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KAMERUN, BAKALAR

Afrika’nın ortasındaki yağmur ormanları, 
doğası ve iklimi tehlike altındaki gezegenimiz 
için umut. Bu ormanların Kamerun’daki 
parçası Ca Koruma Alanı’nda yaşayan Bakalar 
ise doğayla uyumun, insanlar arasındaki 
uyumun ve insanın masumiyet çağının 
yaşayan, mucizevi örneği. 
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Bir Mbenjele atasözü der ki: “Bir 
pigme, ormanı kendi vücudunu sevdiği 
kadar sever.” Avrupalıların “Pigme” 
dediği Bakalar evleri olan ormanı en az 
kendilerini tanıdıkları kadar iyi tanıyorlar. 
Yiyeceklerinin tamamını ormandan 
karşılayan Bakalar için ormansız bir 
yaşam düşünülemez. Derinliklerinde 
çıplak ayak rahatça gezinen pigmeler için 
orman, bizim sandığımız gibi tehlike ve 
bilinmezliklerle dolu bir yer değil, aksine 
en iyi bildikleri ve en rahat ettikleri yer.
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Ç
ok güzel!

Co ko!
Ca Ormanı’nda, Baka çocu-

ğunun, kendi dilini bana öğre-
tirken, bellediğim her sözcük için her 
defasında söylediği o söz aklımdan çık-
mıyor: Co ko!

Yalnızca, Bakaca çok güzel demeyi de-
ğil, daha pek çok şeyi, insanın masumi-
yetini, özgün insanı, bozulmamış olanı 
da öğrenmiştim Ca Ormanı’nda. Orta 
Afrika ülkelerinden Kamerun’un güney-
doğusunda, Ca (Dja) adlı geniş nehrin 
bir çember gibi sardığı o orman ki, hem 
doğası gezegenimiz için bir hazine, hem 
de hiç bozulmadan bugüne gelen orma-
nın çocukları Bakalar gezegenimiz için 
bir hazine, bir kurtuluş masalı.

İlkin gün boyu yol aldık, ormanın 
içinde kırmızı bir oluk gibi uzanan top-
rak yolu geçtik ve Ca Ormanı’nın kıyı-
sındaki kulübelere ulaştık. Bedenlerimiz 
yorgun, heyecanımız zinde, verandada 
akşam yemeğindeyiz. Tahta soframızda 
ananas, kızarmış muz, palmiye yağında 
pişirilmiş köy tavuğu, Türkiye’den ge-
tirdiğimiz barbunya konservesi. Yağ ve 
kafa lambası ışığında yiyoruz. Elimize 
yüzümüze sürdüğümüz sivrisinek kovu-
cusunun keskin kokusu yiyeceklere de 
sirayet etmiş.  Kuru mevsimde geldiği-
miz yağmur ormanlarında, telefonsuz 
ve elektriksiz de olsa uygarlık adı veri-
len modern dünyanın son irtibat nok-
tasındayız, Samaloma’da. Ertesi gün Ca 
Ormanı’nda, insanın masumiyet çağına 
ziyaretçi olacağız. 

Sabah, orman muhafazaya pasaport-
larımızı kayıt ettirdik, çoğu yiyecekler-
den ibaret yüklerimizi sırtladık, bizimle 

