile uzun 
sayılan yaşmları oldu. Elros, beşyüz yıl yaşyıp dört yüz on yıl boyunca 
Númenóreanları yönetti. 
 
Böylece yıllar geçip gitti, Orta Dünya gerileyip ışk ve bilgelik sönerken, Valar'ın 
himayesi ve Eldar'ın dostluğ altında yaşyan Dúnedain hem düşnce hem de beden 
olarak gelişi. Bu halk her ne kadar, hâlâ kendi dillerini kullanıyor olsa da, kralları 
ve efendileri ittifak yaptıkları günlerde öğendikleri Elf dilini hâlâ biliyor, 
konuşbiliyorlardı; böylece Eressëa ve Orta Dünya'nın batısındaki topraklarda 
yaşyan Eldar ile sohbet edebiliyorlardı. Aralarındaki alimler, dünyanın 
başangıcından kalan birçok hikâye ve şrkının yazıldığ Kutlu Diyar'ın dili olan 
Yüce Eldarin dilini de öğenmişerdi; mektuplar, tomarlar ve kitaplar yazdılar; 
onların içinde artık tamamen unutulmuşolan, egemenliklerinin en kudretli olduğ 
dönemde var olan harikalar ve bilgelik üzerine şyler yazılıydı. Sözün kısası, bütün 
Númenórean efendileri, kendi isimlerinin yanı sıra bir de Eldarin ismi taşrlardı; 
tıpkı Númenór'da ve Beri Topraklar'ın kıyılarında kurdukları şhirler ve güzel 
yerlerin taşdığ gibi. 
 
Böylece Dúnedain, zanaatlarda görkemli bir hale geldi, öyle ki eğr akıllarına 
gelseydi silahlar dövüp savaşar yaparak Orta Dünya'nın kötü krallarını kolaylıkla 
ezebilirlerdi; ama barışyanlısı bir halktılar. Tüm sanatların ötesinde gemi yapımı ve 
deniz işiliğ konusunda güçlendiler, dünyada bir daha onlar gibi denizciler yetişedi; 
o halkın cesur ve dayanıklı adamlarının gençlik günlerinde en sevdiğ maceralar 
cesaret ve engin denizlere açılmaktı. 
 
Ama Valinor Efendileri onların Númenor kıyılarının görünmeyeceğ kadar batıya 
doğu yelken açmalarını yasaklamışı; ve bu yasağn nedenini tam olarak anlamasalar 
da durumdan memnundular. Manwë"nin düşncesine göre Númenóreanların 
üzerinde Valar'ın ve Eldar'ın ölümsüzlüklerine, o diyarlarda var olan her şye 
tutulup, Kutlu Diyar'ı aramak için ne bir istek, ne de mutluluklarına konan sınırları 
aşak için bir arzu uyanmalıydı. 
 



O günlerde Valinor, hâlâ dünya üzerinde görünebilir bir haldeydi, Ilúvatar Valar'ın 
Yeryüzünü gözlemek için kalmasına izin vermişi, eğr Morgoth gölgesini dünyanın 
üzerine yaymasaydı orası bir anıt olabilirdi. Bu Númenóreanların çok iyi bildiğ bir 
şydi; ve o günlerde, hava açık, güneşde doğda olduğnda uzaklara baktıklarında, 
batının çok uzaklarında, uzak bir kıyının üzerinde apak parlayan bir kent, büyük bir 
liman ve bir kule görebilirlerdi. O günlerde Númenóreanlar ileriyi görebiliyorlardı; 
ama yine de bu görüntüyü sadece aralarındaki en keskin gözlüler seçebiliyor ve 
bunu sadece Meneltarma'dan veya yasal olarak gidebilecekleri en uzak batı 
kıyılarına dek açılmışuzun bir gemiden yapabiliyorlardı. Çünkü onlar Batı'nın 
Efendileri'nin Yasağ'nı çiğeyecek kadar cesur değllerdi. Ama aralarındaki bilgeler, 
bu uzak diyarın aslında Valinor'un Kutlu Diyar'ı değl, Ölümsüz Topraklar'ın en 
doğsunda bulunan Eressëa'daki Eldar limanı olan Avallöne olduğnu biliyorlardı. 
Ve o yıllarda beyaz kuşar günbatımında uçarken, İkdoğnlar küreksiz gemileriyle 
Númenór'a yelken açmayı sürdürüyorlardı. Ve Númenór'a sayısız hediyeler 
getirdiler: şkıyan kuşar, kokulu çiçekler, şfalı otlar. Ve Eressëa'nın ortasında 
büyümüşAk Ağç Celeborn'un bir fidesini getirdiler» 
 
Celeborn, Kutlu Diyar'da Yavanna'nın Telperion'un bir sureti olarak Eldar'a verdiğ 
Tuna Ağcı Galathilion'un bir fidesinden büyümüşü. Ve ağç Armenelos'da, Kralın 
sarayının bahçesinde büyüyüp çiçeklendi; ona Nimloth adı verildi, geceleri çiçek 
açıp gecenin gölgelerini kokusuyla doldurdu. 
 
Dúnedain o günlerde Valar Yasağ yüzünden batıya değl doğya, Kuzey'in 
karanlığndan Güney'in sıcaklığna ve Güney'in ötesindeki Aşğ Karanlık'a doğu 
yelken açıyorlardı; hatta İ Denizler'e dek ilerlediler, Orta Dünya yakınlarına yelken 
açıp yüksek pruvalarından Doğ'daki Sabahın Kapılan'nı gördüler. Zaman geldi 
Dúnedain, Büyük Topraklar'in kıyılarına ulaşı, Orta Dünya'nın terk 
edilmişdiyarlarına acıdılar; ve Númenór'un Efendileri, İsanoğu'nun Karanlık 
Yılları'nda yeniden batı kıyılarına ayak bastılar, kimse onlara karş koyacak kadar 
cesur değldi. Çünkü o çağa İsanoğunun büyük bölümü Gölge'nin altında yaşyordu 
ve artık zayıflayıp korkaklaşışardı. Aralarına giren Númenóre anlar onlara pek çok 
şy öğettiler. Mısırı ve şrabı getirdiler; İsanoğu'na tohum ekmeyi, tahıl öğtmeyi, 
ağç yontmayı, taşarı şkillendirmeyi öğettiler; onların yaşmlarını düzenlediler. 
 
Böylece Orta Dünya'nın İsanları rahata erdi, batı kıyıları boyunca evsiz yurtsuz 
gezinenler geri döndü, İsanoğu Morgoth'un döllerinin boyunduruğndan silkinip 
sıyrıldı ve karanlığn dehştini unuttu. Uzun boylu Deniz Krallan'nın anısına büyük 
saygı gösterdiler, onların ayrılışarının ardından geri döneceklerini ümit ederek 
onları tanrılar diye isimlendirdiler; çünkü o zamanlar Núenóreanlar asla Orta 
Dünya'ya uzun süre yerleşeyecek, orada kendilerine ait herhangi bir yerleşm yeri 



yaratmayacaklardı. Onlar doğya doğu yelken açmalıydılar, ama sonunda batı 
özlemi yüreklerine geri dönecekti. 
 
Yıllar geçtikçe bu özlem daha da büyüdü; ve Númenóreanlar çok uzaklardan 
gördükleri ölümsüz şhre karş açlık duymaya başadı, bitmeyecek yaşma, ölümden 
ve hazzın bitişnden kaçmaya duydukları arzu şddetle büyüdü; güçleri ve 
görkemleri arttıkça huzursuzlukları da çoğldı. Çünkü Valar, her ne kadar 
Dúnedain'i uzun bir yaşmla ödüllendirmişolsa da sonunda üzerlerine çöken yaşmın 
yorgunluğnu yok etmemişerdi ve onlar ölüyorlardı hatta Eärendil soyundan gelen 
kralları bile; onların yaşm süresi Eldar'ın gözünde kısacıktı. Böylece üzerlerini bir 
gölge kapladı: belki de Morgoth'un iradesi işbaşndaydı ve hâlâ dünyanın içinde 
dolaşyordu. Númenóreanlar, İsanoğu'nun yazgısına karş ve aslında daha çok batıya 
yelken açmalarını engelleyen Yasak'a karş önce kalplerinde konuşaya, sonra da 
açık açık söylenmeye başadılar. 
 
Aralarında şyle konuşyorlardı: "Biz burada ölmek ve nereye gideceğmizi bilmeden 
evlerimizi ve tüm yaptıklarımızı terk etmek zorundayken, neden Batı'nın Efendileri 
orada sonsuz bir huzur içinde oturuyor? Ve Eldar halkı ölmüyor, Efendiler'e karş 
isyan ettikleri halde. Bütün denizlerin sahibi olduğmuz, gemilerimizin aşmadığ 
hiçbir vahş ve engin deniz kalmadığ halde, neden Avallóne'ye gidemiyor, oradaki 
dostlarımızla selamlaşmıyoruz?" 
 
Ve bazıları da şyle konuşaktaydı: "Neden Aman'a, Güçler'in mutluluğnun olduğ 
yere, bir gün bile gidip tadına varamıyoruz? Arda'nın halkları arasında görkemli 
değl miyiz?" 
 
Eldar bu sözleri Valar'a bildirdi ve Manwë, Númenór'un doruk döneminin üzerine 
biriken bulutu görerek kederlendi. Kralla^ ve dinleyecek olan herkesle, dünyanın 
âdetleri ve yazgısı hakkına^ içtenlikle konuşcak haberciler yolladı Dúnedain'e. 
 
"Dünya'nın Yazgısı'nı," dedi elçiler, "sadece Tek Olan, onu yaratan değşirebilir. 
Siz tüm aldatmacalardan, tuzaklardan kaçıp Aman'a, Kutlu Diyar'a geldiniz, bunun 
size çok az yararı oldu. Çünkü oranın halkını ölümsüz kılan Manwë"nin toprakları 
değldi o diyarı kutsallaşıran oraya yerleşişolan Ölümsüzlerdi; ve sizler orada, 
ışktaki güçlü ve inatçı pervaneler gibi, kısa süre içinde tazeliğnizi yitirerek bitkin 
düşünüz." 
 
Ama Kral sordu: "Benim atam Eärendil hayatta değl mi? Ya da Aman diyarında 
yaşmıyor mu?" 
 



Elçiler şyle yanıtladı: "Biliyorsun ki onun yazgısı farklıdır, onun ölmeyen 
İkdoğnlar'dan olmasına hükmedildi; ve aynı zamanda, yazgısına göre, bir daha asla 
ölümlü topraklara dönemez. Oysa sen ve halkın İkdoğnlar değl, Ilúvatar sizi ölümlü 
İsanoğlları olarak yarattı. Ama anlaşlıyor ki sizler, her iki akrabanızın da iyi 
yanlarına sahip olmak istiyorsunuz, arzu ettiğnizde Valinor'a yelken açmak ve 
yurdunuzu özlediğnizde dönmek. Bu olamaz. Ne de Valar, Ilúvatar'ın ihsanlarını 
değşiremez. Söylediğniz gibi, Eldar cezalandırılamaz, isyan etseler bile 
ölümsüzler. Ama bu onlar için ne bir ödül ne de bir cezalandırma, sadece var 
olmaları için gerekli bir şydir. Onlar kaçamazlar ve bu dünyaya bağılar, sonuna 
dek burayı terk edemeyecekler, çünkü dünyanın yaşmı onların yaşmı demektir. 
Söylediğnize göre, siz, bunda Çok az payınız olduğ halde, İsanoğu'nun isyanı 
yüzünden cezalandırıldınız; ve böylece ölümlü kılındınız. Ama bu bir cezalandırma 
için kararlaşırılan ilk şy değl. Bu yüzden siz kaçabilir ve dünyayı terk edebilirsiniz, 
ne umut ne de yılgınlık içinde ona bağ 
değlsiniz. Şmdi hangimiz diğrine imrenmeli?" Ve Númenóreanlar yanıtladı: 
"Neden Valar'a imrenmeyelim ya da en azından Ölümsüzlere? Bizim kör bir 
güvene ve teminatsız bir umuda ihtiyacımız var, önümüzde neyin uzandığnı 
bilmeden. Ama biz hâlâ Dünya'yı seviyoruz ve onu kaybetmeyeceğz." 
 
Elçiler şyle dedi: "Aslında, Ilúvatar'ın düşncelerinin sizinle ilgili olan kısımları 
Valar tarafından bilinmiyor ve o, düşncelerindeki her şyi açığ vurmaz. Ama bizim 
doğu olarak bildiğmiz şy, sizin yurdunuzun ne burası, ne Aman Diyarı ne de 
Dünya'nın Sınırları içinde herhangi bir yer olduğdur. Ve İsanoğu'nun Yazgısı, ki bu 
her şyden önce Ilúvatar'ın bir armağnıdır, İsanoğu'nun sonunda buradan 
ayrılacağdır. Bu durumun İsanoğu için bir kedere dönüşesinin tek nedeni 
Morgoth'un gölgesinin altında olmalarıydı ve bu da onlara korktukları büyük 
karanlıkla çevrili olduklarını hissettirmekteydi; bazıları yaşm ellerinden alınıncaya 
dek daha inatçı, daha gururlu ve ürün vermez oldular. Bizler, yılların sürekli artan 
yüküne dayanabilenler, bu durumu tam olarak anlayamadık; ama bu keder, sizin de 
söylediğniz gibi, geri dönüp sizin için bir sorun oluşurmaya başamışa eğr, bizler 
Gölge'nin kalplerinizde yeniden doğp büyümesinden korkarız. İu351 te bu nedenle 
sizler, Dúnedain, İsanoğllarının en güzelleri, eskiden Gölge'den kaçıp ona karş 
yiğtçe savaşnlar, sizlere söylüyoruz: Uyanık olun! Eru'nun iradesi inkâr edilemez; 
Valar güven dediğniz şyi sizden esirgemeyeceğni söyledi ve bu kısa süre içinde 
sizi alıkoyan bir bağ dönüşcek. Umarız arzularınızın çok azı olsun meyva verir. 
Ilúvatar, Arda'nın aşını sizin yüreklerinize yerleşirdi ve bunu amaçsızca ekmedi. 
Bununla beraber, İsanoğu doğadan çok önceden geçip giden birçok çağa bu amaç 
biliniyordu; ve bu size açıklanacak, Valar'a değl." 
 
Tüm bunlar Gemiyapırncısı Tar-Ciryatan ile oğu Tar-Atanamir'in döneminde oldu; 



ve onlar kibirli insanlardı, zenginleşek için hırslıydılar, Orta Dünya'nın insanlarını 
vergiye bağamışardı, artık vermekten çok alıyorlardı. Elçiler geldiğnde 
Tar-Atanamir ile konuşuşardı; o, on üçüncü Kraldı, onun döneminde Númenór 
Diyarı iki bin yıldan uzun süredir ayaktaydı ve gücünün olmasa bile mutluluğnun 
doruğna ulaşışı. Ama Atanamir, Elçilerin öğtlerinden çok mutlu olmamış 
söylediklerini fazla önemsememişi; halkının büyük bölümü de onunla aynı 
fikirdeydi; çünkü onlar umutla beklemektense, yaşrlarken ölümden kaçmayı 
istiyorlardı. Atanamir tüm bazların sonunun ötesinde yaşmına sarılıp uzun bir 
çağyaşdı; ve o bunu yapan ilk Númenóreandı, zekâsını ve erkeklik gücünü yitirene 
dek tahttan ayrılmayı reddetti, tahtını en olgun günlerinde oğundan esirgedi. 
Númenór Efendileri uzun yaşmları içinde geç evlenmeyi âdet edinmişerdi, oğllan 
fiziksel ve zihinsel olarak tamamen gelişiklerinde yerlerini terk edip, yönetimi 
onlara bırakırlardı. 
 
Sonrasında Atanamir'in oğu Tar-Ancalimon, Kral oldu ve o da aynı düşncedeydi; 
onun döneminde Númenór halkı bölünmeye başadı. Bir tarafta Kral'ın İsanları 
denilen büyük bir grup vardı, kibirliydiler, Eldar ve Valar'a yabancılaşışardı. Diğr 
taraftaysa Elf Dostları, Elendili diye isimlendirilen daha küçük bir grup vardı; 
çünkü onlar Kral'a ve Elros Hanedanı'na sadık kalmakla birlikte Eldar'la olan 
dostluklarını da sürdürmek istiyor, Batı'nın Efendilerinin öğtlerine kulak 
veriyorlardı. Ama yine de, kendilerini Sadıklar diye adlandıran bu grup bile 
halklarının kederinden tamamen kurtulamadı ve onlar da ölüm düşncesi yüzünden 
sorunlar yaşdılar. 
 
Böylece Batıil'in mutluluğ azalmaya başamışı; ama gücü ve görkemi hâlâ 
çoğlıyordu. Çünkü krallar ve onların halkı bilgeliğ terk etmemişerdi, Valar'ı fazla 
sevmeseler bile onlardan hâlâ korkuyorlardı. Yasağ açıkça çiğemeye ya da konulan 
sınırların ötesine yelken açmaya cesaret edemiyorlardı. Uzun gemilerinin 
dümenlerini hâlâ Doğ'ya doğu çeviriyorlardı. Ama ölüm korkusu gittikçe daha da 
karararak üzerlerine çöküyordu ve yapabildikleri kadar onu engellemeye uğaşılar; 
bilgeleri durup dinlenmeden yaşmı geri kazanmanın sırrını keşetmeye ya da en 
azından İsanoğu'nun ömrünü uzatmaya çalışrken ölüleri için büyük binalar inş 
etmeye başadılar. Yine de, en azından İsanoğu'nun ölü bedenini bozulmadan 
saklama sanatını gelişirdiler ve ülkelerini içlerinde ölüm düşncesinin kutsal bir şy 
gibi saklandığ sessiz karanlık mezarlarla doldurdular. Ama hayatta kalanlar zevke 
ve sefahata karş daha da istekli bir hale geldi, daha fazla mal mülk ve daha fazla 
zenginlik arzulanmaya başandı; Tar-Alcalimon'un hükümdarlığndan sonraki 
günlerde, Eru'ya ilk meyveleri sunma âdeti unutuldu ve insanlar ülkelerinin 
ortasındaki Meneltarma'nın zirvesindeki KutsanmışYer'e çok ender gitmeye 
başadılar. 



 
Böylece zaman geldi, Númenóreanlar kadim toprakların batı kıyıları üzerine ilk 
büyük yerleşmleri kurdular; çünkü, kendi toprakları onlara küçülmüşgibi 
geliyordu, orada ne huzurları vardı ne de hallerinden memnundular, Batı onlardan 
esirgendiğ için artık Orta Dünya üzerinde zenginlik ve egemenlik arzuluyorlardı. 
Büyük limanlar ve güçlü kuleler yaptılar, içlerinden çoğ oraları mesken edindi; 
ama artık yardımcı ve öğetmenden çok, efendi, sahip ve vergi toplayıcılar olarak 
görünüyorlardı. Númenóreanların büyük gemileri rüzgârla doğya doğu gidip yüklü 
olarak dönüyor, krallarının gücü ve görkemi artıyordu; içtiler, şlenler düzenlediler, 
kendilerini altın ve gümüşerle donattılar. 
 
Tüm bu olanlar içinde Elf Dostları'nın çok küçük bir payı vardı. Onlar yalnızca 
sürekli olarak kuzeye doğu yelken açtılar, Gil-galad'ın topraklarına doğu, Elflerle 
dostluklarını sürdürmek, 
 
Sauron'a karş savaşarında onlara yardım etmek için; ve onların limanları Ulu 
Anduin'in haliçlerindeki Pelargir'di. Ama Kral'ın İsanları güneyin uzaklarına yelken 
açtılar; onların hükümdarlıkları ve kalelerinden geriye, İsanoğu'nun efsanelerinde 
pek çok söylenti kaldı. 
 
Her yerde söylendiğ gibi, Sauron, bu Çağda, Orta Dünya'da yeniden canlanıp 
harekete geçmişve Morgoth tarafından beslenen kötülüğ geri dönmüş ona hizmet 
ederek kudretli bir hale gelmişi. Zaten daha önceden, Númenór'un on birinci kralı 
Tar-Minastir'in döneminde Mordor topraklarını güçlendirmiş oraya Barad-dûr 
Kulesi'ni inş etmişi; artık bundan sonra bütün kralların kralı olmak ve İsanoğu'nun 
üzerinde bir tanrı olmak için Orta Dünya'nın egemenliğni ele geçirmeye uğaşcaktı. 
Sauron, atalarının yaptıkları yüzünden, Valar'a gösterdikleri sadakat ve çok eskiden 
Elflerle yaptıkları ittifak yüzünden Númenóreanlardan nefret ediyordu; üstelik 
eskiden Tar-Minastir'in Gil-galad'a yaptığ yardımı da unutmamışı, ki o günlerde 
Tek Yüzük dövülmüşü, Sauron ve Elfler arasında Eriador'da savaşvardı. Şmdi 
Númenór krallarının kudret ve ihtişmlarının arttığnı öğenmişi, artık onlardan daha 
fazla nefret ediyordu; onun topraklarını istila edebilir ve Doğ'nun egemenliğni 
elinden alabilirler diye onlardan korkuyordu. Ama uzun süre Deniz'in Efendileri'yle 
karşlaşaya cesaret edemeyerek kıyılardan içerilere çekildi. 
 
Ama Sauron daima haindi; denir ki Dokuz Yüzük'le tuzağ düşrdükleri arasında üç 
tane de Númenórean soyundan gelen yüce efendi vardı. Hizmetkârları olan 
Yüzüktayfları, Úlairi harekete geçtiğnde Sauron'un İsanoğu üzerinde yaydığ dehşt 
ve boyunduruğ korkunç derecede büyüdü, Númenóreanların deniz kıyılarında 
bulunan güçlü bölgelerine saldırmaya başadı. 



 
Gölge, o günlerde, Númenór'un üzerinde daha da koyulaşı; isyanları yüzünden 
Elros Hanedanı Kralları'nın yaşmları solgunlaşı ama kalpleri Valar'a karş daha da 
sertleşi. Ve on dokuzuncu kral, atalarının kraliyet asasını eline alarak Batı'nın 
Efendisi, Adûnakhor adıyla tahta çıktı; Elf dilleri terk edildi, duyabileceğ yerlerde 
kullanılmasını yasakladı. Yine de, adı Kralların Fermanı'na, Yüce Elf dilinde 
Herunûmen olarak yazılmışı, çünkü kötülüğn üzerlerine çökeceğnden korkan 
kralların tamamen çiğemekten korktuğ kadim bir geleneğ uyuluyordu. Sadıklara 
göreyse, bu isim aşrı kibirliydi, çünkü Valar'ın bir unvanı olarak kullanılıyordu; 
Elros Hanedanı'na olan sadakat ile Güçler'e karş duydukları derin saygı arasında 
kaldıkları için yürekleri fazlasıyla yorgun düşüşü. Ama daha kötüsü de 
gelmekteydi. Ar-Gimilzôr, yirmi ikinci kral, Sadıklar'ın en büyük düşanıydı. Onun 
döneminde bakımı yapılmayan Ak Ağç hastalanmaya başadı; ve Elf dillerinin 
kullanımını tamamen yasakladı, Eressëa gemilerini karşlayanları cezalandırdı ama 
yine de Elfler ülkenin batı kıyılarına gizlice gelmeyi sürdürdüler. 
 
Artık Elendili çoğnlukla Númenór'un batı bölgelerine yerleşcekti; ama 
Ar-Gimilzôr bu topluluktan olanların bulunup batıdan alınarak ülkenin doğsuna 
yerleşirilmelerini emretti; ve göz altında tutulacaklardı. Böylece Sadıklar'ın asıl 
yerleşmi artık Remenna limanı civarı oldu; o dönemde Sadıklar'ın çoğ Gil-galad'ın 
krallığna, hâlâ Eldar'la konuşbilecekleri Orta Dünya'nın kuzey kıyılarına doğu 
yelken açıyorlardı. Bu Krallar tarafından biliniyordu ama madem ki Elendili kendi 
diyarlarından ayrılıp geri dönmüyordu buna engel olmadılar; çünkü kendi halkları 
ve Valar'ın Casusları diye isimlendirdikleri Eressëa'lı Eldar arasındaki 
 
tüm dostluğn bitmesini arzuluyor, yaptıklarının ve tasarladıklarının Batı'nın 
Efendileri'nden gizli tutulmasını diliyorlardı. Ama yaptıkları her şy Manwë 
tarafından biliniyordu ve Valar, Númenór Krallan'na karş çok öfkeliydi, bundan 
böyle onlara öğt vermediler, himaye etmediler; Eressëa gemileri bir daha asla 
günbatımından gelmedi, Andúnie limanları ıssızlaşı. 
 
