
Güzel Afrika
Bir uçaktas›n›z ve

çok ama çok heyecanl›s›n›z.
Çünkü Afrika’ya do¤ru uçuyorsunuz. Uçakta birçok ül-

keden insanlar var. Bir k›sm› Afrikal›. Henüz neler yaflaya-
ca¤›n›z›, neler görece¤inizi bilmiyorsunuz. ‹lk durak, M›s›r’›n

baflkenti Kahire. Kahire, bir Kuzey Afrika kenti. Bu kent, di¤er k›-
talardan Afrika ülkelerine gidenlerin genellikle uçak aktarmas› yap-
t›klar› bir yer. Baflka bir deyiflle Afrika’ya aç›lan kap›lardan biri. Kahi-
re’deki havaalan›nda, aktarma yapacak yolcular›n bekledi¤i bir salona

geçiyorsunuz. Burada Afrika’n›n onlarca kentine gitmek üzere yola ç›k-
m›fl insanlar var. De¤iflik dillerden sözcükler kula¤›n›za tak›l›yor. Annele-

rinin kuca¤›nda kahverengi yüzlü, k›v›rc›k saçl›
tatl› m› tatl› bebekler görüyorsunuz...  Ka-

d›nlar›n tak›lar› çok parlak ve çok bü-
yük... Erkeklerin kimileri de¤iflik bafl-

l›klar tak›yor, kad›nlar›n giysileriy-
se rengârenk... Sepetler, dokuma-

lar, giysiler, insanlar... Herkes,
her fley sanki bir flenlik varm›fl-

cas›na renk dolu. Öyle ya, Afrika
çeflitlilikler, güzellikler k›ta-
s›! Galiba bu yolculukla
eflsiz bir dünyaya ad›m

atm›fl olacaks›n›z.
Bakal›m sizi neler

bekliyor?
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Uçsuz bucaks›z savanlar, çöller ve tropikal
ya¤mur ormanlar›... Yüsek da¤lar, düzlükler, ça¤-
layanlar, ›rmaklar.... Birbirinden ilginç hayvanlar,
bitkiler... Eflsiz bir do¤a! Eflsiz bir çeflitlilik! ‹flte Af-
rika! Dünyan›n en büyük ikinci k›tas›. Türkiye’nin
yaklafl›k 40 kat› büyüklükte. Afrika’da 50 kadar

ülke var. Bunlar›n en büyü¤ü Sudan,
en küçü¤üyse Seyfleller. Af-

rika’n›n en büyük kenti
Kahire. En yüksek

da¤› da Kilimanja-
ro. En büyük gölü
Victoria, en uzun
nehriyse Nil.
Dünyan›n en bü-
yük çölü Sahra

da burada.
Afrika, sanki

bir “en’ler” k›tas›. Bir
baflka “en” önemli

özelli¤i de ilk insanlar›n
burada yaflam›fl olmas›. Bun-

dan yaklafl›k 20 y›l kadar önce iki araflt›rmac›, Eti-
yopya’n›n kuzeyinde Hadar’da birtak›m fosiller
bulmufllar. Yapt›klar› incelemeler, bu fosillerin 3,2

milyon y›l önce yaflam›fl bir kad›na ait oldu¤unu
göstermifl. Araflt›rmac›lar›n Lucy ad›n› verdikleri
bu fosil, bugüne de¤in bulunmufl en eski “hominid”
fosili. Lucy, bir “hominid”; yani tarih öncesi dönem-
lerde yaflam›fl ve insan›n iki bacak üzerinde yürü-
meye bafllam›fl ilk atas›.

Afrika, tarih boyunca ilk insanlara ev sahipli¤i
yapm›fl olman›n yan›nda, uzunca bir süre boyunca
da Avrupal›lar›n sömürgesi oldu. Daha sonra bu
ülkeler ba¤›ms›zl›klar›n› elde ettiler. Ancak hâlâ
çok say›da ülke sömürge yönetiminde kalm›fl ol-
man›n sanc›lar›n› atlatmaya çal›fl›yor.