Yaklaşık 20-30 kişilik kümeler 
halinde yağmur ormanının 
derinliklerini yurt edinen Bakalar 
ağaç dalları ve yapraklarından 
yaptıkları küçük kulübelerde 
yaşıyorlar. Getirilen avın ve toplanan 
köklerin toplu halde pişirildiği Baka 
obasında aralıksız yanan ateş aynı 
zamanda orman insanlarının beraber 
vakit geçirmesine de yardımcı 
oluyor. Ateşin etrafında oturup şarkı 
söyleyen, sohbet eden ve önemli 
kararları hep beraber alan Bakalar 
için zaman burada duruyor.
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birlikte iki rehber, bir de aşçı kız vardı. 
Ekibe, zorunlu olarak, ahşap kabzalı tü-
fekleriyle bir orman zabiti ve onun gibi 
çam yeşili üniformasıyla bir milli park 
rehberi de katıldı. Ca Irmağı’nın kıyı-
sında bizi bekleyen, ince uzun, oyulmuş 
ağaçtan kanoya bindik, karanlık sular-
da, yoğun ormanı yararak bir süre yol 
aldık. Orman acemisi olarak, nehirdeki 
küçük timsahlardan gelebilecek tacizlere 
karşı kollarımızı kucağımızda topladık, 
kürekçinin bir kayığın bu yanına bir 
kayığın öbür yanına küreğini daldırışını 
izleyerek, ağaçların tepesinde koşuştu-
ran ve ormanın yeni konuklarını izleyen 
kuyruklu maymunları izleyerek bir saat 
kadar yol aldık ve uygun bir kıyıdan, or-
manın içine girdik.

Biri ihtiyar, diğeri genç iki Baka ile or-
man içinde yürümeye başlamıştık. Öğ-
rendim ki, baba oğul imişler. Yüksek, 
çok yüksek ağaçların, iri, koca, dev yap-
raklı ağaçların, dışarıya taşmış dev kök-
lü ağaçların ışık geçmeyen ormanında, 
iki Baka avcısının peşinden gidiyorduk. 
Atalarından kalma eski bir çukurun ya-
nında durduk. Tuzak olarak oyulmuştu, 
yarım metre kadar bir derinliği vardı. 
Üzeri, zayıf dallar ve yapraklarla örtülü-
yor, fark etmeyip tuzağa düşen hayvan 
kolayca yakalanıyormuş. Genç Baka, çu-
kurun üzerini yeni tuzak olarak düzen-
ledi, yapraklarla güzelce örttü ve yola 
devam ettik.

Biraz daha yürüdük. Bir ağacın ka-
buğunu palasıyla incecik soydu ihtiyar 
Baka, sonra arkasındaki bodur bir ağaç-
tan, taze, iri bir yaprak kopardı, men-
dil büyüklüğünde bir yaprak. Soyulmuş 
ağacı palasının keskin tarafıyla biraz ren-
deledi, talaşını kopardığı yaprağa döktü, 

Genç kızlar için ormanda yaşamak bir 
zorluk değil, aksine özgürlük demek. 
Köylerde yaşayan yaşıtlarından çok daha 
özgür olan Baka kızlarının kendilerine 
güvenleri hareketlerine yansıyor. Dış 
görünüşlerine, aynı diğer yaşıtları gibi 
önem veren kızlar için ormanın sunduğu 
kaynaklar birer güzellik malzemesi 
haline dönüşebiliyor. Saçlarını tek tek 
ören kızlar, belli bir yaşa geldikten sonra 
yüzlerine kalıcı bazı çizikler atarak bir 
nevi makyaj yapmış oluyorlar.
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koruyor ve iyileştiriyormuş, çiğnemesi 
de sıtmaya iyi geliyormuş. 

Biraz daha yürüdük. Baba Baka’nın ar-
kasındaydım. Uzandı ve bir kulaç uzun-
luğunda ya var ya yok, kırmızıya çalan 
kalınca bir dalı güçlü bileğiyle yakaladı, 
palasıyla bir vuruşta kökünden kesti. 
Sonra, yeni kesilmiş dalı başının üstün-
den aşağıya doğru sarkıttı, ucundan ince 
ince sular sızıyordu. Sonra, diğer elinde 
tuttuğu ve görmediğim bir anda yaptığı 
yaprak bardağı suyla doldurdu, başına 
dikerek içti. Genç Baka da palasıyla aynı 
cinsten ağacın uzun bir dalını kesti, ama 
yapraktan külah yapmaya gerek duyma-
dan, kalın dudaklı ağzına bitene kadar 
damlaları döktü. Benim arzum üzerine, 
başka bir dal daha kesti, bu defa dalın 

