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George Tabori'nin Weisman ile K›z›lyüz Oyununda Co¤rafi Yan›lg› Haritas› ve K›z›lyüz Folkloru

Sanat›" (58) bafll›kl› sahnede, aniden kat›ra binmifl bir
"k›z›lderili" k›l›¤›nda "Çöldeki tabela" gibi karfl›lar›na
ç›kan kurtar›c›yla karfl›laflt›klar› zaman Weisman ve
Ruth Yahudi olman›n getirdi¤i hüneri tarih boyunca
kuflaktan kufla¤a sürekli geliflen hayatta kalma sava-
fl›nda denemektedirler. 

Weisman ve K›z›lyüz "Çat›flma Noktas›"
(81) adl› yedinci perdede gürültülü bir doruk noktas›-
na ulafl›r. ‹kisi de kurban edilmifl toplumlar›n›n birer
karikatürleflmifl temsilcisi olan Weisman ve K›z›lyüz
birbirlerine att›klar› yumruklarla yaralan›rlar ve ait ol-
duklar› toplumlar› afla¤›larlar. "Son Raunt" (85) adl›
son sahnede Weisman kalp krizinden ölür. K›z› Ruthie
annesinin küllerini babas›n›n bafl›na serper, savaflta ve
aflkta kazanan K›z›lyüz k›z› al›r. K›z›lyüz'ün "yar› ge-
liflmifl" kimli¤i Junita ad›nda bir "k›z›lderili kad›n" ile
"Dehdeh Goldberg" olarak bilinen K›z›lyüz üç yafl›n-
dayken ortadan kaybolan "Goldberg" adl› adam›n ev-
lili¤inin ürünü oldu¤u ortaya ç›k›nca anlafl›l›r. Ruthie
Weisman ve Dehdeh K›z›lyüz Goldberg gün do¤arken
kat›r s›rt›nda yola ç›karlar.

Weisman ve K›z›lyüz bir çok aç›dan tipik
bir Tabori oyunudur. "Kurban ve kurban eden aras›n-
daki karmafl›k iliflkinin tam anlam›yla k›flk›rt›c› biçim-
de sorgulanmas›" (Feinberg 95) bu özelliklerin en bafl-
ta gelenidir. Jack Zipes "Tabori and the Jewish Questi-
on (Tabori ve Yahudi Sorunu)" adl› konuya yeni ufuk
açan yaz›s›nda Tabori'nin yarat›s›n›n göze çarpan bu
özelli¤i üzerine flöyle demektedir:
‹ddial›, k›flk›rt›c› ve tuhaf, Tabori teatral bir biçimde Yahu-
dilerin dünya tarihi boyunca tüm az›nl›k gruplardan çok
daha fazla ac› çekti¤ini ve Yahudi sorununun can yak›c›, ya-
flad›klar› neredeyse saçma ›rkç›l›k gibi karmafl›k sorunlardan
olufltu¤unu ›srarl› bir teatral çabayla göstermeyi tak›nt› ha-
line getirmifl. (98)

Zipes'e göre, oyunda sergilenen Yahudi
ve K›z›lderili mücadelesinde "Tabori günümüzde,
özellikle herkes Yahudi olman›n ne demek oldu¤unu
bilirken, Yahudi olman›n anlam›n› veya kimlik politi-
kas›n›n ne oldu¤unu sormak istiyor." (Jewish Questi-
on 105). Madem ki "Yahudilerin nas›l bir hayat sürdür-
mesi gerekti¤ini kim ve ne sapt›yor?" sorusu Tabo-
ri'nin en aç›k "Yahudi Sorunu", o halde oyunlar›n da
ayr›ca Tabori'nin öteki Ötekilerinin hayatlar›na neyin
yön vermesi gerekti¤i sorusu da soruluyor. "K›z›lderi-
li Sorunu" da t›pk› Yahudi Sorunu gibi K›z›lderili kim-
li¤inin en az Yahudi kimli¤inin Diaspora'da karfl›laflt›-

¤› gibi bask›n kültür taraf›ndan kesintiye u¤rat›lmas›-
na neden olan can yakan, ›rkç› bir mekanizman›n kar-
mafl›k yap›s› ile ilgilidir. Ve dahas›, ne kadar ac›d›r ki
çok az elefltirmen oyuna Amerikan elefltirisi ve varo-
lan kültür politikas› boyutunda yaklaflm›flt›r. Konuya
Amerikan Yerli kaynaklar› ve görüflleri ba¤lam›nda
yaklaflan araflt›rmac› say›s› hemen hiç yoktur. 4

George Tabori "Tiyatronun Faydas› Üstüne" 1

Yahudi ve Amerikan K›z›lderili kimliklerinin birbiri
içinde eritilmesi edebiyat dünyas›nda yeni bir durum
olmad›¤› gibi böylesi bir erimenin varl›¤›n› kavramak
için öyle çok fazla kafa yormaya da gerek yoktur. Ta-
rihte her iki toplumda planl› bir soyk›r›m yaflam›fllar
ve hem edebiyatta hem de popüler e¤lence dünyas›n-
da bireylerin gerçek hayatlar›n› ve yaflam biçimlerini
yans›tmayan karikatür tiplemelerle kal›plaflt›r›lm›fllar-
d›r. Asl›nda kimliklerin kal›plaflt›r›lmas›, mite daya-
nan tarih anlay›fl›n›n ve Amerikan Bat›'s›n›n yarat›l-
mas›n›n özünü oluflturur. Bu ba¤lamda bir zamanlar
Amerika Do¤u K›z›lderililerinin kökenleri üstüne or-
taya at›lan yerlilerin ‹srail'in On Kay›p Kabilesinin so-
yundan geldikleri miti çökmüfltür. 

Amerikan Yerlileri, ‹lk Uluslar›n halklar›-
n› bir araya toplayan ve istemedikleri, hatta hangi bir
organik ba¤›n varl›¤›na da inanmad›klar› Yahudi-H›-
ristiyan dünya görüflü karmaflas›na neden olan bu tür-
den paralellikler çizen örnekleri hep düzen bozucu
bulmufllard›r. Yeni Dünya'n›n insanl›¤›n kökenini On
Kay›p Kabile ve Bering Bo¤az› ile aç›klayan teorilere
Yerli bilim adamlar› Kolomb'un "Yeni Dünya'ya" 2 ge-
liflinden on bin y›l öncesinde yaflam›fl ‹lk Uluslar ile
ba¤ kurulan yarad›l›fl ve köken hikayelerine karfl› ç›k-
t›klar› için kesinlikle kat›lmazlar.

Fakat, hem Birleflik Devletler'deki hem de
dünyadaki di¤er Yahudiler de¤iflik zamanlarda ve du-
rumlarda çeflitli nedenlere dayanarak kendileri ile K›-
z›lderililer aras›nda bir paralellik oldu¤unu düflünür-
ler. Kendini Amerikal› K›z›lderili olarak kabul eden
Else Lasker-Shülder bunun en bilinen örne¤idir.
Fanny Brice söyledi¤i "Ben K›z›lderili'yim." fiark›s›yla

y›ld›zlafl›r ve Kafka bile K›z›lderili olmay› ister. Birle-
flik Devletler'de buna benzer bir yaklafl›m Tsvishn In-
dianer (1895) adl› k›sa oyunla bafllar. Oyunun çevir-
menine göre "[oyun] bir sapk›nl›k de¤il ancak Mel
Brooks ve di¤er filmlerin çekilmesine öncülük eden
kal›n çizgilerle belirlenmifl Yahudi-Amerikan e¤lence
anlay›fl›ndan uzaklaflmad›r." (Slobin 18). Eddie Can-
tor'un K›z›lderili folklorunu kulland›¤› Whoopie
(1930), Bernard Malamud'un ölümünden sonra yay›n-
lanan bitmemifl roman› The People (1989) ve Woody
Allen'in Zelig (1983) adl› filmi bu ak›m içinde say›l›r.
Son y›llarda ise Alman Yahudi yazar Raphael Selig-
mann "Almanya'n›n K›z›lderileri" ifadesini kullanm›fl-
t›r. (Gilman al›nt›s› 19). Böylece, tarihin ilk "Yahudi
Westerni" olarak tan›t›lsa da George Tabori'nin 1990
y›l› Wiesman und Rotgesich (Weisman ve K›z›lyüz)
oyunu gerçekte hiç tahmin edilmedi¤i kadar uzun sü-
ren bir gelenekte yer almaktad›r. Tabori'nin "Yahudi
Western"inin farkl›l›¤› Yahudi ve K›z›lderili kimlikle-
rini birbiri içinde eritmesi de¤il, Amerikan sinemas›-
n›n özellikleriyle Avrupa tiyatrosunu mekan anlay›fl›-
n› kaynaflt›rmas›d›r. 

Tabori'nin "Yahudi Westren"i Nazi Soyk›-
r›m›'ndan 3 kurtulan Weisman ile ne oldu¤u pek anla-
fl›lamayan fakat Kuzey Amerika toplumundan bir tipi
temsil eden K›z›lyüz'ün (Rotgeicht) karfl›laflmas›n› res-
meder. Weisman ve "mongol" k›z› Ruth yanlar›nda,
ölen annelerinin küllerinin bulundu¤u kupa, ölenin
New York'da Riverside ile 99uncu Cadde'nin köflesin-
de küllerinin savrulmas› iste¤ini yerine getirmek üze-
re tüm ülkeyi bafltan sona arabayla geçmektedirler.
Otobandan ç›karlar ve "bat›n›n ›ss›z bir bölgesinde"
kaybolurlar. "K›z›l elli" "Avc›" taraf›ndan pusuya dü-
flürülürler. Arabalar› çal›n›r ve tek bafllar›na biçare du-
rumda bat›n›n ›ss›zl›¤›na terk edilirler. "Otostopçuluk

"‹yi seyirci cesur oland›r. Dünyan› saçmal›klar›n› ne onaylayan ne de pohpohlayan bu seyirci, sa-
dece büyüteç alt›na al›p böylece görünür hale getiren sanat›m›z›n kurallar›na göre tutu¤umuz ay-
naya bakar. Böylesi bir aynaya bakmak cesaret ister ve hep umut doludur."
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Öteki ezilen az›nl›klarla çizilen benzerlik-
ler hiç kuflkusuz Tabori tiyatrosunun bir baflka belir-
gin temas›n› ortaya ç›kar›r: "Modern toplum hastal›k-
lar›" (Feinberg 57). Weisman ve K›z›lyüz'ün ortaya ser-
di¤i sorun ilk defa Herman Melville taraf›ndan 1857
y›l›nda "do¤al olmayan K›z›lderili nefreti" biçimde ifa-
de edilen Amerika'ya özgü toplumsal bir hastal›kt›r
(172 - 81). Amerikan sosyal dokusu günümüzde hala
bu hastal›kla doyurulur (ayr›ca bkz. Pearce, 1957; Slot-
kin, 1973; Ronin, 1975; Drinnon, 1980; LaDuke, 1997) 5.
Tabori kendi ifadesiyle "Amerika masumiyetini yitir-
mifl hastal›kl› bir ülkedir ve yeni bir kimlik bulmak zo-
rundad›r" demektedir (al›nt› Feinberg 53). Amerika'ya
özgü hastal›k ve kimlik aray›fl› Weisman ve K›z›l-
yüz'de mükemmel sergilenmifltir. Oyunda Tabori
Amerikan kimlik politikas›n›n esaslar›n› göstermek
için tersine ironi ve geleneksel türlerin parodik abart›l-
mas› tekniklerini kullanm›flt›r. 

Ella Shoat ve Robert Stram'›n Unthin-
king Eurocentrism (Düflüncesizce Avrupal›laflma) ad-
l› eserde belirttikleri gibi Weisman ve K›z›lyüz'ü bir
K›z›lderili gözüyle de¤erlendirmek seyirci öznelli¤i
gerektirir ve alg›lanmas› gereken düflüncenin tarihsel
oldu¤u vurgulan›r.

Rushmore Da¤›'n›n resimleri Euro-Ame-
rikal›larda vatansever atalar›n›n güzel an›lar›n› hat›r-
lat›rken, K›z›lderililere ise yoksunluk ve haks›zl›k
duygular›n› uyand›rabilir. (353)

Oyunun ilk yorumu Yerli Amerikal› ba-
k›fl aç›s›ndan elde edilen anlamlar› betimledi¤i için bu
sav uzun zamand›r eksikli¤i hissedilen bilimsel bir
bofllu¤u doldurma çabas›d›r. Büyük farkl›l›klar göste-
ren tarihsel deneyimlerle iliflkili etnik kimliklerden or-
taya ç›kan sorunlar teatral temsil yoluyla göstermekte-
dir. "Amerikan Yerlisi bak›fl aç›s›na" göre konuflmak
asl›nda paralel olmayan tarihsel ve co¤rafi heterojen
da¤›l›mdan kaynaklanan kültürel, ulusal ve etnik s›-
n›flaman›n tümünü tek bir paradoks biçiminde ele al-
may› gerektirir. Weisman ve K›z›lyüz'e Amerikan
Yerlisi gözüyle incelenmesi s›ras›nda edebi bir eserin
ayd›nlat›lmas› için Kuzey Amerika'n›n ‹lk Uluslar›n›n
ortak noktalar› ve Vine Deloria, Jr.'›n "K›z›lderili dün-
ya görüflü" Vine Deloria, Jr. olarak tan›mlad›¤› feno-
menden yararlan›lm›flt›r. Sözü edilen ortak paydalar
özellikle toprak, cömertlik ve konukseverlik de¤erleri,
dengeyi sürdüren de¤iflmez kararlar gibi insan ve ya-
flam›n di¤er unsurlar› aras›ndaki iliflkinin özüdür.