Kralların hanedanından sonra en büyük onur Andúnie Efendileri'ne aitti; çünkü 
onlar Elros soyundandılar ve Númenór'un dördüncü kralı Tar-Elendil'in kızı 
Silmarien'den geliyorlardı. Bu efendiler krallara sadıktılar, onlara büyük saygı 
gösterirlerdi; Andûnie Efendisi, Asa'nın başdivan üyelerinden biriydi. Başndan 
beri Valar'a karş saygı ve Eldar'a karş özel bir sevgi duymaktaydılar; Gölge 
büyümeye başadığnda Sadıklar'a ellerinden geldiğnce yardım etmişerdi. Uzun bir 
süre boyunca kendilerini açıkça ortaya koymadılar, ama buna karşn bilgece 
öğtlerle Asa'nın efendilerinin yüreklerini İlah etmeye uğaşılar. 
 



Bir de güzelliğyle ünlü Inzilbêth hanım vardı; annesi Lindörie'ydi, Ar-Gimilzôr'un 
babası olan Ar-Sakalthôr'un hükümranlığ döneminde Andunie Efendisi olan 
Eärendur'un kız kardeş. Gimilzôr onu karısı olarak aldı, kadın gerçekte ondan pek 
hoşanmıyordu, kalben Sadıklar'dan biriydi, çünkü annesi tarafından böyle 
yetişirmişi; ama krallar ve oğlları kibirli yetişirilirdi, onların isteklerine karş 
çıkılamazdı. Ar-Gimilzôr ve kraliçesi arasında bir sevgi yoktu, ne de oğlları 
arasında. Oğlların büyüğ Inziladûn hem beden hem de düşnce yapısı olarak 
annesine benziyordu; ama küçüğ Gimilkhad babası gibiydi, üstelik daha kibirli ve 
dainatçı. Eğr yasalar izin verseydi Ar-Gimilzôr asayı büyük oğuna değl ona 
devredecekti. 
 
Ama Inziladûn tahta çıktığnda tıpkı eskiden yapıldığ gibi 
 
Elf dilinde bir isim seçti; hem gözleri, hem de düşnceleri uzak görüşü olduğ için 
kendisine Tar-Palantir dedi ve ondan nefret edenler bile yalvaçsı sözlerinden 
korktular. Varlığ, bir süreliğne Sadıklar'ın üzerine huzur getirdi; Ar-Gimilzôr'un 
terk ettiğ Meneltarma'nın zirvesindeki Eru'nun KutsanmışYeri'ne bir kez daha gitti. 
Ak Ağç, yeniden gururla yükseldi; ve Tar-Palantir, Ağç öldüğnde Kralların 
soyunun da sona ereceğyle ilgili bir kehanette bulundu. Ama onun tövbesi 
atalarının küstahlığna kızgın olan Valar'ı yatışırmak için yeterli değldi, çünkü 
halkının büyük bölümü tövbe etmemişi. Gimilkhad güçlü ve kabaydı; kendilerine 
Kral'ın İsanları diyenlerin liderliğni ele geçirerek ağbeyinin iradesine açıkça karş 
çıkmaya cesaret etti ve yaptıklarının daha çoğ da gizlilik içinde yapıldı. Böylece 
Tar-Palantir'in günleri kederle karardı; zamanının çoğnu batıda geçirmeye başadı, 
sık sık Andúnie yakınlarındaki, Oromet Tepesi'nde bulunan Kral Minastir'in kadim 
kulesine çıkarak belki de denize açılmışbirilerini görmek umuduyla, istekle batıya 
doğu baktı. Ama artık Batı'dan Númenór'a hiçbir gemi gelmedi ve Avallónë 
bulutlarla örtülüydü. Gimilkhad iki yüz yaşndan iki yıl önce (zayıf düşüşbile olsa, 
Elros soyundan biri için çok erken sayılan bir yaşa) öldü ama bu Krala huzur 
getirmedi; çünkü Gimilkhâd'ın oğu Pharazôn servete ve güce karş babasından daha 
atak, daha hırslıydı. Númenóreanların Orta Dünya kıyılarında İsanların üzerinde 
kurdukları egemenliklerin sınırlarını genişetmek için yaptıkları savaşarda liderlik 
yaparak sık sık uzaklara yolculuk etti; böylece hem karada hem de denizde reis 
olarak büyük ün kazandı. Bu yüzden babasının ölümünü duyup Númenór'a 
döndüğnde halkının yüreğ ona açılmışı; çünkü yanında büyük servet getirmişve o 
zamanlar bunu karşlıksız olarak vermişi. 
 
Zaman geldi Tar-Palantir kederden yorulup öldü. Hiç oğu yoktu, sadece Elf dilinde 
Míriel adını verdiğ bir kızı vardı ve Númenórean yasalarına göre asa ona 
geçmeliydi. Ama kızın istememesine karşn Pharazôn onu karısı olarak aldı, aslında 



bu yaptığnda kötülük vardı ve Númenórean yasalarına göre ikinci derecede 
kuzenden daha yakın akraba evliliğne, kraliyet ailesi için bile izin verilmezdi. 
Evlendiklerinde asayı kendi eline geçirip Ar-Pharazôn adını (Elf dilinde Tar-Calion 
demektir) aldı; kraliçesinin ismini de Ar-Zimraphel olarak değşirdi. 
 
Númenór'un kuruluşndan bu yana Deniz Kralları'nın Asası'nı elinde tutanların en 
kudretlisi ve en kibirlisi Altın Ar-Pharazôn'du; ondan önce Númenór'a yirmi üç kral 
ve kraliçe hükmetmişi, artık onlar Meneltarma dağnın altındaki derin mezarlarında, 
altın yataklarına uzanmışuyuyorlardı. 
 
Kudretinin görkemi içinde Armenelos şhrindeki oyma tahtında oturmuş karanlık 
düşncelere dalmışı, savaşdüşnüyordu. Çünkü Sauron'un Orta Dünya'daki 
krallığnın gücünü ve onun Batıil'e duyduğ nefreti öğenmişi. Doğdan dönen gemi 
sahipleri ve reisler huzuruna çıkıp Ar-Pharazôn Orta Dünya'dan döndüğnden bu 
yana Sauron'un gücünü nasıl gelişirdiğni anlatıyorlardı, Sauron kıyılardaki şhirler 
üzerine baskı yapıyordu, artık İsanların Kralı unvanını almış amacının 
Númenóreanları denize dökmek ve eğr böyle bir şy mümkünse, Númenór'u yok 
etmek olduğnu açıklamışı. 
 
Bu gelişeler üzerine Ar-Pharazôn'un kızgınlığ büyümüşü, gizlice uzun uzun 
düşndü, yüreğ ölçüsüz bir kudret ve hükümdarlık arzusuyla doldu. Valar'a 
danışadan ya da bilge birinin yardımını almadan tek başna, İsanların Kralı 
unvanının kendisine ait olduğna karar verdi, Sauron'u kulu ve hizmetkârı olmaya 
zorlayacaktı; çünkü kibiri yüzünden hiçbir kralın Eärendil'in Varisi'yle rekabet 
edecek kadar kudretli olmadığnı düşnmekteydi. Böylece, silah yapımı için büyük 
demir atölyeleri kurmaya başadı, savaşiçin birçok gemi inş etti ve onları silahlarla 
birlikte depoladı; her şy hazır olduğnda, ordusunun başna geçip Doğ'ya yelken 
açtı. 
 
İsanlar altın renginde parıldayan kızıla boyanmışgemilerinin günbatımından 
gelmekte olduğnu gördüler, kıyılara yerleşişolanların yüreklerine korku düşü ve 
içerilere doğu kaçtılar. Donanma sonunda Umbar diye isimlendirilen yere ulaşı, 
orada Númenóreanlar'ın hiç el değemişkudretli bir limanı vardı. Deniz'in Kralı, 
Orta Dünya'nın üzerine yürüdüğnde, o topraklar bomboşve sessizdi. Yedi gün 
boyunca sancaklar ve borularla ilerledi, bir tepeye geldi, tepenin üzerine otağnı ve 
tahtını kurdu; toprakların ortasına kuruldu, ordusunun çadırları çevresinde mavi, 
altın rengi ve beyaz renklerde, uzun çiçeklerden oluşn bir tarla görüntüsü 
sergileyerek dizildi. Ardından haberciler göndererek Sauron'a huzuruna gelip 
sadakat yemini etmesini emretti. 
 



Sauron geldi. Hatta güçlü kulesi Barad-dûr'dan kalkıp geldi, savaş hiç yeltenmedi. 
Çünkü Deniz'in Kralı'nın kudretinin ve görkeminin söylenenlerin üzerinde olduğnu 
anlamışı, en kudretli hizmetkârlarına bile onlara karş koyabilmeleri konusunda 
güvenemezdi; Dúnedain hakkındaki istekleri için henüz zamanın gelmediğni 
görmüşü. Güç iş yaramadığnda, hilekârlığ başurarak kazanacak kadar becerikli ve 
kurnazdı. Böylece, Ar-Pharazôn'un huzurunda boyun eğrek dilini yumuşttı; ve 
insanlar söylediklerinin adilliğne ve bilgeliğne hayran kaldı. 
 
Ama Ar-Pharazôn tamamen kanmamışı, aklına Sauron'un ve içtiğ sadakat andının 
daha iyi korunabilmesi için onun ve Orta 
 
Dünya'daki tüm hizmetkârlarının rehine olarak yaşmak üzere Númenór'a 
götürülmesi gerektiğni düşnüyordu. Bu Sauron'un razı olduğ bir tutsaklıktı, gizli 
düşncelerinde bunu memnunlukla kabul ediyordu çünkü bu durum aslında onun 
arzularına uyuyordu. Sauron denizi aşp Númenór diyarına baktı, görkemli günlerini 
yaşyan Armenelos şhrini şşınlıkla seyretti; ama kalbi kıskançlık ve nefretle daha 
da doldu. 
 
Düşnceleri ve dili kurnazdı, gizli arzuları güçlüydü, böylece üç yıl geçtiğnde 
Kral'ın gizli düşncelerine en yakın kiş haline geldi; çünkü yalnızca dilinde olan 
dalkavukluğ bal kadar tatlıydı ve birçok şy üzerine olan bilgisi henüz İsanlar 
tarafından anlaşlmamışı. Andúnie Efendisi Amandil dışndaki tüm divan üyeleri 
Kral üzerindeki etkisini görerek ona yaltaklanmaya başadı. Sonrasında ülkenin 
üzerine yavaşyavaşbir değşm yayılmaya başadı. Elf-dostları'nın yürekleri fena 
halde kederliydi ve çoğ korku içinde sönüp gitmişi; geride kalanlar kendilerine 
Sadıklar deseler de düşanları onları isyancılar diye isimlendiriyordu. Çünkü Sauron 
artık insanın kulaklarına sahip olmuşu ve birçok delil göstererekValar'ın öğettiğ 
her şyi inkâr ediyordu; insanlara, dünyada, doğda, hatta batıda hâlâ ele 
geçirebilecekleri denizler ve topraklar olduğnu düşnmelerini söyledi, oralardaki 
zenginlik ölçülemez boyutlardaydı. Ve daima, eğr sonunda o diyarların ve 
denizlerin sonuna gelebilselerdi bile, tüm bunların ötesinde Kadim Karanlık 
uzanıyordu. "Dünya ondan yaratılmışı. Yalnızca Karanlık'a tapınılabilir ve bu 
yüzden Efendi diğr dünyaları ona hizmet edenlere armağn etmiş böylece 
kudretinin yükseliş asla sona ermeyecek." Ar-Pharazôn sordu: "Karanlığn Efendisi 
kimdir?" Sonrasında Sauron, Kralla kilitli kapıların ardında konuşu ve yalan 
söyledi, dedi ki: "O, artık adı anılmayandır; çünkü Valar sizi onun hakkında 
kandırdı, kendilerine köle yapmak için İsanoğu'nu zincirlemeye çalışrlarken, kendi 
yüreklerinin deliliklerinde tasarlanmışbir hayalet olan Eru'nun adını öne sürdüler. 
Çünkü onlar, ne isterse sadece onu söyleyen Eru'nun kâhinleridir. Ama onların 
efendileri hâlâ hüküm sürmekte ve sizi bu hayaletten kurtaracak; onun adı Melkor, 



Her Şyin Efendisi, Özgürlük Verici ve sizi onlardan daha güçlü yapacak." 
 
Böylece Kral Ar-Pharazôn, önce gizlice, kısa süre sonra da halkının gözleri önünde 
açıkça Karanlığ ve Efendi Melkor'a tapınmaya başadı; halkının büyük bölümü de 
onu izledi. Hâlâ Sadıklar'dan geriye kalanlar da vardı, söylendiğ gibi Rómenna 
civarına yerleşişerdi ve küçük bir grup da dağnık olarak sağa solda yaşyordu. Bu 
kötü günlerde onları yönetip cesaretlendiren reisleri Kral'ın divan üyesi Amandil ve 
oğu Elendil'di, onun oğllan da Isildur ile Anárion, sonrasında Númenór hesabına 
göre genç adamlar. Amandil ile Elendil büyük gemi reisleriydiler; Armenolos 
şhrinde tahtta oturan, tacı sahiplenip hükmeden hanedandan olmasalar da 
Tar-Minyatur Elros'un soyundan geliyorlardı. İisinin de gençlik günleri birlikte 
geçmişi ve Pharazôn, Amandil'i severdi, Elf-dostu olduğ halde Sauron gelene dek 
onun divanında kaldı. Şmdi azledilmişi, çünkü Sauron Númenór'daki herkesden 
daha çok ondan nefret ediyordu. Ancak o öylesine soylu ve bir deniz reisi olarak 
öylesine kudretliydi ki halkın çoğnun gözünde hâlâ onurlu yerini koruyordu; bu 
yüzden de ne Kral ne de Sauron ona el sürecek cesareti gösteremiyorlardı. 
 
Böylece Amandil, Rómenna'ya çekildi. Hâlâ sadık olduğna güvendiğ herkesi 
gizlice oraya toplanmaya çağrdı; çünkü artık kötülüğn hızla büyümesinden 
korkuyordu, bütün Elf-dostları tehlikedeydi. Kısa sürede beklenen oldu. O günlerde 
Meneltarma tamamen terk edilmişi; Sauron dahi, yüce yeri kirletmeye cesaret 
edemese de Kral, kimseye, ne ölüm acısı çekmekte olanlara ne de yüreklerinde 
Ilúvatar'ı yaştan Sadıklar'a oraya çıkma izni vermiyordu. Sauron, sarayın 
bahçesinde büyüyen Ak Ağç'ı, Güzel Nimloth'u kesmesi için Kralı zorladı, çünkü o 
Eldar ve Valinor'un ışğnın anısıydı. 
 
Kral önceleri, Tar-Palantir tarafından söylenen hanedanının kaderinin Ağç'a bağı 
olduğ kehanetine inandığ için buna razı olmadı. Böylece artık Eldar ve Valar'dan 
nefret eden Kral çılgınlığnın içinde Númenór'un eski bağılıklarının gölgesine boş 
boşna sarılmışı. Ama Amandil, Sauron'un şytani amacıyla ilgili söylentileri 
duyduğnda yüreğ kederle doldu, biliyordu ki sonunda Sauron kesinlikle isteğne 
ulaşcaktı. Valinor Ağçları'nın hikâyesini anımsayarak Elendil ve oğllarıyla 
konuşu; Isildur tek bir söz bile söylemedi ama gece dışrı çıkıp ona ün kazandıran 
başrısına ulaşı. Kılık değşirip Armenelos'a giderek artık Sadıklar'a 
yasaklanmışolan Kral'ın bahçelerine girdi; Sauron'un emirleriyle herkese 
yasaklanmışolan ve onun hizmetindeki muhafızlar tarafından gece gündüz 
gözetlenen Ağç'ın bulunduğ yere geldi. Güzün sonları ve kışyakın olduğ için 
Nimloth karanlıktı, hiç çiçeğ yoktu; Isildur muhafızları aşrak Ağç'tan bir meyve 
kopartıp gitmek için döndü. Ama muhafız onu fark edince saldırdı, dışrı 
Çıkabilmek için dövüşü, birçok yara aldı; kaçtı ve kılık değşirmişolduğ için Ağç'a 



kimin el sürdüğ anlaşlamadı. Isildur sonunda güçlükle Rómenna'ya döndü, 
meyveyi Amandil'in ellerine teslim etti ve gücü onu terk etti. Sonrasında meyve 
gizlice ekilip Amandil tarafından kutsandı; ilk sürgünü çıktı ve baharda filizlendi. 
İk yaprağnı açtığnda, uzun süredir yatmakta olan ölmeye çok yakınlaşışIsildur 
ayağ kalktı ve yaraları onun için bir daha sorun yaratmadı. 
 
Bu olayın kısa süre sonrasında Kral, Sauron'a boyun eğrek Ak Ağç'ı kesti ve 
ardından atalarının sadakatlerine tamamen yüz çevirdi. Sauron, Númenórean kenti 
Altın Armenelos'un ortasındaki bir tepenin üzerine görkemli bir tapınak inş ettirdi; 
tabanı daire biçimindeydi, elli ayak kalınlığnda duvarlar vardı, tabanının genişiğ 
merkezden beşyüz ayaktı, duvarlar zeminden beşyüz ayak yükseliyordu ve 
görkemli bir kubbeyle taçlandırılmışı. Kubbe tamamen gümüşe kaplıydı, güneşe 
parladığnda ışltısı çok uzaklardan görülebiliyordu; ama kısa sürede ışk karardı, 
gümüşsimsiyah oldu. Çünkü tapınağn ortasında ateşyanan bir sunak, kubbenin en 
tepesinde bir pencere vardı ve oradan dışrıya duman çıkmaktaydı. Sauron 
sunaktaki ilk ateş Nimloth'tan kesilen parçalarla tutuşurdu, ağç çıtırdayarak yandı; 
insanlar çıkan kötü kokulu dumandan hayrete düşüler, öyle ki ülke yedi gün batıya 
doğu yavaşyavaşdağlıp gidene dek bir bulutun altında kaldı. 
 
Sonrasında ateşve duman kesintisiz yükseldi; Sauron'un gücü her geçen gün arttı, 
tapmakta kendilerini Ölüm'den kurtarması için kan akıtarak, işenceler ve büyük 
kötülükler yapılarak insanlar Melkor'a kurban edildi. Kurbanları çoğnlukla Sadıklar 
arasından seçtiler; yine de Özgürlük Verici Melkor'a tapmayacaklarını asla açığ 
vurmadılar, aksine karş çalışalara başadılar, çünkü Kraldan nefret ediyorlardı ve 
ona isyan ettiler ya da akrabalarına karş yalanlar ve zehirlerle komplolar kurdular. 
Yapılanların büyük bölümü yanlışı; bunlar acı günlerdi ve nefret nefreti getirdi. 
 
Tüm bunlara rağen Ölüm, topraklarını terk etmedi, aksine birçok korkunç kılığ 
bürünerek daha kısa aralarla ve daha sık gelmeye başadı. Oysa eskiden insanlar, 
yavaşa yaşanıyor, sonunda dünyadan yorularak uykuya yatıyorlardı, şmdiyse 
delilik ve hastalık onlara saldırıyordu; yine de hâlâ ölmekten ve ele 
geçirmişoldukları efendinin diyarı karanlığn içine gömülmekten korkuyorlardı; ve 
can çekişeleri içinde kendilerini lanetlediler. O günlerde insanlar küçük nedenlerle 
silahlarına sarılıp birbirlerini katlettiler, çünkü artık çok çabuk kızmaya 
başamışardı; Sauron ve kendisine bağadıkları bu krallık üzerinde insanı insana 
karş kullandılar, öyle ki halk Kral ve efendiler aleyhine ya da başalarında olup da 
kendilerinde olmayan her şy hakkında söylenmeye ve iktidarın adamları zalim bir 
şkilde intikam almaya başadılar. 
 
Bununla beraber Númenóreanlar uzun bir süre zenginleşiklerini zannettiler, 



mutlulukları artmamışolsa bile daha da güçlenmişerdi, zenginleri daha da 
zenginleşişi. Çünkü Sauron'un yardım ve öğtleriyle sahip olduklarını kat kat 
artırdılar, makineler tasarlayarak daha büyük gemiler inş ettiler. Artık daha güçlü 
ve daha iyi silahlarla donanmışolarak Orta Dünya'ya doğu yelken açtılar, artık 
armağn getirenler, hatta hükmedenler bile değl, vahş savaşadamları olarak 
geliyorlardı. Orta Dünya insanlarını avladılar, mallarını alıp esir ettiler, çoğnu 
sunaklarında acımasızca katlettiler. Bu yüzden o günlerde kalelerinin içine 
tapınaklar, büyük mezarlar yaptılar; insanlar onlardan korkuyordu, kadim günlerin 
müşik krallarının anıları dünyadan silindi, sayısız korkunç öyküyle karardı. 
 
Böylece Yıldız Diyarı'nın Kralı Ar-Pharazôn, Morgoth'un saltanatından bu yana 
dünyanın en kudretli tiranı haline geldi, ama aslında her şye tahtın arkasından 
Sauron hükmediyordu. Ve yıllar geçti, yaşmı uzadıkça Kral, ölümün gölgesinin 
yaklaşığnı hissetti; korku ve öfkeyle doldu. Artık Sauron'un hazırlandığ ve uzun 
zamandır beklediğ zaman gelmişi. Sauron Kralla konuşu, artık onun çok kudretli 
olduğnu ve arzuladığ her şye herhangi bir yasak ya da engelle karşlaşadan 
ulaşbileceğni söyledi. 
 
Dedi ki: "Valar ölümün olmadığ diyarı kendileri için sahiplendi; size bu konuda 
yalan söylediler, yapabileceklerinin en iyisi onu saklamaktı, sebep onların 
tamahkârlığydı ve İsanoğu'nun Krallan'nın, ölümsüz diyarı ellerinden alıp onların 
yerine dünyayı yönetebileceğ korkularıydı. Bununla beraber, kuşusuz ki, sonsuz 
yaşm armağnı her şy değldi; güce, gurura, ulu bir soya sahip insanlar olmak da 
aynı şkilde değrliydi ama tüm adalete rağen, böyle bir ödülü borcu olduğ halde, 
Kralların Kralı Ar-Pharazôn'dan, yalnızca Manwë ile karşlaşırılabilecek olan 
Yeryüzü'nün oğllarının en kudretlisinden esirgedi. Ancak ulu krallar inkârlara 
tahammül etmez, gereken neyse alırlar." 
 
Netice olarak, düşünleşişve yaşmının sonuna doğu geldiğ için ölümün gölgesinde 
yürüyen Ar-Pharazôn, Sauron'a kulak verdi; Valar'a karş nasıl savaşaçabileceğni 
yüreğnde uzun uzun düşnüp tartmaya başadı. Bu tasarıyı uzun süredir hazırlıyordu 
ve açık açık söylemese de bu konu herkesten saklanamazdı. Amandil Kralın 
tasarılarının farkına vararak ümitsizliğ kapıldı, büyük bir korkuyla doldu, 
İsanoğu'nun savaşa Valar'ı yenemeyeceğni biliyordu, eğr bu savaşdurdurulmazsa, 
dünya harabeye dönecekti. Bunun üzerine oğu Elendil'i çağrıp şyle dedi: 
 
"Günler karanlık ve İsanoğu için hiçbir ümit yok, Sadıklar içinse çok az ümit var. 
Bu yüzden atamız Eärendil'in eskiden yaptığ tasarıyı deneyip Batı'ya yelken 
açmayı düşndüm, yasak olsun ya da olmasın, Valar'la konuşcağm, hatta olabilirse 
Manwë"yle; ve her şy yok olmadan önce yardım etmesi için yalvaracağm." 



 
"Böylece Krala ihanet etmişolmayacak mısın?" dedi Elendil. "Bizi neyle 
suçladıkları iyi biliyorsun, bize hain ve casus dediler, ki bugüne dek bunlar doğu 
değldi." 
 
"Eğr Manwë"nin böyle bir haberciye ihtiyacı olduğnu düşnüyorsam," dedi 
Amandil, "Krala ihanet ederim. Çünkü insanın yüreğnin hiçbir sebeple 
bağşayamayacağ sadece tek bir ihanet vardır. Ama bunu İsanoğu'na merhamet ve 
onların Yalancı Sauron'dan kurtuluş adına yapıldığ için savunuyorum, en azından 
çok az da olsa Sadıklar kaldığ için. Ve Yasak nedeniyle de, halkımın da günahkâr 
duruma düşceğ korkusuyla, kendi içimde cezamı çekeceğm." 
 
"Ama babam, yaptığnız öğenildiğ zaman, soyunuzdan geride bıraktıklarınızın 
başna neler gelebileceğni düşnüyor musunuz?" 
 