oğul Baka, palasıyla kestiği ince bir dalı, 
dişlerinin yardımıyla kabuğundan soy-
du, içi sapsarı, uzun bir ağaç kabuğunu 
kurdele gibi ortaya çıkardı. Bir düğüm 
atarak kabuğu boynuna bağladı, çıplak 
göğsünde altın kolye gibi parlıyordu. Bi-
raz daha kabuk soydu, onu da ağzına atıp 
çiğnemeye başladı. Bu yaptığını sorusuz 
geçmedim. Boynuna bağladığı kabuk şe-
rit sıtmaya ve sivrisineklere karşı onu 

bıçağını yere devrilmiş bir ağaç gövde-
sine birkaç kere vuruyor, bazen de iri 
bir dalı kökten kesiyordu. Bazı eylem-
leri neden yaptığını anlayamıyor, yine 
de sorularımın sayısını sınırlı tutarak 
yürüyüşümüzün gizemini korumaya ça-
lışıyordum. Her yaptığı şeyi neden yaptı-
ğını merak ediyordum aslında, ama her 
şeyi anlamak da istemiyordum. Yine bu 
duraklama anlarından birinde, bu defa 

sonra yerden kopardığı ince, uzun, esnek 
taze sapların ve sarmaşıkların yardımıyla 
sağ dizinin üstüne güzelce sardı. Bir iki 
gün öyle kalacak dedi. Dizini bir ağaca 
çarpmış, onun için.

Baba Baka, ormanın derinliklerindeki 
yürüyüşümüz sırasında arada duruyor, 
etrafına bakınıyor, çalılıkların arasını pa-
lasıyla yokluyor, göğü örten ağaçların 
tepelerine göz gezdiriyor, bazen uzun 

Kongo yağmur ormanlarının bir parçası 
olan Ca Koruma Alanı, Afrika’daki en 
büyük ve aynı zamanda en iyi korunmuş 
ormanlardan. Ormanda yaklaşık 1500 
bitki çeşidi ve 107 tür memeli hayvan 
bulunuyor. Özellikle orman fili ve 
şempanzelere sıkça rastlanmakla beraber, 
az sayıda goril de var. Ca Nehri’nin hayat 
verdiği, yaklaşık 5 bin 260 kilometrekarelik 
alanı kaplayan orman, zengin biyolojik 
çeşitliliği nedeniyle 1987 yılından beri 
UNESCO’nun Dünya Miras Alanı listesinde.

Ca Koruma Alanı’nın çevresini 
sararak bölgeye doğal bir sınır 
çizen Ca Nehri ulaşım için sıkça 
kullanılıyor. Baka obasının 
yakınındaki köylüler nehri kanolarla 
geçiyor. Bakalar ise karşı kıyıya 
nerdeyse hiç ayak basmıyor (en 
üstte). Bakalar balık da avlıyor. 
Yetişkin erkekler ezdikleri 
bitkilerden elde ettikleri karışımı 
nehre atıyor, sonra da bu maddenin 
balıkları bayıltıp su yüzüne 
çıkarmasını bekliyorlar. Ardından da 
onları rahatça topluyorlar. Çocuklar 
ise kendi yaptıkları oltalarla 
avlanıyor (üstte).
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suyunun tadına ben baktım. Çok lezzet-
liydi, tarifi imkânsız bir lezzet!

Gece, haykırışlar, karşılıklı yankıla-
nan ve ormanı dolduran seslenmeler, 
gırtlaktan çıkan çığlıklar, şarkılar, üstüne 
oturulup çalınan ağaç gövdeli davulların 
tum tum tumları, onların yankılanan 
tum tum tumları, toprak zeminin üze-
rinde kadınların, genç kızların, çocuk-
ların ayak vurmaları, el çırpmaları ve 
dansları ne kadar sürdü bilmiyorum. 
Uyuduğumda, bu görkemli gösteri bite-
cek gibi hiç gözükmüyordu.