Ancak böylesi bir yaklafl›m Tabori'nin
"yazar›n yard›mc›s› seyirci" fikrini de beraberinde ge-
tirir. Tabori "Metin her türlü yoruma aç›kt›r, hiçbir yo-
rum di¤erinden do¤ru olamaz." (Feinberg al›nt›s› 89)
fikrini gelifltirmifltir. Tabori'nin tiyatrosu "seyircinin
hem zihinsel hem de duygusal kat›l›m›n› sa¤lar" (Fein-
berg 24). Flight into Egypt (M›s›r'a Uçufl) adl› ilk oyu-
nunun ald›¤› olumsuz elefltiriler için gönderdi¤i mek-
tupta Tabori dramatugi anlay›fl›n› savunurken "Ama-
c›m 'mutlu' etmek de¤il, rahats›z etmek, sarsmak, si-
nirlendirmek, seyirciyi ac› dolu an›larla germek ve on-
lar› kirli bir dünyaya göndermektir" (Feinberg al›nt›s›
29) demifltir. Jack Zipes Weisman ve K›z›lyüz elefltiri-
sinde Tabori hakk›nda flöyle der:
Tanr›y› alaya alma yobazl›¤› ve görgü kurallar›n›n ç›kar u¤-
runa kullan›lmas›n› yok eder. Tabori'nin oyunlar›nda ne dil
ne de davran›fl kurallara uymaz. Oyun boyunca Yahudi So-
runu sürekli yeniden flekillendirilerek seyircinin kendisine
sordu¤u, biraz önce kendi Yahudilerini yarat›p yaratmad›k-
lar› sorusuna dönüflür. (Jewish Question 105)

Böylece "Yahudi Westerni" sorunu seyir-
cinin K›z›lderilileri kendilerinin hat›rlamalar›na
ve/veya yarat›p yaratmad›klar› sorusuna dönüflerek
Amerika'n›n "K›z›lderili Sorunu" haline gelir.

Weisman ve K›z›lyüz'ü Amerikan Yerli-
lerinin yaflamlar›n› ve topraklar›n› kazan›m mücadele-
sine oturtma çabas›yla, bu çal›flma oyunda "›ss›z böl-
ge" yi her fleyin ard›nda yatan "sessiz oyun kiflisi" ola-
rak ele al›r. Bu yolla, inceleme, "Amerikan Rüyas›" n›n
ve sosyal-politik yap›da kimlik oluflumuyla ba¤lant›l›
"Amerikan yaflam biçimi"nin temelini oluflturan yaka-
lanm›fll›¤›n ve sahip olunanlardan mahrumiyetin gizil
öyküsünü gün ›fl›¤›na ç›kar›r. As›l üstünde durulan
noktay› co¤rafi kar›fl›kl›klar ve Birleflik Devletlerin
kimlik yap›s›n›n temeline karfl› ç›kan k›z›lyüz folkloru
oluflturacakt›r. ‹ki as›l kahraman Weisman ve K›z›l-
yüz, K›z›lderili ve Göçmen'in oluflturdu¤u "Bat› nas›l
yok oldu:" üstüne kurulu koloni tiyatrosundaki bafll›-
ca karakterlerin tiplefltirilmifl biçimi olarak ele al›nm›fl-
t›r. Bat› co¤rafyas› ve k›z›lyüz folklorunun modal ya-
p›s›, K›z›lderili ve Göçmen kimlik politikas›n›n anlafl›l-
mas›nda çok önemlidir, çünkü her iki kimlik de ironik
bir biçimde "Yahudi Westreni" inde "oynanan K›z›lde-
rili" taraf›ndan Amerikal› olma durumuna ›fl›k tutar.

Birçok araflt›rmac› "az›nl›¤›n en fazla fle-
hit edildi¤i savafl›"nda K›z›lyüz'ün kendisinin "tote-
min en alt›ndaki adam" oldu¤unu kan›tlamas›yla ke-

sinle "kazanan" oldu¤u konusunda birleflirlerken, bu
çal›flma oyunun eksenindeki "K›z›lyüz asl›nda ne ka-
zanm›flt›r?" sorusuyla bu sonuca karfl› ç›kar. Ve, daha
önemlisi, kazand›klar› kaybettiklerini yeterince karfl›-
layabilir mi? K›z›lyüz k›z› ve kat›r› al›r. Birlikte Santa
Fe'ye do¤ru yola ç›karlar, ancak aras›ndaki 16 milyon
hektarl›k arazi ne olacakt›r. Bu son, bir elefltirmenin
söyledi¤i "gerçek ve sembolik umut" olabilir mi? (Ka-
gel 47) E¤er öyleyse, kimin için? K›z›lderili için mi,
yoksa Göçmen için mi? Bu sorular bu makalenin ko-
nusunu oluflturmaktad›r.

Amerika'da Kim Kimdir? 
Eldeki Alt›, Düzinenin 'Öteki' Yar›s›yla Ayn›d›r

Kaz›nan H›ristiyan'›n alt›ndan asl› bozulmufl pagan ç›kar.
Israil Zangwill, Getto'un Çocuklar› 6

Weisman ve K›z›lyüz 1990 y›l›nda Viyana'da Avrupa
seyircine sahnelenmifl olsa da Tabori'nin bu oyunu
onu ortaya ç›karan edebi ortam ve Amerikan politik
yap›s› ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Tabori göçmen film
yap›mc›lar›n, yazarlar›n ve oyuncular›n e¤lence sektö-
ründe etkin olmaya bafllad›¤› 1950'li y›llarda Hollywo-
od'a geldi. McCarthy döneminin ilk y›llar›ndan 1960'l›
y›llar›n büyük sosyal ve politik kar›fl›kl›klar›n›n yaflan-
d›¤› dönem boyunca Birleflik Devletler'de çal›flt›. We-
isman ve K›z›lyüz, savafl sonras› Amerika's›n›n yü-
zeydeki özgür ve p›r›lt›l› görünümünün alt›nda yatan
, histeri, paranoya ve ›rkç› gerilimlerin yafland›¤›
McCarthy atmosferinin getirdi¤i çok güçlü ve yok
edilmez izlerini tafl›r. Oyunun konusu Tabori'nin
Amerika sürgünü y›llar›nda yazd›¤›, Ursula Grütz-
macher'in Tabori'nin Almanca çevirisini 1981 y›l›nda
Son of a Bitch (Orospu Çocu¤u) 7 adl› k›sa hikayeler
seçkisinde yay›nlad›¤› "Weisman ve K›z›lyüz" adl› k›-
sa hikayesinden al›r.

Tabori'nin Weisman ve K›z›lyüz tasar›m-
lar›, iyi niyetli olmas›na karfl›n, oyunla ilgili 1990 y›l›n-
da yapt›¤› bir aç›klamayla kuflkulu hale gelir. Tabori
ile görüflmeyi yapan kifli, özellikle Wounded Knee'de-
ki 8 Amerikan K›z›lderili Hareketinin silahl› eylemi
çerçevesinde 1960'l› y›llar›n politik hareketleriyle iliflli-
sini kastederek Tabori'ye, bu olaylarla oyun aras›nda-
ki ba¤lant›y› sorar. Bu ba¤lamda Tabori flöyle demifl-
tir:
Altm›fll› y›llarda siyahlar ve liberal beyazlar›n iliflkisi kökten
bir de¤iflime u¤ram›fl olmas›na ra¤men, yirmi y›l sonra bu-
gün edebiyat›n altm›fllar›n tedirginliklerini dile getirmek

zorunda oldu¤una inan›yorum. (Solche Begegnungen 16)
Birleflik Devletler'in 60'l› y›llarda yaflad›¤›

kar›fl›kl›k dönemindeki Amerikan K›z›lderili Hareketi
ile Afro-Amerikan ve di¤er az›nl›k hareketlerini eflit
sayma çabas› çeflitli "az›nl›k" toplumlar›n karfl›laflt›¤›
çok farkl› durumlar› ve sorunlar›n birbirinden ayr› ele
al›nmas›n› olanaks›z hale getirmifltir. Örne¤in, Tabo-
ri'nin yapt›¤› K›z›lderili taraf›n "mant›ksal" eflitli¤in-
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z›lyüz'de Tabori, Jones'in görüfllerini neredeyse keli-
mesi kelimesine ifade eder - K›z›lyüz'e: "Bir beyaz› ka-
z›, alt›ndan faflist ç›ks›n" (76). Bu görüfller kesinlikle
solcu Yahudi ayd›nlar ile merkezin sa¤›ndaki Afro-
Amerikan toplumunun temsilcilerinin aras›ndaki ça-
t›flmalar ve bu gruplar aras›ndaki tart›flmalarla ilgili-
dir. Tabori'nin bunlar› bir "K›z›lderili" ye söyletmesi
Jones'un iddia etti¤i az›nl›k kültürü karfl›t› e¤ilimin
toplumsal karmaflas› görüflüne göre ve az›nl›k kültürü
karfl›t› hiçbir ulusal hareketin Amerikan K›z›lderili
toplumlar›nda varolmad›¤› için kafa kar›flt›r›c›d›r. Ya-
k›n zamana kadar Amerikan K›z›lderilileri "karfl›laflt›r-
mal› kurban edilme" hakk›ndaki konuflmalar›n d›fl›n-
da tutulmaktayd›. Oyunda, "K›z›lyüz" karakteri 60'l›
y›llar›n Siyah eylemcisi olarak karfl›m›za ç›kar. E¤er
Tabori'nin amac› Amerikan K›z›lderili durumunu ter-
sine ironi yoluyla bu türde konuflmalara yerlefltirmek-
se, o zaman ironik olan yazar›n kesinlikle bunun aksi
bir etki b›rakan çabas›d›r: Amerikan ›rk bölümlemesi-
nin hatal› s›n›rlar› "siyah" "beyaz" karfl›tl›¤› sorununa
indirgenir ve bu da geçmiflin politik hatalar›n› örtme-
ye yarayan "eldeki alt›, düzinenin 'öteki' yar›s›yla ay-
n›d›r" görüflüne karfl›l›k gelir. 

"Eldeki alt›, düzinenin 'öteki' yar›s›yla ayn›d›r" mant›-
¤›ndaki sorunu Tabori 1972 y›l›nda yay›nlanan e¤len-
ce sektörünün K›z›lderili'ye bak›flna bir genelleme ge-
tiren The Only Good Indian... The Hollywood Gos-
pel (Yegane ‹yi K›z›lderili... Hollywood Kutsal Ö¤re-
tisi) adl› eserin girifl bölümünde aç›klar. Yazarlar,
aç›klama bölümlerinde K›z›lderilileri di¤er az›kl›k
gruplardan ay›ran temel kültürel özellikler verirler.
K›z›lderili rahiplerin de¤indi¤i ilk nokta fludur:
Atalar›m›z›n sadece ve sadece "özgür" bir millet yaratmak
için geldikleri yan›ltmas›n› sürdürebilmek ad›na tarih kitap-
lar›, film yap›mc›lar›yla ifl birli¤i yaparak bilinçli bir hare-
ketle yerli halk›n ve kabilelerin özgürlük u¤runa yok edildik-
lerinden asla söz etmezler. Hollywood sürekli olarak (1) soy-
lu k›z›l adam veya (2) tehlikeli savaflç› mitlerini yarat›r. Her
ikisi de bu k›tan›n gerçek sahibinin H›ristiyan beyaz adam
oldu¤unu kabul etmez. (2)

Çal›flmada ikinci olarak K›z›lderili rahip-
ler, "kimlik politikas›" kapsam›nda verilen sözleri veya
politik dar bo¤azlar› aflmak için yap›labilen yanl›fl yo-
rumlar› göz önüne alarak "K›z›lderili" imgesinin po-
püler e¤lence sektöründeki sorunlu tan›t›m›n›n ana
hatlar›n› çizerler:
Sineman›n kulland›¤› hiçbir ›rk veya kültür böylesine
kurgusal olmam›flt›r. Bu nedenle bizler sineman›n K›z›l-

derilileri yok etme çabas›n›n neden di¤er yanl›fl tan›t›lm›fl
etnik ve ›rksal az›nl›klar kapsam›nda incelendi¤ine anlam
veremiyoruz. Hepsinden öte, bu kötü niyetli kifliler ayn›
zamanda tecavüzcüdür [...] Hollywood, Amerikan Yerli-
lerinin etnik kimliklerini çökertmek ve K›z›lderiliyi bir
günah keçisi olarak tutarak gerçeklefltirilen kültürel bir
soyk›r›m hareketinin iflbirlikçisidir. Hollywood, atalar›m›-
z›n uygulad›¤› soyk›r›m› hakl› göstererek, bizim egomuzu
tatmin etmektedirler. (2)

Birleflik Devletler ulusal kimli¤inin tarih-
sel gerçe¤i Amerikan Yerlisini di¤er az›nl›k gruplar
içinde en iyi yere koyma sahtecili¤inden baflka bir fley
de¤ildir. En kötüsü bu efli olmayan az›kl›k gruba özgü
kültürel özelliklerin bozulmas› yoluyla onlar› Ameri-
kan tarz› yaflam biçiminin bir parças› ve onaylamas›
haline getirme takti¤idir. Amerikan Yerlisinin müca-
delesinin özünde böylesi bir kazan›m yoktur.

Bat› Dünyan›n Neresinde?
Amerikan Edebiyat›nda ve Tarih Görüflünde Mitsel
Tarih Olarak "Bat›" 

Amerikan yazarlar› uzun y›llar öncesinden bafllayarak
ülkelerini tan›mlamaya bafllad›lar ve bir çok edebi ör-
nekte görülebilece¤i gibi bu tan›mlama dört ana co¤ra-
fi yön terimleri kullan›larak yap›lm›flt›r: Mitsel Kuzey,
Güney, Do¤u ve Bat›. Leslie Fiedler'›n The Return of
the Vanishing American (Kaybolan Amerikal›n›n
Dönüflü) adl› eserinden.

