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ÖYKÜ

WASHINGTON IRWING

RIP VAN WINKLE





WASHINGTONIRWING,“ilkAmerikalıedebiyatçı”olaraktanımlanır.
1783-1859yıllarıarasındayaşayanIrving’inRip Van Winkle,Uykulu Kuytu 
SöylencesigibiyapıtlarıdaAmerikanedebiyatınınilköyküleriolarakka-
buledilir.Sağlıksorunlarınedeniyledüzenlibiröğrenimyapamayanya-
zar,kendiçabasıylatamamladığıhukukeğitimindensonraavukatlıkyap-
tı.YapıtlarıylaNewYork’unHollandakolonisiolduğudönemintoplumsal
yapısınıyansıttıveünlüöyküleriniodönemianlatanA History of New-
York from the Begining of the world to the End of the Dutch Dynasty (Died-
richKnickerbocker’ınYazdığıNewYorkTarihi)adlımizahitarihkitabın-
daderledi.Londra’yagittiğindetanıştığıSirWalterScott’uncesaretlen-
dirmesisonucundadataşlamatarzındakimizahiöykülerinivemakalele-
riniThe Sketch Book of Goeffrey Crayon (SayınGeoffreyCrayon’unKara-
lamaDefteri)adlıkitaptatopladı.

CANÖMERKALAYCI,1963’tedoğdu.İstanbulAmerikanRobertLi-
sesi ve HacettepeÜniversitesiTıp Fakültesi’ni bitirdi.Aynı fakültede
ÇocukSağlığıveHastalıklarıdalındauzmanlığını,doçentliğinive2003
yılındaprofesörlüğünüaldı.“ÇocukAlerjisiveAstım”alanındayandal
uzmanlıkeğitiminiHacettepeÜniversitesiveNewYorkStateÜniversi-
tesi’ndetamamladı.2000-2002yıllarındaikiyılsüreyleHarvardÜniver-
sitesi’ndeastımkonusundaçalıştı.HalenAnkara’daserbesthekimola-
rakçalışmaktadır.CanYayınları’ndandiğerçevirileri:Baskerville’lerin Kö-
peği,Gulliver’in Seyahatleri, Atını Sürüp Giden Kadın, Quinx ya da Ku sursuz 
Adamın Öyküsü, Türkiye’de Şark Garp ve Amerikan Tesirleri II, Moby Dick, 
Erewhon, Ustanın Dersi. 





“Wensday1, yani Wodensday’e adını veren
 Saksonların kralı Woden adına ant içerim ki

 Doğruyu söylemekten vazgeçmeyeceğim
 Mezarıma girdiğim güne kadar...”

Cartwright

1.(İng.)(Wednesday)Çarşamba.(Ç.N.)
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Aşağıdaki öykü, bölge tarihine ve bölgedeki ilk yer-
leşimcilerin torunlarının âdetlerine çok meraklı olan 
New York’lu yaşlı bir beyefendinin, rahmetli Diedrich 
Knickerbocker’ın kâğıtları arasında bulundu. Bay Knic-
kerbocker tarih araştırmalarını kitaplardan ziyade insan-
lar arasında yapıyordu, çünkü onun en sevdiği konulara 
ilişkin kitaplar maalesef son derece nadirdi; öte yandan 
masalsı bilgiler konusunda zengin birikimleri olan çok 
sayıda yaşlı kasabalının, hatta on-
lardan da çok karılarının, gerçek 
tarih açısından paha biçilmez de-
ğerde olduklarını düşünüyordu. 
Bu nedenle, ne zaman yayvan dal-
lı bir çınar altındaki alçak tavanlı 
çiftlik evine güvenle kapanmış 
gerçek bir Felemenk ailesine rast-
lasa onlara gotik harflerle yazıl-
mış küçük bir kitap cildi gözüyle 
bakar ve bir kitap kurdu şevkiyle 
incelerdi.

Bütün bu araştırmalarının so-
nucu olarak bölgenin Felemenk 
valilerinin yönetimi altındaki tari-

GİRİŞ
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hini yazdı ve bunu birkaç yıl sonra yayımladı. Eserinin 
edebî niteliği konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı, doğ-
rusunu söylemek gerekirse bu eserin edebî değeri ancak 
olması gerektiği kadar iyiydi. Aslında eserin en üstün 
özelliği ilk yayımlandığı zaman biraz kuşkuyla karşılanan 
ancak sonradan tamamen kabul gören özenli doğruluğuy-
du; artık bu kitap yetkin bir bilimsel eser olarak tüm tarih 
derlemelerine tartışmasız bir şekilde kabul edilmiştir.