Gece, ara ara uyandım, Bakaların sesi 
dinmişti ama ormanda kıyamet kopu-
yordu. Böcek, kertenkele, yılan, may-
mun, kim bilir başka hangi hayvanlar, ya 
avazlanmışlar veya kanatlarını birbirine 
sürterek, birbirine çarparak veya başka 
yollarla sesler çıkartıyorlardı. Nihayet 
gün doğarken, hâlâ dinmeyen ormanın 
vahşi sesine Bakaların sesi karıştı.

Kadınların sesi, onların içinde de bir 
kadının sesi, bütün sesleri bastırıyor-
du. Bir ara güçlenen tartışma öyle bir 
hal aldı ki, adeta herkes, hep birlikte 
birbirlerine değil de ormana bir şeyler 
anlatıyor gibiydi. Ormana konuşuyorlar, 
işitmek isteyen işitiyor, söylemek isteyen 
de söylüyordu.

Böylesine hararetli ve gürültülü bir 
güne başlamak doğrusu beni şaşırtmıştı. 
Bir süre sonra obadaki bütün Bakalar 
uyanmış, tartışma büyümüş, karşılıklı 
konuşmadan ziyade daha çok bir söylen-
me şekline bürünmüştü. Sonradan öğ-
rendim ki, Baka kadınları, bizden önce 
obaya uğramış İtalyan çiftin kendilerine 
bir şey getirmemesine içerlemiş, hatta 
çok kızmışlar. Bizim rehberimiz ise Ba-
kalara un, şeker, tütün getirmişti, zaten 
onların beklediği buydu. 

Bakaların bizi şaşırtan bu öfke gös-
terisini nasıl yorumlamak gerekir diye 
düşünüyordum. Belki de bu öfkeyi, kar-
şılığı, eşitliği olmayan bir şey yapmaktan 
hoşlanmadıkları şeklinde yorumlamak 
gerekiyordu. Her şeylerini ortaklaşa ya-
pan ve paylaşan, yaklaşık 2 milyon yıllık 
bir kültürün devamı olarak Bakalar, or-
taklaşmacılığı bütün duygularında his-
sediyorlardı. Her şeyi paylaşmak isti-
yorlardı, belki de bu yüzden, bu eşitlik-
çi ilkeye uyulmamış olmasından dolayı 

Kadınlar ormanın içinden topladıkları yemişleri kırarken bir yandan da 
kendilerine yardım eden çocukların karınlarını doyuruyorlar (karşı sayfada, üstte). 
Baka toplumunda diğer avcı derleyicilerin çoğunda olduğu gibi çocukların bakımı 

sadece anneye ait değil, babanın hatta obada yaşayan diğer bütün yetişkinlerin 
de sorumluluğunda. Ancak gene de anneleriyle bütün gün vakit geçirme imkânı 

bulan çocuklar, obanın içinde serbestçe dolaşıp istediği kişiyle oyun oynama 
özgürlüğüne sahip (karşı sayfada, altta). Bitki kökleri toplamaya giden kadınlar 

obaya geri dönerken yüklerini sırtlarında taşıyor. Baka kadınları da erkekler 
kadar ormanı iyi tanıyor. Ceyil başka bir obadan gelip bu obadaki bir erkekle 

geçtiğimiz günlerde evlenmiş. Ormanda büyük yapraklar toplayan Ceyil, bunlarla 
kendisine ve eşine yeni bir kulübe yapacak (üstte).
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ki, Baka kadını, kara üzüm tanelerini, 
bütün çocukların avuçlarına birer tane 
olmak üzere dağıttı, kalanları da obada-
ki büyüklere, yine her bir avuca bir tane 
bırakarak bu uzak lezzeti tattırdı. Bir gü-
lüşme, sevinme esintisi yayıldı ormanın 
içindeki dal kulübeleri arasında. 