Bat› olmadan Western (Bat›ya ait) olmaz-
d›. Western olmadan Weisman ve K›z›lyüz olmazd›.
Ancak "Bat›" tam olarak dünyan›n neresindedir? Ko-
lomb'un Do¤u Hint Adalar›n› ararken talihsizce
"Amerika" sahillerine ç›k›fl›ndan önce Avrupal›'n›n ka-
fas›ndaki Bat› hayaliydi. Leslie Fiedler'in The Return
of the Vanishing American (Kaybolan Amerikal›n›n
Dönüflü) adl› kitab›nda tan›mlad›¤› gibi,
[...] okyanus dalgalar›n›n ötesinde ve alt›ndaki efsanevi yer,
ölüm ülkesi veya ölülerin dirildi¤i ülke. Ve sadece Amerika
ad›n›n bulunmas› gerekti bu kelimenin Bat› anlam›nda kul-
lan›lmas› için. (25)

Fakat, hem Fiedler'in iflaret etti¤i hem de
Amerikan tarihi bilgimize göre, "Bat› S›n›r›"n›n afl›lma-
s› "bir sonraki co¤rafi engel Appalan da¤lar›, Missis-
sippi nehri ve Kayal›k da¤lar  ard›ndaki keflfedilme-
mifl yerleflim bölgelerinin ötesi insanlar›n ilgisini çe-
kince" (26) gerçekleflti. Sonunda, Amerikan edebiya-

den kaynaklanan "kurban edilme" sorununa de¤inil-
mesinin oyunun yetersizli¤inin sorun yaratan en
önemli yönlerinden biri oldu¤unun iflaretidir. 

Amerika'da Afro-Amerikal›lar ço¤unluk-
la toplumda eflit hak ve f›rsat için mücadele etmifller-
dir, Amerika Yerlileri'nin mücadelesi ise maddeleri
Birleflik Devletler ve temsilcileri taraf›ndan sürekli tek
tarafl› ihlal edilen Birleflik Devletler hükümeti ile yap›-
lan antlaflmayla (burada yasal kontrat anlam›nda) ka-
bul edilen Amerika K›z›lderililerinin politik özerkli¤i-
nin geçerlili¤inin tan›nmas›d›r. Afro-Amerikan az›nl›k
vatandafll›k haklar› için mücadele etmifllerdir; oysa
Amerikan vatandafll›¤› kabilelerin topraklar›n› ele ge-
çirmek için yap›lan çal›flmalar s›ras›nda ‹lk Uluslar›n
vatandafllar›na zorla kabul ettirilmiflti.

60'l› y›llar›n politik yap›s›yla ilgili olarak
Donald Kaufman "The Indians as Media Hand-Me
Down" (Medyan›n Paçavras› K›z›lderililer) adl› yaz›-
s›nda flöyle demektedir:
Medya K›z›lderililere tuzak kurmufl ve onlar› Zencilerden
ayr› tuttu. Siyahlar Amerikan tarihinde yer almaya çabalar-
ken, K›z›lderililer Amerikan tarihinden kaçmaya çal›flt›. Bu
durum, K›z›lderililerin lidersiz kalmas›na aç›kl›k getirir.
60'l› ve 70'li y›llarda Siyah liderler medya gösterilerinde
boy gösterirken, beyaz Amerika K›z›lderililerin arabalar›n›n
tamponlar›nda TANRI KIZILDI veya CUSTER S‹Z‹N
GÜNAHLARINIZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ yaz›lar›yla do-
laflt›klar›n›n fark›na bile varmad›. Beyazlar, Siyahlar›n mü-
cadelesiyle alay etmeye kendileri öylesine kapt›rm›fllard› ki
K›z›lderililerin sorunlar›n› bile görmediler. Custer veya tan-
r›n›n derisinin rengi [...] Amerikan Yerlileri Üçüncü Dün-
ya mültecisi gibi yanl›fl bir k›taya saplan›p kald›lar. (Bata-
lie'den 32 - 33)

Ayr›ca, Crow Creek Locata araflt›rmac›s›
Elizabeth Cook Why I can't read Wallace Stegner
(Niçin Wallace Stegner Okuyam›yorum) adl› maka-
lelerini toplad›¤› kitapta daha ça¤dafl bir yaklafl›mla
söyle demektedir:
[...] [›rkç›l›k] tart›flmalar› siyahlar›n, beyazlar›n ve göçmen-
lerin yaflad›klar›na hakk›ndad›r. Bu durum anayasan›n te-
meline ve yerlilerin amaçlar›na göre belirlenen eflitlik ve de-
mokrasi kavramlar›n›n anlafl›lmas›n› imkans›z hala getirir,
K›z›lderililerin [...] bu k›tan›n binlerce y›l boyunca kiflisel ve
ulusal sahipleri olduklar› ve bu haklar›n›n hala var oldu¤u
kabul edilmelidir. (141)

Amerika Yerli mücadelesinin eksenini
topraklar›n ve halk›n koloni köleli¤inden kurtularak
özgürlefltirilmesi istekleri oluflturur. Amerikan K›z›l-
derili Hareketi (AIM) Colorado Bölgesi bölümü kuru-
cu üyesi Ward Churchill, Vine Deloria (Standing Rock
Sioux), Winona LaDuke (Anishinabeg), John Trudell
gibi bir çok Yerli araflt›rmac›lar/eylemciler "Birleflik
Devletler'in kuruluflundan sonra ve önce, yer do¤al
kaynaklar›n ve topraklar›n kontrolü Euro-Amerikan
yerleflimciler ve yerli halk aras›ndaki en önemli anlafl-
mazl›k konusu olmufltur." (Since Predator Came 106)
görüflünde birleflirler. Kuruluflundan üç y›l sonra,
AIM meselenin kiflilik haklar›ndan Amerikan Yerlile-
rin ilgilerini biçimleyen daha "ayr›nt›l› kültürel" bir
gündeme do¤ru kayd›¤›n› fark etti. AIM kolonileflmifl
topluma yönelmenin K›z›lderililere uygulanan sosyal-
ekonomik ayr›m› durdurma çal›flmalar›ndan daha faz-
la politik güç gerektirdi¤i sonucuna vard›lar. (Since
Predator Came 204)

Tabori'nin Weisman ve K›z›lyüz'deki po-
litik yaklafl›m› K›z›lderililerin "bugünü yaflamaktan
mahrum b›rak›lm›fl tek az›nl›k" (Kaufmann 22) olma-
lar› durumunun alt›n› çizmesine ra¤men, yazar›n ese-
ri hakk›nda yapt›¤› aç›klamalarda Amerikan K›z›lderi-
li hareketiyle di¤er az›nl›klar›n hareketleri aras›ndaki
ayr›m›n fark›nda olmamas› bu tezle z›t düflmektedir.
Tabori'nin görüflme yapt›¤› kiflinin sorular›na verdi¤i
cevaplar hep Afro-Amerikan yazar ve eylemci LeRoi
Jones'un ad› çok s›k geçer:
Siyahlar bizim yard›m›m›z› istemediler. Bizimle, özellikle
New York'da yaflayan ayd›nlarla ittifak yapmak istemediler
Özgür olmak istediler ve bu süreci oldukça radikal ve sald›r-
gan yaflad›lar. Bizi "Beyaz bir liberali kaz›rsan, alt›ndan fa-
flist ç›kar" gibi sözlerle afla¤›lad›lar. LeRoy Jones bana bunu
söyledi¤inde: "O zaman sen de kaz›may› kes." dedim. fiim-
di durum de¤iflti, flimdi yeniden dostluk kuruldu. Fakat
60'l› y›llar ac› ve üzüntü doluydu. Oyunda biraz bundan
var. (Solche Begegnungen 17)

Burada Tabori, bir Yahudi ayd›n› olarak
Weisman ve K›z›lyüz'de etkisi görülen 60'l› y›llar›n
›rkç› Amerika's›nda yaflad›klar›n› tart›flmaktad›r.
Oyun Tabori'nin "siyah olanlar" kavram›nda karfl›l›k
bulan (haz›r ambalaj›nda Amerikan "öteki") LeRoi Jo-
nes'un fikirleri Denis Banks, Clyde Bellecourt, Mary
Jane Wilson ve Eddie Benton Benai gibi hepsi de 1968
y›l›nda Minneapolis'de Amerikan K›z›lderili Hareke-
ti'nin oluflmas›na aktif olarak kat›lm›fl Anishanabe li-
derlerinin fikirlerine daha yak›nd›r. Weisman ve K›-
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t›nda, tarihsel ve sinematik imgelemde Bat› "K›tan›n
gerçek sahipleri ile bizim bölgemizin birleflti¤i ufkun
ötesindeki daima kanl› topraklar, veya onun bir bölü-
mü" oldu (Fiedler 26).

Fiedler'e göre "Bat› miti K›z›lderili varl›-
¤›na dayal›d›r." (21). O halde, "Western" diye bildi¤i-
miz türün özünde:
[...] yabanc›lar›n yaflad›¤› topraklarla karfl›laflmak yoktur.
Karfl›lafl›lan yabanc› dedi¤imiz Yeni Dünyam›z›n Eski Sa-
hipleri, Shem 10 veya Japheth'in soyundan gelmeyen, hatta
t›pk› vahfli topraklar›n kontrol edilmesi için getirilen Zenci-
ler gibi Ham'in soyundan da gelmeyen K›z›lderililerdir.
Huh'un torunlar› de¤ildiler, Avrupa'dan gelirken yan›m›z-
da getirdi¤imiz mitlerin hiç birinde varolmam›fllard› ve ken-
di mitleri vard›. Belki de balta girmemifl ormanlardaki tek
hayvan, Amerika'y› keflfedenler onlar›n insan olmad›¤›na
inanm›fllard›. (Fiedler 21)

"Yan›lg›" Weisman ve K›z›lyüz'de Co¤rafi Yan›lg›

Weisman ve K›z›lyüz'ün "Yan›lg›" adl› ilk sahnesi, Av-
rupal› göçmenlerin bölgeyi ilk kez iflgal edildi¤i 1492
y›l›ndan beri Amerikan kimli¤ini meydana getiren ta-
rihsel bir gerçe¤i dramatik tart›flmaya açar. Co¤rafi
Kar›fl›kl›k. Tabori'nin oyununun k›sa öykü biçiminde
"Weisman da¤larda hata yapar!" cümlesiyle bafllar.
Oyunda ise Weisman k›z› Ruthie'e "San›r›m çok hata
ettik." (56) ve yine ayn› sahnede "Çok hata ettik." de-
mektedir. Bu basit aç›klamalarla Weisman, yanl›fl bir
yola sapt›klar›n› ve kesinlikle modern bir yerde "kay-
bolmufl" olduklar›n› aç›klar. Durumlar› Yeni Dünya-
n›n "K›z›lderili" ve "Göçmen" toplumlar› aras›ndaki
çat›flmaya ironik ve belirleyici bir yaklafl›m getirir. Bu-
rada, Tabori seyirciyi sahnede göreceklerinin iki insa-
n›n yaflayaca¤› aç›k seçik tehlike oldu¤una inand›r›r.
Ancak oyun alaya al›nan, inceden inceye irdelenen ta-
rihsel ironilerle geliflimini sürdürür. Amerikan edebi-
yat› ve "Amerikan yaflam›n›n mecazi yap›s› haline ge-
len fliddet yoluyla hayat vermek" olgusu üzerine yap-
t›¤› elefltiride Richard Slotkin'e göre, Amerikan mitini
inceleyen bilimsel araflt›rma yapanlar›n aras›nda bile
"mit üretme ifline yard›m etmek için, yerleflmifl veya
geleneksel Amerikan yeganeli¤ini hakl› gösterme veya
kendi toplumlar›na mensup insanlar› yeniden flekil-
lendirme" (4) e¤ilimi vard›r. Kabul edilebilir bir mit
yaratma çabas› Amerikan mitini sökmekten öte onun
korunmas›n› beraberinde getirir. Bu türde bir yakla-
fl›mla, Tabori'nin oyununu inceleyen ve elefltirenlerin
ço¤unlu¤u belirtileri birinci bölümün bafll›¤› ile veri-

len co¤rafi yan›lg› benzetmelerini yorumlarken eleflti-
riden uzaklaflarak Weisman ve K›z›lyüz'ün bir paro-
disi olarak yeniden yazm›fllard›r. Böylece, belki de far-
k›nda olmadan kültürel homojenli¤i dayatan her türlü
fikri elefltiren oyunun eylem merkezini oluflturan ta-
rihsel mit çat›flmas›na kendi bilimsel yaklafl›mlar›yla
destek vermifllerdir.

Seth Wolitz'in Weisman ve K›z›lyüzde
mekan incelemesi bu konudaki bilimsel görüfller ara-
s›nda istisnad›r. Oyunda mekan›n rolünü Wolitz flöyle
aç›klar: 
Mekan [...] art›k neo-klasik bütünlük görüflüne göre yap›l-
m›yor. Seyirci hem tür hem dekor ve aksesuar›n yaratt›¤›
geleneksel beklentiler taraf›ndan anlamlar›n çeflitlili¤i konu-
sunda uyar›lm›fl durumda. Sahneleme mekan› farkl› görüfl-
leri sunacak biçimde ayarlanm›fl. Her oyun kiflisi mekana
farkl› bir yorum getiriyor [...]. Weisman'a göre mekan öte-
kili¤i, Yahudi olmayan, insana ait olmayan, yabanc› ve
kontrol d›fl› do¤ay› belirleyen bir metafor [...]. K›z›lyüz'e gö-
re, atalar›n›n kutsal topra¤›, Beyazadam taraf›ndan kirletil-
mifl bir miras. Her iki görüfl aç›s› taraf›ndan yeniden tan›m-
land›¤› için, mekan oyun kiflilerinin farkl› dünya görüflleri-
ni yans›tmaktad›r. (Wolitz 154)

Ayn› zamanda Wolitz Kuzey Amerika'ya
Weisman karakteriyle "ithal edilmifl" ve "yabanc›" ve-
ya "bu mekana ait olmayan" Yahudi-H›ristiyan görü-
flünün eros, philia ve agape unsurlar›n›n devflirimini
kabul ettirmeye çal›fl›r.