Afrika’da Yaflam

Afrika’da hem bizim yaflad›¤›m›z kentlere
benzer hem de geleneksel yerleflim alanlar› var.
Ancak onlar›n renkli dünyas›n› tan›mak için pazar-
lar›n› görmek gerek. Baharatlar, biberler, kumafl-
lar, giysiler, birbirinden ilginç meyveler ve yiye-
cekler... Pazarlar, hemen her fleyin sat›ld›¤›, insan-
lar›n gereksinimlerinin ço¤unu bulabildi¤i yerler.
‹nsanlar çok s›cak, hareketli ve heyecanl›. Üzerine
muz yapraklar› örttü¤ü tereya¤›n› satan güleryüz-
lü, tombul kad›n› gördü¤ünüzde içinize bir s›cakl›k

Afrika’n›n bir bölümü çöllerle kapl›d›r.
Afrika deyince akla savanlar gelir. Savanlar, az ya¤›fl
alan büyük düzlüklerdir. Savanlarda az say›da a¤aç olur.



dolmamas› mümkün de¤il.
Ard›ndan küçük bir çocuk
kolunuzdan çekifltirip size bir
fleyler anlatmak isteyebilir.
Ama onlar›n dilini bilmiyor-
san›z anlaflmak biraz zor. Bu-
ras› epey gürültülü bir yer. Köfleyi döndü¤ü-
nüzde, pantolonunu ç›karm›fl iç çamafl›r›yla
bekleyen bir adam görebilirsiniz. Size flafl›rt›c›
gelebilir ama adam›n geçerli bir nedeni var.
Pantolonu sökülmüfl; o da pazardaki seyyar ter-
ziye gelmifl, diktiriyor. Pazar yeri t›pk› bir e¤lence
alan› gibi. 

Gerçekte Afrika’n›n her köflesi bizim için pa-
zar yerleri kadar ilginç. Çünkü burada birçok etnik
grup var ve bu gruplar›n her birinin farkl›. Kültürle-
ri, inan›fllar›, gelenek ve görenekleri var. Bu toplu-
luklardan birini tan›mak için gelin Kenya’daki bir
Masai köyüne gidelim. Masailer, yaklafl›k 10 – 15
kulübeden oluflan ve “kraal” ad› verilen köylerde
yaflarlar. Köyün çevresi dikenli çal›larla çevrilidir.
Böylece hem kendilerini tehlikelerden korurlar
hem de sürülerinin da¤›lmas›n› engellerler. Evleri
yapmak kad›nlar›n sorumlulu¤undad›r. Ev yapar-
ken, çal› ç›rp› ve tezek kullan›rlar. Kuru otlardan
ya da hayvan derilerinden yap›lm›fl yataklarda
yatarlar. Kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n di¤er iflleri
aras›nda süt sa¤mak ve boncuk iflleriyle u¤rafl-
mak da vard›r. Erkek çocuklar, 15 yafl›na geldikle-
rinde, yetiflkinli¤e ad›m atma töreni düzenlenir. Er-
keklerin temel görevi hayvanlara bakmakt›r.

Parmak Piyanosu

Afrika’n›n bu çok sevilen

müzik aleti genellikle flark›

söyleyenlere efllik amac›yla

kullan›l›r. Parmak piyano-

su, “mbira”, “sansa” ya da

kalimba” gibi adlar al›r.

Tahta ve metalden yap›-

lan parmak piyanosu-

nun kendine özgü ses-

leri gerçekten de insa-

n› Afrika’ya götürür

gibi olur.

Afrika’da su ki-mi bölgelerdebol, kimi böl-gelerde deçok az. Su-yun az ol-du¤u böl-gelerdeyaflayanlar
için su tafl›mak günlük

yaflam›n ayr›lmaz bir parças›.
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Afrika’da genel olarak insanlar hayvanc›l›k ve
tar›mla geçinirler. Ancak iklim koflullar›, kimi böl-
gelerde insanlar› çok zorlar. Örne¤in, Afrika’n›n
birçok bölgesinde açl›k çok ciddi bir sorundur. Bu
nedenle tüm dünya, Afrika’ya çeflitli flekillerde
yard›m eli uzatmaya çal›fl›yor. Ayr›ca AIDS ve s›t-
ma gibi tropikal hastal›klarla da mücadele etmek
amac›yla birçok çal›flma gerçeklefltiriliyor. 