Pigmelerle (kötü anlamda kullanmı-
yorum bu sözcüğü) ilgili araştırma ya-
pan bir antropolog kadının yazdıkları 
aklıma geldi. Aylarca Mibuti pigmeleri 
arasında yaşamış bilim kadını, obada bir 
kadına küçük bir kiraz domates armağan 

öldürülmüyor, kimseye kötülük yapıl-
mıyordu. Bunların nedenleri de yoktu 
zaten. 

Buraya gelirken, Bakalara yabancı 
hiçbir şey armağan etmeme kararın-
daydık. Yiyecek konusunda bile bu il-
keye uyuyorduk. Ne var ki, artan kuru 
üzümlerimizin tadına bakmalarının bir 
sakıncası olmadığını düşündük bir gün. 
Herkese yetecek kadar yoktu yazık ki, 
çocuklarına verir umuduyla bir anneye, 
bir avucu doldurmayan miktarda kara 
üzüm kurusundan verdik. Sonra baktık 

kurduğum Hadzabeler ile Namibya’nın 
Kalahari Çölü’nde 15 yıl kadar önce kar-
şılaştığım !Kung Sanlar, avdan çoğun-
lukla aynı gün obalarına dönüyorlardı. 
Zaten, çölde veya savanda avlanmak için 
en uygun yer, hayvanların su içtiği kü-
çük göllerin, gölcüklerin kıyısı oluyordu.

Her şeyi paylaştıkları için eşitsizli-
ğin olmadığı, erkeğin kadından ya da 
erkeğin erkekten, kadının başka bir ka-
dından üstün olmadığı bir toplumsal 
ilişki yaşıyorlardı Bakalar. Reisleri yok-
tu. Suç da yoktu. Ceza da yoktu. Kimse 

onurlarının kırıldığını düşünüyorlardı.
Hiyerarşik ve özel mülkiyetçi mo-

dern toplumun sınırında, eşitlikçi ve 
ortaklaşmacı yaşayan bir topluluk, bu 
tür karşılaşmalardan belki de tedirgin 
oluyordu. Öğrendim ki, en fazla bir saat 
yürüme mesafesindeki köye gitmek Ba-
kaların hiçbir zaman aklına gelmemişti. 
Asla diğer dünyaya özenmemişlerdi. Üs-
telik ziyaret ettiğimiz bu Baka obasından 
sonraki en yakın Baka obasına ulaşmak 
için, yaban ormanda bir hafta yürümek 
gerekiyordu. Yol olmayan itibari yolu 
kestirmek koşuluyla. 

Bakalar, avcı derleyici denilen ve ya-
şamlarını yalnızca, derledikleri yiyecek-
leri ve avladıkları hayvanları yiyerek sür-
düren insan topluluklarıydı. Daha önce 
Afrika’nın başka yerlerinde temas kur-
duğum diğer avcı derleyici topluluklar-
dan farklı olarak, yağmur ormanlarında 
yaşayan, Batılıların pigme adını verdiği 
bu topluluk, sürekli ikiye bölünerek ya-
şıyordu. Yani Baka avcıları ava gittikle-
rinde aynı gün geri dönmüyorlardı. Av 
yolculuklarının 15 gün kadar sürdüğünü 
öğrendim yerel rehberimizden. Obanın 
yarısındaki erkeklerden oluşan 20 ya 
da 30 kadar kişiye, yemekleri pişirmek 
için iki de kadın katılıyordu. Kadınlar 
ava çıkmıyorlardı, ama obadan günlerce 
uzaklaşılan av yürüyüşü kümesine des-
tek olarak dahil oluyorlardı. Belki yabani 
yemiş derlemek, yabani kök çıkarmak iş-
lerini de yapıyorlardı. Tanzanya’da temas 