"Bu bilinemez," dedi Amandil. "Ayrılışma gizlice hazırlanacak ve gemilerimizin 
limanlarımızda her gün yaptığ gibi doğya yelken açacağm; sonrasında, rüzgâr ve 
şns izin verirse, güneye ya da kuzeye yönelecek, ardından batıya döneceğm ve ne 
bulabileceğme bakacağm. Ama oğum, sen ve dostlarına kendiniz için başa gemiler 
hazırlamanızı öğtlerim, yüreklerinizin ayrılmaya dayanamayacağ şyleri de 
gemilere yükleyin; ve gemiler hazır olduğnda Rómenna limanında bekleyin, 
zamanınızın geldiğni anladığnızdaysa diğr insanlarınıza amacınızı anlatın ve doğya 
doğu beni izleyin. Eğr biz bir süreliğne ya da kazanç için ayrılırsak, Amandil çok 
üzüldüğ tahttaki akrabamıza bundan böyle pek yakın olmayacak. Ama yanına pek 
çok insanı almak niyetinde olduğnu kimse bilmesin yoksa onun canı buna sıkılır, 
çünkü şmdi o planlarını yapmakta olduğ savaşa uğaşyor ve toplayabildiğ her güce 
ihtiyacı olacaktır. Gerçek Sadıklar'ı arayıp bul ve eğr gelmek isterlerse, bırak 
gizlice sana katılsınlar, daha sonra da tasarılarını onlarla paylaş" 
 
"Peki plan ne olacak?" diye sordu Elendil. 
 
"Savaş katılmayacak ve izleyeceksiniz," diye yanıtladı Amandil. "Dönene kadar 
bundan başa bir şy söyleyemem. Ama büyük olasılıkla size yol gösterecek yıldız 
olmadan Yıldız Diyarı'ndan kaçacaksınız; çünkü diyar kirletilmişolacak. Sevdiğniz 
her şyi kaybedecek ve yaşrken ölümü tadacak, başa bir yerlerde sürgün 
topraklarını arayacaksınız. Doğda mı yoksa batıda mı olduğnu sadece Valar 
söyleyebilir." 
 
Ardından Amandil, ölmekte olan biri gibi tüm ev halkına veda etti. "Çünkü iyice 
anlaşldığ gibi beni bir daha asla göremeyeceksiniz; size çok önceleri Eärendil'in 



yaptığ gibi işretler gösteremem ama sizi yakında geleceğni bildiğmiz dünyanın 
sonuna hazır kıldım." 
 
Denir ki Amandil, geceleyin küçük bir gemiyle yelken açtı, önce doğya dümen 
kırdı, bir süre o yönde gidip ardından batıya döndü. Yanına yüreğne yakın üç 
hizmetkârını almışı ve bir daha bu dünyada onlarla ilgili ne bir söz ne de bir işret 
duyuldu, yazgılarıyla ilgili bir hikâye anlatılmadı, bir tahmin bile yoktu. İsanoğu 
ikinci kez böyle bir elçi tarafından kurtarılamayabilirdi, Númenór'un ihaneti kolay 
affedilecek bir şy değldi. 
 
Elendil babasının buyurduğ her şyi yaptı, gemileri ülkenin doğ kıyısından denize 
açıldı; Sadıklar karılarını, çocuklarını, aile yadigarlarını ve birçok eşayı gemilere 
yüklemişerdi. Númenóreanların bilgelik günlerinde yarattıkları sayısız güzel ve 
güçlü şyi yanlarına almışardı, mücevherler, aletler, kırmızı ve siyahla yazılmışilim 
ruloları. Eldar'ın armağnı olan Yedi Taş ama Güzel Nimloth'un filizi genç ağç 
Isildur'un gemisinde korunmaktaydı. Böylece Elendil kendisini hazır tuttu ve o 
günlerin şytani işerine karışadı; gelmeyen bir işreti bekleyip durdu. Sonra gizlice 
batı 
 
kıyılarına giderek denizi gözledi, büyük bir keder ve özleyişiçindeydi, babasını çok 
seviyordu. Ama uzaktan gördüğ Ar-Pharazôn'un batı limanlarında toplanan 
donanması için hiçbir şy yapamadı. 
 
Daha eski zamanlarda Númenór adasının havası İsanoğu'nun ihtiyaçlarına ve 
zevkine uygundu: uygun mevsimlerde hatta kararında yağur; güneşışğ, bazen ılık 
bazen serin, denizden esen rüzgârlar. Rüzgâr batıdan estiğnde hava çoğna geçici 
ama tatlı, yürek kaldıran, ölümlü kıyılarda adı olmayan ama hiç solmayan 
çayırlarda açan bir çiçek kokusuyla doluyormuşgibi gelirdi. Ama artık tüm bunlar 
değşişi; gökyüzü karanlıktı, o günlerde yağur ve dolu fırtınaları vardı, şddetli 
rüzgârlar esiyordu; büyük Númenórean sık sık gemileri batarak limana 
dönemiyorlardı, Yıldız'ın yükselişnden bu yana üzerlerine böylesi bir keder 
çökmemişi. Gecenin içinde batıdan büyük bir bulut belirdi, kanatları kuzeyden 
güneye doğu uzamışbir kartal biçimindeydi; yavaşa korkunçlaşrak günbatımını 
örttü, Númenór'un üzerine en korkunç gece kapandı. Kartalların bazıları 
kanatlarının altında yıldırımlar taşyordu, deniz ve bulut arasında gök gürlemeleri 
yankılandı. 
 
Sonra insanların korkusu büyüdü. "İu351 te Batı'nın Efendileri'nin Kartalları!" diye 
haykırdılar. "Manwë"nin Kartalları Númenór'un üzerine geldi!" Kartallar insanların 
yüzlerine doğu alçaldı. 



 
Bazıları bir süreliğne tövbe etti ama diğrleri yüreklerini daha da sertleşirdi, 
yumruklarını gökyüzüne doğu sallayıp dediler ki: 'Batı'nın Efendileri bize karş 
komplo kurdular. Önce onlar saldırdı. Sonraki saldırı bizim olacak!" Bu sözler 
Kralın kendisi tarafından söylendi ama aslında Sauron tarafından tasarlanmışı. 
 
Yıldırımlar daha da artarak insanları, tepelerin üzerinde, tarlalarda ve Şhrin 
sokaklarında katletti; ateşen bir ok Tapınak'ın kubbesine çarptı ve paramparça oldu, 
alevler içinde kaldı. Ama Tapınak dayanıklıydı, Sauron onun en tepesine çıkıp 
yıldırımlara meydan okuyarak dikildi, hiç zarar görmedi; o andan itibaren insanlar 
onu tanrı saydı, söylediğ her şyi yaptılar. Böylece son alamet geldiğnde kimse 
bunu dikkate almadı. Altlarındaki toprak sarsıldı, yeraltının gök gürlemesi gibi 
yükselen sesi denizin kükreyişyle karışı, Meneltarma'nın zirvesinden dumanlar 
yükseldi. Ama daha fazlası Ar-Pharazôn, donanmasını topladığnda oldu. 
 
Númenórean gemileri ülkenin batısındaki denizin üzerini karartmışı, bin adadan 
oluşuşbir takımadaya benziyorlardı; gemilerinin direkleri dağarın üzerindeki 
ormanlar, yelkenleri yayılmışbulutlar gibiydi; sancakları altın rengi ve siyahtı. 
Bütün bunlar Ar-Pharazôn'un bir sözünü bekliyordu; Sauron, Tapınak'ın en iç 
bölgesine çekildi ve insanlar yakması için ona kurbanlar getirdi. 
 
O vakit Batı'nın Efendileri'nin Kartalları, günbatımından çıkıp geldiler, sanki 
savaşcakmışgibi sıralanmışardı ve sonu görüşuzaklığnın ötesinde yok olan bir hat 
halinde ilerlediler; yaklaşıkça kanatları daha da açıldı, gökyüzünü kavradı. 
Arkalarında kalan Batı kıpkırmızı kesildi ve kartallar yüce bir öfkenin aleviyle 
yanıyorlarmışgibi parıldadılar, öyle ki tüm Númenór için için yanan bir ateşgibi 
aydınlandı; insanlar, yoldaşarının yüzlerine baktılar ve onlara öfkeden kızarmışar 
gibi göründü. 
 
Sonrasında Ar-Pharazôn yüreğni daha sertleşirdi ve kudretli gemisi Deniz 
Kalesi'ne, Alcarondas, çıktı. Geminin birçok küreğ, birçok direğ vardı, altın rengi 
ve siyahtı; üzerine Ar-Pharazôn'un tahtı yerleşirilmişi. Ardından zırhını kuşnıp 
tacını taktı, sancağ yükseldi ve çapaların çekilmesi işretini verdi; işe o anda 
Nümenor boruları gök gürleyiş gibi kükredi. 
 
Böylece Númenórean donanması Batı'nın tehtidine karş yola çıktı; çok az rüzgâr 
vardı ama birçok küreğ, kamçı altında kürek çekecek güçlü kölelere sahiptiler. 
Güneşbattı ve etrafı büyük bir sessizlik kapladı. Karanlık ülkenin üzerine çöktü, 
dünya ne olacağnı beklerken deniz çok sakindi. Gemiler yavaşyavaşlimanlarda 
gözleyenlerin görüşnden çıktılar, ışkları sönükleşi ve gece onları yuttu; sabah 



hepsi gitmişi. Doğdan yükselen bir rüzgâr onları yavaşa uzaklaşırmışı; Valar 
Yasağ'nı çiğediler, Ölümsüzler'le savaşak, Dünya'nın Sınırları içindeki sonsuz 
yaşmı onlardan geri almak için yasaklanmışdenizlere yelken açtılar. 
 
Ar-Pharazôn'un donanması engin denizlerden gelip, Avallóne'yi ve Eressëa adasını 
tamamen kuşttı; batan günün ışğ Númenóreanların bulutuyla kesildiğnde, Eldar 
ağıyordu. Ar-Pharazôn sonunda Aman'a, Kutlu Diyar'a, Valinor sahillerine ulaşışı; 
hâlâ her şy sessizdi ve yazgı ipin uçundaydı. Ar-Pharazôn kararsızlığ kapıldı, 
nerdeyse geri dönecekti. Sessiz sahillere baktığnda, ışldayan Taniquetil'i 
gördüğnde yüreğne bir korku düşüşü, kardan daha beyaz, ölümden daha soğk, 
sessiz, değşez ve îlüvatar'ın ışğnın gölgesi kadar korkunçtu. Ama artık kibir onun 
sahibi olmuşu ve sonunda gemisini terk ederek kimsenin uğuna savaşaması için bu 
diyarın kendisine ait olduğnu iddia edercesine kıyıda uzun adımlarla yürüdü. 
Númenórean ordusu Eldar'ın tamamen terk ettiğ Tuna civarına kamp kurdu. 
 
Dağın zirvesindeki Manwë, Ilúvatar'a seslendi, çünkü o zamanlar Valar, Arda'daki 
yönetiminlerini terk etmişerdi. Ilúvatar kudretini gösterip dünyanın biçimini 
değşirdi; Númenór ile Ölümsüz Topraklar arasında büyük bir uçurum açıldı ve 
sular içine doğu aktı, devasa çağayanların gürültüsü ve dumanları gökyüzüne 
yükseldi, dünya sarsıldı. Bütün Númenórean gemileri dipsiz derinliklere gömüldü, 
boğldular ve sonsuza dek yutuldular. Aman topraklarına ayak basan Ar-Pharazôn 
ve ölümlü savaşılar yıkılan tepelerin altına gömüldüler: denir ki, Son Savaşa ve 
Hüküm Günü'ne dek UnutulmuşMağralar'da hapis kalacaklardı. 
 
Aman topraklan ve Eldar'ın Eressëa'sı sonsuza dek İsanoğu'nun ulaşbileceğnin 
ötesine çekildi. Ve Andor, Armağn Edilen Topraklar, Kralların Númenór'u, 
Eärendil Yıldızı'nın Elenna'sı tamamen yok oldu. Büyük yarığn doğsuna yakın 
olduğ için temelleri çöktü, yıkıldı ve karanlığn içinde yitip gitti, bir daha hiç var 
olmadı. Artık Yeryüzü üzerinde kötülüğn olmadığ bir zamanın anılarını koruyan 
tek bir yer kalmamışı. Ilúvatar, Orta Dünya'nın batısındaki Büyük Denizleri ve 
doğsundaki BoşToprakları düşndü, yeni topraklar ve yeni denizler yaratıldı; dünya 
küçüldü, çünkü Valinor ve Eressëa ondan alınıp, saklı şyler diyarına getirilmişi. 
 
İsanoğu'nun beklemediğ bu yazgı, gemilerin ayrılışnın otuz dokuzuncu gününde 
gerçekleşi. Meneltarma'dan birden ateşpüskürdü, ardından güçlü bir rüzgâr, toprak 
karışı, gökyüzü fırıl fırıl döndü, tepeler kaydı ve Númenór denize gömüldü, tüm 
çocukları, kadınları, bakireleri, kibirli hanımlarıyla; tüm bahçeleri, konakları, 
kuleleri, mezarları ve zenginlikleriyle, mücevherleri, dokumaları, boyanmışve 
oyulmuşşyleriyle, kahkahaları, sevinçleri ve müzikleriyle, bilgileri ve ilimleriyle; 
sonsuza dek yok oldular. Tüm bunların sonunda, yeşl, soğk ve köpüklerle 



süslenmişbir dalga yükselip toprakları aşrak gümüşen, fıldişnden ya da incilerden 
daha zarif olan Kraliçe Tar-Míriel'i koynuna aldı. Meneltarma'nın dik yollarını 
tırmanmaya çalışrak kutsal yere ulaşak için çok geç kalmışı; sular onu yutarken, 
çığığ rüzgârın kükreyişnin içinde yitip gitti. 
 
Ama belki de Amandil, gerçekte Valinor'a ulaşışı ve Manwë duacısına kulak verdi; 
Valar'ın inayeti sayesinde Elendil, oğllan ve onların halkı o günün yıkımından 
esirgendiler. Çünkü Elendil, Kral'ın savaş katılması için bulunduğ çağıları 
reddederek Rómenna'da kalmışı; Sauron'un askerlerinin kendisini yakalayıp 
Tapmak'ın ateşerine sürüklemesinden kaçınmak için gemisiyle açılarak kıyılardan 
uzakta zamanı bekliyordu. Orada, denizin sonsuz boşuğ doğu akışnın güçlü 
çekiminden aradaki topraklar tarafından korundu, ardından ilk şddetli fırtınayı 
atlattı. Ama silip süpüren dalga ülkenin üzerinden aşığnda, Númenór sarsılıp 
yıkıldığnda o da sulara gömülecekti ve yok olup gitmenin acısı ona hafıfmişgibi 
göründü, hiçbir ölüm acısı o günün kayıplarından ve ıstırabından daha keskin o 
olamazdı; ama ulu bir rüzgâr onu aldı, İsanoğu'nun bildiğ tüm rüzgârlardan daha 
vahşydi, batıdan kükreyerek geliyordu ve gemilerini uzaklara sürükledi; 
yelkenlerini parçaladı, direklerini yıktı, mutsuz insanları sudaki samanlar gibi 
avladı. 
 
Orada dokuz gemiydiler: dördü Elendil'in, üçü Isildur'un ve ikisi Anârion'un; 
kıyametin alacakaranlığnın kapkara fırtınasının önünden dünyanın karanlığna doğu 
kaçtılar. Derin sular altlarında kabaran bir öfkeyle yükseldi, zirveleri karlı dağar 
gibi hareket eden dalgalar onları bulutların yıkıntılarının arasından taşdılar ve 
günler sonra Orta Dünya kıyılarına fırlattılar. O zamanlar, tüm kıyılar ve batı 
dünyası yönündeki deniz bölgeleri büyük bir Eğşm geçirerek yıkıldı; çünkü 
denizler toprağ istila etmiş sahiller yok olmuşu, kadim adalar gömüldü ve yeni 
adalar yükseldi; tepeler çöktü, nehirler tuhaf yollara dönüşü. 
 
Elendil ve oğlları zaman içinde Orta Dünya'da krallıklar kurdular; ilimleri ve 
zanatları Sauron'un Númenór'a gelişnden öncesinin bir yansıması olduğ halde 
dünyadaki yabani insanların gözünde çok büyüktü. Sonraki çağarda Elendil'in 
varislerinin ilimlerdeki başrıları ve Sauron'la hâlâ bitmeyen çekişeleriyle ilgili çok 
şy konuşldu. 
 
Sauron, Valar'ın gazabından, Eru'nun denizin ve toprağn üzerine yaydığ hükümden 
çok korktu. Bu onun beklediğnden çok büyüktü, o sadece Númenóreanların 
ölmesini ve kibirli krallarının yenilgisini umuyordu. Sauron, Tapınak'ın ortasındaki 
kara koltuğnda otururken, Ar-Pharazôn'un borularının savaşiçin çaldığnı 
duyduğnda gülmüşü; fırtınanın gök gürlemelerini duyduğnda yeniden güldü; 



Edain'den sonsuza dek kurtulduğnu, artık dünyada neler yapabileceğni düşnerek 
üçüncü kez güldü, neşsinin tan ortasındayken koltuğ ve tapınağ dipsiz derinliğ 
gömüldü. Ama Sauron, içinde büyük bir kötülüğ gelişirdiğ ve bir daha asla 
İsanoğu'nun gözüne hoşgörünmeyeceğ bu biçime bürünmüşolsa da ölümlü bir 
beden değldi; ruhu derinliklerden yükseldi, bir gölge, kara bir rüzgâr olarak denizin 
üzerinden geçerek Orta Dünya'ya, Mordor'a, evine döndü. Barad-dûr'da, yüce 
Yüzük'ünü yeniden taktı, yeni bir kılığ bürünene, bir kötülük ve nefret görüntüsünü 
görünür yapana dek, karanlık ve suskun bir şkilde orada oturdu; Korkunç 
Sauron'un Gözü'ne çok az kiş dayanabilecekti. 
 
Ancak burada tümü anlatılmışolan öykü, Númenór'un Sulara Gömülüş hikâyesine 
alınmamışır. Hatta o diyarın adı bile yok olup gitmişi ve İsanoğu bundan sonra, ne 
Elenna, ne geri alınan Armağn Andor, ne de dünyanın sınırlarındaki Númenóre 
hakkında konuşadı; ama denizin kıyılarındaki sürgünler, gönüllerindeki arzuyla 
yüzlerini Batı'ya çevirdiklerinde, dalgalara gömülen 
 
Mar-nu-Falmar hakkında konuşular, Eldarin dilinde Atalante denilen Akallabêth, 
Yıkılışhakkında. 
 
Sürgünler arasında birçok insan, Gökyüzü Sütunu Meneltarma'nın zirvesinin 
sonsuza dek suların içine gömülmediğne, engin suların içinde kaybolmuşküçük bir 
ada gibi yeniden dalgaların üzerine yükseldiğne inanıyorlardı; çünkü orası 
kutsanmışbir yerdi, Sauron döneminde bile kirletilememişi. Ve Eärendil'in 
soyundan gelen bazıları daha sonra onu arayıp duracaklardı, çünkü eskinin keskin 
bakışı insanlarının Meneltarma'dan baktıkları zaman Ölümsüz Topraklar'ın 
parıltısını görebildikleri, ilim efendileri arasında konuşlurdu. Yıkımın ardından 
bile, dünyanın değşiğni bildikleri halde Dúnedain'in kalpleri hâlâ batıya dönüktü 
ve şyle demekteydiler: "Avallónë, Yeryüzü'nden yok oldu, Aman Diyarı 
uzaklaşırıldı ve ş anki karanlığn dünyasında onlar bulunamaz. Ama bir zamanlar 
vardılar, bu yüzden, gerçek varlık ve dünyanın tasarlandığ ilk tam biçimi içinde 
hâlâ varlar." 
 
Dúnedain ve hatta ölümlü İsanoğu bile, çok kutlu olsalar da, bedenlerinin 
yaşmlarından çok diğr zamanlara baktılar; ve sürgünlerinin gölgesinden kaçarak, 
ölmeyen ışğ bir şkilde görmeyi arzuladılar; çünkü ölüm düşncesinin kederi onları 
denizin derinliklerine dek izliyordu. Böylece aralarındaki büyük denizciler, 
Meneltarma Adası'nı bulmak umuduyla boşdenizleri hâlâ arayıp duruyorlardı ve 
bazı şylerin izlerini gördüler. Ama onu bulamadılar. Uzaklara yelken açanlar, 
sadece yeni diyarlara varabildiler ve onların da ölüme mahkûm edilmişeski 
topraklara benzediğni gördüler. En uzaklara yelken açanlarsa Dünya'nın etrafında 



bir tur attılar, sonunda yorgun bir şkilde başadıkları yere geri döndüler; ve şyle 
dediler: Artık tüm yollar dönmekte." 
 
Böylece daha sonraki günlerde, gemi yolculuklarının, ilmin ve yıldız biliminin 
gösterdiklerine bakarak, İsanoğu kralları dünyanın gerçekte yuvarlak olduğnu 
öğenmişerdi; ama halâ Eldar'ın eğr yapabilirse, ayrılıp Kadim Batı'ya ve 
Avallónë'ye gitme izinleri vardı. Bu yüzden İsanoğu'nun ilim efendileri der ki, bir 
Doğu Yol hâlâ var olmalı ve izinleri olanlar onu bulabilmeli.Onların öğetilerine 
göre, yeni dünya zayıflarken, eski yol ve Batı'nın anısının patikası, solunabilir ve 
uçulabilir havanın (artık dünya büküldüğne göre onlar da bükülmüşü) içinden 
geçen görünmez, görkemli bir köprü olarak uzayıp gidecek ve hiçbir bedenin 
yardımsız aşmayacağ Ilmen'i katederek Yalnız Ada, Tol Eressëa'ya ve belki daha 
da öteye, Valar'ın hâlâ oturup dünyanın hikâyesinin gelişmini izlediğ Valinor'a dek 
uzanacaktı. Denizin kıyılarında yaşyanlar arasında, yazgıları ya da Valar'ın yardım 
ve desteğyle Doğu Yol'a girerek dünyanın yüzünü altlarında batarken gören ve 
böylece, Avallónë'nin ışklı rıhtımlarına ya da daha doğusu Aman'ın sınırındaki son 
kumsallara ulaşn, ölmeden önce korkutucu ve güzel Beyaz Dağa doğu bakan 
ümitsiz denizciler ve insanlarla ilgili masallar, söylentiler duyulmaya başadı. 
 
 
 
 
GÜÇ YÜZÜKLERİNE 
 
VE ÜÇÜNCÜ ÇAĞA DAİ 
 
 
Çok eskiden Beleriand'da yaşyan Sindar halkı tarafından Gorthaur diye anılan 
Sauron adlı bir Maia vardı. Arda'nın başangıcında Melkor onu başan çıkararak 
kendisine bağadı ve böylece Düşan'ın hizmetkârlarının en kudretlisi ve en 
güveniliri oldu, üstelik birçok biçime bürünebildiğ için de en tehlikelisiydi, isterse, 
en uyanıkları bile aldatabilecek kadar soylu ve güzel görünebiliyordu. 
 
Thangorodrim yıkılıp, Morgoth devrildiğnde Sauron yeniden en aydınlık rengine 
bürünüp yaptığ bütün şytani işer için tövbe ederek Manwë'in habercisi Eönwë'ye 
boyun eği. Bazıları başangıçta bunun bir aldatmaca olmadığnı, Morgoth'un yeniliş 
ve Batı'nın Efendileri'nin büyük gazabı yüzünden korkup dehşte kapılarak 
gerçekten pişan olduğnu düşnmüşü. Ama onu bağşamak Eönwe"nin kudreti içinde 
değldi ve Sauron'a Aman'a dönmesini emretti, orada Manwë tarafından 
yargılanacaktı. Sauron utanç içindeydi, küçük düşüşbir şkilde geri dönmeye, 



Valar'ın hükmünü kabullenmeye gönülsüzdü, hüküm iyi niyetini kanıtlamak için 
uzun bir kölelik olabilirdi; çünkü Morgoth'un iradesi altındayken kudreti çok 
büyüktü. Böylece Eönwë"nin ayrılışnın ardından Orta Dünya'da gizlendi; üzerinde 
Morgoth'un bağarı çok lu olduğ için yeniden kötülüğ gömüldü. 
 
Ulu Savaşve Thangorodrim'in yıkılışnın kargaşsı sırasında yeryüzünde güçlü 
değşmler oldu ve Beleriand yıkılıp harabeye dönüşü; kuzeyinde ve batısında 
birçok diyar Büyük Deniz'in sularına gömüldü. Doğda, Ossiriand'da, Ered Luin 
dağan yarıldı, aralarında büyük bir boşuk oluşu ve denizin suları körfezden içeriye 
aktı. Lhûn Nehri yatağnı değşirip körfeze doğu aktı ve orası Lhûn Körfezi diye 
isimlendirildi. O topraklar eskiden Noldor tarafından Lindon diye isimlendirilmişi 
ve bu isim sonraki zamanlara da taşndı; Eldar'ın büyük bölümü hâlâ orada 
yaşyordu, uzun süredir uğaşp savaşıkları Beleriand'ı terk edip gitmeye 
gönülsüzdüler ve ayrılamıyorlardı. Fingon oğu Gil-galad onların kralıydı ve 
Denizci Eärendil'in oğu, Númenór'un ilk kralı Elros'un kardeş olan Yarı Elf Elrond 
onun yanındaydı. 
 