Yaşlı beyefendi eserinin yayımlanmasından kısa süre 
sonra öldü; artık ölüp gittiğine göre zamanını daha önem-
li işlere harcayabilirdi demek hatırasına fazla zarar vere-
mez. Bay Knickerbocker en sevdiği uğraşla, kendi yönte-
miyle ilgilenmek istiyordu ve zaman zaman komşularını 
huzursuz eden bazı hareketleri de olsa, en içten saygı ve 
sevgi beslediği bazı arkadaşlarının canını da sıksa, hatala-
rı ve aptallıkları “kızgınlıktan çok hüzünle” anılır ve kim-
seye zarar vermeye ya da kırmaya niyeti olmadığından 
kuşkulanılmazdı. Eleştirmenlerin anısına kıymet verme-
lerinden başka, görüşlerine değer verilebilecek birçok in
san tarafından da çok takdir edilirdi; özellikle yeni yıl 
keklerinin üstüne portresini basacak kadar ileri giden ve 
böylece ona bir Waterloo madalyası ya da bir Kraliçe 
An  ne çeyrekliği üstüne basılmış kadar ölümsüzlük fırsa-
tı veren pastacılar tarafından.



Bazıpastacılaryeniyılkeklerininüstüneportresinibasacak 
kadarilerigitmişti.
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Hudson Nehri’nin yukarılarına seyahat eden herkes 
Kaatskill Dağları’nı mutlaka anımsar. Bu dağlar büyük 
Kypphäuser ailesinden ayrılmış bir koldur ve nehrin batı 
yakasından bakınca uzaklarda, çevresindeki arazi üstüne 
hâkimiyet kurmuş yüce bir yükseklik olarak görülür. Her 
mevsim değişikliği, her hava değişikliği, aslına bakarsa-
nız günün her saati bu dağların büyülü renklerinde ve 
şekillerinde bir farklılık yaratır ve uzak yakın her yerdeki 
ev kadınları tarafından mükemmel bir barometre olarak 
kabul edilir. Hava yumuşak ve sakinken dağlar mavi ve 
mor giysilere bürünür ve akşamüstünün berrak gökyü-
züne keskin hatlarını çizerler; fakat bazen manzaranın 
geri kalanı bulutsuz olduğunda, zirvelerinin etrafına ba-
tan güneşin son huzmelerinde bir şan ve şeref tacı gibi 
ışıldayan gri buhardan bir başlık oluştururlar.

Yolcu, bu büyülü dağların eteklerinde, tam dağların 
mavi renginin hemen yakındaki arazinin taze yeşili için-
de eriyerek kaybolduğu noktada, kiremitli çatıları ağaç-
ların arasında parıldayan köyden kıvrılarak yükselen ince 
bir duman görmüş olabilir. Burası, yörenin ilk zamanla-
rında, saygıdeğer Peter Stuyvesant (nur içinde yatsın) 
hükümeti ilk kurulduğunda Felemenk göçmenler tara-
fından kurulmuş çok eski, küçük bir köydür ve bu köyde 

RIP VAN WINKLE
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ilk göçmenlerin birkaç yıl içinde kondurduğu, Holla n
da’dan getirilen küçük sarı tuğlalardan yapılmış, üçgen 
çatıları sokağa bakan, pencereleri kafesli, tepelerinde 
rüzgârgüllerinin asılı durduğu bazı evler vardır.

Aynı köyde ve bu evlerin birinde (doğrusunu söyle-
mek gerekirse maalesef zaman içinde eskimiş ve fırtına-
lardan harap olmuş birinde) ülke Büyük Britanya’nın 
bir eyaleti olduğu zamanlardan beri uzun yıllardır Rip 

Budağlaruzakyakınheryerdekievkadınlarıtarafındanmükemmel 
birbarometreolarakkabuledilir.
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Van Winkle adında sade, iyi huylu bir adam yaşardı. Pe-
ter Stuyvesant’ın heybetli zamanlarının kahramanlık 
gösteren ailelerinden olan ve ona Fort Christina kuşat-
masında eşlik eden Van Winkle ailesinin soyundan geli-
yordu. Fakat Rip Van Winkle’a miras olarak atalarının 
savaşçı karakterinin pek azı kalmıştı. Sade, iyi huylu bir
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İlkyerleşenlerdenbazılarınınevleri.
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