Köylülerden değiş tokuş 
yöntemiyle aldıkları palaları 
ormanın içinde ağaç dalları ve 
bitkileri kesmek için kullanan 
Bakalar, şifalı bitkilerden de ilaç 
olarak yararlanıyorlar (üstte).  
Bakalar bütün ihtiyaçlarını 
ormandan karşılıyor. Topladıkları 
yaban bal ya da av eti karşılığında 
köylülerden aldıkları palalar ve 
kap kacak ise ormana ait olmayan 
nadir eşyalarından bazılarıdır. Baka 
obasında rastlanan diğer yabancı, 
doğal olmayan eşyalar  ise 
kumaşlar ve nehirden su taşımak 
için kullandıkları plastik kovalar 
(sağda).
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çocuklara paylaştırmış.
Yağmur ormanlarının bu saf toplu-

munda, paylaşmak çocuk yaşta başlıyor. 
Paylaşmak mı öğretilen bir kültür ve pig-
me çocukları bu davranışı sonradan mı 
öğrenmiş, yoksa paylaşmamak ve ballı 
sütüne ve de fazlasına sahip çıkmak mı 
sonradan öğretilen bir kültür acaba?

Bakalar, Orta Afrika’daki yağmur or-
manlarında büyük bölümüyle Kame-
run’daki Ca Rezervasyon Alanı’nda ve 
bir parça da Gabon’da yaşıyorlar. Sayı-
ları 30 bin ile 40 bin arasında değişiyor. 
Gezegenin doğasını ve iklimini tehdit 
edecek noktada gelişen modern insanlık 
için kurtuluş terkibi, Ca Ormanları’nda 
ve diğer yağmur ormanlarında yaşayan 
Bakalarda, diğer pigmelerde ve diğer 
avcı derleyici toplulukların yaşam biçim-
lerinde hâlâ saklanıyor.

Baka çocuğu iki eliyle başını tuttu ve 
conbo dedi. Ağzını gösterdi, mobo! 

Kulağını gösterdi cu bo! 
Burnunu gösterdi bango bo! 
Gözünü gösterdi, la bo! 
Kolunu gösterdi, be bo! Karnını gös-

terdi bo bo! Dişini gösterdi, te bo! Saç-
larını tuttu, sin co! Uzamış sakallarımı 
tuttu, lu kaka! Elimi tuttu, bu bu! Bacak-
larıma bastırdı, ku bu! Dizime vurdu, co 
bu! Ayaklarını salladı, no bu! Dirsekleri-
ni oynattı, co pa bu! Parmaklarını oynat-
tı, ba bu! Ben de parmaklarımı oynattım 
ve ba bu, dedim. 

Co ko!
Bakaca öğretme oyunu tüm obaya 

yayıldı.
Ağacı gösterdi bir Baka adam.
Lo!
Co ko!
Kuş taklidi yaptı bir kadın.
Nu!
Co ko!
Artık, çok güzel lafını ben 

söylüyordum. 
Hav hav hav! Bo lo!
Co ko!
Çocuğu gösterdi bir kadın.
Yande! Co ko!
Bebek, din du! Ama emzirilen bebek 

din du! Daha büyük bebek ungama! 
Evet, adam makose idi, kadın nose! 
Co ko!
Obanın büyücü şifacısı başka bir 

etmiş. Kadın bıçağını almış ve minik do-
matesi on iki parçaya bölerek herkese bir 
parça domates dilimi dağıtmış.

Daha da şaşırdığım başka bir olayı 
anlatıyordu Avrupalı insanbilimci kadın. 
Bir gün, bir pigme çocuğuna kendisinin 
de içtiği kakaolu süt vermiş. Çocuk bir 
yudum tadına bakmış ve...