Bir Masai ailesi

Afrika bebekleri

Bir pazar yeri



Afrika’da Çocuk Olmak

Çocukluk, insan›n hem h›zla büyüyüp geliflti¤i
hem de bir yandan yaflam› ö¤rendi¤i bir dönem.
Okul ve oyun, çocuklu¤umuzun en önemli iflleri.
Çocukken günlerimizi nas›l geçirdi¤imiz, biraz da
nerede yaflad›¤›m›za ba¤l›. Afrika’da da çocuklar
okula gidiyor. Ancak kentlerde yaflayanlar için
okula gitmek daha kolay. Küçük yerleflim merkez-
lerinde yaflayanlar›n birço¤u içinse e¤itim olanak-
lar› pek yeterli de¤il. Kimi köylerde e¤itim aç›k
alanlarda yap›l›yor.

Afrika’n›n birçok yerinde çocuklar, zamanlar›-
n› büyüyene kadar anneleriyle birlikte geçirirler.
Büyük çocuklar, küçük kardefllerine de bakarlar.
Erkek çocuklarsa ergenlik dönemine girdikten
sonra babalar› ya da ailenin di¤er erkekleriyle be-
raber tarlaya ya da ava gitmeye bafllarlar.

Hangi çocuk oyunca¤› sevmez ki? Afrikal› ço-
cuklar da oyuncaklar› çok severler. Ancak özellik-
le köylerde yaflayan ve bizimkiler gibi oyuncaklar
alama olana¤› olmayan cocukar, ço¤unlukla kendi
oyuncaklar›n› kendileri yaparlar. Afrikal› çocukla-
r›n çeflitli at›k malzemeler kullanarak yapt›klar›
oyuncaklar›ndan en bilineni “galimoto”dur. Gali-
moto, bir tür tafl›t. Teller, sopalar, m›s›r yapraklar›
gibi malzemeler kullan›larak yap›lan galimoto,
uzun bir sopa ya da telle yönlendirilerek ilerletilir.
Galimoto, bir araba, uçak, helikopter ya da herhan-
gi bir baflka tafl›t olabilir.

Afrikal› çocuklar›n hangi oyunlar› oynad›klar›-
n› da merak etmiflsinizdir. ‹flte Kongo’da Luba ço-
cuklar›n›n oynad›¤› bir oyun. Ad› “kameshi ne
mpuku”. Anlam› “kedi ve fare”.  Bu oyunda bir kifli
lider, bir kifli kedi, bir kifli de fare oluyor. Kalan ço-
cuklar dört s›ra halinde dizilerek el ele tutufluyor-
lar. Böylece s›ralar aras›nda koridorlar olufluyor.
Oyun bafllad›¤›nda, fare bu koridorlarda kaç›yor,
kedi de onu koval›yor. Lider, “Mpuki ekali! (Fareyi
durdur!)” diye ba¤›rd›¤›nda, bütün oyuncular yan-
lar›ndakilerle el ele tutuflmay› b›rak›p yan dönü-
yorlar. Döndükten sonra da hemen yan yana gel-
dikleri kiflilerle el ele tutufluyorlar. Böylece kori-
dorlar›n yönü de¤ifliyor. Farenin, bu de¤iflen duru-
ma uyum sa¤lay›p kaçmay› sürdürmesi gerekiyor.
Fare, bu duruma uyum sa¤layamazsa kolayca ya-
kalan›yor. Böylece oyun yeniden bafll›yor.
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Galimotosuyla oynayan bir çocuk

Kimi 
yerlerde
çocuklar
aç›k 
havada
e¤itim 
görüyor.