Wolitz'e göre, oyun "yeni bir bütün mey-
dana getirmek için farkl›l›klar› yarat›c› bir gerilimde
birlefltirilme gerçe¤inin alt›n› çizen" görüflün peflinde-
ki "Mesih türü bir umut" ifadesi ve sonuçta oyunun
amac› "Tabori'nin sevgi kavram› varoluflun olmazsa
olmaz›d›r 11 ve yaflam boyu yenilenmelidir inanc›n›
ileri sürmektir." (152) Wolitz'in varsay›mlar› muhte-
melen do¤ru ve analizi, Yahudi-H›ristiyan görüflü
içinde kültürlerin bulufltu¤u 12 Amerika'da yaflayan
"en fazla flehit edilmifl az›nl›¤a" kesin bir flifa sunma
kurnazl›¤›d›r. Bununla birlikte, Amerikan Yerlisine
göre "medeniyetin do¤um ve sevginin geri dönmesi
yoluyla yenilenmesi" (Wolitz 152) tanr›n›n kelamlar›-
n›n Yahudi-H›ristiyan gelene¤ine göre ithal edilen ve
sözüm ona çaresiz olana fliddet uygulayarak bu yeni
"K›z›lderili" veya "yerli" dünya görüflünü yerlefltirme-
nin bu yeni "Vaat Edilmifl Topraklar›n" "bekaretini"
bozmak anlam›na geldi¤i aç›kt›r. Sevgi kavram›n›n ta-
n›m› Yahudi-H›ristiyan gelene¤in Mesih görüflü ile

Kuzey Amerika yerli halk›n›n geleneklerini "birleflti-
ren" yap›c›l›ktan yoksun bir iliflkidir.

K›z›lderili Oyuncular Birli¤i eski baflkan›,
Brule Sioux oyuncusu ve yazar Luther Standing Bear
(1868-1939) bu konuna flöyle demifltir:
Beyaz Adam [...] Amerika'y› anlamad›. [...] Kafas›nda ha-
la bu s›n›rdaki k›tan›n tehlikeleri var [...]. Hala atalar›n›n
bu k›tan›n yak›c› çöllerinde ve ürkütücü da¤lar›nda ölüm-
lerinin hat›rlay›p ürperiyor. [...] fakat, baflka bir insan se-
zinleyinceye ve ritmini yakalay›ncaya kadar, ülkenin ruhu
hala K›z›lderili'nin elinde olacak. ‹nsanlar yeniden ve ye-
niden ait olmak için do¤arlar. Bedenleri atalar›n›n kemik-
lerinin tozlar›ndan meydana gelmelidir. (Armstrong al›n-
t›s›, xi -xii)

Bu nedenle oyunun sonunda yenilenme
gelmeden önce Weisman'› mecazi bir ölüm bekler.
Çünkü Weisman, Göçmen Amerikal› ayd›nlanma
ideallerinin ürünüdür, Yeni Dünya'daki varl›¤›n› ve
kendini do¤a karfl›t› olarak tan›mlayan Beyazadam,
ayn› zamanda ülkenin kahraman› olmay› umar ve ge-
lece¤i bu topraklarda arar. Böylece sistemli tersine
asimilasyon gerçekleflmelidir. E¤er tersine dönerse,
Beyazadam/Weisman "yabanc›,"vahfli" çevreye
uyum sa¤lar ve yerli dünya görüflüyle kendisini bir-
lefltirir, yerli "vahfliyi" Beyazadam/Weisman'›n getir-
di¤i dünya görüflleriyle de¤ifltirmeye çal›flmaz. "Me-
sih" anlay›fl›na dayal› okuman›n getirdi¤i ikili çat› ve-
ya "dinsel melezleflme", mükemmelli¤i dini inanç sis-
temlerinin tek tarafl› kabul edilen, uzlaflma sa¤lan-
mam›fl birli¤inden geldi¤i için "dinsel tecavüz" biçi-
minin bir sonucu olarak görülmek zorundad›r. Bu
durum, kabileler bir k›y›dan ötekine K›z›lderililer
için ayr›lm›fl bölgelere sürülmüfl olsalar bile, yerli
halk aras›nda hakim olan dinsel hareketlerin ve fikir-
lerin Yahudi-H›ristiyan göndermeler kaynakl› "Me-
sih ile ilgili" tan›mlar oldu¤unu gerçe¤ini gizlemeye
yarar. 1813 Muskogee Redstick ‹syan› ve Sioux Haya-
let Dans› (1889-90) Kuzey Amerika Yerli topluluklar›-
n›n "Mesih ile ilgili" fikirlerinden kaynaklanan hare-
ketlere örnek olufltururlar. Metafor veya alegori bile
olsa sözü edilen Kuzey Amerika yerli topluluklar›n-
da "Mesih fikrinin" Yahudi-H›ristiyan biçiminin ayr›-
cal›kl› olmas› göçmen toplulu¤un çantas›nda "Yeni
Eden" düflüncesiyle yerleflti¤i bu topraklarda ortaya
ç›km›fl, geliflmifl dinsel biçimlerin, geleneklerin ve
dinsel hareketlerin geçerlili¤ini yok saymak demek-
tir. Bu durum dünyan›n bir baflka yerinde Hitler'in
"Labensraumpolitik" 13 politikas› ad›n› alm›fl olan "be-

lirlenmifl kader" soyk›r›m doktrininin ifllevsel sald›r›-
s› ve hiçbir zaman yaz›ya dökülmemifl biçimidir. 

Yerli bak›fl aç›s›na göre Beyazadam, "K›-
z›l" olmayan ötekidir, "yabanc›d›r" ve bu topra¤a ait
olmayan"d›r. "Ölmek ‹çin Güzel Bir Yer" (61) bafll›kl›
üçüncü sahnede co¤rafi yan›lg›n›n haritas›nda iflaret
edilen tarihsel gerçe¤in ironisi vard›r. K›z›lyüz, Cus-
ter ve bat›n›n di¤er tüm K›z›lderili katilleriyle birlik-
te Weisman'a "cennetin yabanc›lar›/yabanc›lar cen-
nette" (62) oldu¤unu hat›rlat›r. K›z›lyüz, Weisman'a
araziyi terk etmesini emreder "Benim çölümden def
olun" (61)... "Hah ha... burada hiçbir fley kaybetmedi-
niz" (WuR 22). Yahudi tipi asl›nda "çöl"ün yabanc›s›
de¤ildir, ancak bu kendine özgü çölde ironik bir bi-
çimde yabanc›d›r. Almanca "du hast hier nichts ver-
bolen (burada kaybetti¤iniz bir fley yok)" de¤imini
kullanarak Tabori çift ironi yarat›r. Weisman'›n "kay-
boldu¤u" aç›kt›r, ancak K›z›lyüz'e göre Weisman'›n
"kaybolmufllu¤unu" bu kendine özgü çölde aramas›
anlaml› de¤ildir. "Vahfli" taraf› ifle yaramay›nca, K›-
z›lyüz çareyi Weisman'›n soylu ve kibar ricalar›nda
arar. "Neden def olup gitmiyorsunuz? Lütfen def
olun!" (74) Ancak, K›z›lyüz'ün Weisman'›n diline
uyum sa¤lamas› bile istedi¤i etkiyi yaratmaz. Kibar-
l›k k›flk›rtmak kadar anlams›zd›r. 

Tabori ironik tersine çevirme yöntemiyle
ilk cümlesinde Weisman'›n araziye karfl› kay›ts›z ol-
du¤u izlenimini yarat›r. "Müthifl bir manzara. Kahve
yok, gazete yok; bir tek yol levhas› bile yok.... Sen git
de K›z›lderilileri uçur." (55) Oyunun k›sa öykü biçi-
minde yaz›lm›fl fleklinde Weisman kendi kendine
"Do¤a... K›z›lderililerin bana b›rakt›¤›." (SoB 68). Gö-
rünüflte, Weisman'›n gözünde topra¤›n de¤eri yoktur.
Karikatürize edilmifl Yahudi kimli¤ine ba¤l› olarak
"tafl›nabilir anavatan›" yan›ndad›r. Gezgin Yahudi tipi
oldu¤u için nereye gitse evindedir ve vatan›n› yan›n-
da tafl›r. Ancak göçmen Amerikal› olarak bu toprakla
iliflkisi çok daha karmafl›kt›r, çünkü "Amerikan çoklu
kültür" politikas›n›n soyk›r›mc›, sömürücü ve hükme-
dici yap›s›yla özdeflleflmifltir. Topra¤a ilgisizli¤i iro-
nik bir biçimde gizlemektir. Burada, Avrupa'n›n ye-
gane kurban ve günah keçisi "Yahudi" sosyal ve bio-
politik en afla¤›daki yerinden kurtulmufltur. Seth Wo-
litz'in ifade etti¤i gibi "Weisman ve K›z›lyüz kurban
Yahudi'nin eflitli¤ini Amerikan tarihsel mitinde karfl›-
l›k gelen bask›n bir role oturtmaktad›r" (151). Irkç› bir
biçimde Eski Dünya'da "Öteki" olarak damgalanan ve
iteklenen Yahudi, Yeni Dünya örne¤inde bu yerinden
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que'den Santa Fe'ye do¤ru US 83 ("Hiçbir Yere Gitme-
yen Yol" olarak bilinir) boyunca Colorado'da bir yere
gidiyordu. E¤er "Bat›" "çorak" arazisi her yer olabili-
yorsa, o halde Colorado da olabilir. Oyunun mekan
aç›klamas›nda "Kayal›k Da¤lar›nda seyir yeri" ifadesi
oyunun mekan›n›n "Colorado Eyaleti" veua "Kayal›k
Da¤lar› Eyaleti" olmas›n› mant›kl› k›l›yor. "K›z›l renk"
hat›ra getiren Colorado kelimesi de bu durumu des-
teklemektedir. K›z›lyüz'ün Weisman ile karfl›laflt›klar›
yerin Santa Fe'den befl günlük yürüme mesafesi (WuR
20) oldu¤unu söylemesi de bir baflka kan›tt›r. Harita
üzerinde yap›lan yorumlamalara göre Weisman US 40
boyunca do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan 66. karayo-
luna dönmek isterken Colorado Kayal›k Da¤lar› yak›-
n›nda yüksek bir platodaki seyir yerinde bulmufltur. 

Weisman'›n bafllad›¤› noktadan yola ç›ka-
rak Amerikan Yerlisinin bak›fl aç›s›na göre co¤rafi ya-
n›lg›y› inceleyelim. Elimizde olan "yabanc›" beyaz
(göçmen) adam›n dramatik metinde "sessiz karakter"
rolünü üstlenen mekana yabanc› olma durumudur.
Tabori'nin flef Ç›lg›n At'›n ünlü "ölmek için güzel bir
gün" savafl ç›¤l›¤›n› 3. perdede "Ölmek ‹çin Güzel Bir
Yer" (61) fleklinde de¤ifltirerek kullanmas› K›z›lyüz'e
ba¤l› olarak mekan›n önemini vurgular. Seth Wolitz'in
iflaret etti¤i gibi, co¤rafi yan›lg›lar dizisi araziye uygun
olmayan çam a¤ac› kullan›m›yla desteklenir (153). Ay-
r›ca Weisman'›n bat›n›n tam aksi yönüne do¤uya do¤-
ru seyahat ediyor olmas› co¤rafi yan›lg› olgusuna kat-
k› yapan bir baflka unsurdur. Weisman'›n "Co¤rafyam
hiçbir zaman iyi de¤ildi." (61) sözü de bu ba¤lamda
de¤erlendirilmelidir ve ifllevi gerçekte elefltirel yakla-
fl›mdan yoksun geçmifle sahip bir türe elefltirel yakla-
fl›m afl›lamakt›r. Bu yaklafl›m›n ironik biçimde yap›l-
mas› Yahudi tabanl› kendine özgü Western'i tan›mlar. 

Weisman ve K›z›lyüz'de mekan olarak
kullan›lan çorak arazi, özellikle Colorado Eyaleti s›n›r-
lar›nda düflünülecek olursa Sand Creek Katliam›'n›n
an›lar›n› tazeleyen tarihsel bir ifllev kazan›r. K›demli
Albay Chivington ve onun 700 tam teçhizatl› askerden
oluflan Colorado Gönüllüleri birli¤i silahs›z 105 kad›n,
çocuk ve 28 erke¤i öldürmüfltür. Sand Creek katliam›
bir baflka yerde "Cheyennelerin Babi Yar'›" 18 olarak ta-
n›mlan›r (Samies adl› eserde Churchill al›nt›s›, 3). Si-
mon Ortiz'in From Sand Creek (Sand Creek'den) adl›
eserinin 1981 y›l› bas›m› ve ard›ndan gelen baflar›s›n-
dan sonra olay Birleflik Devletler'de tarihi inkar etme
olgusunun simgesi haline dönüfltü. Bu konuda Churc-
hill flöyle demektedir:

Sand Creek katliam›n›n önemini anlamak, meydana gelme-
sine ve Avrupa-Amerikan tarz› bir "Bat›y› fethet" simgesi
olmas›na neden olan durumlar› kavrayamamak k›s›r bir
döngüye yol açm›flt›r. Simon Ortiz'in bu katliam› tan›mla-
d›¤› anlamda, Sand Creek hala sürmekte olan bir tam bir
Amerikan yöntemidir. (Since Predator Came 380) 

Yabanc› olan Weisman'›n aksine, K›z›l-
yüz bu ›ss›z arazinin as›l sahibidir. Onun varl›¤› "hiç
kimsenin topra¤›" Bat›n›n ›ss›z arazisi fikrini tan›mlar.
Özellikle Yahudi-Hristiyan kökenli di¤er insanlar›n
sembolik ve kutsal düzenlerinde "çorak" olarak belirti-
len "›ss›z arazi" bu yerlerde yaflayan insanlar taraf›n-
dan her zaman yeten, sonsuz yiyecek ve kimlik sa¤la-
yan olma özelli¤inden baflka hiçbir fleyle özdefllefltiril-
memifltir. Hatta bu iliflki ‹ncil gibi geçmiflte olmufl bit-
mifl an›lara da dayanmaz. Sonoran çölü boyunca atala-
r›n›n izledi¤i yolu kullanarak seyahat eden O'odham,
Comcaac ve Yoeme halklar› için çölün verimlili¤in ha-
la geçerli oldu¤u gerçe¤i yak›n zaman (30 Mart 2000)
önce New York Times'in haz›rlad›¤› bir raporda göz
önüne serilmifltir. Times "Onlar›n kalbi çölde bulduk-
lar›yla çarp›yor." diye yazm›flt›r. Çölde bulduklar›
Amerikan Yerlilerinin en önemli ölüm nedeni fleker
hastal›¤›n›n yay›lmas›n› önlemesinin yan›nda "efsane-
lerin, kutsal törenlerin ve kimli¤in anahtar›" olan, "ge-
liflme" ve "ilerleme" atalar›n› yurtlar›ndan söküp atma-
dan önce binlerce y›l boyunca yaflamalar›n› sa¤layan
çöldeki do¤al besinlerdir. (NYT, 30.3.2000, B1) Bu ör-
nekte bir daha görüyoruz ki toprak ve K›z›lderili ara-
s›ndaki sevgiden ve sempatiden öte iliflki bir kimlik
iliflkisidir.