“Hıh, ballı süt!” demiş. Hemen bar-
dağı yere koyup obanın bütün çocukla-
rını toplayıp getirmiş. Balı ve sütü bilen 
ama daha önce bu ikisini karıştırmayı 
düşünmemiş pigme çocuğu, ballı süt 
sandığı kakaolu süt dolu bardağı bütün 

Ormandaki hemen her şeyin 
Bakalar için bir kullanımı var. 
Kestikleri ağaçların içindeki suyu 
içen bir Baka için sıradan bir 
yaprak hemen o an rahatlıkla bir 
bardağa dönüştürülebiliyor.
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obaya hasta bakmaya gitmişti, ne zaman 
döneceği meçhuldü, onunla karşılaşa-
mamak ne talihsizlik! Yine de bir büyü-
cünün nasıl yetiştiği ve hatta nasıl se-
çildiğini öğrenme bahtına sahip oldum. 
Ormanın  uygun bir yerinde büyük bir 
ateş yakılıyormuş. Kendileri yemedikleri 
halde komşu köyden buldukları, isteye-
rek ya da haber vermeden aldıkları evcil 
bir tavuğun başını kesiyorlarmış. Kimi 
obada kadın, kimi obada erkek olan 
büyücü-şifacı adayının gözlerini biber 
ve kanla bezeli bir yaprakla örtüyorlar-
mış, sonra da tavuğun kesik başını da 
ormanda saklıyorlarmış. Büyücü hekim 
olmayı hak edecek adayın hem gözleri 
yaşarmadan kalabilmesi, hem de tavu-
ğun kesik başını kimin sakladığını bul-
ması gerekiyormuş.

Büyücü hekim, bu yeteneğini yalnızca 
hastanın hastalığını bulma ve iyileştirme 
yönünde değil, ava gidilecek yönü gös-
termede de kullanıyormuş.

Bakalarla, bir öğleden sonra Ca 

Araştırmacılar, erkeklerin ava çıktığı ve kadınların ormandan yemiş, meyve ve bitki 
kökleri topladığı avcı derleyicilerde yiyeceğin büyük bir kısmını obaya kadınların 
getirdiğini belirlemiştir. Ormanın içinde yemiş kırarken bir yandan da şarkı söyleyen 
Baka kadınları için hayat, komşuları olan köylü kadınlara göre daha rahat ve daha 
eşitlikçi (üstte). Çocuklar için orman hayatına alışmak zor değil, çünkü doğdukları 
ormanın bir parçası olarak büyüyorlar. Küçük yaşlardan itibaren yetişkinlere yardım 
etmeyi öğrenen çocuklar, ormanda sonsuz bir özgürlüğün tadını çıkartmakla 
beraber, sorumluluklarını da öğrenerek büyüyorlar (altta).
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Nehri’nde balığa gittim, bir başka öğle-
den sonra orman yürüyüşüne katıldım. 
Balık avında yalnızca erkekler vardı, iş-
bölümü gereği ava yalnızca erkekler gi-
diyordu. İnsanlığın ilk ve en belirgin 
işbölümü bu olmalı. Erkekler avcı, ka-
dınlar derleyici. Ama derleyiciliği yal-
nızca kadınların yaptığını söylemek yan-
lış olur. Dünya üzerindeki bütün avcı 
derleyicilerde, erkekler de derleyicilik 
yapıyor. Ca’daki derleyicilik yürüyüşle-
rimizden bir tanesinde kadınların sayısı 
daha çoktu. Patates ile turp karışımı bir 
tadı olan bu kök bitkisini hem erkekler 
hem kadınlar çıkarıyor. İsimleri sayama-
yacağım kadar fazla sayıda kabuklu ye-
miş de toplanan yiyecekler arasındaydı. 
Ceviz benzeri, kimisi cevizden büyük, 
kimisi küçük kabuklu yemişlerden bü-
yük olanlarının obaya taşınmadan önce 
içlerinin çıkartıldığına tanık da oldum. 

Çoğu zaman da, ormanın derinlikle-
rinde fazla uzaklaşıp kaybolmadan tek 
başıma dolaşıyordum. Yalancı akasyalar, 

Diğer pigme gruplarında olduğu gibi Bakalarda da müzik hayatın vazgeçilmez 
parçası. Kendi yaptığı parmak piyanosuyla pratik yapan Baka erkeği, akşamki 
gösteri için hazırlanıyor (üstte). Bakalar yaşadıkları küçük kulübeleri kendileri ağaç 
dalları ve yapraklarından kısa sürede kolaylıkla yapıyorlar. Obanın kadınları el 
birliğiyle yeni evlenen Ceyil için de bir kulübe yaptı (altta).