Masklar›n Dili

Afrika’daki insanlar›n
nas›l yaflad›¤›, nelere önem
verdi¤i, nelerden korktu¤u,
inançlar›n›n neler oldu¤unu
merak ederiz. Onlar› daha iyi
tan›man›n yollar›ndan biri
masklar›n› incelemek. Afri-
kal›lar›n geleneksel kültürle-
rinde masklar›n özel bir yeri
var. Onlar, masklar› yaflam-
lar›n›n önemli günlerinde, bir
ifle bafllarken ya da törenler-
de s›kl›kla kullan›yorlar. Ço-
¤unlukla erkeklerin takt›¤› masklar› ahflap, deniz
kabuklar›, deri, tüyler, kumafllar ve boncuk gibi
malzemelerden yap›yorlar. Kullan›lan masklar›n
her birinin özel bir anlam› var. Kimilerinin hastal›k-
lar› iyilefltirdi¤ine, kimilerinin atalar›n› temsil etti¤i-
ne, kimilerinin de kendilerine güç verdi¤ine inan›-
yorlar. Örne¤in, Mali’de yaflayan Dogonlar, besin
olarak tüketmek amac›yla tavflan avlarlar. Ancak
tavflan çok h›zl›d›r ve yakalamas› zordur. Tören-
lerde tavflan mask› takan bir kifli tavflan dans› ya-
par. Bu dans, tavflan›n avc›dan kaç›fl›n› simgeler.
Bir baflkas› da avc› mask› takar ve dans s›ras›nda
tavflan› izlercesine hareket eder. Avc› mask› biraz
korkutucu görünür; çünkü avc›lar›n hayvanlar›
nas›l korkuttu¤unun bir simgesidir.
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Swahili Öğrenelim

Hoşgeldin: Karibu

Uçak: Ndege

Kedi: Paka

Aile: Umbari

Böcek: Mdudu

Ağaç: Jiti

Gece: Usiku

Saat: Saa

Makas: Mkasi

Swahili Dilinde Merhaba: Jambo!

Afrika k›tas›nda yaklafl›k 800 milyon insan
yafl›yor. K›tada 2000’e yak›n dil konufluluyor. Af-
rika’daki bu dil çeflitlili¤i, asl›nda insan toplulukla-
r›n›n çeflitlili¤inin de en önemli göstergesi. En yay-
g›n olarak konuflulanlar›ndan biri Swahili dili.
Swahili, Arapça’dan köken alan bir sözcük ve “k›-
y›n›n insanlar›” anlam›na geliyor. Bu dil, Tanzan-
ya, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zaire gibi
ülkelerde resmi dil olarak kullan›l›yor. ‹lk dönem-
lerde Swahili dili, yaz›l› olarak kullan›lan bir dil de-
¤ilmifl. Bu dilin yaz›l› hale gelmesi ‹ngiliz kolonile-
rinin k›taya gelmesiyle gerçekleflmifl. Bu nedenle
de Swahili dilinde sesli ve sessiz harflerin söyleni-
fli ‹ngilizcedekine benziyor. Swahili alfabesi ‹ngiliz
alfabesiyle ayn›; yaln›zca Q ve X harfleri yok. 

Afrika’da konuflulan dillerin bir k›sm›, k›tada
eskiden beri yaflayan insanlara ait. Ancak bir k›s-
m› da k›taya sonradan gelip kendi egemenliklerini
kuran ülkelerin dilleri. Bugün Afrika’n›n birçok ül-
kesinde resmi dil ‹ngilizce, Frans›zca, Portekizce
ve Arapça. Günümüzde Afrika dillerinin kimileri
kaybolmufl, kimileri de kaybolma tehlikesiyle kar-
fl› karfl›ya. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bu
dillere iliflkin yaz›l› belgelerin ve bunlar› konuflan
kiflilerin azl›¤›. Öyle ki kimi dillerin yaln›zca sözcük
listesi var; dil bilgisine iliflkin kay›tlar ya da araflt›r-
malar yok. Birçok kifli, kurulufl ve araflt›rmac› dille-
rin yok olmas› sorununa çözüm ar›yor. Bu amaçla
birçok çal›flma yap›l›yor. Afrika Birli¤i de insanlar›
ana dillerini konuflmaya yönlendirmek amac›yla
2006 y›l›n› “Afrika Dilleri Y›l›” ilan etmifl.