Elfler, Lhûn Körfezi'nin kıyılarına limanlarını inş ederek Mithlond diye 
isimlendirdiler; barınma koşlları iyi olduğ için orada pek çok gemi bulundurdular. 
Eldar, Dünya'nın karanlık günlerinden kaçarken sık sık Gri Limanlar'dan yelken 
açmışardı; çünkü Valar'ın esirgemesiyle, İkdoğnlar eğr isterlerse Doğu Yol'u 
izleyerek Eressea'daki akrabalarının yanına ve kuştan denizlerin ardındaki 
Valinor'a dönebiliyorlardı. 
 
O çağa Ered Luin dağarını aşrak daha içerideki diyarlara doğu ilerlemişbir Eldar 
grubu da vardı. Onların büyük bölümü Doriath ve Ossiriand'dan kurtulan Teleri 
halkıydı; ve orada, yüreklerinde daima özlem duydukları denizden çok uzaklarda, 
ormanların içinde ve dağarda, Orman Elflerinin arasında krallıklar kurdular. Sadece 
Ered Luin'in ötelerine yerleşn Noldor ırkından gelen Elfler, İsanların Hollin diye 
andığ Eregion'da uzun ömürlü krallıklar kurabildi. Eregion, Cücelerin Khazad-dûm 
dedikleri 
 
büyük kentlerinin yakınındaydı, ki orasını Elfler önce Hadhodrond, daha sonra da 
Moria diye isimlendirecekti. Elf şhri Ost-inEdhil ile Khazad-dûm'un batı kapısı 
arasında genişbir yol uzamaktaydı, Cüceler ve Elfler arasında, her iki halkın da 
zenginleşesini sağayan ve daha önce hiçbir yerde görülmemişbir dostluk 
kurulmuşu. Eregion'da Gwaith-i-Mirdain'in, Mücevher Yapan Halk'ın 
zanaatkarları, ustalıkta Feanor'un yaptıklarının dışnda yapılmışher şyi aşışardı; 
aslında içlerinde en yeteneklisi, Quenta Silmarillion'da. anlatıldığ gibi babasına 
yabancılaşp ondan uzaklaşn, Celegorm ve Curufın'in sürülmesine rağen Nargoth 



 
rond'da kalmayı seçen Curufîn oğu Celebrimbor'du. *. 
 
Orta Dünya'nın her yerinde uzun yıllar boyunca barışhüküm sürdü; ama Beleriand 
halkının yaşdığ yerler dışnda toprakların büyük bölümü vahş ve ıssızdı. Aslında, 
Deniz'den çok uzaktaki bu engin topraklarda özgürce dolaşıkları sayısız yıllar 
boyunca yaptıkları gibi birçok Elf yaşyordu; ama onlar Avari'ydi ve Beleriand'da 
olanlar onlar için söylenti, Valinor ise sadece belirsiz bir isimdi. Güneyde ve 
doğnun uzaklarında İsanoğu çoğldı; aralarından çoğ, Sauron işbaşnda olduğ için 
kötülüğ yeniden döndü. 
 
Dünyanın viraneliğni gören Sauron, yüreğnin içinde, Valar'ın Morgoth'u bozguna 
uğatmalarının ardından Orta Dünya'yı yeniden unuttuğnu düşnüyordu; ve kibiri 
hızla büyüdü. Eldar'a nefretle bakıyor, gemileriyle Orta Dünya'nın sahillerine gelen 
Nûmenor İsanlan'ndan korkuyordu; böylece, uzun süre boyunca kafasındaki 
düşnceleri ve yüreğnde şkillendirdiğ karanlık tasarılarını gizledi. 
 
Yeryüzü'nde en kolay hükmedebildiğ halkın İsanoğlları olduğnu kavradı; Elfleri 
kandırıp hizmetine sokabilmesi için uzun süre uğaşası gerekiyordu, ama 
İkdoğnlar'ın daha güçlü olduklarını biliyordu; bu nedenle onların aralarında her 
yere girdi, rengi hâlâ aydınlık ve bilgeydi. Yâlnızca Lindon'a gitmedi, çünkü 
Gil-galad ve Elrond ondan, onun aydınlık görünüşnden şpheleniyorlardı, aslında 
kim olduğnu bilmeseler de topraklarına sokmayacaklardı. Diğr her yerdeki Elfler 
onu memnuniyetle karşladı, içlerinden çok azı Lindon'dan gelip dikkatli olmalarını 
buyuran habercilere kulak verdi; Sauron kendisine Armağnlar Efendisi, Annatar, 
ismini vermişi ve başangıçta onun dostluğndan çok yararlandılar. Onlara şyle dedi: 
"Yazık, yücelerin güçsüzlüğne! Gil-galad kudretli bir kraldır ve Efendi Elrond, tüm 
ilimlerde bilgedir ama çalışalarımda bana yardımcı olmuyorlar. Diğr ülkelerin 
kendilerininki kadar mutlu olmasını görmeyi arzu etmiyorlar mı? Neden Elfler 
burasını Eressëa, hayır hatta Valinor kadar aydınlık yapabilecekken, Orta Dünya 
sonsuza dek virane ve karanlık kalsın? Siz bir daha oraya dönmeyeceksiniz, 
anladığm kadarıyla Orta Dünya'yı siz de en az benim kadar seviyorsunuz. Öyleyse 
buranın zenginleşesi, Deniz'in ötesindekilerin sahip olduğ güç ve bilgeliğn 
zirvesine uzak kalmıştüm Elf soylarının yükselmesi için birlikte çalışak bizim 
görevimiz değl mi?" 
 
Sauron'un öğtleri en çok Eregion'da memnuniyetle karşlandı, çünkü Noldor daima, 
bu diyarda ürettiklerinin inceliğnin ve becerinin çoğlmasını arzulamışı. Bunun da 
ötesinde Batı'ya dönmeyi reddettikleri için yüreklerinde huzur yoktu ve aslında 
hem sevdikleri Orta Dünya'da kalmak hem de geride bıraktıkları şylerin 



mutluluğnu yaşmak istiyorlardı. Böylece Sauron'a kulak verdiler ve bilgisi engin 
olduğ için ondan çok şy öğendiler. O günlerde Ost-in-Edhil demircileri, daha önce 
yarattıkları her şyi aşılar; Güç Yüzükleri'ni yaptılar. Ama Sauron onların işerine 
rehberlik ediyordu, yaptıkları her şyden haberdardı, çünkü Elfleri boyunduruk 
altına alıp kendi gözetiminde tutmayı arzuluyordu. 
 
Elfler birçok yüzük yaptı; ama Sauron gizlice, diğr tüm yüzüklere hükmedecek 
olan Tek Yüzük'ü yaptı ve diğrlerinin gücü ona bağıydı, tümüyle ona 
mahkûmdular, o var olduğ sürece yaşyacaklardı. Sauron'un gücünün ve iradesinin 
çoğ Tek Yüzük'e geçti; çünkü Elf yüzükleri çok güçlüydü ve onları yönetebilecek 
bir şyin baskın bir etkisi olmalıydı. Sauron, Gölge Diyarı'ndaki AteşDağ'nda 
yüzüğ dövdü. Tek Yüzük'ü taktığnda daha küçük yüzüklerin yaptıkları şylerin 
anlamını kavrayabiliyor, onları takanların bütün düşncelerini görüp 
yönetebiliyordu. 
 
Elfler bu kadar kolayca yakalanamazlardı. Sauron, Tek Yüzük'ü parmağna taktığ 
anda varlığnın farkına vardılar; onu tanıyorlardı, kendilerinin ve tüm yaptıklarının 
efendisi olacağnı kavramışardı. Kızgınlık ve korku içinde yüzüklerini çıkardılar. 
Sauron düşncelerinin açığ çıktığnı, Elflerin aldanmadığnı anladığnda öfkeyle 
doldu; onlara karş açıkça savaşaçtı, Elf demircilerinin kendi bilgisi ve öğtleri 
olmadan yüzükleri yapamayacağnı söyleyerek bütün yüzüklerin kendisine 
verilmesini istedi. Ama Elfler ondan kaçtı; yüzüklerinin üç tanesini kurtarıp 
uzaklaşırdılar, sakladılar. 
 
Uç, en son yapılan en büyük güce sahip yüzüklerdi. Narya, Nenya ve Vilya diye 
isimlendirilmişerdi, AteşYüzüğ, Su ve Hava Yüzükleri, üzerlerine yakut, serttaş1 
ve safir oturtulmuşu; Sauron Elf yüzükleri içinde en çok bunlara sahip olmayı 
istiyordu, onlara sahip olan on yıllan görebilecek ve dünyanın yıpratmasını 
geciktirebilecekti. Ama Sauron onları bulamadı, çünkü yüzükler onları gizleyip 
Hükmeden Yüzük Sauron'un elindeyken onları asla kullanmayacak olan Bilgeler'in 
ellerine verilmişi. Böylece Üç, kirlenmemişolarak kaldı, çünkü onları Celebrimbor 
tek başna dövmüşve Sauron onlara asla dokunamamışı; ama yine de Tek'e 
bağıydılar. 
 
1-Metis baskısı Yüzüklerin Efendisine uyarak bu sözcüğ kullandık; J. R. R Tolkien 
isen "adamant" (sert ve delinmez madde) sözcüğnü kullanıyor, yhn. 
 
 
O andan itibaren Sauron ile Elfler arasındaki savaşhiç bitmedi; Eregion yakılıp 
yıkıldı, Celebrimbor katledildi, Moria'nın kapıları kapandı. İsanların Yarmavadi 



adını verdiğ Imladris denilen kale ve sığnak, Yarı Elf Elrond tarafından o günlerde 
kuruldu; ve uzun süre varlığnı korudu. Ama Sauron geri kalan tüm Güç 
Yüzükleri'ni elinde topladı; kendi egemenliğ altına almak umuduyla, kendi 
soylarının sahip olduğndan daha fazla gizli güç arzulayan Orta Dünya halklarına 
yüzükleri dağttı. Cücelere yedi yüzük verdi; ama iradesine boyun eğeye 
diğrlerinden daha hazır olduğnu ispatlayan İsanoğu'na dokuz yüzük verdi. 
Yapımlarında payı olduğ için daha kolay bir şkilde tüm yüzükleri yönetip bozdu, 
yüzükler lanetlendi ve sonunda onları kullanan herkese ihanet etti. Cüceler daha 
sert ve ehlileşirilmesi daha zor görünüyordu; başalarının egemenliğne 
katlanamayacak gibiydiler, ne kalplerindeki düşncelerin iç yüzünü kavramak ne de 
gölgeye dönüp dönmeyeceklerini anlamak kolaydı. Cüceler yüzükleri sadece servet 
elde etmek için kullandı; öfke ve kontrolsüz servet edinme hırsı yüreklerini 
tutuşurdu, bunda Sauron'un işne yarayacak kadar kötülük vardı. Denir ki, eskinin 
Cüce Kralları'nın Yedi Yığnı'nın her birinin oluşmunda bir altın yüzük vardır; ama 
bütün bu hazine yığnları çok önceleri yağalanmış Ejderler hepsini yiyip yutmuş 
Yedi Yüzük ateşer arasında yok olup gitmişama bazılarını Sauron kurtarmışı. 
 
İsanoğu kolaylıkla tuzağ düşbildiğni kanıtlamışı. O günlerde Dokuz Yüzük'ü 
kullananlar giderek güçlendiler, eskinin kralları, büyücüleri ve savaşıları oldular. 
Zaferler ve büyük servetler kazandılar ama yüzükler onların felaketleri oldu. Sahip 
oldukları sonsuz yaşm sonunda onlara dayanılmaz gözükmeye başadı. Eğr 
isterlerse, güneşn altındaki bu dünyada, bütün gözlere görünmeden yürüyebilir ve 
ölümlü insanoğuna görünmez olan her şyi görebilirlerdi; ama sık sık hayaletler ve 
Sauron'un görüntüleri olarak görülürlerdi. Ve birer birer, er ya da geç, başangıçtaki 
isteklerinin iyi ya da kötü oluşna, doğşan gelen güçlerine göre taktıkları yüzüğn 
kölesi haline geldiler, Sauron'un taktığ Tek'in egemenliğ altına girdiler. Hükmeden 
Yüzük'ü takanı korumak için sonsuza dek görünmez oldular, böylece gölgeler 
krallığna girdiler. Onlar artık Yüzüktayfları'ydı, Nazgûl, Düşan'ın en korkunç 
hizmetkârları; karanlık onların yanında ilerledi, ölümün sesiyle haykırdılar. 
 
Artık Sauron'un hırsı ve kibiri hiçbir sınır tanımayacak kadar artmışı, kendisini 
Orta Dünya'daki her şyin efendisi yapmaya karar verdi, Elfleri yok etmeye, eğr 
yapabilirse Númenór'u yıkmaya. Ne özgürlüğ ne de rekabete tahammülü vardı ve 
kendisini Dünya'nın Efendisi diye isimlendirdi. İsanoğu'nun gözlerine nazik ve 
bilge görünmek istediğ zaman onları aldatmak için hâlâ bir maskeye 
bürünebiliyordu. Ama eğr iş yarayacaksa, güç ve korkuyla hükmetmeyi tercih 
ediyordu; gölgesinin tüm dünyaya yayılmakta olduğnu kavrayanlar, ondan Kara 
Efendi diye bahsettiler, Düşan diye isimlendirdiler; yeryüzünde ve yeraltında 
Morgoth'un döneminden kalan tüm şytani varlıkları yönetimi altında yeniden bir 
araya topladı, orklar onun idaresindeydi ve sinekler gibi çoğldılar. Böylece Elflerin 



KaçışGünleri dediğ Kara Yıllar başadı. O günlerde Orta Dünya Elflerinin çoğ 
Lindon'a kaçtı ve oradan denizleri aşp bir daha asla geriye dönmediler; çoğ da 
Sauron ve hizmetkârları tarafından yok edildi. Ama Lindon'da Gilgalad hâlâ 
güçlüydü ve şmdilik Sauron Ered Luin dağarını aşrak Limanlar'a saldırmaya 
cesaret edemiyordu; ve Gil-galad Nûmenöreanlardan yardım alıyordu. Diğr her 
yerde Sauron saltanat sürdü, özgür kalabilenler ormanların ve dağarın korunaklı 
yerlerine sığndılar, ama korku peşerini asla bırakmadı. Doğda ve güneyde 
nerdeyse tüm İsanlar onun egemenliğ altına girmişerdi, insanların o günlerde 
güçleri çoğlmışı, birçok şhir ve taşduvarlar inş ettiler, demirle silahlanmışardı, 
savaşa kalabalık ve vahşydiler. Onlar için Sauron hem kral hem de tanrıydı; yaşdığ 
yeri ateşe kuşttığ için ondan fazlasıyla korkuyorlardı. 
 
Uzun bir bekleyişn ardından Sauron'un batı topraklarına yaptığ istila geldi. 
Akallabêth'te anlatıldığ gibi Nûmenor'un kudretiyle karşlaşı. Krallıklarının 
zirvelerinde olan Nûmenöreanlarm gücü ve görkemi öyle büyüktü ki Sauron'un 
hizmetkârları onlara karş dayanamazdı; ve Sauron zorla elde edemediğni 
kurnazlıkla başrmayı umdu, bir süre için Orta Dünya'yı terk ederek Kral 
TarCalion'un rehinesi olarak Númenór'a gitti. Sonunda kurnazlığyla halkının 
çoğnun kalbini bozana dek orada yaşdı, onları Valar'la savaş soktu, böylece uzun 
zamandır arzu ettiğ yıkıma sürükledi. Ama yıkım onun öngördüğnden daha 
korkunçtu, çünkü kızdıklarında Batı'nın Efendileri'nin kudretinin nasıl olduğnu 
unutmuşu. Dünya yıkıldı, ülkeler yutuldu, denizler toprağn üzerine yükseldi ve 
Sauron dipsiz uçuruma yuvarlandı. Ama ruhu yükselerek bir yurt aramak için kara 
bir rüzgârla Orta Dünya'ya kaçtı. Orada, yokluğnda geçen yıllarda Gil-galad'ın 
kudretini daha da artmışbuldu, artık kuzeyde ve batıda genişdiyarlara yayılmışı, 
 
Puslu Dağar'ın ve Ulu Nehir'in ötesine geçmiş hatta Ulu Yeşlorman'ın sınırlarına 
dek uzanmış bir zamanlar kendisinin güvenle yaşdığ güçlü topraklara çok 
yaklaşışı. Ardından Sauron, Kara Diyar'daki kalesine çekildi ve savaşplanları 
kurdu. 
 
Akallabêth'te söylendiğ gibi o zamanlar yıkımdan kurtulan Nûmenöreaniar doğya 
kaçmışardı. Reisleri Uzun Elendil ile oğlları Isildur ve Anârion'du. Onlar Elros'un 
soyundan geliyorlardı, Kral'ın akrabalarıydılar ama Sauron'u dinlemeye 
gönülsüzdüler ve Batı'nın Efendileri'yle savaşayı reddetmişerdi. Yıkım gelmeden 
kısa süre önce, kendilerine sadık kalanları gemilerine doldurup Nûmenor 
topraklarını terk ettiler. Onlar güçlü adamlardı, gemileri de kuvvetli ve uzundu ama 
şddetli fırtınalar onları yakaladı, su dağarı onları bulutlara değn yükseltti ve fırtına 
kuşarı gibi Orta Dünya'ya kondular. 
 



Dalgalar Elendil'i, Lindon topraklarına sürükledi, orada Gilgalad tarafından dostça 
karşlandılar. Oradan Lhûn Nehri'ni aşılar ve Elendil, Ered Luin'in ardındaki 
bölgede krallığnı kurdu, halkı Lhûn ve Baranduin nehirleri boyunca Eriador'un 
birçok yerine yerleşi; ama başentleri Nenuial Gölü'nün sularının kıyısındaki 
Annúminas'tı. Númenóreanlar, Kuzey Yaylaları üzerindeki Fornost'a, Cardolan'a ve 
Rhudaur tepelerine de yerleşiler; kulelerini Emyn Beraid ile Amon Sûl üzerinde 
yükselttiler; oralardan geriye birçok mezarlık ve yıkıntılar kaldı ama Emyn Beraid 
kuleleri hâlâ denize doğu bakmaktadır. 
 
Isildur ve Anârion güneye doğu sürüklenmiş sonunda gemilerini, Rhovanion'dan 
doğp, Belfalas Körfezi'nde batı denizine akmakta olan Ulu Nehir Anduin'e 
getirmişerdi; o topraklarda daha sonra Gondor diye isimlendirilen bir krallık 
kurdular, oysa Kuzey Krallığ'nın adı Arnor'du. Çok eskiden, Númenór denizcileri 
güçlü oldukları dönemde, Kara Diyar'daki Sauron, doğda çok yakınlarında 
olmasına rağen Anduin'in ağına bir liman ve güçlü yerleşm yerleri inş etmişerdi. 
Zaman içinde bu limana sadece Númenór Sadıkları gelecekti, bu yüzden bölgenin 
kıyılarına yerleşişolan halkın nerdeyse tamamı Elf Dostları'ydı ve Elendil'i 
seviyordu, böylece onun oğllarını sevgiyle karşladılar. Güneyde kurulan bu 
krallığn başenti ortasından Ulu Nehir'in aktığ Osgiliath'dı; Númenóreanlar oraya 
koca bir köprü yapmışardı, seyredilmesi harika taşevler ve kuleler, denizin 
açıklarından kentin rıhtımlarına gelen uzun gemiler. Başa güçlü kaleler de inş 
ettiler: doğda, Mordor'a karş bir tehdit olarak, Gölge Dağarı'nın üzerinde bir 
yamaca Doğn Ay Kulesi, Minas Ithil; ve batıda, vadilerden gelecek yabani 
insanlara karş bir kalkan olarak, Mindolluin Dağ'nın eteklerine Batan 
GüneşKulesi, Minas Anor. Minas Ithil, Isildur'un eviydi, Minas Anor ise 
Anârion'un, krallığ aralarında paylaşışardı ve tahtları Osgiliath'ın Büyük 
Salonu'nda yan yana duruyordu. Bunlar, Númenóreanların Gondor'daki ana 
yerleşm yerleriydi, ama kudretli dönemlerinde ülkelerine başa hayranlık verici ve 
güçlü şyler de inş etmişerdi, Argonath'ta, Aglarond'da ve Erech'te; kırılmaz taşan 
yapılan Orthanc'ın bulunduğ ve İsanların Isengard dediğ Angrenost'ta. 
 
Sürgünler, yanlarında Nûmenor'dan sayısız güçlü ve harika hazineler, değrli aile 
yadigârları getirmişerdi; bunlar arasında en ünlüleri Yedi Taşve Ak Ağç'tı. Ak 
Ağç, Nümenor'daki Armenelos kentinde, Kralın bahçelerinde büyüyen Güzel 
Nimloth'tan, Sauron tarafından yakılışnın kısa süre öncesinde alınan bir meyveden 
üretilmişi; ve Nimloth da Tirion Ağcı'nın soyundan geliyordu ki o da Yavanna'nın 
Valar diyarında büyüttüğ Ağçların En Yaşısı Ak Telperion'un bir görüntüsüydü. 
Ağç, Eldar'ın ve 
 
Valinor'un ışğnın anıtı olarak Minas Ithil'e, Isildur'un evinin Önüne dikildi, çünkü 



yıkımdan önce meyveyi o alıp korumuşu; ama Taşar paylaşırıldı. 
 
Üçünü Elendil aldı, oğlları da ikişr tane. Elendil'in aldıkları Emyn Beraid ve Amon 
Sûl üzerindeki kulelere yerleşirildi ve Annûminas kentine. Oğllarında kalanlar 
Minas Ithil, Minas Anor, Orthanc ve Osgiliath'daydı. Bu Taşar'a bakan, çok 
uzaklardaki şyleri, onların içinde görebilirdi. Büyük bölümü sadece bir başa Taşın 
yakınındaki şyleri gösterirlerdi, çünkü Taşar birbirlerini çağrırlardı; ama iradesi ve 
düşnceleri güçlü olanlar onlarla nereye bakarlarsa görebilirlerdi. Böylece 
Númenóreanlar, düşanlarının gizli kalmasını istediğ birçok şyin farkına 
varabilmişer ve kudretli günlerinde çok az şy onların dikkatinden kaçabilmişi. 
 
Denir ki, Emyn Beraid kuleleri gerçekte Númenór Sürgünleri tarafından inş 
edilmemişir, onlar Gil-galad tarafından dostu Elendil için yükseltilmişir; ve Emyn 
Beraid'in Gören Taş, kulelerin en uzunu olan Elostirion'a yerleşirilmişi. Orasını 
Elendil onaracak, üzerine sürgünlük hasreti çöktüğnde oraya çıkıp ayıran denizlere 
bakıp duracaktı; ve inanılır ki, böylece çok uzakları hatta Eressea üzerindeki 
Avallöne Kulesi'ni bile görebiliyordu, o kuleye Yöneten Taşyerleşirilmişi ve hâlâ 
oradaydı. Bu taşar, Sauron'un gölgesinin altındaki diyara artık daha fazla 
gelemeyen Eldar tarafından, Elendil'in babası Amandil'e, karanlık günlerinde 
Nûmenor'lu Sadıklar'a rahatlık sağaması için armağn olarak verilmişi. Taşar, 
palantíri diye anılırdı, yani uzaklara bakan; ama bu Orta getirilenler çağar önce 
kaybolup gidecekti. 
 
Böylece Númenór Sürgünleri, Arnor ve Gondor'da krallıklarını kurdular; ama çok 
fazla yıl geçmeden anlaşldı ki düşanları 
 
Sauron da dönmüşü. Anlatıldığ gibi Gölge Dağan'nın, Ephel Dûath, ardındaki 
kadim krallığ Mordor'a gizlice dönmüşü ve o topraklar Gondor'un doğ 
sınırındaydı. Orada Gorgoroth yaylasının üzerine inş ettiğ büyük ve güçlü kalesi 
Kara Kule, Baraddûr vardı; orada Elflerin Orodruin diye isimlendirdikleri ateşi bir 
dağvardı. İu351 te doğusu Sauron uzun yıllar önce oraya bu yüzden yerleşişi, 
çünkü büyücülük ve demir dövme işerinde kullandığ ateş orada yeryüzünün 
kalbinden fışırıyordu; Sauron, Mordor Diyarı'nın ortasında Hükmeden Yüzük'ü 
şkillendirmişi. Şmdiyse orada kendisine yeni bir biçim yaratana dek karanlığn 
içine oturup derin düşncelere dalmışı; ve yeni biçimi korkutucuydu, çünkü 
Númenór'un sulara gömülüş sırasında dipsiz uçuruma yuvarlandığ zaman aydınlık 
görünüş sonsuza dek ondan ayrılmışı. Şmdi Ulu Yüzük'ü yeniden takmış kendini 
güçle örtmüşü; Sauron'un Gözü'nün kötülüğne Elf ve İsanların en güçlüleri bile zor 
dayanabilirdi. 
 