Ancak "Colorado" eyaletinin kendine
has kültürel önemi Birleflik Devletler temsilciler mec-
lisinin "K›z›l Ulus"un "kutsal bölgeleri" hakk›nda ya-
y›nlad›¤› çok say›da aç›klamayla dejenere edilmifltir.
Örne¤in, Thedore Roosevelt 1901 y›l› yay›nlanan The
Strenuous Life (Yorucu Yaflam) adl› eserinde flöyle
demektedir: 
Ulusal tarihimiz tabii ki bir yay›lma tarihi olarak yaz›lmak-
tad›r... Barbarlar kaçar veya ele geçirilir Onlar›n geri çekil-
mesi veya ele geçirilmesinden sonra bar›fl›n tesis edilmesi
savaflma içgüdüsünü kaybetmemifl kudretli medeni ›rklar›n
gücüne ba¤l›d›r. Yay›lan medeniyet barbar halklar›n hü-
kümranl›k sürdü¤ü k›z›l çorakl›klara yavafl da olsa bar›fl ge-
lir. (Drimon al›nt›s› 232)

Atlantik'in her iki yan›ndaki seyircinin de
Hitler'in Avrupa'da yaflayan Yahudileri "bit gibi" eze-

al›nm›fl ve bask›n bir yere konmufltur. Sürekli d›flla-
nan kimlik Weisman karakteriyle etkileyen kimli¤e
dönüflmüfltür. Arazinin ve topra¤›n karfl› karfl›ya ol-
du¤u iki yar› çapl› bir Manes diyalekti¤ine yakalan-
m›flt›r. Weisman'›n yard›mc› kahraman› ve de¤iflen
egosu K›z›lyüz için topra¤›n mecazi veya simgesel bir
anlam› yoktur. Toprak ezelden beri Yerli kimli¤i ile il-
gilidir. Laguna Pueblo/Sioux elefltirmeni ve yazar›
Paula Gunn Allen bu iliflkiyi "kimlikten çok sempati"
olarak tan›mlar. Allen'e göre toprak yaflam›n kayna¤›
veya üstünde "olaylar›n yafland›¤›" bir mekan de¤il-
dir, "Öteki" de¤ildir, ancak benli¤in ayr›lmaz bir par-
ças›d›r. (Nelson al›nt›s› 1)

Wend Kassens'in "Weisman ve K›z›l-
yüz"ün k›sa öyküsü hakk›nda yazd›¤› elefltirisinde be-
lirtti¤i gibi "mekan t›pk› eylem gibi bir fanteziler küre-
sidir" (83), ve bunun sonucunda oyunun mekan› hak-
k›nda bir dizi yarat›c› uyum ortaya ç›kar. Ben, Martin
Kogel'in mekan›n "kendini sürekli yeniledi¤i" (48) id-
dias›na karfl› ç›karken, böylesi bir ç›kar›m› destekleyen
verilerin metinde olmad›¤›ndan yola ç›kt›m. Tabo-
ri'nin "Yahudi Western"indeki mekan yorumuna yeni
bir oyun unsuru katan elefltirmenlere kat›l›yorum. Ta-
bori oyunun mekan›n› "Rocky Da¤lar›nda bak›r renkli
bir ova, tamamen bozk›r." (55) cümlesiyle tan›mlar.
Yazar›n oyunun mekan› üstüne ilk söyledi¤i "Kayal›k
Da¤lar›nda seyir yeri"dir (WuR 19). Hans Peter Bayer-
dörfer'in oyunun Almanca bas›lan iki dilli ilk bas›m›n-
da "Çorak, kesinlikle bir çöl" (3) tan›mlamas›n› kulla-
n›r. Böylece ortaya ç›kan Ella Shohat'›n Western türü-
nün karakteri tan›mlamas› ortaya ç›kar:
Toprak bofl ve bakirdir. Ayn› zamanda "Vaat Edilmifl
Topraklar", "Yeni Conaan"14 ve "Tanr›'n›n Topra¤›" gi-
bi ‹ncil simgeleri kaz›nm›flt›r. ‹kili bölümleme kötü ço-
rakl›¤› güzel bahçenin karfl›s›na koyar, çorakl›k bahçe-
nin karfl›s›nda geri çekilir [...] kuru, çöl arazisi oyunu
büyütülmeye uygun fanteziler için bofl bir sahneyle
dekore eder. (116)

Mekan› "Western" türünün önemli bir
unsuru olarak kabul eden ve insan yaflamayan çorak
alanlar› bu türün baflar›s›n›n merkezine koyan Martin
Kagel bu tür için günümüzde en uygun mekan›n Ari-
zona Eyaleti oldu¤unu belirtir ve oyunun "gerçekten
[...] hiç kimsenin olmayan topraklar"da (47) geçti¤ini
sonucuna var›r. Bugünkü Arizona Eyaleti asl›nda Pu-
eblo, Navaho ve Hopi kabilelerinin geçmiflte yaflad›¤›
yerdir. Bu kabilelerin insanlar› için "Bat›" hiçbir flekil-
de "kimsenin olmayan toprak" de¤ildir. Ancak, K›z›l-

yüz karakteriyle canland›r›lan K›z›lderili kendini
"Cherokee fleflerinin" (85) 15 soyundan gelen biri olarak
tan›t›r. 1830 K›z›lderili Göç Anlaflmas›yla Birleflik Dev-
letler hükümeti 17.000 Cherokee K›z›lderili'sini kendi
bölgelerinden 1500 mil 16 güneye, o günden beri Trail
of Tears (Gözyafllar›n›n Sürüklenmesi) olarak bilinen
ölüm yürüyüflüne zorlama hakk›n› elde etmiflti. Bu
›rkç› hareket onlar› en bat›ya, bugünkü Oklahoma
Eyaletine kadar sürükledi. Hatta bir Alman elefltirmen
yer de¤ifltirmenin yüzlerce mil daha bat›ya "Kaliforni-
ya çölüne" (Razumovsky, FAZ) kadar ulaflt›¤›n› söy-
ler. E¤er durum böyle ise K›z›lderili "Cherokee" kendi-
ni as›l topra¤›ndan yaklafl›k 5000 mil17 uzakta bulur.
Jürgen Becker co¤rafi konumu "66. karayolunda... her
hangi bir Ölüm Vadisi'nde, Yeni Dünyan›n güneyin-
de, K›z›lderili ülkesinde " (10) olarak tan›mlar.Bu ta-
n›m en az di¤er tan›mlar kadar "Amerikan K›z›lderili-
leri" ve Avrupal› / Avrupa - Amerikal›n›n Bat› co¤raf-
yas› anlay›fllar› aras›ndaki uçurumu ortaya koyar.
Amerikal› K›z›lderili'ye göre "irgendein" veya Ölüm
Vadisi kadar eski gibi bir fley olmad›¤› gibi "eski K›z›l-
derili ülkesi" diye bir fley de yoktur. "K›z›lderili ülkesi"
terimi sadece "Birleflik Devletler" s›n›rlar› dahilinde
kalan bölgeyi de¤il ayr›ca bugünkü "Kanada" topra¤›-
n› da kapsar. Daha do¤rusu "Turtle Island" ad›yla bili-
nen bu bölge, Amerika Yerlisinin gözünde dünyan›n
bafllad›¤›, ancak bitmedi¤i yerdir. 

Poul Kruntorad ve Jack Zipes'in metinde
göze çarpan Albuquerque ve Santa Fe flehirlerden ha-
reketle New Mexico olarak bilinen bölge üstüne birbi-
rine benzer görüfllere sahiptirler. Her iki flehirde bu-
günkü New Mexico s›n›rlar› içinde kal›r. Ancak Tabo-
ri karakterlerin karfl›laflt›¤› yeri ne oyunda ne de k›sa
öyküde aç›klamaz. Hatta orijinal ‹ngilizce bas›m› "We-
isman and Copperface"de veya Almanca "Weisman
und Rotgesicht: Ein Judischer Western"de karfl›lafl-
man›n dünyan›n neresinde, hangi çölde gerçekleflti¤i
okuyucunun veya seyircinin imgelemine b›rak›lm›flt›r.
Çölde ‹ncil'e ve "s›n›r" kavram›na dayal› benzetmeler-
le yarat›lan gerilim Western türünün merkezi ve belir-
leyen unsuru "genifl, ›ss›z çorakl›k" veya sahipsiz top-
raklar mitine elefltirel bir yaklafl›m getirmek için bi-
linçli bir abartma olarak görülebilir. 

O halde, Becker'in öne sürdü¤ü gibi, Ar-
nold Weisman 66. karayolunda (genellikle "Ana Yol"
olarak bilinir) bir yerde Tabori'nin yazd›¤› oyunda
co¤rafi belirsizli¤i getirdi¤i mekan›n oynak ruhunda
kaybolmufltur. Weisman belki de kuzeyde Albuquer-
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rek yok etmek istedi¤ini bildi¤ine eminiz, ancak Tabo-
ri'nin seyircisi büyük olas›l›kla Albay Chevington'un
gerçeklefltirdi¤i yerli çocuk katliam›n›n "sirke bittir"
iddias›na dayal› oldu¤unu hat›rlamayacakt›r. Bu iddia
asl›nda yerli çocuk cinayetlerini "sirke bit olur" ifade-
siyle hakl› göstermeye çal›flan Kaliforniya K›z›lderili
Katili H.L. Hall taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Colorado
bölgesi bu bak›mdan oldukça önemli bir yere sahiptir.
O zaman, K›z›lyüz için arazi, geçmiflin kutsall›¤›n›n,
katliamlar›n ve depresyonun yafland›¤› yerdir. Poul
Celan "Todesfuge" adl› eserinin etkisiyle arazinin öne-
mini asla unutmayan Tabori, K›z›lyüz'e Yahudi soyk›-
r›m tarihinin en istenmeyen ve en fazla al›nt›lanan di-
zelerini atfetmifltir, "Mezar kaz›yoruz burada/ ‹çinde-
kinin havaya ihtiyac› olmayacak orada" (Celan 37). K›-
z›lyüz'e göre "Vatan›m mezarda; mezar da yatmak için
çok dar" (84). Burada Tabori'nin ac›lar› hiç kimse tek
bafl›na sahiplenemez fikri en belirgin ve en parlak biçi-
miyle hayk›r›lm›flt›r.

Amerikan "çöl" bölgelerinin özelliklerini
‹ncil'deki mekanlardan ay›ramayan araflt›rmac›lar bu-
gün hala varl›¤›n› sürdüren Amerikan K›z›lderili kül-
türünün yok edilmesi üstünde durdular. 1994 y›l›nda
"The Contemporary Fascinating for Things Jewish
(Yahudi fieylerin Modern Enteranl›¤›)" adl› eserinde
Jack Zipes Weisman ve K›z›lyüz için flöyle demekte-
dir:
Tabori'nin flamatayla kar›fl›k sundu¤u çözüm ciddiyetle ele
al›nmal›d›r. Dile dayal› çat›flma her iki taraf›n da ne oldu¤u-
nun ve tart›flman›n ne kadar saçma oldu¤unun anlafl›lmas›-
n› sa¤lar. fiamata göçerlerin ço¤unluk kültürünü sorgula-
ma ve kimlik de¤ifltirme arac› olur, böylece farkl› gruplar
aras›nda anlaflma sa¤lan›r. (36)

Sonunda, ço¤unluk kültürüne meydan
okuyabilen bir "an›lar dayan›flmas›n›n" beslenmesi
bir birine benzer durumlar yaflayan "az›nl›k" grupla-
r›n amac› olmal›d›r, ancak Bat›'n›n çorak co¤rafyas›-
n›n kültürel ve tarihsel olarak yanl›fl anlafl›lmas› ve
bu topraklar ile ‹lk Uluslar›n halklar› aras›nda bir ilifl-
ki kurulmas› çat›flan kimliklerin birbirleri içinde eri-
mesinden yola ç›kan Zipes'in ç›kar›m›n› zedeler. Zi-
pes'e göre:
Oyundaki çat›flma bir çok benzerlikler kurulabilir. Birleflik
Devletler'de Yahudiler veya Siyahlar, siyahlar veya Koreli-
ler, Almanya'da Türkler ve Yahudiler, Orta Do¤u'da Arap-
lar ve Yahudiler. (Things Jewish 36)

Aç›kça, her bir "öteki" di¤er "öteki" ile
benzer bir iliflkiyi paylafl›r, ancak Zipes'in ç›kar›m›nda
bir çok defo vard›r. Al›nt›da ilk sözü edilen Yahudiler
ve Siyahlar aras›ndaki iliflkide, fliddete dayal› ele ge-
çirme ve Amerikan K›z›lderili/Göçmen "tart›flmas›-
n›n" temelini oluflturan topraklar›n gasp edilmesi yok-
tur. T›pk› Yahudiler ve Koreliler gibi Yahudiler ve Si-
yahlar ister köle ister göçmen olsun "öteki" olarak tan›-
t›ld›klar› yerlerde ›rk, kültür, ekonomik ve sosyal alan-
larda eflitlik mücadelesi verirler. Alman/Türk mesele-
sinde ise "az›nl›k grup”, "yabanc› unsur" biçimindedir
veya Almanlar›n düflünüflüne göre "misafir iflçi"dir.
Bu mücadelelerin hiçbiri resmi yönetimle maddeleri
ba¤›ms›zl›¤› "dünya gücü" olarak uluslararas› plat-
formda tan›nmayan yasa d›fl› bir devlet taraf›ndan be-
lirlenmifl bir anlaflma yapmay› içermez. 