Rengârenk Giysiler

Afrika’da, giysi yap›m›nda kullan›lan çeflit çe-
flit dokumalar› üretmeye uygun o kadar çok mal-
zeme var ki. Çeflitli bitkilerin lifleri, hayvanlar›n
yünleri gibi. Bu nedenle Afrika’da binbir çeflitte ve

renkte giysi var. Günümüzde Afrikal›lar›n
ço¤u bat› ülkelerinin insanlar› gibi giyini-
yorlar. Ancak özel günlerde ve törenlerde
geleneksel giysilerini giyiyorlar. Örne¤in,
Masai kad›nlar›, evlendikleri zaman daha

çok boncuklu yakal›klar ve pirinç küpeler tak›yor-
lar. Bu pirinç küpeler, bizde kullan›lan evlilik yü-
züklerinin yerine geçiyor.

‹nsanlar›n giyinifl biçimleri de yaflad›klar› ye-
rin iklimine ve geleneklerine ba¤l› olarak de¤ifli-
yor. Örne¤in, çölde yaflayanlar, günefl ›fl›nlar›n›n
bedenlerine ulaflmas›n› engelleyen ve kolayca ha-
valanmay› sa¤layan bol giysiler giyiyorlar. S›cak
ve nemli bölgelerde yaflayanlarsa çok az giysi kul-
lan›yorlar. Serin bölgelerde yaflayanlar da t›pk› bi-
zim gibi kat kat giyiniyorlar.

Etiyopya’n›n Ekme¤i “‹njera”

Afrika’da farkl› bölgelerde farkl› iklim çeflitleri
egemenli¤ini sürdürüyor. Bu nedenle her bölgede
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farkl› meyve ve sebze çeflitleri yetifliyor. Buna
ba¤l› olarak da her bölgenin de¤iflik yemek çeflitle-
ri var. Üstelik onlar›n birçok yeme¤i bizimkilerden
epeyce farkl›. T›pk› Etiyopyal›lar›n “injera” ad› ve-
rilen ekmekleri gibi. ‹njera, “teff” ad› verilen ve Eti-
yopya’n›n yüksek da¤lar›nda yetiflen bir tah›ldan
elde edilen undan yap›l›r. Teff, çok besleyicidir ve
çok miktarda demir içerir. Teff’in görünüflü bizim
yufka ekme¤ine benzer ama rengi grimsi, tad› ek-
flimsi, dokusu da süngerimsidir. Etiyopyal›lar, inje-
ra’y› bir tabak gibi kullan›rlar ve üzerine etli ya da

sebzeli yemeklerini koyar-
lar. Yemeklerini, injera’dan kopard›k-
lar› bir parça yard›m›yla alarak a¤›zla-
r›na götürürler. 

Yolculuk Bitti mi?

Afrika’ya yapt›¤›m›z bu k›sa yol-
culuk bitti. Ancak akl›m›z bu k›tan›n
zengin dünyas›nda kald›. Zaman çok

çabuk geçti. Daha görecek, ö¤renecek çok fley ol-
du¤unu biliyoruz. Bu yolculuk, bize yaln›zca Afri-
ka’n›n kap›lar›n› aralad›. Bu kap›dan içeri dal›p dal-
mamak da size kalm›fl.

Zuhal  Özer

Kaynaklar:
http://www.africaguide.com

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=8048&URL_DO=DO_TO-
PIC&URL_SECTION=201.html

http://www.bu.edu/africa/outreach/materials/handouts/
http://www.thinker.org/fam/education/publications/guide-african/

http://pbskids.org/africa/
http://teacherlink.ed.usu.edu/tlresources/units/byrnes-africa/

http://www.exploratorium.edu/cooking/bread/recipe-injera.html
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Bu foto¤raf,

Etiyopya’da bir dü¤ün

töreninde çekilmifl. Çevrede gördü¤ünüz sepetler

injera saklamaya yar›yor. Birazdan davetlilere injera ve

çeflitli yemekler sunulacak.

Bu Etiyopyal› kad›n,
injera pifliriyor.