Sauron artık Eldar ve Batıil İsanları'na karş savaş hazırlanıyordu, Dağın ateşeri 
yeniden uyanmışı. Böylece, uzaklardaki Orodruin'in dumanları görüldüğnde 
anlaşldı ki Sauron dönmüşü ve Númenóreanlar dağ Kıyamet Dağ, Amon Amart 
diye yeniden isimlendirdiler. Sauron, doğdaki ve güneydeki hizmetkârlarını bir 
araya getirerek büyük bir güç topladı; onların arasında Númenór'un soylu ırkından 
gelenler de az değldi. Çünkü Sauron'un ülkelerindeki konukluğ döneminde halkın 
hemen hemen tamamının yürekleri karanlığ dönmüşü. Böylece o günlerde doğya 
yelken açan, kaleler kurarak kıyılara yerleşnler onun iradesine boyun eğeye zaten 
hazırdı ve Orta Dünya'da memnuniyetle ona hizmet etmeyi sürdürdüler. Onlar 
Gil-galad'ın gücü yüzünden, çok uzaklardaki güney diyarlarına yerleşn kaçaklardı, 
 
kudretli ve kötü efendilerdi; yine de aralarından iki kiş orada kaldı, Anduin'in 
ağzlarının ötesinde Mordor'un güneyindeki geniştopraklara yerleşişgüçlü, zalim 
bir halk olan Haradrim arasında güç kazanan Herumor ve Fuinur. 
 
Kendi zamanının geldiğni düşnen Sauron, yanında büyük bir güçlü Gondor 
krallığna saldırdı, Minas Ithil'i ele geçirip orada büyüyen Isildur'un Ak Ağcı'nı yok 
etti. Ama Isildur, yanına Ağç'ın bir fidesini alarak, karısı ve oğllarıyla birlikte 
kaçmışı, gemisine binip Nehir'den aşğya ilerleyerek Andiun'in ağzlarından yelken 
açarak Elendil'i aramaya gitti. Bu arada Anârion, Osgiliath'ı Düşan'a karş 
savunmuşve bir süre için onu dağardan geriye püskürtmüşü; ama Sauron güçlerini 
yeniden bir araya topladı ve Anârion, yardım gelmeden krallığnın onun karşsında 
uzun süre dayanamayacağnı biliyordu. 
 
Elendil ve Gil-galad birlikte divan topladılar, çünkü artık Sauron'un çok 
güçlendiğni, karşsına birlik olarak çıkmazlarsa, onun teke tek savaşarda tüm 
düşanlarını yenebileceğni anlamışardı. Böylece Son İtifak diye anılan bu Birlik'i 
kurdular, Elfler ve İsanlardan büyük bir ordu oluşurarak Orta Dünya'nın doğsuna 
doğu yürüyüş geçtiler; ve bir süre için Imladris'de durdular. Denir ki, orada birleşn 
bu ordu, o ana kadar Orta Dünya'da görülen herhangi bir ordudan daha gösterişi ve 
güzeldi, Thangorodrim'e yürüyen Valar ordusundan beri daha büyüğ toplanmamışı. 
 
Imladris'den Puslu Dağar'ı aşılar, Anduin Nehri boyunca aşğya doğu ilerlediler, 
sonunda Kara Diyar'ın kapısının önünde uzanan Muharebe Alanı'nda, Dagorland, 
Sauron'un ordusuyla karş karşya geldiler. Yaşyan her şy, bütün soylar, hatta 
hayvanlar ve kuşar bile, o gün ikiye ayrılarak iki orduya katılmışı; sadece 
 
 
 
Elfler dışnda. Bir tek onlar bölünmemişve Gil-galad'ı izlemişi. Cücelerin küçük bir 



bölümü karş safa geçmişi; ama Moria'iı Durin soyu Sauron'un karşsındaydı. 
 
Gil-galad ve Elendil'in ordusu zafer kazandı, çünkü o günlerde Elflerin kudreti hâlâ 
büyüktü ve kuvvetli, uzun boylu Nûmenöreanların öfkeleri korkunçtu. Gil-galad'ın 
kılıcı Aeglos'un karşsında kimse dayanamıyordu; Elendil'in kılıcıysa insanları ve 
orkları korkuyla dolduruyordu, çünkü Güneşve Ay'ın ışğnda parıldıyordu, adı 
Narsil'di. 
 
Gil-galad ve Elendil, Mordor'un içlerine ilerleyerek Sauron'un kalesini kuşttılar; 
kuştma yedi yıl boyunca sürdü, kuştmayı yarmak için Sauron sayısız huruçlar 
düzenledi, Düşan'ın fırlattığ oklar, kargılar ve ateşe keder verici kayıplar yaşndı. 
Gorgoroth vadisinde birçok kişnin yanında Elendil oğu Anârion da katledildi. Ama 
sonunda kuştma öylesine daraltıldı ki Sauron'un kendisi öne çıkarak saldırdı; 
Gil-galad ve Elendil'le boğşu, ikisini de öldürdü, Elendil'in kılıcı yere düşn 
bedeninin altında kalarak kırıldı. Ama Sauron da yere yıkılmışı ve Isildur, 
kırılmışNarsil'in kabza parçasıyla Hükmeden Yüzük'ü Sauron'un elinden keserek 
aldı. Artık Sauron için yenilgi zamanı gelmişi, bedenini terk etti ve ruhu uçarak 
uzaklara kaçtı, ıssız yerlere saklandı; bir daha görünür bir biçim alabilmek için 
uzun yılların geçmesi gerekiyordu. 
 
Böylece En Eski Günler'in ve Karanlık Yıllar'ın ardından Dünya'nın Üçüncü Çağ 
başadı; o zamanlar hâlâ umut ve mutluluğn hatırlanış vardı, Isildur, Gondor'dan 
kaçarken yanında götürdüğ fideyi kardeşnin anısına Anor kalesine dikti ve Eldar'ın 
Ak Ağcı, İsanların Krallan'nın sarayında çiçek açtı. Bozguna 
 
uğayan Sauron'un hizmatkârları dağlarak kaçmışar, ama tamamen yok 
edilememişerdi; birçok İsan, artık kötülükten vazgeçerek Elendil'in varislere 
bağanmışolsalar da yüreklerinde hâlâ Sauron'u hatırlayanların ve Batı 
krallıklarından nefret edenlerin sayısı çok fazlaydı. Kara Kule yerle bir edilmişi 
ama temelleri duruyordu ve unutulmadı. Nûmenöreanlar, gerçekte Mordor 
toprakları üzerine bir karakol kurmuşardı ama Sauron'un anılarının dehşti ve 
Barad-dûr'un hemen yanında yükselen AteşDağ yüzünden kimse oraya yerleşeye 
cesaret edemiyordu; ve Gorgoroth vadisi küllerle doluydu. Birbirleriyle ittifak 
yapan Elflerle İsanların çoğ Savaşve Kuştma sırasında ölmüşü; Uzun Elendil ve 
Yüce Kral Gil-galad artık yoklardı. Ne asla bir daha böyle bir ordu toplanabilecek 
ne de Elflerle İsanlar arasında böylesine bir birlik kurulacaktı; çünkü Elendil'in 
ölümünün ardından iki soy yabancılaşaya başamışı. 
 
Hükmeden Yüzük'e ne olduğ hakkında, o çağn Bilgeler'inin bile hiçbir bilgisi 
yoktu; sanki hiç yapılmamışı. Isildur, onu Elrond ve Círdan'a teslim etmemişi. 



Onların Isildur'a verdikleri öğt, yüzüğ dövüldüğ Orodruin'in ateşerine atarak yok 
etmesiydi; böylece Sauron'un kudreti sonsuza dek ortadan kalkacak ve sadece 
yabaneilerde saklanan bir kötülük gölgesi haline gelecekti. Ama Isildur, bu öğdü 
reddetti ve dedi ki: "Yüzük'ü babamın ve kardeşmin ölümlerinin diyeti olarak 
alıyorum. Düşan'a öldürücü darbeyi ben vurmadım mı?" Yüzük'ü seyretmekten 
fazlasıyla hoşanıyordu; onun yok edilmesine izin vermeyecekti. Böylece onu 
takarak önce Minas Anor'a döndü, kardeş Anárion'un anısına Ak Ağç'ı oraya dikti. 
Kardeşnin oğu Meneldil'e öğtler verdi, güneyin krallığnı ona teslim ederek kısa 
süre sonra ayrıldı; Yüzük'ü soyunun bir aile yadigârı olarak almışı, Elendil'in 
geldiğ yoldan 
 
 
 
kuzeye doğu ilerleyerek Gondor'dan ayrıldı; Güney Krallığ'nı terk etti, babasının 
Kara Diyar'ın gölgesinin çok uzağnda olan Eriador'daki krallığnı sahiplenmeyi 
amaçlıyordu. 
 
Isildur, Puslu Dağar'da pusuya yatıp bekleyen bir ork ordusunun saldırısına uğadı; 
Yeşlorman ve Ulu Nehir arasında Ferah Çayırlar'ın, Loeg Ningloron, yakınlarına 
kurduğ kampına birdenbire saldırmışardı, çünkü dikkatsizdi ve bütün düşanlarının 
bozguna uğatıldığnı düşndüğ için etrafa nöbetçiler yerleşirmemişi. Orada 
aralarında Elendur, Aratan ve Ciryon adlı üç büyük oğunun da bulunduğ halkının 
nerdeyse tamamı katledildi; savaş giderlerken karısı ve en küçük oğu Valandil'i 
Imladris'e bırakmışı. Isildur, Yüzük sayesinde kaçabilmişi, çünkü onu takan kiş, 
bütün gözler için görünmez hale geliyordu; orklar, Nehir'e ulaşp suya girene dek 
koku ve ayak izleri sayesinde onu takip ettiler. Nehre girdiğnde Yüzük ona ihanet 
etti ve kendisini yapanın intikamını aldı, yüzerken parmağndan kayıp suyun içinde 
kaybolmuşu. Böylece orklar onu akıntının içinde böğrken gördüler ve birçok okla 
vuruldu, bu da onun sonuydu. Halkından sadece üç kiş uzun yürüyüşerin ardından 
dağarı aşrak geri dönebilmişi; onlardan biri de koruması için Elendil'in kılıcının 
parçalarını verdiğ silahtarı Ohtar'dı. 
 
Böylece Narsil, uygun olduğ üzere, Imladris'de, Isildur'un varisi olan Valandil'in 
ellerine teslim edildi; ama kılıç kırılmış ışğ körelmişi ve yeniden dövülerek 
birleşirilmedi. Efendi Elrond'un kehanetine göre, Hükmeden Yüzük yeniden 
bulunana ve Sauron dönene kadar bu işem yapılmayacaktı; ama Elfler ve İsanlar 
bunların asla gerçekleşemesini umuyorlardı. 
 
Valandil, Annúminas'a yerleşi, ama halkı zayıflamışı, ülkede ya da Elendil'in inş 
ettiğ yerlerde yaşyan Nûmenoreanlar ve 



 
Eriador İsanları'nın sayıları artık çok azalmışı; birçoğ Dagorland'da, Mordor'da ve 
Ferah Çayırlar'da ölmüşü. Böylece gün geldi, Valandil'in peşnden gelen yedinci 
kral Eârendur'un döneminin sonrasında Batıili İsanları, Kuzeyin Dünedain'i küçük, 
önemsiz krallıklara, beyliklere bölündüler ve düşanları onları teker teker yuttu. 
Yıllar içinde durmaksızın yavaşyavaşazaldılar, ihtişmları geçti getti, geride sadece 
çimenlerin üzerinde yeşl tepecikler kaldı. En sonunda, yabanlıkta gizlice dolaşn 
tuhaf bir halkın dışnda geride hiçbir şy kalmadı; diğr insanlar ne onların yurtlarını 
ne de yolculuklarının amaçlarını biliyordu, Elros'un yurdu İladris'in dışnda 
asaletleri unutulmuşu. Ama kılıcın parçaları Isildur soyundan gelen birçok İsan 
tarafından hâlâ kutsal sayılıyordu; ve onların soyu, babadan oğla, bozulmadan 
kalmışı. 
 
Güneyde, Gondor krallığ dayandı, Númenór'un yıkılışndan önceki görkemini ve 
zenginliğni anımsatana dek ihtişmları giderek büyüdü. Yüksek kuleler, güçlü 
kentler ve birçok geminin bulunduğ limanlar inş etti; İsanların Krallan'nın Kanatlı 
Tacı birçok ülkenin ve dilin halkları tarafından huşyla karşlandı. Tohumu Isildur 
tarafından Númenór'dan, denizin uzaklarından getirilen Ak Ağç, Minas Anor'da 
Kralın sarayının önünde uzun yıllar boyunca büyüdü; tohum oraya daha önce 
Avallónë'den gelmişi, daha da öncesinde dünyanın genç olduğ günlerde 
Valinor'dan. 
 
Ama sonunda, Orta Dünya'nın hızlı yıllarının aşndırmasının içİde Gondor zayıfladı, 
Anárion oğu Meneldil'in soyu tükendi. Çünkü Númenóreanların kanı diğr 
insanların kanlarıyla iyice karışış güçleri, bilgelikleri azalmış yaşm süreleri 
kısalmış Mordor'u gözetlemek iş savsaklanmaya başamışı. Meneldil soyunun 
üçüncüsü olan Telemnar'ın günlerinde, doğdan karanlık üzerinde bir veba salgını 
geldi, Gondor halkının çoğnu, 
 
 
 
Kralı ve çocuklarını öldürdü. Ardından Mordor sınırlarındaki hisarlar terk edildi, 
Minas Ithil, halkı tarafından boşltıldı; kötülük gizlice Kara Diyar'a yeniden girdi, 
Gorgoroth'un külleri soğk bir rüzgâr tarafından karışılırdı, karanlık şkiller orada 
topladı. Onların aslında Sauron'un Nazgûl diye isimlendirdiğ Ülairi, Dokuz 
Yüzüktayfı oldukları söylenir, uzun süredir gizleniyorlardı ama artık yeniden 
gelişeye başayan Efendi'lerinin yolunu hazırlamak için geri dönmüşerdi. 
 
İk darbelerini Eârnil'in döneminde indirdiler, bir gece vakti Gölge Dağarı'nı aşrak 
Mordor'dan çıktılar ve Minas Ithil'e yerleşiler; orasını kimsenin bakmaya bile 



cesaret edemediğ korkunçlukta bir yer haline getirdiler. Bundan sonra orası Büyü 
Kulesi, Minas Morgul diye anılacaktı; ve Minas Morgul, batıdaki Minas Anor ile 
sürekli savaşı. Sonrasında halkının uzun süredir terk etmişolması yüzünden 
zayıflamışolan Osgiliath, harabeye ve hayaletler kentine dönüşü. Ama Minas Anor 
dayandı ve artık Muhafız Kulesi, Minas Tirith olarak anılıyordu; çünkü orada 
krallar ak bir kale inş etmişerdi, çok uzun ve güzeldi, oradan birçok diyar 
gözlenebilirdi. Şhir hâlâ gururlu ve güçlüydü, kentin içinde, Kralların sarayının 
önünde Ak Ağç, bir süre daha çiçek açacaktı; orada kalan Númenóreanlar Minas 
Morgul'un dehştine ve orklar, canavarlar, şytani İsanlar gibi Batı'nın bütün 
düşanlarına karş Nehir geçitini savunuyorlardı; böylece onların arkasındaki 
topraklar, Anduin'in batısı 
savaşan ve yıkımdan korundu. 
 
Minas Ithil, Eärnil oğu Eärnur'un, Gondor'un son kralı, döneminin sonrasında da 
hâlâ ayakta kalıp dayanacaktı. Eârnur, tek başna Minas Morgul'un kapılarına at 
sürüp Morgul Efendisi'yle dövüşüşü; onunla teke tek döğşüler, ama Nazgûl'un 
ihanetiyle işence şhrine canlı olarak sokuldu ve bir daha hiçbir canlı tarafından 
 
görülmedi. Eärnur'un varisi yoktu, ama Kralların soyu tükendiğnde Sadık Mardil'in 
hanedanından gelen Vekilharçlar kenti ve acılı krallığ yöneteceklerdi; Kuzeyin 
Atlıları, Rohirrim gelip daha önce Calenardhon diye anılan ve Gondor krallığnın 
bir parçası olan Rohan'ın yeşl topraklarına yerleşiler; ve Rohirrim, Kent'in 
Efendileri'ne savaşarında yardım edeceklerdi. Kuzeyde, Rauros Çağayanları ve 
Argonath Kapıları'nın ötesinde, şmdiye kadar İsanların çok az bildiğ daha kadim 
güçlerin yaptığ başa savunma yerleri de vardı, kötülük şyleri karanlık efendileri 
Sauron zamanın olgunlaşası içinde yeniden öne çıkana dek onlara karş hareket 
etmeye cesaret edemeyecekti. O zaman gelene dek, Ea'rnil'in döneminden sonra 
Nazgûl, Nehri geçmeye ya da onların şhirlerinde İsanlara görünür biçimlere 
bürünmeye asla yeniden cesaret edemedi. 
 
Gil-galad'ın ölümünün ardından Efendi Elrond, bütün Üçüncü Çağboyunca 
Imladris'te yaşdı, orada pek çok Elfı ve Orta Dünya'nın tüm halkları arasında bilgili 
ve güçlü olanları orada bir araya getirdi, İsanların birçok yaşmı boyunca tüm güzel 
anıları korudu; Elrond'un evi yorgunluk ve sıkıntı için bir sığnak, ilmin ve bilgece 
öğtlerin bulunduğ bir hazineydi. O ev, Isildur'un Varisleri için çocuklukları ve 
yaşılıkları için sığnılacak bir limandı, çünkü soyları Elrond ile akrabaydı, çünkü o 
bilgeliğ içinde biliyordu ki onların soyundan gelen biri o Çağda yapılan işerin 
sonuncusunun gerçekleşirilmesinde önemli bir rol oynacaktı. Ve Dúnedain'in 
günleri kararmaya başayıp gezgin bir halk haline geldiğnde Elendil'in kılıcının 
parçaları, zamanı gelene kadar, Elrond'un korumasına bırakılmışı. 



 
Imladris, Yüce Elflerin Eriador'daki ana yerleşmleriydi; ama Lindon'un Gri 
Limanları'nda hâlâ Elfkralı Gil-galad'ın halkından 
 
 
 
geriye kalanlar yaşyordu. Bazen Eriador topraklarının içlerinde gezinirlerdi ama 
büyük bölümü deniz kıyılarına yakın yerlere yerleşişerdi, dünyanın yorgunluğndan 
bunalan İkdoğnlar'ın Batı'nın en uçlarına doğu yelken açtıkları elf gemilerini 
yaparlardı. Limanlar'ın efendisi Gemiyapımcısı Círdan'dı ve Bilgeler arasında 
kudretliydi. 
 
Elflerin hiç kirletmeden korudukları Üç Yüzük hakkında, Bilgeler arasında dahi, 
tek bir sözcük bile açıkça konuşlmuyordu; hatta Eldar arasından çok az kiş onların 
nerelerde olduğnu biliyordu. Sauron'un yenilgisinin sonrasında bile güçlerini 
koruyorlardı, bulundukları yere sevinç de yerleşyor, her şy dönemin kederleri 
tarafından lekelenmekten esirgeniyordu. Böylece Üçüncü Çağsona ermeden kısa 
süre önce Elfler anladı ki Safir Yüzük, Yarmavadi'nin aydınlık topraklarında, 
gökyüzündeki yıldızlarının evinin üzerinde en fazla parlaklığ erişiğ Elrond'un 
yanındaydı; oysa Serttaş Yüzüğ, Galadriel Hanım'ın yaşdığ Lórien Diyarı'ndaydı. 
Doriath'lı Celeborn'un karısı ve Ormanlık Elflerinin kraliçesi olan Galadriel, 
aslında Noldor halkındandı, Valinor'daki günlerden önceki Gün'ü de hatırlıyordu, 
Orta Dünya'da kalan tüm Elflerin en güzeli, en kudretlisiydi. Ama Kızıl Yüzük'ün 
nerede olduğ yüzüğn kendisine emanet edildiğ bilinen Círdan, Elrond ve Galadriel 
dışnda kimse 
tarafından anlaşlamayacaktı. 
 
Böylece, Çağilerlerken iki yerde Elflerin mutluluğ ve güzelliğ azalmadan 
sürüyordu: Imladris ve Celebrant ile Anduin arasındaki gizli Lothlorien diyarı; 
orada ağçlar altın çiçekler açardı ve ne orklar ne de herhangi kötü bir şy girmeye 
cesaret ederdi. Ama Elfler arasında konuşlan kötü şylerin oluşcağna dair bir çok 
kehanet vardı, şyle ki eğr Sauron dönerse kaybolmuşHükmeden Yüzüğ bulabilirdi, 
ya da en iyisi onun düşanları yüzüğ 
 
keşedip yok etmeliydi; bu olmazsa Üç'ün güçleri başrısız olur ve onlar tarafından 
korunan her şy güçsüzleşrdi, böylece Elfler alacakaranlığ düşü ve İsanların 
Egemenliğ başadı. 
 
Ve gerçekten de böyle oldu: Tek, Yedi ve Dokuz yok edildi; Üç uzaklara götürüldü 
ve onlarla birlikte Üçüncü Çağsona erdi, Orta Dünya'daki Eldar'ın Öyküsü sonuna 



geldi. Bunlar SoluşYılları'ydı ve bu yıllarda Deniz'in doğsundaki Elflerin son 
çiçekleniş kışna yaklaşyordu. O yıllarda dünyanın çocuklarının en kudretlileri ve 
en güzelleri olan Noldor halkı hâlâ Beri Topraklar üzerinde dolaşyor, konuşaları 
ölümlü kulaklar tarafından duyuluyordu. O yıllarda dünya üzerinde sayısız güzel ve 
harika şy vardı, aynı zamanda sayısız şytani ve korkutucu şyler de vardı: orklar, 
troll'ler, ejderler, canavarlar, ormanlarda dolaşn eski, bilge ve isimleri artık 
unutulmuştuhaf yaratıklar; cüceler hâlâ dağarın içinde çalışyor, hiçbir şyin rakip 
olamayacağ metal ve taşzanaatında sabırla uğaşyorlardı. Ama İsanların Egemenliğ 
hazırlanmışı ve her şy değşyordu, ta ki Karanlık Efendi'nin sonunda 
Kasvetorman'da yeniden yükselişne dek. 
 
Bu ormanın eski adı Ulu Yeşlorman'dı, içinde neşli şrkılar Şkıyan kuşarın, birçok 
hayvanın dolaşığ genişyollar, patikalar vardı; orası, meş ve kayın ağçlarının 
altındaki Kral Thranduil'in diyarıydı. Birçok yılın ardından, dünyanın üçüncü 
çağnın sonlarına doğu, güneyden gelen bir gölge sürünerek ormana girmişi, 
loşalanlarda korku kol geziyordu; tehlikeli hayvanlar avlanıyor, acırnasız ve şytani 
yaratıklar kurdukları tuzaklarda bekliyorlardı. 
 
Sonrasında ormanın adı değşi, Kasvetormanı diye anılmaya 
 
plandı, çünkü derinliklerinde karanlık gölgeler yaşyor, Thran 
 
duil'in halkının hâlâ kötülüğ uzakta tuttuğ kuzey tarafının dı 
 
şnda, çok az kiş içinden geçmeye cesaret edebiliyordu. Bu olay 
 
 
 
konuşlmaya başandığnda Bilgeler durumu keşetti. Bu Sauron'un gölgesi ve 
dönüşnün işretiydi. Doğ'nun viraneliklerinden çıkıp gelerek ormanın güneyine 
yerleşişi ve orada yavaşa güçlenip yeniden şkilleniyordu; evini karanlık bir tepeye 
kurmuş büyülerine başamışı, başangıçta onun tehlikesinin ne kadar büyük oldğnu 
anlamasalar da halkın tamamı Dol Guldur Büyücüsü'nden korkuyordu. 
 