Al›nt›larda ad› geçen uluslardan sadece
Orta Do¤u'daki Yahudi ve Arap mücadelesi ile Weis-
man ve K›z›lyüz aras›nda bir benzerlik kurulabilir.
Wolitz'in belirtti¤i gibi metin ayr›ca "alegorik bir oku-
ma ile emperyalist güçlerin her an geri alabilece¤i bir
toprak için karfl› karfl›ya gelen ‹srail-Filistin iliflkisi ola-
rak da ele al›nabilir." (166). Alegorik olarak belki de
do¤ru olan bu yaklafl›mdaki problem oyunun mekan›-
n›n ve arazinin hem edebi hem de tarihsel aç›dan Ku-
zey Amerika'da olmas›d›r. K›z›lderili/Göçmen çat›fl-
mas›n›n geçti¤i bölgelerde yerleflmecilerin yapt›¤› bas-
k›lar hala sürmektedir. Amerikan Yerli araflt›rmac›lar›-
n›n yapt›¤› araflt›rmalarla ortaya koyduklar› gibi kül-
türel ve fiziksel soyk›r›m günümüzde hala yerli halka
uygulanmaktad›r. 

Amerikan Yerli bak›fl aç›s›na göre Weis-
man ve K›z›lyüz çat›flmas› ve iki uçlu ironilerin merke-
zinde bunlar yatmaktad›r. Kültürel olarak flifrelenmifl
ve bir çok gizli anlam bar›nd›ran kendine özgü co¤raf-
ya kolayca katliam yap›lm›fl bir yerle özdefllefltirilebi-
lir. Çünkü mekan›n kendisi oldukça belirsizdir: hem
(hala) kutsald›r hem de (hala) küfredilir. E¤er alegorik
veya metaforik olarak Amerikan K›z›lderilileri ve Ya-
hudiler aras›ndaki iliflkiye benzer bir iliflki bulunmak
isteniyorsa, insanl›k tarihi ve yan›nda günümüzde
uluslararas› iliflkiler incelenmelidir. Hitler savafl› kay-
betti ve sonuç olarak Yahudi kay›plar› için verilen sa-
vafl tazminatlar›n›n yard›m›yla ‹srail Devleti kuruldu.
Bununla birlikte, Birleflik Devletler hükümeti ‹srail'e
yard›m etmenin yan›nda Avrupa Yahudileri'ne de
yard›m etmeye çal›fl›yor bile olsa yerli halktan ele ge-
çirilen arazilere Yahudi göçmenlerin yerleflmesine izin

vererek K›z›lderililere karfl› sürdürdü¤ü savafl› kazan-
d›. 19 Bu benzetmelerle bir rejimin yok olmas›na neden
olan soyk›r›m ve bir baflkas›n›n kurulufl ilkesi, varl›¤›-
n›n ön koflulu olan soyk›r›m aras›ndaki önemli fark or-
tadan kald›r›l›r.

Dahas›, bütünüyle soyut düzeyde, Ya-
hudi-Amerikan gelene¤inin yaratmaya çal›flt›¤›
gruplar aras› "dayan›flma" Yahudi-H›ristiyan bak›fl
aç›s›ndan kaynaklanan Birleflik Devletler olarak tan›-
nan s›n›rlar dahilinde kendilerine ait özel co¤rafyada
kendi hallerinde yaflayan ister "kabileler aras› K›z›l-
derili" toplulu¤u veya heterojen bireysel topluluk ol-
sun Amerikan Yerlilerinin dünya görüflüne sayg›
duymayan ve pek az bilgi sahip olan bu tek tarafl› gi-
riflim taraf›ndan yok edilir.

"Çat›flma Noktas›" adl› yedinci sahnedeki
söze dayal› düellodan bile önce Weisman, K›z›lyüz'e
bir çok elefltirmenin ortak düflüncesi olan "en fazla fle-
hit vermifl az›nl›¤›n savafl›" ve "Bat›y› kazanmak" s›ra-
s›nda verdikleri kay›plar karfl›s›nda komik bir tav›rla
"iyi bir izlenim" yaratmak için her yolu denemifltir.
Oyunda, içsel ölümüne kat›larak ve katliamdaki pay›
oldu¤unu kabul ederek Weisman "borcunu ödeme-
ye/borcunu azaltmaya" veya günahlar› için af dileme
niyetindedir (WuR 22). Öyküde, "Beyazadam›n" kur-
ban›n flart koflmad›¤› "kendi cezas›n› verme" ve kendi
dönemindeki günahlar için "af dileme" yöntemi ön
plana ç›kar: Burada, Weisman "sonunda flartlar›n› ken-
disinin belirledi¤i bir ödeme yöntemi buldu" (SoB 83).
"Beyazadam"›n yerine Yahudi göçmen Weisman'› kul-
lanarak Tabori'nin rolleri de¤ifltirdi¤ini kabul edersek,
o zaman bu senaryoda diyetin bedelini kurban de¤il
sald›rgan belirler.

Darmada¤›n ç›plak çorak arazi "New
Eden"de 20, cennette kaybolmufl Weisman, K›z›lyüz'e
"Baflka bir fley kald› m›? Daha ne istiyorsunuz" diye so-
rar, K›z›lyüz'ün yan›t› "Hepsini" (80) olur. K›z›lyüz ke-
disine sunulan medeniyetle dalga geçer. Weisman'›n
alpaka kumafl› elbisesi, cebindeki para (befl dolar) We-
isman'›n dünyevi varl›¤›d›r. Bir sonraki sahnede Weis-
man'›n iste¤i "Bana gerçekten de¤erli bir fley verin."
(81). Mongol Ruthie oyunda K›z›lyüz'ün elde etti¤idir,
k›sa öyküde ise Weisman'›n kar›s›ndan arta kalan bir
çanta dolusu küldür. 

K›z›lderili'ye göre tek gerçek çözüm olan
topra¤a dönüfl bir espridir. Bu asl›nda yerli inanc›na

göre "hepsi" anlam›ndad›r. E¤er toprak bu kadar de-
¤ersizse, Beyazadam onu neden terk etmek istemez.
Sosyal yap› de¤il de e¤er sadece fiziksel çevre kimli¤i
tan›ml›yor ve geçerli k›l›yorsa, o zaman o bölgenin in-
sanlar›n›n topra¤›n› almak, Amerikan yerlilerinde ol-
du¤u gibi, kimliklerini s›y›r›p almak demektir. Alpaka
kumafl ve Yahudi ismi tüm bir k›tan›n ve yaflam biçi-
minin çok az›n› simgeler. 

Ayn› zamanda, D. H. Lawrence'›n Studi-
es in Classic American Literature (Klasik Amerikan
Edebiyat› ‹ncelemesi) adl› eserinde öne sürdü¤ü tezi
kabul edecek olursak:
‹lk gelenler ve onlar›n çocuklar› buraya asla özgürlük müca-
delesi için gelmediler, kaçmak için geldiler. Onlar› gelmeye
iten buydu. Kaçmak. Her fleyden. Bu nedenle insanlar Ame-
rika'ya geldiler ve hala gelmeye devam ediyorlar. fiimdile-
rinden ve geçmifllerinden kaçmak için. (3)

Böylece Weisman/Beyazadam'›n topra¤›
neden terk etmek istemedi¤i ortaya ç›kar. Sorunun
özünde yaflanacak bir yer de¤il, yeni ve benzersiz bir
Amerika kimli¤i vard›r. Bu ba¤lamda Lawrence'nin
belirtti¤i gibi:
Gerçekten gitmek yerine Cooper'›n 21 s›kça yapt›¤› gibi At-
lantik okyanusunun öte yan›na dürbünün tersinden bakt›-
¤›n›z zaman Amerika'y› tutkuyla sevmek belki de daha ko-
layd›r. Gerçekten Amerika'da oldu¤unuzda ise Amerika
yaralar, çünkü Beyaz benli¤in üstünde güçlü bir yok edici
etkisi yarat›r. Oran›n s›r›t›k, sevimsiz yerli fleytanlar, hat-
ta Eumenides 22 benzeri hayaletleri beyazl›ktan ar›nmaya
zorlarlar. Amerika'n›n bar›nd›rd›¤› gizil fliddet ve direnç
rahats›z eder. (51)

Cooper'›n Last of the Mohicans roman›
gibi, Weisman ve K›z›lyüz "bir yar›s›n› di¤er yar›s›yla
karfl›laflt›ran bölünmüfl beyaz adam›n" (Lawrance 62)
masal›d›r. Bu durum Beyazadam/Weisman'a gerçek-
ten de tam uymaktad›r. K›z›lyüz neredeyse Weis-
man'›n Amerikan çoklu kültüründe yanl›fl yer edinmifl
kimli¤inin traji-komik öyküsünü desteklemek için
kullan›lan bir aksesuard›r. Vine Deloria sineman›n
Yerli Amerikal› imgelerini tart›flt›¤› yaz›s›nda flöyle
demektedir:

Tüm çat›flan K›z›lderili imgelerinin al-
t›nda sadece bir gerçek yatar. Beyaz adam, yaban-
c› oldu¤unu, Kuzey Amerika'n›n K›z›lderililerin
oldu¤unu bilir ve asla K›z›lderili imgesini serbest
b›rakmaz. Çünkü asla gerçekten sahip olmad›¤›
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yoluyla yerleflimci ideallerinin destekçisi olan Yahu-
di alt grubunun" (Wolitz 268) durumunu irdeler. Wo-
litz'e göre:
Efendi-köle iliflkisinin her iki taraf›nda da bulunabilecek
bir yere yerlefltirilen Yahudi karakteriyle Tabori, Yahudi-
lerin sürekli kurban eden olmad›klar›n›, durumlar›n›n de-
¤iflime aç›k oldu¤unu gösterir". (167)

Avrupal› elefltirmenler, Amerikan de¤i-
miyle "k›z›l" rengin genifl yelpazeye yay›lm›fl küçük
farkl›l›klar›n› hesaba katmad›klar› için oyunun kültü-
rel yönünü büyük ço¤unlukla yakalayamam›fllard›r.
Tabori'nin zekice kulland›¤› renk mecazlar›n› aç›kça
yanl›fl yorumlayan Wend Kassens'in oyunun ve öy-
künün bafl›nda Weisman'a pusu kuran "Avc›" tipini-
nin "K›z›lderili" "alt grubu" oldu¤unu san›r, hatta
Weisman'›n iki defa ayn› vahfli "K›z›lderili" (83) tara-
f›ndan kurban edildi¤ini ileri sürer. Böylesi bir hata-
ya ancak Tabori'nin "kat›ks›z kültür" (SoB 68) aç›kla-
mas›n› bir "k›z›l boyun" ("sadece boynu k›z›l de¤il")
ve bir "k›z›l el"den (kaba bir k›z›l el", SoB, 59) daha
fazlas› biçiminde yorumlamakla düflülebilir. Her iki
dili de bilen Amerikal› okuyucu için tersine ironi
aç›kt›r: Hükmeden varl›¤› temsil eden ve suçun ifllen-
di¤i sahneden hemen kaçan "Avc›" k›z›l elli bir k›z›l
boyun24 h›rs›zd›r, asla "K›z›lderili" veya "K›z›lyüz"
de¤ildir. K›rm›z› flapkas› ve ceketi Amerikan çoklu
kültür yap›s› üstüne kurulu, renklere dayal› komik
oyunlardan al›nm›fl, kan›n›n rengi k›rm›z› olan bir
Amerikan k›rm›z› boyunudur.

Ancak Amerikan kimlik politikas› eleflti-
risi ve Amerikan "beyaz" etnik kimli¤inin imtiyazlar›
oyunun ad›ndaki Weisman ve K›z›lyüz isimlerinde
sergilenir. Wolitz'e göre, insan ›rk›n›n isimleri "adam"
ve "Gesicht" metne ve insanl›¤a renge dayal› bir s›fat
kazand›r›r, "oyunun özünde yatan" beyaz ve k›z›ld›r
(153). Wolitz'in irdeledi¤i gibi "‹sme dayal› olma" "se-
yirciye oyunun amac›na do¤ru kap›lar açan çok genifl
bir yelpazede metinler aras› an›flt›rma ve z›tl›klar› bir
araya toplama stratejisi sunar" (157). Bu ba¤lant›larda
göze çarpan Yahudi Weisman'a yüklenen insan kimli-
¤ine karfl›l›k K›z›lderili'nin sadece bir yüz atfedilmesi-
dir. K›z›lyüz Hollywood film setinden bir bina dekoru
ve Amerikan icad› bir imajd›r.

Tabori oyunda k›z›lyüz folkloruna do-
kundurmalar kullansa bile, ayn› zamanda bu folklo-
ru s›k› bir biçimde elefltirir. "K›z›lyüz'ü" canland›ran
oyuncunun gerçekte Yahudi olabilece¤i hem ‹ngiliz-

ce metinde (copperface) hen de Almanca metinde
(Rogesicht) en baflta ima edilir. E¤er karakter "K›z›l-
derili"ye uygun olarak tasarlanmad›ysa, büyük olas›-
l›kla K›z›lderili/K›z›lyüz Derisi K›z›l/Rothaut ad›n›
alacakt›r. Amerikal› okuyucu, "Coppertone"un 25 cildi
bronzlaflt›ran bir kozmetik ürün oldu¤unu hat›rla-
makta zorlanmayacakt›r, böylece bu ürün oyunun
eyleminde merkezi bir görev üstlenecektir. Albuqu-
erque'ye gelen K›z›lyüz gece kalmak için bir oda arar,
kasabadaki tüm otellerin Yahudi basketbol oyuncula-
r› için ayr›lm›fl oldu¤unu ö¤renir. 26 Yahudi taksi flo-
förüyle didiflirken, K›z›lyüz kendini "Coppertone"
kullanarak "K›z›lderili" görünümüne bürünür, böyle-
ce bölge YMCA'da 27 kasaban›n "k›z›l köy" olarak bi-
linen bölgesinde bir "s›çan deli¤inde" pis ve sarhofl
"derisi k›z›l "K›z›lderili" ile geceyi geçirir. Bu nokta-
da, Weisman K›z›lyüz'ün uzun zamand›r K›z›lderili
rolü oynamaktan kendisinin "k›z›l m›, beyaz m› yok-
sa mavi mi" (WuR 22) oldu¤una kesin karar vereme-
mifl bir Yahudi oyuncu olabilece¤inden flüphelenir.
‹kili ve üçlü ironiler iki dilli yaz›lm›fl metni okurken
daha da belirginleflir: "mavi" olmak Almanca'da "sar-
hofl" olmak demektir. Böylece, "sarhofl K›z›lderili" ti-
pi can s›k›c› Yahudi tipiyle birlefltirilir. "Blau (mavi)"
‹ngilizce'ye "blue (mavi)" olarak çevrilince K›z›lyüz
Amerikan kimlik politikas› oyunlar›yla art›k "k›z›l,
beyaz veya mavi" renklerinden hangisi oldu¤unu bil-
medi¤ini ima eder. Tabii ki bu durum seyirciye kim-
lik sorununun K›z›l, Beyaz ve Yahudi aras›ndaki far-
k›n belirsizleflti¤i bir parodiden kaynakland›¤›n› dü-
flündürür.

