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Kızılderili Reis’in ABD Başkanı’na Mektubu 
 

Aşağıda okuyacağınız satırlar Almanca Kosmos Dergisi’nden çevrilmiş ve TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisi’nin 
Haziran sayısında yayınlanmıştır. Bu yazı 100 yıldan fazla bir zaman önce bir Kızılderili kabile reisince 1853’ten 

1857’ye dek ABD Cumhurbaşkanı Franklin Pierce’ye hitaben yapılan konuşmayı içermektedir. 
Seattle Reis, Duwarmish İndiyanlarının (Kızılderililerin) başıydı. Bu küçük kabilenin yaşadığı yer de Washington 

Gölünün sularını denize boşaltan ırmağın kenarındaydı. Bir zamanlar kızılderilerin avlandıkları ve balık tuttukları 
yerlerde, bugün çelik dökümhaneleri, makine fabrikaları, tersaneler ve daha birçok muazzam işletme vardır. 

Seattle Reis diyor ki” Washington’daki büyük başkan bize topraklarımızı satın almak istediğini bildiren bir haber 
yolluyor. Biz onun isteğini düşüneceğiz,  zira eğer biz satmaya razı olmazsak, belki o zaman da beyaz adam 
tüfeğiyle gelecek ve bizim topraklarımızı zorla alacaktır. Gökyüzü nasıl satılır? Ya da satın alınır, ya toprağın 
sıcaklığı? Bunu tasarlamak bize yabancıdır. İnsan, havanın tazeliğine, suyun şakırtısına sahip olmazsa, onu  

nasıl satabilir? Bu dünyanın her parçası ulusum için kutsaldır, pırıldayan her çam yaprağı, her kumsallık kıyı,  
karanlık ormanlardaki her sis, her geçit, vızıldayan her böcek ulusumun düşünce ve yaşantılarında kutsaldır.  

Ağaçların içinde yükselen özsuyu Kızılderili adamın anılarını taşır. 
Biz bu toprakların bir parçasıyız ve onlar da bizden birer parçadırlar. O güzel kokan çiçekler bizin kız kardeşlerimiz, 

geyik, at ve büyük kartal da bizim erkek kardeşlerimizdir. Yüksek kayalıklar, yeşil çayırlar, tayların  
ve insanların vücutlarının ılık sıcaklığı hepsi aynı aileye aittir. Washington’daki büyük başkan bize topraklarımızı  
satın almak istediğini bildirdiği zaman, işte bizden bütün bunları beraber istemektedir, böylece o bizden çok şey 
istemektedir. Biz beyaz adamın bizim düşüncelerimizi anlamadığını biliriz. Toprağın her parçası onun için birdir, 
çünkü o gece gelen ve yerden ihtiyacı olan şeyi alıp giden bir yabancıdır. Toprak onun kardeşi değil, düşmanıdır, 

onu elde ettikten sonra ilerilere gider, babalarının mezarlarını geride bırakır ve bir daha ilgilenmez.  
Onun açlığı dünyayı saracak ve geride çölden başka bir şey kalmayacak. 

Kızıl adam için hava kıymetlidir, çünkü her şey aynı solunumdan pay alır. Hayvan, ağaç ve insanın teneffüs ettiği 
hava aynıdır. Beyaz adam teneffüs ettiği havanın farkında değilmiş gibi görünüyor. Eğer biz topraklarımızı size 

satarsak, onu özel ve mübarek bir şey olarak kıymetlendirmelisiniz. Orada beyaz adam da çayır çiçeklerinin  
üzerinden geçen rüzgarın onların kokularıyla nasıl tatlı koktuğunu duymalıdır. Topraklarımızı satmak üzerinde 

daha düşüneceğiz ve eğer buna karar verirsek, bunun bir koşulu olacaktır; beyaz adam topraklarımızdaki 
hayvanlara kardeşleri gibi muamele etmelidir. 

Beyaz adamın topraklarımızı satın almak konusundaki isteğini düşüneceğiz. Fakat benim ulusum soruyor,  
beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzü ve toprağın sıcaklığı, koşan antilopların çabukluğu nasıl satın 

alınabilir? Biz size bütün bu şeyleri nasıl satabiliriz, sizde bunları nasıl satın alabilirsiniz? Kızıl adam bir kağıt parçası 
imzaladığı ve bunu beyaz adama verdiği için siz bu topraklarda istediğinizi yapabilir misiniz? Havanın tazeliğine ve 

suyun pırıltısına sahip değilsek, onları size nasıl satabiliriz? Biz teklifiniz üzerinde düşüneceğiz. Biz satmaya razı 
olmadığımız taktirde, beyaz adamın tüfeğiyle gelip topraklarımızı alacağını bilmekteyiz. Fakat biz vahşi insanlarız. 
Beyaz adam ise geçici olarak iktidardadır ve o kendisini bütün dünyanın kendisine ait olduğu tanrı sanmaktadır. 

Beyazlarda bir gün bu dünyadan gideceklerdir, belki de bütün öteki ırklardan daha çabuk. Yataklarınızı 
zehirlemeye devam ediniz, bir gece kendi çöplerinizin içinde boğulacaksınız. Bütün mandalar öldürüldükten sonra, 

yaban atları evcilleştirildikten, ormanların en gizli köşeleri, binlerce insanın ağır kokusuyla dolduktan, sevimli 
tepelerin görüntüsü konuşan tellerle kirletildikten sonra... Çalılıklar nerede? Kayboldular. Kartallar nerede? 

Gittiler. O hızlı koşan taya ve ava “allahaısmarladık” demek ne demektir? Bu, yaşamın sonu ve sırf daha fazla 
hayatta kalmanın başlangıcıdır. Belki beyaz adamın nelerden rüya gördüğünü, uzun kış geceleri çocuklarına  

hangi ümitleri anlattığını, onların sabahın özlemini çekmeleri için ne gibi hayalleri ateşlediğini bilseydik,  
evet belki o zaman onu anlayabilirdik. Fakat biz yaban insanlarıyız ve beyaz adamın düşleri bize saklıdır.  

Ve onlar bize saklı oldukları için de biz kendi yollarımıza gideceğiz.  
Çünkü biz her şeyden önce her insanın istediği gibi yaşama hakkını tanır ve sayarız. 

Bizi birbirimize bağlayan şeyler çok değildir. Biz sizin teklifinizi düşüneceğiz. Eğer ona evet dersek, bu sırf bize  
vaat ettiğiniz yeni toprakları güvenlik altına almak içindir. Belki orada kısa günlerimizi kendi alıştığımız şekilde 

geçirebileceğiz. Son Kızılderili bu dünyadan gittiği ve onun hatırası, yalnız bir bulutun sonsuz çayırlar üzerindeki 
gölgesi olarak kaldığı zaman, babalarımın ruhu bu kıyılarda ve ormanlarda yaşamaya devam edecektir.  

Çünkü onlar bu toprakları seviyorlardı, yeni doğan bir çocuğun annesinin kalbinin atışını sevdiği gibi. 
Size bu toprakları sattığımız zaman, siz de onları bizim sevdiğimiz gibi seviniz, onlarla bizim ilgilendiğimiz gibi 

ilgileniniz. Onları bugün bulduğunuz gibi hatırlayınız. Ve bütün kuvvetinizle, ruhunuzla ve kalbinizle  
onları çocuklarınız için koruyunuz”. 
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