Kasvetormanı'nda ilk gölgeler hissedilmeye başanırken İsanlar tarafından 
Büyücüler diye isimlendirilen Istari, Orta Dünya'nın batısında ortaya çıktı. 
Limanlar'lı Círdan dışnda kimse nerden geldiklerini bilmiyordu; Círdan, onların 
Deniz'in ötesinden geldiklerini sadece Elrond ve Galadriel'e açıklamışı. Ama 
sonradan Elfler arasında onların Batı'nın Efendileri tarafından gönderilen elçiler 
olduğ söylenecekti, eğr yeniden ortaya çıkacak olursa Sauron'un gücüne karş 



çıkacaklar, Elfler, İsanlar ve tüm iyi canlıları cesurca işer yapmaya yönelteceklerdi. 
Büründükleri görüntü İsanlara benziyordu, yaşı ama dinçtiler, yıllar içinde çok az 
değşyor ve üstlerinde büyük sorumluluklar olmasına rağen yavaşyaşanıyorlardı; 
bilgileri çok genişi, akıl ve güçte uluydular. Uzun süre İsanlar ve Elfler arasında 
gezindiler, havyanlar ve kuşarla konuşbiliyorlardı; Orta Dünya halkları onlara 
birçok isim verdi, çünkü gerçek isimlerini açıklamamışardı. Reisleri Elflerin 
Mithrandir ve 
Curunír, Kuzeyin İsanları'nın Gandalf ve Saruman diye isimlendirdikleriydi. 
Curunír, en yaşısıydı, ilk ge lendi, ardından Mithrandir ile Radagast gelmişi, sonra 
Istari'nin diğrleri de geldi ama onlar bu hikâyede anlatılacak bir şy yap' madılar. 
Radagast, tüm hayvanların ve kuşarın dostuydu; Curunír en çok İsanlar arasında 
gezindi, söz söylemede ustaydı ve bütün demircilik sanatlarında yetenekliydi. 
Mithrandir, düşnce olarak 
 
Elrond'a ve Elflere en yakın olanıydı. Kuzey'e ve Batı'ya, çok uzaklara dek 
yolculuklar yaptı, hiçbir yere yerleşedi; ama Curunír Doğ'nun içlerine doğu 
yolculuğ çıktı, döndüğnde Númenóreanların güçlü günlerinde yaptıkları Isengard 
Çemberi'ndeki Orthanc'a yerleşi. 
 
Mithrandir, daima en dikkatlisiydi ve Kasvetormanı'nın karanlığndan en çok 
şphelenen de oydu, birçokları bunun Yüzüktayfları'nın iş olduğnu farzederken, o 
bu işn aslında Sauron'un dönüşnün ilk gölgesi olmasından korkuyordu; Dol 
Guldur'a gitti, Büyücü ondan kaçtı ve uzun bir süre için Dikkatli Huzur dönemi 
yaşndı. Ama en sonunda Gölge döndü ve kudreti giderek büyüdü; işe o zaman Ak 
Divan diye anılan Bilgeler Divanı'nın ilki toplandı, divana Elrond, Galadriel, 
Círdan ve diğr Eldar efendilerinin yanı sıra Mithrandir ile Curunír katıldı. Eski 
Sauron'un marifetleri üzerine en çok çalışn olduğ için Curunír (o zamanlar Ak 
Saruman'dı) reisleri olarak seçildi. Galadriel, aslında Divan başnın Mithrandir 
olmasını diliyordu ve Saruman onlara biraz tepeden bakıyordu, çünkü kibiri ve 
hükmetme arzusu çok büyümüşü; ama Mithrandir görevi reddetti, onu gönderenler 
dışndakilere ne bir bağne de bir sadakati olacaktı ve ne yerleşceğ bir yer ne de 
herhangi bir emre uyacaktı. Ama 
Saruman, Güç Yüzükleri'nin ilmi üzerine, yapılışarı ve tarihleri hakkında çalışaya 
başamışı. 
 
Artık Gölge giderek daha da büyüyordu, Elrond ve Mithrandir in yürekleri karardı. 
Bu yüzden Mithrandir, büyük bir tehlikeye girerek bir kez daha Dol Guldur'a ve 
Büyücü'nün çukurlarına gitti, korkularının gerçek olduğnu keşetti ve oradan kaçtı. 
Döndüğnde Elrond'a dedi ki: 
 



Ne yazık ki bizim tahminimiz doğu. Birçoklarının düşndüğ gibi o, Úlairi'den değl. 
Yeniden şkillenmişSauron'un ta 
 
 
 
kendisi ve artık hızla büyüyor; bütün Yüzükleri yeniden elinde toplamış eğr hâlâ 
yeryüzündelerse Tek'ten ve Isildur'un Varisleri'nden haber almak için araşırmalara 
başamışbile." 
 
Elrond yanıtladı : "Isildur, Yüzük'ü aldığ ve teslim etmediğ anda bu yazgı 
yazılmışı ki Sauron geri dönecektir." 
 
"Ama Tek hâlâ kayıp," dedi Mithrandir, "ve o gizli kaldığ sürece Düşan'ı 
yenebiliriz, güçlerimizi bir araya getirir ve çok fazla oyalanmazsak eğr." 
 
Ardından Ak Divan toplandı; Mitharandir onları hızlı çalışaya zorladı, ama 
Curunír, onun aleyhinde konuşu, bekleyip izlemeyi öğtledi. 
 
"Çünkü Tek'in Orta Dünya'da bir daha asla yeniden bulunamayacağna 
inanıyorum," dedi. "Uzun zaman önce Anduin'e düşü ve bence Deniz'e gitti. Orada 
son gelene dek, bütün dünya yıkılıp derinlikler değşne dek kalacaktır." 
 
Böylece hiçbir şy zamanında yapılamadı, Elrond'un yüreğ şpheye düşü ve 
Mithrandir'e dedi ki: "Yine de Tek'in bulunacağ kehanetini söylüyorum, ardından 
tekrar savaşgelecek ve savaşa birlikte bu Çağda bitecek. Doğusu böylece, ikinci 
karanlık sona erecek, biraz tuhaf bir rastlantı bizi kurtaracak ama ne olduğnu 
göremiyorum." 
 
"Dünya'nın tuhaf rastlantıları pek çoktur," dedi Mithrandir, "ve Bilgeler 
sendelediğnde yardım çoğnlukla zayıfın ellerinden gelir." 
 
Bilgeler böylece sıkılıp rahatsız oldu ama hiçbiri Curunír'in karanlık düşncelere 
yöneldiğni kavrayamadılar ve zaten yüreğnde bir hain olduğnu: çünkü başa birinin 
değl kendisinin Ulu Yüzük'ü bulmasını arzuluyordu, böylece onu kendisi için 
kullanacak ve tüm dünyayı hükmü altına alacaktı. Çok uzun süredir onu 
 
yenmek için Sauron'un yöntemleri üzerine çalışışı ve artık yaptıklarından nefret 
edeceğ yerde, bir rakip olarak onu kıskanıyordu. Ve varsayıyordu ki, Yüzük 
Sauron'undu ve sahibini arayacaktı, o bir kez daha kendini açıkça ortaya çıkarırsa; 
ama Sauron yine defedilirse, sonrasında o da saklanacaktı. Böylece tehlikeli bir 



oyuna girişi ve Yüzük ortaya çıktığnda şytani kurnazlığ sayesinde hem 
dostlarından hem de Düşan'dan daha hızlı davranabileceğni umarak bir süre için 
Sauron oldu. 
 
Ferah Çayırlar üzerinde bir gözetleme sistemi oluşurdu; kısa süre sonra keşetti ki 
Dol Guldur'un hizmetkârları Nehir'in o bölgesinin iyice araşırıyorlardı. Böylece 
Sauron'un da Isildur'un sonunun nasıl olduğnu öğendiğni anladı ve korkusu 
büyüdü, Isengard'a geri çekilerek orasını güçlendirdi; Güç Yüzükleri'nin ilmi ve 
onların dövülme biçimi üzerine yaptığ çalışalarını giderek daha da derinleşirdi. 
Ama bunların hiçbirinden Divan'a bahsetmedi, hâlâ Yüzük hakkındaki haberleri ilk 
duyanın kendisi olacağnı umuyordu. Genişbir casuslar ordusu oluşurdu ve onların 
çoğ Radagast'ın ona yardım etmek için verdiğ kuşardı, çünkü onun ihaneti 
hakkında hiçbir şyi sezememişi ve bunun Düşan'ı gözetleyişişnin bir parçası 
olduğnu varsayıyordu. 
 
Ama Kasvetormanı üzerindeki gölge durmaksızın kararmaya devam ediyor, 
dünyanın bütün karanlık yerlerinden gelen şytani şyler Dol Guldur'a sığnıyordu; ve 
yeniden tek bir irade altında bileşişer, kötülüklerini doğudan Elfler'e ve hayatta 
kalan Númenóreanlara yöneltmişerdi. Bu yüzden Divan, sonunda bir kez daha 
toplandı ve Yüzükler'in ilmi çok tartışldı; ama Mithrandil, 
 
Divan'da konuşu, dedi ki: 
 
"Yüzük'ün yeniden bulunmasına gerek yok, dünyada olduğ, parçalanmadığ sürece 
güç onu yaştacak ve Sauron büyüyüp 
 
 
 
umutlanacaktır. Elflerin ve Elf Dostları'nın kudreti artık eskiye göre daha zayıf. 
Kısa süre içinde Sauron sizin için çok güçlü hale gelecek, hatta Ulu Yüzük 
olmadan bile; çünkü o Dokuz'a hükmediyor ve Yedi'nin üç tanesini yeniden ele 
geçirdi. Saldırmalıyız." 
 
Nehir'e çok yakın olduğ için Sauron'un Dol Guldur'dan sürülmesini arzulayan 
Curunír artık bunu onayladı, çünkü araşırmasını acele etmeden, rahatça yapabilirdi. 
Bu yüzden, son bir kez olmak üzere, Divan'a yardım etti ve onların güçlerine karş 
harekete geçtiler; Dol Guldur'a saldırdılar ve Sauron'u kalesinden sürdüler, 
Kasvetormanı kısa bir süre için yeniden güzelleşi. 
 
Ama saldırılan çok geçti. Çünkü Karanlık Efendi bunu önceden görmüş tüm 



hazırlıklarını çoktan tamamlamışı; ve onun Dokuz Hizmetkâr'ı, Ulairi, gelişnin 
hazırlarını yapmak için önceden gitmişi. Bu yüzden kaçış bir hileydi, kısa süre 
içinde geri döndü, Bilgeler onu engelleyemeden Mordor'daki krallığna yeniden 
girdi ve Barad-dûr'un karanlık kulelerini bir kez daha yükseltti. Ve o yıl Ak Divan 
son kez toplandı, Curunír Isengard'a çekildi ve kendisinden başa kimseyi 
dinlemedi. 
 
Orklar toplanıyor, doğnun ve güneyin uzaklarındaki yabani halklar silahlanıyordu. 
Sonrasında tüm bu korku ve savaşsöylentilerinin ortasında Elrond'un kehaneti 
doğuluğnu kanıtladı, gerçekte Mithrandir'in öngördüğnden daha da tuhaf bir şnsın 
yardımıyla Tek Yüzük yeniden bulunmuşu; ne Curunír ne de Sauron'un bundan 
haberi yoktu. Çünkü Yüzük, onların araşırmaya başamalarından uzun zaman önce, 
Nehir'in kıyısına yerleşişküçük bir balıkçı topluluğndan biri tarafından bulunarak 
Kralların Gondor'da çöküşnden önce Anduin'den uzaklaşırılmışı; ve onu bulan 
yüzüğ araşırmaların ötesine, dağarın derinliklerindeki karanlık sığnağna 
götürmüşü. Yüzük Dol Guldur'a saldırının 
 
yapıldığ yılda dahi orada kaldı, orkların takibinden kurtulmak için yeryüzünün 
derinliklerine kaçan bir yolcu tarafından yeniden bulunana dek ve çok uzak bir 
ülkeye gitti, tam olarak Eriador'un batısına yerleşişolan Küçük Halk, Buçukluklar, 
Periannath diyarına. O günün öncesinde Elfler ve İsanlar onlara pek dikkat 
etmemişerdi, Sauron ve Mithrandir'in dışndaki Bilgeler yaptıkları planların 
hiçbirinde onlara yer vermemişerdi. 
 
Şmdi, şns ve uyanıklığ sayesinde Sauron'dan önce Yüzük hakkında haberlere ilk 
ulaşn Mithrandir olmuşu; yine de canı sıkkın ve endişliydi. Çünkü bu şyin şytani 
kudreti öylesine büyüktü ki Bilgeler'in herhangi birisi kullanırsa, onu kendisi için 
isteyen Curunír gibi, zalim bir hükümdara ve kötülüğ yönelmişbir karanlık 
efendiye dönüşbilirdi; ama diğr taraftan sonsuza dek Sauron'dan saklanamazdı, ne 
de Elflerin hünerleriyle parçalanabilirlerdi. Bu yüzden Kuzeyin Dûnedain'lerinin 
yardımıyla Periannath diyarı üzerine gözcüler yerleşirdi ve zamanın gelmesini 
bekledi. Ama Sauron'un birçok kulağ vardı, kısa süre içinde her şyden daha fazla 
arzuladığ Tek Yüzük hakkındaki söylentileri duydu ve onu alması için Nazgûl'u 
gönderdi. Sonrasında savaşalevlendi ve Sauron'la birlikte Üçüncü Çağda tıpkı 
başadığ gibi savaşiçinde sona erdi. 
 
Ama o zamanlar yapılanları, yiğtlik ve hayranlık uyandırıcı şyleri görenler, her 
yerde Yüzük Savaş'nın hikâyesini anlatacaklardı; beklenmedik bir zafer ve uzun 
süredir beklenen bir keder 'Cinde nasıl da sona erdiğni. İu351 te o günlerde bunlar 
söylendi, Isildur'un Varisi Kuzey'de harekete geçti, Elendil'in kılıcının parçalarını 



aldı ve Imladris'de yeniden dövülerek birleşirildi; ardından İsanoğu'nun ulu reisi 
olarak kılıcıyla birlikte savaş katıldı. O, 
 
 
 
Arathorn oğu Aragorn'du, Isildur'un güzel soyunun otuz dokuzuncu varisiydi ve 
Elendil'e, kendinden öncekilerin tümünden daha fazla benziyordu. Rohan'da 
savaşyapıldı ve hain Curunír yenildi, Isengard yıkıldı; Gondor Kenti'nin önünde 
büyük bir savaşyapıldı ve Morgul Efendisi, Sauron'un Reisi karanlığn içine geçti; 
Isildur'un Varisi, yönettiğ Batı ordusunu Mordor'un Kara Kapıları'na getirdi. 
 
Bu son savaş Mithrandir, Elrond'un oğlları, Rohan Kralı, Gondor'un reisleri ve 
Kuzeyin Dúnedain'iyle birlikte Isildur'un Varisi katıldı. Orada yaptıkları tüm 
yiğtlikler boşnaydı, ölüm ve bozgun sonunda üstlerine çökmekteydi; çünkü Sauron 
çok güçlüydü. Ama tam o anda, Mithrandir'in söylediğ şyin doğuluğ kanıtlandı ve 
Bilgeler sendelediğ zaman yardım zayıfın ellerinden geldi. Ondan sonra yazılan 
sayısız şrkıda söylendiğ gibi, onlara kurtuluş getiren, tepe yamaçlarına ve 
çayırlıklara yerleşn Küçük Halk'tı, Periannath. 
 
Denir ki, Mithrandir'in isteğyle Buçukluk Frodo, yükü üstlenir ve hizmetkârıyla 
birlikte tek başarına tehlikelerin ve karanlığn içinden geçerek, Sauron'a rağen 
sonunda Kıyamet Dağ'na ulaşr; orada Gücün Ulu Yüzüğ'nü yaratıldığ Ateşin içine 
fırlatır, böylece Yüzük parçalanır ve onun kötülüğ yok olur. 
 
Sonrasında Sauron güçsüzleşrek tamamen yenilir ve bir kötülük gölgesi gibi yok 
olur gider; Barad-dûr'un kuleleri yıkılarak parçalanır, söylentilere göre onların 
yıkılış birçok diyarı titretir. Böylece barışyeniden döner, yeni bir Bahar 
yeryüzünde açar; Isildur'un Varisi, Gondor ve Arnor Kralı olarak taç giyer, 
Dúnedain'in kudreti yükselir ve görkemleri yeniden hayat bulur; Mithrandir 
tarafından Gondor Kenti'nin üzerinde bembeyaz yükselen Mindolluin'in karları 
içinde bir fidesi bulunan Ak Ağç, Minas 
 
Anor sarayında yeniden çiçeklenir; ve Eski Günler, Kralların yüreklerinde 
tamamen unutulmadığ sürece hâlâ orada büyüdü. 
 
Artık her şy, büyük bölümü Mithrandil'in uyanıklığ ve öğtleri sayesinde 
başrılmışı, son birkaç gün içinde büyük saygı duyulan bir efendi olarak ortaya 
çıkmış ak giysilere bürünerek savaş katılmışı; ama ayrılışzamanı gelene kadar 
uzun süredir onun Kızıl AteşYüzüğ'nün koruyucusu olduğ bilinemeyecekti. 
Yüzük, başangıçta Limanların Efendisi Círdan'a emanet edilmişi; ama o 



Mithrandir'e teslim etti, çünkü onun nereden geldiğni ve sonunda nereye döneceğni 
biliyordu. 
 
"Şmdi, bu Yüzük'ü alın," demişi; "çünkü sizin uğaşnız ve görevleriniz çok zorlu 
olacak; ama bu yüzük, tüm bunların içinde sizi destekleyecek ve yorgunluktan 
esirgecektir. Bu AteşYüzüğ'dür, bununla birlikte, belki, giderek soğyan bir 
dünyadaki yürekleri yeniden eskinin yiğtliğyle tutuşurabilirsiniz. Ama ben, benim 
yüreğm Deniz'le birlikte ve son gemi yelken açana dek Limanlar'ı koruyarak gri 
sahillerde yaşyacağm. Orada hazırlanıp sizi bekleyeceğm." 
 
Yapımı çok uzun süren o gemi beyazdı, Círdan'ın söylediğ gibi uzun süredir sonu 
bekliyordu. Ama bütün bu şyler yapıldığnda, Isildur'un Varisi, İsanoğu'nun 
hükümdarlığnı eline geçirdiğnde, Batı'nın egemenliğ ona geçtiğnde, Üç Yüzük'ün 
kudreti de sona ermiş İkdoğnlar için dünya yaşanıp grileşişi. O dönemde 
Noldor'un sonuncuları da Gri Limanlar'dan yelken açarak Orta Dünya'yı sonsuza 
dek terk ettiler. Üç Yüzük'ün Koruyucuları'nın en sonuncusuları Deniz'e doğu at 
sürdüler ve Efendi Elrond orada Círdan'ın hazırlamışolduğ gemiyi aldı. Gemi bir 
güz alacakaranlığnda Mithlond'dan yola çıktı, BükülmüşDünya'nın 
 
 
denizleri dünyanın altından dökülene kadar, yuvarlaklaşışgöğn rüzgârları daha 
fazla sorun çıkarmayana kadar yelken açtılar, dünyanın puslarının üzerinde göğn 
yücelerinde ilerleyerek Kadim Batı'ya geçtiler; öykü ve şrkılardaki Eldar için son 
böylece geldi. 
 
YILLARIN ÖYKÜSÜ 
 
(BATI ÜLKELERİİ KRONOLOJİİ 
 
Altıkırkbeşnotu: 
 
Yılların Öyküsü, J.R.R. Tolkien'in, Orta Dünya tarihini daha iyi açıklayabilmek 
için Yüzükler'in Efendisi'nin sonuna koyduğ "Ekler"in 'B' bölümünü oluşurur. 
"Akallabêth" ve "Güç Yüzükleri'ne ve Üçüncü Çağa Dair" adlı öykülerde anlatılan 
zaman dilimini daha iyi anlayabilmeniz için biz de buraya ekliyoruz. 
 
Yılların Öyküsü nün "Büyük Yıllar" adıyla başayan bölümü ve kalanı küçük bir 
eksiklikle -- Metis baskısı Kralın Dönüşnün sonuna eklenmişir. Bu yüzden 
çevrilmeyen ilk bölümünü tam olarak yayınladık; devamını oradan okuyabilirsiniz. 
Ama biz bununla da yerinemedik ve Kralın Dönüş'nü oku(ya)mayanlar için 



devamını küçük bir özet haline getirdik. Böylece bir şkilde tüm zaman dilimi 
gözlerinizin önüne seriliyor. 
 
İk Çağ Valinor Ordusu'nun Thangoridrim'i yıktığ ve Morgoth'un devrilişyle 
sonuçlanan Ulu Savaşla sona erdi. Ardından Noldor'un çok büyük bölümü Uzak 
Bacı'ya dönerek Valinor'un görülebildiğ Eressëa'ya yerleşi; onların yanında birçok 
Sindar da Deniz'i aşrak gitti. 
 
İinci Çağ Morgoth'un hizmetkârı Sauron'un ilk yeniliş ve Tek Yüzük'ün elinden 
alınışyla sona erdi. 
 
Üçüncü Çağise Yüzük Savaş'yla sona erdi; ama Dördüncü Çağ Efendi Elrond'un 
ayrılışna kadar başamadı; artık İsanoğu'nun egemenliğ ve Orta Dünya'daki tüm 
diğr 'konuşn halklar'ın sönüşzamanıydı. 
 
Dördüncü Çağda, daha önceki çağar sık sık Eski Günler diye anıldı; ama bu 
tanımın doğu kullanımı sadece Morgoth'un atılmasından önceki günleri belirtirdi. 
O zamanın tarihi burada kaydedilmemişir. 
 
7.- Yılların öyküsü : Alt başığ Batı Ülkelerinin Kronolojisi olan bu eser 2., 3. ve 4. 
Çağın başarını anlatan kronolojik bir çalışadır. Took'lar tarafından toparlanıp 
Büyük İinler'de saklandı. Yarmavadi'de Meriadoc Brendieri tarafından bir araya 
getirilen notlardan oluşr. Profesör Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi adlı eserinin B 
Eki'nin oluşuran çalışa bu kitabın kısaltılmışbir versiyonudur. 
 
İinci Çağ 
O günler, Orta Dünya'daki İsanlar için karanlık yıllardı, ama Númenór'un görkemli 
yıllarıydı. Orta Dünya'daki olayların kayıtları çok az 
 
 
ve kısadır, tarihleri genellikle kesin değldir. 
 
Bu çağn başangıcında Yüce Elfler'in çoğ hâlâ Orta Dünya'da yaşyordu. Onların 
büyük bölümü Ered Luin'in batısındaki Lindon'a yerleşişerdi; ama Barad-dûr'un 
yapılmasından önce birçok Sindar, doğya geçmişve uzaklardaki ormanların 
içlerinde birtakım krallıklar kurmuşardı, oralardaki halkın büyük bölümü Orman 
Elfleriydi. Bu krallıklardan birisi, Ulu Yeşlorman'ın kuzeyindeydi ve kralı 
Thranduil'di. Lindon'da, Lune'un kuzeyine, sürgündeki Noldor krallarının son varisi 
olan Gil-galad yerleşişi. Batı Elfleri'nin Yüce Kralı olarak kabul edilirdi. 
Lindon'da, Lune'un güneyine bir süre için Thingol'ün akrabası olan Celeborn 



yerleşişi; onun karısı Elf kadınlarının en yücesi olan Galadriel'di. Galadriel ise, bir 
zamanlar Nargothrond Kralı olan ve yaşmını Barahir oğu Beren'i korumak için 
feda eden, İsanların Arkadaş Felagund Finrod'un kız kardeşydi. 
 
Daha sonra Noldor'un bir bölümü Puslu Dağar'ın batısına, Moria'nın Batı 
Kapısı'nın yakınlarındaki Eregion'a gitti. Çünkü Moria'da mithril'in keşedildiğni 
öğenmişerdi. Noldor halkı güçlü zanaatkarlardı ve Cücelerle olan ilişileri Sindar'a 
göre çok daha dostçaydı; ama iki halkın arasındaki dostluk gelişi ve Durin halkıyla 
ile Eregion'un demircileri arasında oluşn dostluk gibisi iki ırk arasında asla 
görülmemişi. Eregion'un Efendisi olan Celebrimbor, halkının zanaatkârlarının en 
görkemlisiydi; ve Fëanor'un soyundan geliyordu. 
 
Yıl 
 
l Gri Limanlar'ın kuruluş. 32 Edain, Númenór'a ulaşr. 
 
y. 40 Birçok Cüce Ered Luin'deki eski kentlerini terk ederek Moria'ya gider ve 
orada çoğlırlar. 
 
442 Tar-Minyatur Elros'un ölümü. 
 
y. 500 Sauron yeniden Orta Dünya'da harekete geçmeye başadı. 548 Silmarien, 
Númenór'da doğu. 
 
600 Orta Dünya kıyılarında ilk Númenórean gemileri görüldü. 750 Noldor halkı 
tarafından Eregion kuruldu. 
 
y. 1000 Sauron, Númenóreanların büyüyen gücünü fark ederek korktu ve kalesini 
inş edeceğ ülke olarak Mordor'u seçti. Barad-dûr'u inş etmeye başadı. 
 
1075 Tar-Ancalime, Númenór'un ilk Hükümdar Kraliçesi oldu. 1200 Sauron, 
Eldar'ı başan çıkarmaya çalışı. Gil-galad, onunla 
 
ilişiye girmeyi reddetti; ama Eregion demircileri onun tarafına geçti. 
Númenóreanlar, düzenli limanlarını inş etmeye başadı, y. 1500 Sauron'un 
öğettikleriyle Elf demircileri ustalıklarının zirvesine 
 
ulaşı. Güç Yüzükleri'ni dövmeye başadılar, y. 1590 Üç Yüzük'ün yapımı 
Eregion'da tamamlandı, y. 1600 Sauron, Orodruin'de Tek Yüzük'ü dövdü. 
Barad-dûr'u 



 
tamamladı. Celebrimbor, Sauron'un planlarının farkına vardı. 1693 Elfler ve Sauron 
Savaş başadı. Üç Yüzük gizlendi. 1695 Sauron'un güçleri Eriador'a saldırdı. 
Gil-galad, Elrond'u 
 
Eregion'a gönderdi. 
 