Oyun boyunca K›z›lyüz'ün konuflmalar›
hem K›z›lderililere hem de Yahudilere karfl› afla¤›la-
y›c›l›k ve kabal›k içermektedir. Böylece, K›z›lyüz'ün
kendinden nefret eden bir Yahudi oyuncu mu yoksa
protestocu beyaz yüzlü bir K›z›lderili mi oldu¤u oyu-
nun son an›na kadar aç›kl›k kazanmaz. Olay örgü-
sündeki çözülmesi gereken en önemli K›z›lyüz prob-
lemi, "k›z›l boku" bedeninden ç›kartmas›d›r. Ürünü
kullanan her Amerikal›n›n bildi¤i gibi ne k›rm›z›, ne
beyaz, ne de Yahudi ça¤r›fl›m› yapan bir renk olufltu-
rur, iflin tuhaf› elde edilen renk Orwell 28 tarz› bir iro-
ni içeren portakal rengidir. Böylece K›z›lyüz karakte-
ri, Weisman'›n dördüncü sahnede söyledi¤i gibi "Al-
buquerque Blues","Derinin alt›nda bütün insanlar
eflittir." (65) gibi "herkesin ayn› oldu¤u" çoklu kültür
insan›n› yaratan "belirlenmifl kader" z›rval›¤›n› ger-
çeklefltirmek için arazinin çehresinden her çeflit otan-
tik etnik izini silen, bu bir tür "yok etme kremini"

otoriteyi zekice bir hile ile kapt›raca¤›n› san›r.
(Battalie'den, xxi)

Tabori'nin oyunu ayn› zamanda K›z›lde-
rili folkloru sahneye tafl›r ve dalga geçer, böylece
"New Eden"de benzersiz bir Amerika aray›fl›n›n man-
t›ks›zl›¤›n› sergiler. "K›z›lderili" kimli¤ine ait imge ve
örnekleri istimlak eden Karl May'den Carlos Castane-
da'ya kadar bir çok Avrupa ve Amerika edebi eserin-
de oldu¤u gibi Weisman ve K›z›lyüz K›z›lderili imge-
lerini ve K›z›lderili hikayelerini "Bat› Nas›l Yok Oldu"
serisine yeni bir bölüm eklemek için kullan›r. 

K›z›l, Beyaz ve Yahudi:
Amerikan Çoklu Kültüründe K›z›lyüz Folkloru

Tabori 1990 y›l›nda Ursula Voss ve Peter von Becker
ile Weisman ve K›z›lyüz üstüne yapt›¤› görüflmede
Weisman ve K›z›lyüz karakterlerinin gerçekte kurban
edilmifl iki toplumu temsil etmek için yarat›ld›¤›n›
aç›klad›. Her ikisi de "d›fllanm›fl" ve kurban edilmifl
olan Yahudi ve K›z›lderili ne yaz›k ki karfl› karfl›ya gel-
mifller. Weisman ve K›z›lyüz ayn› zamanda "birbiriyle
savaflan iki adamd›r... ancak bir birleriyle savaflan her-
kes olabilirler" (Solche Begegnungen 17). Weisman ve
K›z›lyüz, o zaman, Amerika'da "yabanc›" "öteki" varl›-
¤› (ve hayali yoklu¤u) karfl›s›nda göçmen erke¤in ken-
disini tan›mlama mücadelesini anlat›r. Yaflamak için
öldürmek veya "kendini yaratan adam" olarak efsane-
leflip yaflamak için ölmek ikilemiyle karfl›lafl›r.

Di¤er taraftan Weisman ve K›z›lyüz
"Avrupa'n›n fiziksel ve ruhsal 'öteki' anlay›fl›yla birlefl-
tirerek kendi d›fllanm›fll›klar›n› Amerika yerlilerine
yans›tan" (Shohat 240) "karikatürlefltirilmifl" Yahudi-
K›z›lderili kimli¤inin yüz y›ll›k gelene¤inde Yahudi
göçmenler taraf›ndan kullan›lan k›z›lyüz folkloruna
tam bir örnektir. Burada "'K›z›lderili' kavram›, bir etik
kimli¤in bir baflkas› yoluyla yap›lanmas›n›n politik
benzetmesi biçiminde kullan›l›r" (Shohat 241). Ancak
Wolitz'in ifade etti¤i gibi ayn› zamanda "kesinlikle
Amerikan ›rkç›l›¤›n›n bir elefltirisidir" (167).

"Tabori and the Jewish Question (Tabori
ve Yahudi Sorunu)" adl› makalesinde kurban edilen
toplumlar› temsil eden uzlaflan ve tart›flan bireysel ka-
rakterlerin örneklemesini konu eden Jack Zipes, Tabo-
ri "hiçbir toplulu¤a veya nedene parmak basmaktan"
çok uzakt›r demektedir.

[Tabori} kimlik terci¤inde özgür iradeyi
engelleyen ve belirlenmifl rolleri ve kal›plaflm›fl tipleri
dayatan durumlar› kavramaya çal›fl›r. Dahas›, asl›nda
[Tabori] Yahudi problemiyle ilgilenmez. Genelde ›rk-
ç›l›¤›n, bask›n›n ve sömürünün artmas›na neden olan
di¤er sosyo-politik sorunlara de¤inir. [Tabori] oyun-
da tats›z durumlara yer verir ve oyunuyla ezilmifl
gruplar›n durumlar›yla Yahudi sorunuyla aras›nda
ba¤lant› kurar. (103)

Michael Ronin Blackface, White Noise:
Jewish Immigrants in the Hollywood Melting Pot
(Siyahyüz, Beyaz Gürültü: Hollywood Erime Kaza-
n›nda Yahudi Göçmenler) adl› kitab›nda "kültürel is-
te¤e yap›sal hakimiyet katarak" (12) Avrupal›n›n
Amerikal›ya dönüflmesini sa¤layan Amerikan kimlik
yap›s›n›n ifllevi ›rkç›l›¤›n maskelenmesini tart›fl›r. Ya-
hudi göçmenlerin durumuna özel bir ilgi duyan Ronin
"Yahudi karfl›tlar› Avrupa'da Yahudilere ›rkç›l›k uy-
gulad› [...] Avrupal› göçmenler Birleflik Devletler'e ye-
ni icat edilmifl bir ›rk›n bayra¤› alt›ns girmek için geli-
yorlard›: Beyazlar." (12) Ronin'in görüflüne göre, si-
yahyüz folkloru Yahudiler için "Amerikan kimlik bel-
gesi elde etmenin" (Ronin 17) bir yoluydu. Folklor ›rk
ve etnik grup aras›ndaki fark› kald›rmaktan uzak, an-
cak bununla birlikte.... vurgulayan çoklu kültürün"
önemli bir "unsuru" (Ronin 56) oldu. Ronin'in incele-
mesine göre, hem siyah hem de K›z›lderili folkloru
Amerikan kimlik yap›s›nda beyazlar›n ayr›cal›¤›na
iflaret ediyordu.

Siyahyüz ve s›n›r mitleri insanlar›n der-
lerinin rengi üzerine kurulmufltur. Ayr›ca her iki mit
de beyazlar›n K›z›lderili ve siyah kültüründen al›n-
m›fl yeni bir kimlik yaratarak Eski Dünya kimli¤ini
terk etmeleri için önemli bir ad›md›r. (26)

K›z›lyüz folklorunu de¤iflim arac› olarak
kullan›rken bile, Weisman ve K›z›lyüz Yahudi-K›z›l-
derili iliflkisinin "karikatürleflmifl" gelene¤inin saçma-
l›¤›n› ve us d›fl› oldu¤unu gösterir. Yahudi Amerikan
kimli¤inin kendini sorgulamas›n› sa¤lar. Wolitz'in
Eddi Cantor'un 23 Whoopie! incelemesinde çizdi¤i
paralelliklerden hareketle Weisman ve K›z›lyüz de
ayn› flekilde "K›z›lderili olmadan perdede iki Yahu-
di'nin karfl›laflmas›na asla izin vermeyen, kendi ben-
li¤inden nefret eden ve korkan sineman›n Yahudi pa-
ra babalar›n›n" (Wolitz 164) bir elefltirisi olarak görü-
lebilir. Bu noktada Tabori "bask›n kültüre kat›larak
hükmeden bir statü kazanmay› uman ve Holyywood
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sadece bedeninden de¤il araziden de ç›karmaya
çal›flmaktad›r. Yahudi Western'i yap›s›nda ise bu
önermenin yüzle ilgili bir de¤eri yans›tmas› çok zor-
dur ve Tabori'nin niyetinin tam tersi oldu¤u
düflünülür: K›saca ad›n› koymak gerekirse, herkes
özünde ayn› de¤ildir. Ancak "çok kültür düflüncesi"
bu fikri kabul eden bütün erkek, kad›n ve çocuklar›
›rk›, derisinin rengi, dini ve inanc›n› hesaba kat-
madan yönetecektir. Israel Zangwill "Melting Pot
(Erime Kazan›)" adl› yaz›s›nda bu durumu
"Amerika'n›n tanr›s› cad› kazan›d›r, Avrupa ›rk›n›n
eridi¤i ve yeni bir biçim ald›¤› kocaman bir erime
kazan›... Bu tanr›d›r Amerika'y› yaratan" (33) diyerek
en güzel biçimde aç›klam›flt›r.

Yale Üniversitesi Yay›nlar› aras›ndan
k›sa süre önce ç›kan eserinde Philip Deloria Yeni
Dünya kimlik yap›s›yla iliflkili olarak "Oynanan K›z›l-
derili"yi incelemifltir "Oynanan K›z›lderili" kav-
ram›n›n izlerini Boston Tea Party'yi sahneleyen
Mohawk giysileri içindeki beyazlar›n ayaklanmas›na
ve ayn› olgunun devam› 18. yy Tamany, 19. yy "K›z›l
Adamlar" ve "K›z›l Adamlar›n Gelifltirilmifl Düzeni"
topluluklar›ndan, Boy Scouts ve Cam Fire k›zlar›
gelene¤inin yan› s›ra Yeni Ça¤›n "Kafas›z K›z›l-
derilileri" ve "erkeklerin hareketi" gibi günümüzde de
geçerli geleneklere kadar götüren Deloria, K›z›lderili
kavram›n›n "uyumsuz Amerikan kimli¤inin yarat›c›
uyumunun" (5) dürtüsü ve kesinlikle ön koflulu ol-
du¤unu düflünür. T›pk› Lawrence, Slotkin, Ronin ve
di¤erleri gibi Deloria da Amerikal› olmak ad›na K›z›l-
derili "öteki" kavram›n›n varl›¤›yla (ve yokmufl gibi
gösterilmesi) iliflkili olarak "Amerikan kimlik ikilemi"
konusuna de¤inir ve Amerikal›lara göre Amerikan
kimlik sorununu çözülmesi için K›z›lderili "öteki"
kavram›n›n yerinden edilmesi gerekti¤i sonucuna
var›r. "Oynanan K›z›lderili" sayesinde Amerikan göç-
menleri "otantik" Amerikan kimli¤ine ulaflma çabalar›
çerçevesinde kendi hakl› ideallerini Amerikanl›kla
özdefllefltirirler ve yarat›lan K›z›lderili "öteki" ile bir-
lefltirirler. Ancak di¤er taraftan, bu süreç dahilinde
"Öteki" olan K›z›lderililerin yok edilmesi hükümran-
l›¤a ulaflman›n ön kofluldur (Deloria 103). 

E¤er Weisman ve K›z›lyüz "k›z›lyüz
folkloru ba¤lam›nda" kabul edilirse, oyun hem
"karikatürleflmifl" Yahudi-K›z›lderili iliflkisi
gelene¤inde hem de Philip Deloria'n›n baflar›l› in-
celemesine dayanarak yayg›n "Oynanan K›z›lderili"
kavram›n›n gelene¤i çerçevesinde ele al›nabilir.

Hükümranl›k aray›fl› olarak ele al›nan Weisman ve
K›z›lyüz Avrupa seyircisine kendi kimliklerini ve
"Eski" "Yeni Dünya" aras›ndaki soyk›r›ma dayal› ikifl-
kiyi yans›tan bir ayna haline dönüflür. 

E¤er Tabori'nin bak›fl›n› sahneye kelimesi
kelimesine tafl›rsak, sahnede görünen hala kanayan ac›
dolu an›lard›r. Ancak bu an›lardaki önemli nokta biz-
zat yaflanm›fl olmas›d›r. Belki de Ellis Adas›'nda
yaflananlar, tekneden veya uçaktan eldeki "tafl›nabilir
anavatan" ile birlikte at›lan ilk ad›m ve "Amerikan
Bat›" maceras›na at›lma, Lawrence'nin incelemesinde
belirtti¤i gibi, beyaz benli¤i ürküden "k›tan›n fleytan-
lar›yla" karfl›laflma Tabori'nin sahnede aya¤a kald›r-
mak istedikleridir. Weisman ve K›z›lyüz'de olanlar›n
nedeni "yoluna giden yerli" de¤il "yoldan sapm›fl
beyaz" d›r. "Yahudi Westerni"nde silah seçimi olarak
kullan›lan iki ucu keskin k›l›ç ironisi hem K›z›lderili
hem de Yahudi için gerçekte yaflanacak hiçbir yer ol-
mayan bir dünyada yaflanacak bir yer yaratma
çabas›d›r.