1697 Eregion yakılıp yıkıldı. Celebrimbor'un ölümü. Moria kapılan kapandı. 
Elrond, Noldor halkından geriye kalanlarla birlikte geriye çekildi ve Imladris'i 
kurdu. 
 
1699 Sauron, Eriador'u istila ederek ele geçirdi. 
 
1700 Tar-Minastir, Númenór'dan Lindon'a büyük bir donanma gönderdi. Sauron 
bozguna uğatıldı. 
 
1701 Sauron, Eriador'dan atıldı: Batı ülkelerinde uzun bir süre için barışhüküm 
sürdü. 
 
 
 
y. 1800 Yaklaşk olarak bu yıllarda Númenóreanlar, kıyılardaki 
 
hükümdarlıklarını oluşurmaya başadı. Sauron, gücünü doğya doğu kaydırdı. 
Númenór'un üzerine gölge çöktü. 
 
2251 Tar-Atanamir tahta çıktı. Númenóreanlar arasında bölünmeler ve isyan 
başadı. Yaklaşk bu dönemde Dokuz Yüzük'ün köleleri olan Nazgûl ya da 
Yüzüktayfları ilk kez görüldü. 
 
2280 Umbar, Númenór'un güçlü bir kalesi haline getirildi. 
 
2350 Pelargir inş edildi. Númenór'lu Sadıklar'ın ana limanı haline geldi. 
 
2899 Ar-Adûnakhor, tahta çıktı. 
 
3175 Tar-Palantir'in tövbe ediş. Númenór'da iç savaş 
 
3255 Altın Ar-Pharazôn, tahtı ele geçirdi. 
 



3261 Ar-Pharazön yelken açar ve Umbar'da kara çıkar. 
 
3262 Sauron, esir olarak Númenór'a getirildi; sonraki yıllar boyunca 
 
Kralı başan çıkarır ve Númenóreanları çürütür. 3310 Ar-Pharazôn, Büyük 
Donanma'yı inş etmeye başar. 
 
3319 Ar-Pharazôn, Valinor'a saldırır. Nümenor'un sulara gömülüş. Elendil ve 
oğlları kaçar. 
 
3320 Sürgündeki Krallıklar'ın kuruluş : Arnor ve Gondor. Taşar paylaşlır. Sauron, 
Mordor'a döner. 
 
3429 Sauron, Gondor'a saldırır. Minas Ithil'i ele geçirir ve Ak Ağç'ı yakar. Isildur, 
Anduin boyunca kaçarak kuzeydeki Elendil'in yanına gider. Anârion, Minas Anor 
ve Osgiliath'ı savunur. 
 
3430 İsanlar ve Elfler arasında Son İtifak oluşurulur. 
 
3431 Gil-galad ve Elendil, doğya Imladris'e harekete geçerler. 3434 İtifak ordusu 
Puslu Dağar'ı aşr. Dagorland Savaş ve 
 
Sauron'un yenilgisi. Barad-dûr Kuştması başar. 3440 Anârion katledilir. 
 
11 Sauron, Elendil ve Gil-galad tarafından ölümleri pahasına yere yıkılır. Isildur, 
Tek Yüzük'ü alır. Sauron kaçar ve Yüzüktayfları gölgelerin içine çekilir. İinci Çağ 
sona erer. 
 
Üçüncü Çağ 
O günler Eldar'ın sönüşyıllarıydı. Sauron uyuşuşu ve Tek Yüzük kayıpken Üç 
Yüzük'ü kullanarak uzun süre huzur içinde yaşdılar; ama yeni hiçbir şy 
yapmadılar, geçmişn anıları içinde yaşdılar. Cüceler, hazinelerini koruyarak 
kendilerini derinliklere gizledi; ama kötülük yeniden harekete geçmeye başamışı, 
ejderler yeniden ortaya çıktılar ve birer birer onların hazinelerini yuttular, Cüceler 
gezgin bir halk haline geldi. Moria uzun süredir güvenliydi ama genişsalonları 
karanlık ve boşbir hale gelene dek sayıları yavaşyavaşazaldı. Diğr insanlarla 
karışaya başayan Númenóreanların bilgelikleri ve ömürleri kısaldı. 
 
Yaklaşk olarak bin yıl geçtiğnde Ulu Yeşlorman'ın üzerine ilk gölge düşü; Istari 
ya da büyücüler Orta Dünya'da görülmeye başandı. Daha sonraları haklarında şyle 



konuşldu: onlar Uzak Batı'dan gelmişerdi, ona karş koyacabilecek herkesi 
birleşirmek için Sauron'un gücüne karş gönderilmişelçilerdi; ama onun gücüne 
karş güçle karş koymaları ya da Elfler veya İsanlara şddet ve korkuyla 
hükmetmeye uğaşaları yasaklanmışı. 
 
Asla genç olmasalar ve çok yavaşyaşansalar da İsanoğu kılığna bürünmüşerdi, 
bedensel ve zihinsel birçok güçlere sahiptiler. Kendilerine takılan isimleri 
kullanarak gerçek isimlerini nadiren açıkladılar. Onların arasında (beşkiş oldukları 
söylenir) Eldar'ın 'Yetenekli Adam' Curunír ve Gri Gezgin' Mithrandir diye 
isimlendirdiğ, ama Kuzeyin İsanları'nın 
 
 
 
Saruman ve Gandalf diye andığ ikisi çok kudretliydi. Curunír sık sık doğnun 
içlerine yolculuklar yaptı ama sonunda Isengard'a yerleşi. Eldar'la en yakın dostluğ 
kuran Mithrandir çoğnlukla Batı'da yolculuklar yapardı ama asla bir yere yerleşeye 
kalkışadı. 
 
Üçüncü Çağboyunca Üç Yüzük'ü kimlerin koruduğnu onlara sahip olanlar dışnda 
bilinmiyordu. Ama sonunda anlaşldı ki başangıçta Yüzükler Eldar'ın en güçlü üç 
kişsinin ellerindeydi: Gil-galad, Galadriel ve Círdan. Gil-galad, ölmeden önce 
yüzüğnü Elrond'a vermişi; Círdan da daha sonra Mithrandir'e. Çünkü Círdan, Orta 
Dünya'da yaşyan herkesden daha fazla ileri görüşü ve derin bir kişydi, Mithrandir'i 
Gri Limanlar'da karşladı, onun nereden geldiğni ve sonunda nereye döneceğni 
biliyordu. 
 
"Alın bu Yüzük'ü, Efendim," demişi; "çünkü sizin uğaşnız çok zorlu olacak; ama 
bu yüzük, üzerinize alacağnız yorgunluk içinde size destek olacaktır. Bu 
AteşYüzüğ'dür, bununla birlikte, belki, giderek soğyan bir dünyadaki yürekleri 
yeniden tutuşurabilirsiniz. Ama ben, benim yüreğm Deniz'le birlikte ve son gemi 
yelken açana dek gri sahillerde yaşyacağm. Orada sizi bekliyor olacağm." 
 
Yıl 
 
2 
 
2 Isildur, Ak Ağç'ın bir fidesini Minas Anor'a eker. Güney Krallığnı Meneldil'e 
teslim eder. Ferah Çayırlar felaketi; Isildur ve üç oğu katledilir. 
 
3 Othar Narsil'in parçalarını Imladris'e getirir. 10 Valandil, Arnor Kralı olur. 109 



Elrond, Celeborn'un kızı Celebrfan ile evlenir. 130 Elrond'un oğlları Elladan ve 
Elrohir'in doğmu. 241 Elrond'un kızı Úndomiel Arwen'in doğmu. 
 
420 Kral Ostoher, Minas Anor'u yeniden inş eder. 
 
490 Doğdölleri'nin ilk sadırısı. 
 
500 I. Rómendacil, Doğdölleri'ni bozguna uğatır. 
 
541 I. Rómendacil, savaşa öldürülür. 
 
830 Falastur, Gondor'un Gemi Kralları soyunu başatır. 
 
861 Eärendur'un ölümü ve Arnor krallığnın bölünüş. 
 
933 Gondor Kralı I. Eärnil, Gondor'un bir kalesi haline dönüşüşolan Umbar'ı geri 
alır. 
 
936 Eärnil, denizde kaybolur. 
 
1015 Gondor Kralı Ciryandil, Umbar kuştması sırasında katledilir. 
 
1050 Kral Hyarmendacil, Harad'ı fetheder. Gondor Krallığ gücünün zirvesine 
ulaşr. Yaklaşk olarak o günlerde Yeşlorman'ın üzerine bir gölge düşr ve İsanlar 
orasını Kasvetormanı diye anmaya başar. Kılayaklar'ın Eriador'a gelişyle birlikte 
Periannath halkı ilk kez kayıtlara girmeye başar. 
 
y. 1100 Bilgeler (Istari ve Eldar reisleri), kötü bir gücün Dol Guldur'da 
yuvalandığnı keşeder. Nazgûl'lardan biri olduğ düşnülür. 
 
1149 Alcarin Atanatar'ın saltanatı başar, y. 1150 Samanpostlular'ın, Eriador'a giriş. 
Ülken'ler Kızılboynuz 
 
Geçiti'ni aşrak Egladil'e ve Dunland'a girdi. 
 
y. 1300 Şytani varlıklar tekrar çoğlmaya başar. Orklar Puslu Dağar'da yuvalanır ve 
Cücelere saldırırlar. Nazgûl, yeniden görülmeye başar. Nazgûl'un reisi kuzeye 
giderek Angmar'a kurar. Periannath halkı batıya doğu göç ederler; çoğ Bree'ye 
yerleşr. 
 



1356 [Arthedain] Kralı I. Argeleb, [Angmar'ın yönetimine geçen] Rhudaur 
Krallığ'yla yapılan savaşa katledildi. Bu dönemde Ülkenler Egladil'i terk etti, bir 
kısmı Yabaneller'e döndü. 
 
 
 
1409 Angmar'ın Büyücü-kral'ı Arnor'u istila eder. Kral I. Arvaleg 
 
katledilir. Fornost ve Tyrn Gorthad [Höyük Yaylaları] dayanır. Amon Sûl Kulesi 
[Fırtınabaş] yıkılır. 
 
1432 Gondor Kralı Valacar'ın ölümü; Akraba-çekişesi, iç savaşbaşar. 
 
1437 İ Savaşsırasında Osgiliath kenti yakılır ve palantir kaybolur. Eldacar 
Rhovanion'a kaçar; oğu Ornendil öldürülür. 
 
1447 Eldacar geri döner ve gaspedici Castamir'i yenilgiye uğatır. Erui Geçişeri 
Savaş [Lebennin'de Erui nehri üzerindeki sığıkta Eldacar, Castamir'in ordusunu 
bozguna uğatır, Castamir'i öldürür, asi ordusunun geri kalanı Pelargir'e kaçar]. 
Pelargir Kuştması [Asiler burada bir yıl boyunca dayanır]. 
 
1448 Asiler kaçar ve Umbar'ı ele geçirirler. 
 
1540 Kral Aldamir, Harad ve Umbar Korsanları'yla yaptığ bir 
 
savaşa katledildi. 
 
1551 II. Hyarmendacil, Harad İsanlan'nı bozguna uğatır. 1601 Birçok Periannath 
Bree'den göç eder ve II. Argeleb tarafından 
 
Baranduin'in ardındaki topraklar onlara bağşanır, 
 
y. 1630 Dunland'dan yukarıya çıkan Dikenler de onlara katılır. 1634 Korsanlar, 
Pelargir'i yakıp yıkar ve Kral Minardil katledilir. 1636 Büyük Veba, Gondor'u 
harab eder. Kral Telemnar ve çocukları 
 
ölür. Minas Anor'daki Ak Ağç'ın ölümü. Veba, kuzeye ve 
 
batıya doğu yayılır; Eriador'un büyük bölümü ıssızlaşr. 
 



Baranduin'in ötesindeki Periannath halkı yaşmayı başrır ama 
 
kayıpları büyüktür. 1640 Kral Tarondor, Kraliyet Sarayını Minas Anor'a götürür ve 
Ak 
 
Ağç'ın bir fidesini diker. Osgiliath yıkıntıya dönüşeye 
 
başar. Mordor'u gözetleme iş bırakılır. 1810 Kral Umbardacil Telumehtar, Umbar'ı 
geri alır ve Korsanları 
 
sürüp atar. 
 
1851 Arabasürücüleri'nin Gondor'a saldırıları başar. 1856 Gondor'un doğdaki 
toprakları kaybedilir ve H. Narmacil savaşa ölür. 
 
1899 Kral Calimehtar, Dagorlad'da Arabasürücüleri'ni bozguna uğatır. 
 
1900 Calimehtar, Ak Kule'yi Minas Anor'da inş eder. 
 
1940 Gondor ve Arnor arasındaki iletişm yeniden canlandırılır ve 
 
bir ittifak oluşurulur. [Arthedain Kralı] Arvedui, Gondor'lu 
 
Ondoher'in kızı Fíriel ile evlenir. 
 
1944 Ondoher'in, savaşa ölümü. Eärnil, Güney Ithilien'de düşanı yenilgiye uğatır. 
Ardından Kamp Savaş'nı [Kuzey Ithilien'de Gondor'daki zaferlerini kutlayan 
Arabasürücüleri'nin kampına yapılan ani bir baskın] kazanır ve Arabasürücüleri'ni 
Ölü Bataklık'a sürer. Arvedui, Gondor tacı üzerinde hak iddia eder. 
 
1945 II. Eârnil, taç giyer. 
 
1974 Kuzey Krallığ'nın sonu. Büyücü-kral, Arthedain'i istila eder ve Fornost'u ele 
geçirir. 
 
1975 Arvedui, Forechel Körfezi'nde boğlur. Annıminas ve Amon Sûl'daki Taşar 
(palantíri) kaybolur. Eärnur, Lindon'a bir filo gönderir. Büyücü-kral, Fornost 
savaş'nda yenilgiye uğatılır ve Ettenavlaklar'a dek kovalanır. Büyücü-kral, 
Kuzey'de ortadan yok olur. 
 



1976 Aranarth, Dünedain Reisi unvanını alır. Arnor'un aile yadigarları Elrond'un 
korumasına verilir. 
 
1977 Frumgar, Eotheod'u [Anduin Vadisi İsanları] kuzeye götürür ve kendi 
ülkelerini kurarlar. 
 
1979 Batak'h Bucca, ilk Shire Reisi olur. 
 
1980 Büyücü-kral, Mordor'a gelir ve orada Nazgûl'a katılır. Moria'da bir Balrog 
ortaya çıkar ve VI. Durin'i katleder. 
 
 
 
1981 [Durin Halkı'nın Kralı] I. Nain [Balrog tarafından] katledilir. Cüceler 
Moria'dan kaçar. [Balrog'un varlığ yüzünden] Lörien'li Orman Elfleri'nin çoğ 
güneye kaçar. Birbirlerine âşk olan Amroth ve Nimrodel kaybolurlar. 
 
1999 [Durin Halkı'nın Kralı] I. Thrâin Erebor'a gelir ve orada "Dağın dibinde" bir 
Cüce krallığ kurar. 
 
2000 Nazgûl, Mordor'dan dışrı çıkar ve Minas Ithil kuştılır. 2002 Minas Ithil'in 
düşş; orası artık Minas Morgul diye anılır. 
 
Palantir ele geçirilir. 
 
2043 Eârnur, Gondor Kralı olur. Büyücü-krai ona meydan okur. 2050 Meydan 
okuma tekrarlanır. Eärnur, Morgul'a at sürer ve 
 
kaybolur. Mardil, ilk Vekilharç Hükümdar olur. 2060 Dol Guldur'un gücü artar. 
Bilgeler, onun yeniden şkillenmiş 
Sauron olabileceğnden şphelenip korkuya kapılırlar. 2063 Gandalf, Dol Guldur'a 
gider. Sauron geri çekilir ve Doğ'da 
 
gizlenir. Dikkatli Huzur dönemi başar. Nazgûl, MorguFda 
 
sessizce bekler. 2210 [Durin Halkı'nın Kralı] I. Thorin, Erebor'u terk eder ve 
kuzeye, 
 
Durin Halkı'nın geride kalanlarının çoğnun toplanmaya 
 



başadığ Gri Dağar'a gider. 2340 I. Isumbras, on üçüncü Reis, Took soyunun ilki 
olur. Yaşıerler, 
 
Erdiyarı'nı işal ederler. 2460 Dikkatli Huzur dönemi sona erer. Sauron'un, daha da 
büyümüş 
kudretiyle Dol Guldur'a dönüş. 2463 Ak Divan kurulur. Yaklaşk bu dönemde 
Deagol adlı bir Ülken 
 
Tek Yüzük'ü bulur ve Smeagol tarafından öldürülür. 2470 Smeagol-Gollum, Puslu 
Dağar'da saklanır. 2475 Gondor'a saldırılar yeniden başar. Osgiliath, sonunda 
harabeye 
 
dönüşr ve taşköprüsü yıkılır. 
 
 
y. 2480 Orklar gizlice Puslu Dağar'da yığnak ve kale oluşurarak Eriador'a tüm 
geçişere engellediler. Sauron yaratıklarını Moria'da toplamaya başadı. 
 
2509 Lorien'e gitmek için yola çıkan Celebrıan, Kızılboynuz Geçiti'nde pusuya 
düşrüldü ve zehirli bir yara aldı. 
 
2510 Celebrıan, Deniz'in ötesine geçti. Orklar ve Doğdölleri Calenardhon'u istila 
ettiler. Genç Eorl, Celebrant Çayırı Savaş'nı [Balchoth ve Gondor ordusu arasında 
yapıldı, Gondor ordusu kuştılmışı ama Eorl'ün yetişesiyle durum değşi] kazandı. 
Rohirrim, Calenardhon'a yerleşi. 
 
2545 Eorl, Bozkır'da yapılan bir savaşa öldürüldü. 
 
2569 Eorl oğu Brego, Altın Konak'ı tamamladı. 
 
2570 Brego oğu Baldor, YasaklanmışKapı'dan girip kayboldu. 
 
Bu dönemde ejderler Kuzey'in derinliklerinde yeniden ortaya çıkmaya ve Cücelerin 
başna bela olmaya başadı. 
 
2589 [Durin Halkı'nın Kralı] I. Dain, bir ejder tarafından katledildi. 
 
2590 [Durin Halkı'nın Kralı] Thrör, halkını Erebor'a geri getirdi. 
 
Kardeş Gror Demir Dağar'a gitti. y- 2670 Tobold, Güneydirhem'de "pipo otları"nı 



ekti. 
 
2683 II. Isengrim, onuncu Reis oldu ve Büyük İinler'in kazılması 
 
başandı. 
 
2698 I. Ecthelion, Minas Tirith'de Ak Kule'yi yeniden inş ettirdi. 2740 Orklar 
yeniden Eriador'u istila etmeye başadılar. 2747 Bandobras Took, Kuzeydirhem'de 
bir ork grubunu bozguna 
 
uğattı. 2758 Rohan, batıdan ve doğdan saldırıya uğayıp istila edildi. 
 
Gondor, Korsan filolarının saldırısına uğadı. [Rohan Kralı] 
 
Miğer, Miğer Dibi sığnağnı oluşurdu. Wulf, [Rohan 
 
başenti] Edoras'ı ele geçirdi. 
 
 
2758-9 Uzun Kış Eriador ve Rohan'da büyük acılar ve kayıplar verildi. 
 
Gandalf Shire halkının yardımına koşu. 2759 Miğer'in ölümü. Frealâf Wulf'u 
bozguna uğatıp sürdü ve Yurt 
 
Kralları'nın ikinci soyu başadı. Saruman, Isengard'a yerleşi. 2770 Ejder Smaug, 
Erebor'a baskın yaptı. Vadi yıkıldı. Cüce Kralı 
 
Thrör, II. Thrâin ve II. Thorin'le beraber kaçtı. 2790 Thrör, Moria'da bir ork 
tarafından katledildi. İtikam almak 
 
isteyen Cüceler toplanmaya başadı. Daha sonra Yaşı Took 
 
olarak bilinen Gerontius'un doğmu. 2793 Cüce ve Ork Savaşarı başadı. 2799 
Moria'nın Doğ Kapısı nın önünde Nanduhirion [Azanulbizar] 
 
Savaş yapıldı. Demirayak Dâin, Demir Tepeler'e döndü. 
 
II. Thrâin ve oğu Thorin, doğda gezindiler. Shire'ın ardındaki 
 
Ered Luin'in Güneyi'ne yerleşiler. (2802) 2800-64 Kuzey'den gelen orklar Rohan'a 



sorun olmaya başadılar. 
 
Aralarından biri Kral Walda'yı katletti. (2861) 2841II. Thrâin, Erebor'a gitmek için 
için yola çıktı ama Sauron'un 
 
hizmetkârları tarafından izlendi. 2845 Cüce Thrâin, Dol Güldür'da hapsedildi; Yedi 
Yüzük'ün 
 
sonuncusu elinden alındı. 
 
2850 Gandalf, yeniden Dol Guldur'a girdi ve oranın efendisinin 
 
aslında Sauron olduğnu keşetti. Sauron, bütün Yüzükleri bir araya getirmişi, Tek 
Yüzük'e ne olduğ ve Isildur'un Varisi hakkında haberler topluyordu. Gandalf, orada 
Thrâin'i buldu ve ondan Erebor'un anahtarını aldı. Thrâin, Dol Guldur'da öldü. 
 
2851 Ak Divan toplandı. Gandalf, Dol Guldur'a saldırılması için divanı zorladı. 
Saruman onun isteğni reddetti. (Daha sonra Saruman'ın Tek Yüzük'e sahip olmayı 
arzuladığ anlaşlacaktı.) Saruman, Ferah Çayırlar civarında araşırma yapmaya 
başadı. 
 
 
2852 Gondor'lu II. Belecthor öldü. Ak Ağç öldü ve hiçbir fidesi 
 
bulunamadı. Ölü Ağç, öylece kalakaldı. 2885 Sauron'un casuslarıyla harekece 
geçirilen Haraddim, Poros'u 
 
aşrak Gondor'a saldırdı. Gondor'un hizmetinde olan Rohan'lı 
 
Folcwine'ın oğllan katledildi. 2890 Bilbo, Shire'da doğu. 2901 Ithilien'in geride 
kalan sakinleri Mordor'lu Urukların saldırıları 
 
sonucunda bölgeyi boşlttı. Gizli sığnak Henneth Annûn inş 
 
edildi. 2907 II. Aragorn'un annesi Gilraen'in doğş. 
 
2911 Kötü Kış Baranduin ve diğr nehirler dondu. Eriador, kuzeyden inen Beyaz 
Kurtlar'ın istilasına uğadı. 
 
2912 Enedwaith ve Minhiriath, seller yüzünden harap oldu. Tharbad 



 
yıkıldı ve terk edildi. 2920 Yaşı Took'un ölümü. 
 
2929 Dünedain'li Arador oğu Arathorn, Gilraen ile evlendi. 
 
2930 Arador, troll'ler tarafından katledildi. 
 
II. Ecthelion oğu II. Denethor, Minas Tirith'de doğu. 
 
2931 II. Arathorn oğu Aragorn, Mart'ın birinci günü doğu. 2933 II. Arathorn 
katledildi. Gilraen, Aragorn'u Imladris'e götürdü. 
 
Elrond onu evladlığ olarak aldı ve Estel (Umut) adını verdi; 
 
soyu ondan gizlendi. 2939 Saruman, Sauron'un hizmetkârlarının Ferah Çayırlar 
civarında 
 
Anduin üzerinde araşırmalar yaptığn keşetti ve böylece 
 
Isildur'un ölümünü öğendiğni anladı. Bundan korkuya kapıldı 
 
ama Divan'a bir şy söylemedi. 2941 Meşkalkan Thorin ve Gandalf, Shire'da 
Bilbo'yu ziyarete 
 
geldiler. Bilbo, Smeagol-Gollum ile karşlaşı ve Tek Yüzük'ü 
 
buldu. Ak Divan toplandı; Saruman, Sauron'un Nehir'deki 
 
 
araşırmasını engellemek için Dol Guldur'a saldırıyı onayladı. Sauron, Dol Guldur'u 
terk etmek için planlarını çoktan hazırlamışı. Vadi'de BeşOrdular Savaş yapıldı. II. 
Thorin'in ölümü. Esgaroth'lu Ozan, Smaug'u öldürdü. Demir Tepeler'li Dain, Dağn 
Dibindeki Kral oldu (II. Dain). 
 
2942 Bilbo, Yüzük'le Shire'a döndü. Sauron, gizlice Mordor'a döndü. 
 
2944 Ozan, Vadi'yi yeniden inş ettirdi ve Kral oldu. Gollüm, Puslu Dağar'ı terk etti 
ve Yüzük'ü 'çalan'ı aramaya başadı. 
 
2948 Rohan Kralı Thengel oğu Theoden doğu. 



 
2949 Gandalf ve Balin, Shire'da Bilbo'yu ziyarete geldi. 
 
2950 Dol Amroth'lu Adrahil'in kızı Finduilas doğu. 
 
2951 Sauron, kendini açıkça ortaya çıkardı ve Mordor'da güçlerini bir araya getirdi. 
Barad-dûr'u yeniden inş etmeye başadı. Gollüm, Mordor'a yöneldi. Nazgûl'un 
üçünü Dol Guldur'u yeniden ele geçirmeleri için gönderdi. 
 
Elrond, "Estel"e gerçek adını ve atalarını açıkladı, ona Narsil'in parçalarını teslim 
etti. Lorien'den yeni dönmüşolan Arwen, Imladris'in ormanlarında Aragorn ile 
karşlaşı. Aragorn, Yaban'a gitti. 
 
2953 Ak Divan'ın son toplantısı. Yüzük'ler üzerine tartışılar. 
 
Saruman, Tek Yüzük'ün Anduin üzerinden Deniz'e gittiğni keşettiğ yalanını 
söyledi. Saruman, Isengard'a çekildi ve orasını güçlendirdi. Kıskançlaşası ve 
korkusu yüzünden Gandalf m tüm hareketlerini izlemek için casuslar gönderdi; 
Shire'a ilgisini öğendi. Kısa süre sonra Bree ve Güneydirhem e casuslarını 
gönderdi. 
 
2954 Kıyamet Dağ'nın alevleri yeniden yükselir. Ithilien'in son sakinleri de 
Anduin'i aşrak kaçar. 
 
2956 Aragorn, Gandalf ile karşlaşr ve dostlukları başar. 2957-80 Aragorn, onun 
yolculuklarına ve maceralarına katılır. 
 
Thorongil adıyla kimliğni gizliyerek Rohan'lı Thengel ve 
 
Gondor'lu II. Ecthelion'un hizmetine girer. 2968 Frodo'nun doğş. 
 
2976 Denethor, Dol Amroth'lu Finduilas ile evlenir. 
 
2977 Ozan oğu Bain, Vadi'nin Kralı olur. 
 
2978 Denethor oğu Boromir'in doğş. 
 
2980 Aragorn Lorien'e girer ve orada Undömiel Anven ile yeniden karşlaşr. 
Aragorn, kıza Barahir'in yüzüğnü verdi ve Çerin Amroth üzerinde birbirlerine 
sadakat yeminlerini içerler. Yaklaşk olarak bu dönemde Gollüm, Mordor'un 



sınırlarına ulaşı ve Shelob ile karşlaşı. Theoden, Rohan Kralı oldu. 
 
2983 Denethor oğu Faramir'in doğu. Samwise'ın doğş. 
 
2983 II. Ecthelion'un ölümü. II. Denethor, Gondor Vekilharcı olur. 
 
2988 Finduilas'ın, genç yaşa ölümü. 
 
2989 Balin, Erebor'u terk ederek Moria'ya yerleşr. 2991 Eomund'un oğu Epmer, 
Rohan'da doğr. 
 
2994 Balin'in öldürülmesi, Cüce kolonisi yok edilir. 
 
2995 Eomer'in kız kardeş Eowyn doğu. 
 
y- 3000 Mordor'un gölgesi genişer. Saruman, Orthanc'daki palantirı kullanmaya 
cesaret eder; ama Ithil Taş'na sahip olan Sauron tarafından tuzağ düşnülür. 
Saruman bir hain haline "gelir. Casusları, Shire'ın Kolcular tarafından korunduğnu 
bildirir. 
 
3001 Bilbo'nun elveda şleni. Gandalf, onun yüzüğnün Tek Yüzük olmasından 
şphelenir. Shire üzerindeki koruma ikiye katlanır. Gandalf, Gollum'a ne olduğnu 
araşırır ve Aragorn'u yardıma çağrır. 
 
3002 Bilbo, Elrond'a konuk olur ve Yarmavadi'ye yerleşr. 
 
 
 
L- Metnin buradan sonraki kısmı sadece küçük bir özettir. Türkçe'ye çevrilen tam 
metin, Metis baskısı Kralın Dönücü, sy.36l-70 arasında yer almaktadır. 
 
2.- 'Büyük Yıllar' ve 'Başıca Günler...' arasında yer alan ve çevrilmeyen dört 
paragraf" buraya eklenmişir, yhn. 3004 Gandalf, Shire'de Forodo'yu ziyarete gelir 
ve sonraki dört yıl boyunca bunu aralıkla tekrarlar. 
 
3007 Bain oğu Brand, Vadi'nin Kralı olur. [Aragorn'un annesi] Gilraen'in ölümü. 
 
3008 Sonbaharda Gandalf, Frodo'ya son ziyaretini yapar. 
 
3009 Gandalf ve Aragorn, son sekiz yıl boyunca aralıklarla yaptıkları gibi Gollum'u 



yakalama işne yeniden koyulurlar. Anduin'in vadilerini, Kasvetormanı'nı ve 
Mordor sınırlarına dek Rhovanion'u araşırırlar. Bu dönemde Gollum, tehlikeli bir 
iş kalkışp Mordor'un içlerine yönelmişi ve Sauron tarafından yakalanır. Elrond'un 
çağısı üzerine Arwen Imladris'e döner; Dağar ve doğdaki tüm toplarklar tehlikeli 
bir hale gelmişir. 
 
3017 Serbest bırakılan Gollum, Mordor'dan ayrılır. Aragorn, onu Ölü Bataklık'ta 
yakalar ve Kasvetormanı'ndaki Thranduil'e götürür. Gandalf, Minas Tirith'e gider 
ve Isildur'un yazılarını okur. 
 
BÜYÜK YILLAR1 
 
3018 [Gandalf, Hobbitköy'e gelir. Osgiliâth ve Thranduil saldırıya uğar. Gollüm 
kaçar. Gandalf Orthanc'da hapsedilir ama kaçarak Edoras'a girer. Gölgeyele ile 
karşlaşr ve ona sahip olur. Çıkın Çıkmazı'ndan ayrılaran Frodo, Fırtınabaş'nda 
saldırıya uğayıp 
 
yaralanır. Gandalf, Yarmavadi'ye gider ve Elrond Divanı kurulur. Yüzük Kardeşiğ, 
Yarmavadi'den ayrılır.] 3019 [Grup Hollim'e oradan Moria'nın Batı kapısına ulaşr. 
Gandalf, Balrog ile savaşr. Théoden oğu Théodred öldürülür. Boromir öldürülür. 
Ent meclisi kurulur. Frodo, Ölü Bataklık'ı aşr. Gandalf, Minas Tirith'e ulaşr. 
Pelennor Savaş. Vadi Savaş. Kral Brand ve Kral Demirayak Dain'in ölümleri. Şr 
gecesi. Minas Tirith'den yola çıkan Batı Ordusu, Morgul vadisine ulaşr. Ordu 
kuştılır. Gollum, Yüzük'ü kapar ve Kıyamet Çatlağ'na düşr. Barad-dûr'un çöküş ve 
Sauron'un sonu.] 
 
Kara Kule'nin çöküş ve Sauron'un Gölge'nin içlerine kaçışyla ona karş savaşnların 
tamamının yüreğ ferahlar; ama hizmetkarlarıyla yoldaşarının üzerine büyük bir 
korku ve umutsuzluk çöker. Lórien, Dol Guldur'dan üç kez saldırıya uğamışı, ama 
o diyardaki elf halkının yiğtliklerinin yanında o topraklara yerleşişolan güç a kadar 
uluydu ki yenilmediler, ancak Sauron'un kendisi bu saldırılarda yoktu. Sınırlardaki 
güzelim ormanların, keder verici büyük zararlara uğamasına rağen saldırılar geri 
püskürtüldü; ve Gölge geçtiğnde Celeborn öne çıkarak sayısız tekneyle Lórien 
ordusunu Anduin'den geçirdi. Dol Guldur'u ele geçirdiler, Galadriel kalenin 
duvarlarını yıktı, zindanlarını açtı ve orman temizlendi.1 
 
Kuzeyde de savaşve kötülük vardı. Thranduil'in ülkesi istila edilmişi, yangınların 
yıkımları arasında ve ağçların altında uzun bir savaşsürüyordu; ama sonunda 
Thranduil zafere ulaşı. Elflerin Yeni yıl Günü nde Celeborn ile Thranduil, ormanın 
ortasında karşlaşılar ve Kasvetormanı'ın Yeşlyapraklar Ormanı, Eryn Lasgalen 



diye yeniden isimlendirdiler. Thranduil, ormanın içinde dağarın yükseldiğ yerlere 
kadar bütün 
 
1- Bu ve devamındaki üç paragraf Metis baskısında bulunmamaktadır, yhn 
 
 
 
kuzey bölümünü kendi topraklarına katar; ve Celeborn da, ormanın daralmanın 
aşğsında kalan bütün güney bölümünü alır ve orasını Doğ Lorien olarak 
isimlendirir; onların arasındaki genişormanlık bölge Kocaoğanlar'a ve 
Ormancılar'a verilir. Ama Galadriel'in ayrılışnın ardından birkaç yıl ülkesinde 
yaşyan Celeborn yorgunluğnun giderek artması üzerine Imladris'e giderek orada 
Elrond'un oğllarıyla yaşyacaktı. Yeşlorman'da Elfler sorunsuz bir şkilde yaşdılar 
ama Lórien'de eski halkından sadece birkaç kiş, kederli bir şkilde yaşyordu ve 
artık Caras Galadhon'da ışk ya da şrkı yoktu.' 
 
Aynı dönemde Minas Tirith büyük ordular tarafından kuştılmışı ve Sauron'un 
yandaşardan oluşn bir ordu, Carnen Nehri'ni geçerek Kral Brand'ın sınırlarını 
aşışve Brand, Vadi'ye geri çekilmişi. Orada Erebor Cüceleri'nden yardım aldı, 
Dağın eteklerinde büyük bir savaşyapıldı. [Vadi Savaş] Üç gün boyunca süren 
savaşn sonunda Kral Brand ile Kral Demirayak Dain katledilmiş Doğdölleri zafer 
kazanmışı. Ama Kapı'yı aşmadılar; Erebor'a sığnan birçok Cüce ve İsan, orada 
kuştma altına alınmışı. 
 
Güney'deki büyük zaferlerin haberleri ulaşığnda, Sauron'un kuzey ordusu büyük 
bir korkuya kapıldı; kuştılanlar saldırıp orduyu bozguna uğattı, hayatta kalanlar 
Doğ'ya kaçtı ve Vadi bir daha sorun yaşmadı. Ardından Brand'ın oğu H. Ozan 
Vadi'nin Kralı oldu, Dain'in oğu Taşiğer III. Thorin de Dağın Dibindeki Kral oldu. 
Elçilerini Kral Elessar'ın taç giyme törenine gönderdiler; ve krallıkları, Gondor'la 
dostluk içinde, orada yaşdıkları sürece ayakta kaldı; Batı'nın Kralı'nın tacı ve 
koruması altında yaşdılar. 
 
BARAD-DÛR'UN ÇÖKÜŞNDEN 
 
ÜÇÜNCÜ ÇAĞIN SONUNA KADAR 
 
BAŞICA GÜNLER 
 
3019 (Shire Takvimiyle 1419) [H. Ozan ve Taşiğer Thorin, düşanı Vadi'den 
sürerler. Celeborn, Anduin'i aşr ve Dol Guldur'un yıkımı başar. Taç giyen Kral 



Elessar Ak Ağç'ın bir fidesini bulur. Elessar ve Arwen evlenirler. Saruman, Shire 
kaçar ve bölge halkını ayaklandırır. Subaş Savaş ve Saruman'ın sonu. Yüzük 
Savaşan'nın sonu.) 
 
3020 (Shire Takvimiyle 1420) [Büyük Bolluk Yılı. 
 
Samwise, Gül ile evlenir. Bilbo'nun yüz otuzuncu yaşgünü.] 
 
3021 (Shire Takvimiyle 1421) [Üçüncü Çağın Son Yılı 
 
Samwise'ın kızı Zarif Elanor'un doğmu. O gün (25 mart) Gondor hesabıyla 
Dördüncü Çağbaşar. Frodo ve Samwise Hobbitköy'den ayrılarak Yüzük 
Koruyucularının Son Yolculuğ'na katılırlar. Eylül ayında Gri Limanlar'a varılır. 29 
Eylül'de Frodo ve Bilbo, Yüzük Koruyucuları'yla birlikte Deniz'in ardına geçerler. 
Üçüncü Çağın sonu. Sam, Çıkın Çıkmazı'na döner.] 
 
YÜZÜK KARDEŞİu286 İNİOLUŞURANLARIN 
 
DAHA SONRA BAŞARINA GELENLER 
 
(Shire Takvimiyle) 
 
1422 [Shire hesabıyla Dördüncü Çağbaşadı.] 1427 [Kral Elessar, İsanların Shire'e 
girmesini yasaklar ve orasını koruması altında olan bir Özgür Ülke ilan eder.] 
 
 
 
1434 [Peregrin Took, Reis olur. Samwise, yine Belediye Başanı seçilir.] 
 
1451 [Elanor, Irak Yaylalar'da Fastred ile evlenir.] 
 
1452 [Irak Yaylalar'dan Kule Tepeleri'ne kadar olan Batısının, Kral tarafından 
Shire'a verilir. Birçok hobbit o bölgeye yerleşr.] 
 
1454 [Elanor ve Fastred'in oğu Elfstan Kumralbala doğr.] 
 
1455 [Fastred, Batısının Vekilharç'ı olur ve karısıyla birlikte Kule Tepeleri'ndeki 
Altkuleler'e yerleşrler.] 
 
1463 [Faramir Took, Samwise'ın kızı Altınbukle ile evlenir. 



 
1482 [Karısı Gül Hanım'ın ölümünün ardından Samwise, Çıkın Çıkmazı'ndan 
ayrılarak Kule Tepeleri'ne gider. Kendisini son gören Elanor olur ve ona Kırmızı 
Kitap'ı verir. Elanor'un anlattığna göre, Samwise Gri Limanlar'a gider ve böylece 
son Yüzük-taşyıcısı da Deniz'e açılır.] 
 
1484 [Erdiyarı Efendisi Meriadoc, Rohan Kralı Eomer'den görüşe çağısı alır. 
Görevlerini ve mallarını oğllarına bırakarak dostu Reis'le birlikte oraya giderler. 
Sonra o ve Reis Peregrin birlikte, Gondor'a giderek son yıllarını orada geçirirler, 
öldüklerinde Gondor ulularının yanına Rath Dinen'e gömülürler.] 
 
1541 [l Mart günü Kral Elessar, göçüp gider. Denir ki, Meriadoc ve Peregrin'in 
mezarları ulu kralın mezarının yanına getirilmiş Sonra Thranduil'in oğu Legolas, 
Ithilien'de gri bir gemi inş ettirip Anduin'den aşğ, Deniz'in ötesine yelken açmış ve 
yanında Cüce Gimli'nin de olduğ söylenir. Ve gemi gittiğnde, Orta Dünya'da 
Yüzük Kardeşiğnden kimse kalmamış] 
 
Altıkırkbeşnotu: 
 
Burada, elinizdeki küçük kitabı, bir başa deyişe Silmarillion ve Yüzüklerin 
Efendisinde anlatılan olayların düğmlenişni daha rahat çözebilip anlayabilmeniz 
için birkaç aile ağcı vereceğz. 
 
Doğl olarak önce geriye dönerek Silmarillion'da ayrıntılarıyla açıklanan Elflerin 
sınıflanış ve Edain soylarıyla ilgili bilgileri veriyoruz ki düğmü çözen Elrond ile 
Elros kardeşerin atalarını ve Yarı Elf soyunu bir arada görebilesiniz. Ardından da; 
 
Nûmenor kralları, yani Elros soyu. 
 
Isildur ile Anárion'un soyu; Arnor, Arthedain, Gondor Kralları. 
 
Isildur Soyu'nun devamı; Dúnedain Reisleri ve Yeniden BirleşişKrallık'ın Kralları. 
 
Vekilharçlar Hanedanı. 
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Dior : Beren ve Lúthien'in oğu, Elwing'in babası; Thingol'un ölümünden sonra 
Ossiriand'dan Doriath'a geldi; Beren ve Lúthien'in ölümünden sonra Silmaril'i aldı; 
Fëanor oğlları tarafından Menegroth'da öldürüldü. Aranel "S: Elflerin Kralı" ve 
Eluchîl "S: Elu'nun Varisi" olarak da anılır. 
 
Eärendil: Bkz. sayfa 148. 
 
Eärwen : "Q: Deniz Bakiresi" Thingol'un kardeş olan Alqualonde"li Olwë"nin kızı; 
Noldor liderlerinden Finarfin ile evlendi. Çocukları Finrod, Orodreth, Angrod, 
Aegnor ve Galadriel, anneleri sayesinde Teleri kanına sahip olarak Doriath'a 
girmelerine izin verildi. 
 
Elwë : Lakabı Singollo "Gri pelerin". Kardeş Olwë ile Cuivienen'den yapılan 
yolculuktaki Teleri lideri; Nan Elmont'ta kaybolana dek. Sonra Melian'la birlikte 
Doriath'ı yöneterek Sindar Efendisi oldu; Beren'den Silmaril'i aldı; Cüceler 
tarafından Menegroth'ta katledildi. (Elu) Thingol diye de anılır. 
 
Elwing : "S: Yıldızserpintisi" Dior'un kızı; Silmaril'i yanına alarak Doriath'dan 
kaçtı; Sirion deltasında Eärendil ile evlendi ve onunla Valinor'a gitti. Elrond ve 
Elros'un annesi. Ak Elwing diye de bilinir. Kuşarla konuşbildiğ söylenir. 
 
Finarfin : "Q: Soylu Saç", Finwë"nin üçüncü oğu; Fëanor'un üvey kardeşerinin 
küçüğ; Noldor Sürgünü'nün ardından Aman'da kalarak halkının kalanını Tirion'da 
yönetti. Noldor prensleri arasında sadece o ve çocuklarının altın rengi saçları vardı 
ki bunu bir Vanya olan annesi Indis'ten almışı. 
 
Galadriel: Bkz. sayfa 153Lúthien : Bkz. 16i. Melian : Bkz. sayfa 161. 
 
Nimlotb : Thingol'un varisi Dior ile evlenen Doriath'h Elf; Elwing'in annesi; Fëanor 
Oğllarının saldırısında Menegroth'da öldürüldü. 
 
Olwë : Cuivienen'den batıya yolculukta kardeş Elwë ile Telerilerin lideri. Aman'da 
Alqualonde Telerileri'nin Efendisi. 
 
 
[Tolkien,J.R.R_html_53580ae4.png] 
 
[Tolkien,J.R.R_html_409ecf12.png] 
 



 
 
[Tolkien,J.R.R_html_m53b2d12d.png] VI. 
 
ısildur ve anárion soyları (arnor, arthedain ve gondor kralları) 
 
Notlar: 
 
o Arnor, ya da Kuzey Krallığ, Elendil tarafından kurulmuşu. Ama Sauron 
tarafından öldürülmesinin ardından bu krallığn başna oğu Isildur geçti. Ama onun 
ve üç oğunun Ferah Çayırlar'da orklar tarafından katledilmesinin ardından en 
küçük oğl Valandil Arnor'un üçüncü kralı olacaktı. 10. kral Eärendur'un ölümünün 
ardından krallık oğlları arasında bölündü : Cardolan, Rhudaur ve Arthedain. 
Aralarında en önemlisi ve en uzun yaşyanı Amlaith'in ilk kralı olduğ Arthedain 
Krallığ olacaktı. Gondor Kralı Ondoher'in kızı Firiel ile evlenen Arvedui, 15. ve 
son Arthedain Kralı oldu, krallığ Büyücü-kralın egemenliğ altına girerek yok 
olacaktı. Oğu Aranarth, ilk 'Kuzey Dünedain'inin Reisi' oldu; soyları bu unvanla 
kesintiye uğamadan devam etti. 
 
o Gondor, ya da Güney Krallığ, Elendil'in oğlları Anárion ve Isildur tarafından 
kuruldu. Anarion'un ölümünün ardından oğu Meneldil, Gondor'un 3. kralı oldu. 12. 
Gondor Kralı Falastur Taronnon, donanmasının gücü sayesinde ilk Gemi Kralı 
olarak da anılır. Çocuğ olmayan ilk kraldı ve yerine kardeşnin oğu Eärnil 13- kral 
oldu. 17. Gondor Kralı I. Narmacil, tembel ve çocuksuzdu, kardeş Calmacil, 18. 
kral, oğu II. Römendacil 19- kral olacaktı. 21. kral Eldacar'ın ardından II. 
Römendacil'in kardeşnin oğu Gaspedici Castamir tahta çıktı. (Akraba Çekişesi 
dönemi.) Eldacar'ın tahtı yeniden ele geçirmesinin ardından oğu Aldamir, 23. kral 
oldu. 26. Gondor Kralı Telemnar ve oğlları veba salgınında ölünce kardeşnin oğu 
Tarondor 27. kral oldu. 31. kral Ondoher ve iki oğunun katledilmesinin ardından II. 
Eärnil, 32. kral oldu. Yerine geçen oğu Eärnur'un evlenmeden ölüşnün ardından 
krallar soyu tükendi ve Gondor'u Vekilharç Hükümdarlar yönetmeye başadı 
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ısildur soyunun devamı (dúnedain reisleri) 
 
Notlar: 
 



o 15. ve son Arthedain Kralı olan Arvedui'nin krallığ Büyücükralın egemenliğ 
altına girerek yok olacaktı; oğu Aranarth, ilk 'Kuzey Dunedain'inin Reisi' oldu ve 
soyları bu unvanla kesintiye uğamadan devam etti. 14. Reis Arador'un 
katledilmesinin ardından ünvan II. Arathorn'a geçecekti. 
 
II. Arathorn, Aranarth'ın soyundan gelen Dirhael ve Ivorwen'in kızı Gilraen ile 
evlendi. Elrond'un oğlları Elladan ve Elrohir ile birlikte orklarla savaşnken 
öldürülen II. Arathorn'un sadece tek çocuğ vardı. II. Aragorn, 16. Dúnedain Reis'i 
olurken, annesi tarafından Isildur'un Varisi olarak Yarmavadi'ye Efendi Elrond'un 
yanına getirildi. Elrond tarafından evlatlık alınan çocuk, yirmi yaşa dek atalarının 
kim olduğnu bilmeden Estel adıyla yaşdı. Ardından geçmişni öğendi ve Orta 
Dünya'da uzun yıllar boyunca dolaşrak, halkların âdetlerini öğenirken Sauron'a 
karş savaşayı sürdürdü. Gandalf in yakın dostu oldu. Yüzük Savaşarı'nın ardından 
Telcontar Elessar adıyla Yeniden BirleşişKrallık'ın (Arnor ve Gondor) Kralı ve 
Batı Diyarlarının Efendisi oldu. Elrond'un kızı Arwen ile evlendi. Eldarion adlı bir 
oğlları ve kızları oldu. 
 
 
 
VIII. 
 
húrin hanedanı (gondor'lu vekilharç hükümdarlar soyu) 
 
Notlar: 
 
o 33- Gondor Kralı Eärnur'un evlenmeden kayboluşnun ardından krallar soyu 
tükendi ve Gondor'un yönetimi kralın yerine hükmeden Vekilharç Hükümdar'lara 
geçti ve Kral Minardil'in vekilharcı olan Hûrin'in soyundan gelme [İk Çağdaki 
Húrin ile karışırmayın] Mardil ilk Vekilharç Hükümdar oldu. Bu böylece devam 
etti ve II. Ecthelion, 25. Vekilharç olarak tahta çıktı. Dol Amroth Prensi Adrahil'in 
kızı Finduilas ile evlenen oğu II. Denethor, Gondor'un 26. ve son Vekilharç 
Hükümdarı olacaktı. 
 
o II. Denethor'un büyük oğu Boromir, Tek Yüzük'ün büyüsüne kapılarak Frodo'yu 
öldürmek istedi. Ama daha sonra Merry ve Pippin'i korumak isterken orklar 
tarafından öldürüldü. 
 
o II. Denethor'un küçük oğu Faramir, ağbeyine pek benzemeyen bir doğya sahipti 
ve babasından pek hoşanmazdı. Yüzük Savaşarı'nın öncesinde Ithilien 
Kolculan'nın Reisiydi. Nazgûl yüzünden hastalandı, nerdeyse babası tarafından 



yakılacaktı ama Beregond, Gandalf ve Aragorn sayesinde kurtuldu. İileşe 
döneminde Rohan kraliyet soyundan gelen Theodwyn'nin kızı Eowyn'e âşk oldu ve 
sonrasında onunla evlendi. Yüzük Savaşarı'nın ardından Gondor Vekilharçlığ, 
Ithilien Prensi ve Emyn Arnen Efendisi oldu. 
SON 