E¤er Weisman ve K›z›lyüz, önerdi¤im
gibi, "kendini yaratan" Amerikal› insan›n bölünmüfl
özgürlü¤ünün iki taraf› olarak ele al›n›rsa, o zaman
oyun kim bu Yahudi olmayan ibne sorusunu sorar. Ve
bu soruyu Tabori flöyle yan›tlam›flt›r: Kuflaklar boyun-
ca sürüp gelen hem Yahudi hem de Amerikan K›z›l-
derili gelene¤ine göre, K›z›lyüz'ün "bir yosman›n o¤-
lu" oldu¤u flüphesizdir. Bu durumda, "yosma"
kelimesinin K›z›lderilililer aras›nda genelde kabul
gören yorumuna göre, K›z›lyüz bir "kalta¤›n o¤ludur",
di¤er bir de¤iflle, "orospu çocu¤udur". T›pk› Weis-
man'›n k›z› Ruthie gibi K›z›lyüz de "evlilik içi tecavüz"
29 olarak tan›mlanmas› gereken olgunun ürünüdür.
Alkol etkisinde gerçekleflen bu birleflmenin ürünü ne
k›z›l, ne beyaz ve ne de Yahudi'dir. Bu istikrars›z atefl
suyu ve schwarze Milch 30 mitinin patlay›c› birleflimin-
den elde edilen gün do¤umunda kat›r üstünde "Hiçbir
Yere Gitmeyen Yol" olarak bildi¤imiz patikada Santa
Fe'ye ulaflmak için "güneye giden" melez bir adamd›r.
Seyirci nedenini anlamad› bir fleyin flanss›zl›k eseri
yolunda gitmedi¤i duygusuyla kala kal›r. 

Dipnotlar

1 Feinberg al›nt›s› 75

2 Vine Deloria Red Earth, White Lies (K›z›l Top-
raklar, Beyaz Yalanlar) adl› kitab›nda Yerli

Amerikal›n›n bak›fl aç›s›ndan bu teorilere karfl› ç›kan
tart›flman›n bir genelleme getirir. Ayr›ca Ward Churc-
hill'e göre: "Amerikan Yerlilerinin 'baflka bir yerden
gelmedikleri'nin h›zla artan kan›tlar›n› kabul etmek
ayr›ca baflka meselelere de ›fl›k tutar. Bunlar›n ilki, bu
topraklar hep bizim ülkemizdir, kelimenin tam an-
lam›yla ›srarla söyledi¤imiz zaman bural›y›z, gerçek-
ten dünyan›n bu yar› küresinin yerlisiyiz. Ve, e¤er
bizim Köken Hikayelerimizin böylece kesinlikle do¤ru
oldu¤u kan›tlan›rsa, di¤er "efsanelerimizin" de ayn›
flekilde bizim söyledi¤imiz gibi kabul edilmesi için
yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu bizim
tarihimizdir" (Since predator Came 280)

3 Çevirenin Notu: Orijinal metinde soyk›r›m an-
lam›na gelen "genocide" yerine Nazilerin II. Dünya
Savafl› y›llar›nda Yahudilere uygulad›klar› soyk›r›m
anlam›na gelen Holocaust kullan›lm›flt›r.

4 Tabori'nin bu konuda az bilinen bir çok oyu-
nunun durumu bu çal›flman›n kapsam› d›fl›ndad›r ve
burada ortaya konan sorunla ilgili de¤ildir, çünkü el-
deki malzemenin tamam› Yahudi kimli¤i üzerine
yo¤unlaflm›flt›r. Konuya bu aç›dan yaklaflmak isteyen
okuyucuya kaynakçada gösterilen eserler önerilir.

5 1997 y›l›nda Wionna Laduke bu ba¤lamda yeni
bir durumu ortaya koyar: "Kuzey ormanlar›na özgü
bir hefret var, ayr›cal›kl› olma suçlulu¤undan do¤an
bir nefret, çal›flm›fl hayatlar› ve çal›nm›fl topraklarda
birbirinin suç orta¤› üç kuflakt›r yaflaman›n do¤ur-
du¤u bir nefret. Yaflanan her gün ayr›cal›kl› olanlar›n
mal› mülkü elinden al›nanlarla karfl›laflmak zorunda
olmas›ndan daha kötüsü olamaz. Suçu ve karmaflay›
rahatl›kla paylaflmas› gereken ötekilerden çok uzakta
ve çok geçmifltedir K›z›lderililer. Fakat K›z›lderili böl-
gelerindeki kasabalarda hala K›z›lderililer vard›r.
...mal›n mülkün elden al›nmas›n›n yaratt›¤› fakirli¤in
üstesinden gelinmek üzeredir. Böylece bu karmafla ve
suçun fakirli¤idir. Amerika'da fakirlik görecelidir,
fakat hala utanç vericidir. Suçluluk ve güçsüzlük duy-
gusuyla birlefltirilen bu utanç, nefretin tomurcuklan-
d›¤›, çiçek açt›¤› ve f›flk›rd›¤› bir ortam yarat›r. Nefret
babadan o¤lula, anneden k›za geçer. Yetiflen her kuflak
bir miti hakl› ç›kartmak için nefreti biraz daha fazla
duyumsar. (Last Standing Woman 127)

6 Zangwill 388

7 Eserin çeflitli bas›m›ndan yap›lan al›nt›lar flöyle

gösterilmifltir: 1981 bas›m› SoB (Al›nt›lar› Çeviren: Ad-
nan Çevik); 1989 bas›m› oyunun ilk defa ‹ngilizce
bas›m›: WaC (Al›nt›lar› Çeviren: Adnan Çevik)
Çevirenin Notu: oyunu Türkçe al›nt›lar›: TOPLU
OYUNLARI-1 GEORGE TABOR‹: Bir Casusa A¤›t,
Weisman ve K›z›lyüz Çeviren Prof. Dr. Özdemir Nut-
ku, ‹stanbul: Mitos Boyut Yay›nlar›, 1994.

8 Görüflmeyi yapan›n at›fta bulundu¤u olay 1973
y›l›nda gerçekleflmifltir.

9 Çevirenin Notu: Custer, George Amstrong
(1839 - 1876). 23 yafl›nda tu¤general olan Amerikal› as-
ker. Sitting Bull (Oturan Bo¤a) ve Crazy Horse (Ç›lg›n
At) liderli¤indeki Sioux ve Cheyenne savaflç›lar›
taraf›ndan Little Bighorn yak›nlar›nda askerleriyle bir-
likte öldürüldü.

10 Çevirenin Notu: Eski ahitte Ham ve Japheth'in
kardefli, Huh'un en büyük o¤lu.

11 Çevirenin Notu: Orijinal metinde Latince temel
unsur veya durum anlam›na gelen "sine qua non" kul-
lan›lm›flt›r. 

12 Çevirenin Notu: Orijinal metinde 1. metallerin
eritildi¤i kap, 2. Farkl› ›rka ve kültüre ait göçmenlerin
bir bütün halinde yaflad›klar› toplum, anlam›na gelen
"melting pot" kullan›lm›flt›r. Elefltirmenler
Amerika'n›n çoklu kültür politikas›n› "melting pot"
veya salata çana¤› anlam›na gelen "salad bowl" terim-
lerini kullanarak elefltirirler.

13 Bak›n›z, ReWeisman ve K›z›lyüzginald Hors-
man, Race and Manifest Destiny: The Origins of
American Racial Anglo Saxon [Irk ve Belirlenmifl
Kader: Amerikan Anglo Sakson Irk›n›n Kökleri}
(Cambridge: Havard UP, 1981); Frank Parella, Labens-
raum and Manifest Destiny: A Comparative Study in
the Justification of Expansion [Labensraum ve Belir-
lenmifl Kader: Genifllemenin Hakl› Gösterilmesinin
Üstüne Karfl›laflt›rmal› Bir Çal›flma] (MA Thesis
[Yüksek Lisans Tezi], Georgetown University, 1950);
Albert K. Weinberg, Manifest Destiny A Study of
Nationalist Expansion in American History [Belir-
lenmifl Kader: Amerikan Tarihinde Milliyetçi Gelifl-
leme Üstüne Bir Çal›flma] (Baltimore: Johns Hopkflns
University Press, 1935); Frederick Merk, Manifest
Destiny and Mission in Amerikan History: A Rein-
terpretation [Amerikan Tarihinde Belirlenmifl Kader
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ve Misyon: Yeniden Yorumlama] (New York: Alfred
A. Knopf, 1963); Ward Churchill, A Little Matter of
Genocide: Holocaust and Denial in the Amerikas
1492 - Present [Küçük Bir Soyk›r›m Sorunu: 1492'den
Günümüze Amerika's›nda Soyk›r›m ve ‹nkar›] (San
Francisco: City Angels Publisers, 1997)

14 Çevirenin Notu: "Canaan" eski ahitte Vaat Edil-
mifl Topraklar anlam›nda kullan›l›r. Tarihte Filistin dev-
letinin kuruldu¤u Ürdün Nehri ve Akdeniz aras›nda
kalan bölge veya bu bölgenin bir bölümü anlam›ndad›r.

15 K›sa öyküde Tabori "Qualahapi" tan›mlamas›n›
kullan›r. 

16 Çevirenin Notu: Yaklafl›k 2700 km.

17 Çevirenin Notu: Yaklafl›k 9000 km.

18 Çevirenin Notu: Da¤›lan Sovyetler Birli¤i'nde
Kiev yak›nlar›nda 1941 y›l›nda Alman birliklerinin
Yahudileri katletti¤i dar bir bo¤az. Yevgeny Yevkus-
henko 1961 y›l›nda yazd›¤› "Babi Yar" adl› fliirinde bu
katliam› anlat›r. 

19 Ward Churchill bu saptamay› 21 Ocak 2000
tarihinde Chicago Universitesi'nde A Little Matter of
Genocide: Holocaust and Denial in the Amerikas
1492 - Present adl› kitab› üstüne verdi¤i konferansta
yapm›flt›r.

20 Çevirenin Notu: "Eden", ‹ncil'e göre Adem ile
Havva'n›n ilk evi. 

21 Çevirenin Notu: James Fenimore Cooper (1789-
1851) S›n›rlarda yaflam› anlatan The Last of the
Mohicans (Mohikanlar›n Sonuncusu) (1826)
roman›yla tan›nan ünlü Amerikal› yazar.

22 Çevirenin Notu: Antik Yunan ve Roma
Mitolojisinde öç almak d›fl›nda ifllenen suçlar› cezalan-
d›ran Alecto, Megaera ve Tisiphone adlar›nda kanatl›
ve y›lan saçl› üç tanr›ça. 

23 Çevirmenin Notu: Eddie Cantor (1892-1964)
Brodway'de ve vodvillerde enerjik, çok h›zl› temsil-
leriyle tan›nan Amerikal› e¤lenceli gösteri oyuncusu.

24 Çevirenin Notu: Orijinal metinde, özellikle Bir-
leflik Devletler güney eyaletlerinde k›rsal kesimde

çal›flan beyazlar› afla¤›lamak için kullan›lan "redneck"
kelimesi kullan›lm›flt›r. Elefltirmen, Avrupal› elefltir-
men Wend Kassens'in bu kelimenin anlam›n› bil-
medi¤i için "Avc›" tipini K›z›lderili olarak yorum-
lad›¤›n› söylüyor. 

25 Çevirenin Notu: "Amerika'ya günefllenirken
nefle getiriyoruz" slogan›n› kullanan, cilt bak›m ürün-
leri üreten bir firman›n ticari ad›.

26 Bir kere daha Tabori Afro-Amerikal›lar ve
Yahudi Amerikal›lar aras›ndaki gerginli¤e iflaret ediy-
or. New York Times kitap elefltirmeni Jim Holt'un Jim
Entine'nin Taboo: Why Black Athletes Dominate
Sports and Why are Afreaid to Talk About It adl›
kitab›n›n elefltirisinde belirtti¤i gibi 20'li ve 30'lu y›llar-
da profesyonel basketbol sahnesinde Yahudi oyun-
cular etkindi. Araflt›rmalara göre, New York gibi belli
bafll› büyük flehirlerde yaflayan Yahudi göçmenlerin
çocuklar› basketbol oyununu gettolar›ndan ç›k›fl bileti
olarak görüyordu, ancak "40'l› y›llara gelindi¤inde
yerlerini k›rsal bölgelerden göç eden siyahlar almaya
bafllad›." (NYTBR, 16 Nisan 2000, 11)

27 Çevirenin Notu: "Young Men Chiristian As-
sociation" (Genç H›ristiyan Erkekler Birli¤i)

28 Çevirmenin Notu: George Orwell (1903-1950)
eserlerinde Eric Arthur Blair ad›n› kullanan totaliter
düflünceye sald›ran ve kendi sosyal adalet düflüncesini
fantastik bir kurgulamayla sunan ‹ngiliz romanc›s›.
Eserleri aras›nda Hayvan Çiftli¤i (1945) ve 1984 (1949)
say›labilir. 

29 Ruthie asl›nda lekesiz de¤ildir. "kaflarlan-
mam›fl" olgusunu Tabori üstü kapal› bir biçimde
tan›mlar: Weisman'›n kar›s› Bella, Ruthie'nin bozuk-
lu¤u için Arnold'u suçlar, çünkü "kutsal günlerden
birinde sarhoflken beni hamile b›rakt›n, flehvet dolu bir
at›l›flla elbisemi y›rtt›n... mutfak masas›n›n üstünde
hayvani arzunu tatmin ettin. Böylece, tanr› da bizi as-
la doktor, avukat veya hatta karnaval dansç›s› bile ola-
mayacak bir k›z çocukla cezaland›rd›." (WaC 6)
demektedir. Bugünkü hukuk kurallar›na göre bu dav-
ran›fl "evlilik içi tecavüz" s›n›f›na girer. Alegorik biçim-
de Yahudi-H›ristiyan ve Yerli Amerikan inanç sistem-
lerinin birlefltirilmesinin akla getirdi¤i "dinsel
tecavüz" imgesinin ayn›s›d›r. 

30 Çevirenin Notu: Siyah Süt
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