64   ATLAS   NİSAN 2011

alınıp, Ca Nehri’nin karşı kıyısındaki 
misyoner okuluna götürülüyordu. Yine 
de iyi, çünkü geçen yüzyılın başlarında 
Belçikalı sömürgeciler, pigme çocukla-
rını Avrupa’daki hayvanat bahçelerinde 
insanlara sergilemişlerdi.

Cengi, kendileri gibi kısa boylu bir 
orman ruhuydu. Katolik Kamerunlular, 
kendi Tanrı fikirleriyle Cengi’yi ben-
zeştirmekte güçlük çekiyorlardı bu yüz-
den. Aslında Cengi bir tane de değildi 
veyahut da bir tane olan, birden fazla 
sayıda olabiliyor, çoğalabiliyor, kılıktan 
kılığa girebiliyor, uzayıp kısalabiliyor-
du. Bakalar, kendilerini koruduğu halde 
Cengi’den çekiniyordu.

Obada pek çok Baka avcısının bir 
Cengi anısı vardı. Yolunu kaybettiğin-
de veya kızgın bir fille karşılaştığında 
Cengi’nin onu nasıl koruduğuna ilişkin 
anılar. Cengi, Baka’yı ya alıp uzak bir 
yere uçurmuş oluyor veya fil veya başka 
bir hayvan haline sokuyor veya koca bir 
ağaç haline getiriyor.

Cengi’yle ilgili en önemli tören, as-
lında bir çeşit erginleşme ayiniymiş, 
onu öğrendim. Her avcı Cengi’yle 

artık gövdeleri odunsulaşmış baklagil 
türü ağaçlar, gülibrişimler, ipekağaçları, 
tropik cevizlerin envai çeşidi, yine çeşitli 
türden kakaolar, tespih ağaçları, Afrika 
sandalları, Afrika cevizleri...

Acaba, benim karşıma da orman ruhu 
“Cengi” çıkar mıydı? Bakalar “Cengi”yi 
tarif ederken, anlamakta ne kadar zor-
lanmıştım. Üç, hatta dört tercüman, 
bana Cengi’yi anlatmaya çalışmıştı. Or-
man ruhu muydu, orman Tanrısı mıydı? 
Esasında zorluğun bir nedeni de sanı-
rım, Kamerunluların güçlü Hıristiyan 
inancına sahip olmalarıydı. Rehberleri-
me, Bakaların dini inancını sorduğumda 
bile, bu topluluğun Hıristiyan oldukları-
nı iddia etmişlerdi. Daha sonra, “Cengi 
kim” dediğimde, kafaları karışmıştı. Ka-
tolik ve bir ölçüde Protestan misyonerlik 
tüm ülkede yoğun bir faaliyet içindeydi, 
bu bölgede de İspanyol Katolikleri işba-
şındaydı, hatta Samalomo’da kaldığımız 
kulübeler, o misyonerlerin yaptırdığı, 
isimlerini verdiği ve kullandıkları kulü-
belerdi. Bakaların da Katolik olmasını 
istiyorlardı. Bu yüzden, şimdilik en azın-
dan iki Baka kızı, her gün ormandan 

Bazen ormanda terk edilmiş bir 
Baka kampına da rastlanıyor. 
Obadan biri öldüğünde ya da son 
zamanlarda ormanları yok etmeye 
başlayan tomrukçular, yerleşim 
alanlarına yaklaştığında, Bakalar 
orayı terk ederek ormanın daha 
derinliklerine dalıyor, başka bir 
yere yerleşiyorlar.
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görmüş. Zaten Bakalar gibi insan kılığın-
da gelirmiş, yalnızca ot elbise giyermiş. 
O yüzden erginleşme danslarında Baka-
lar da ot giysi kuşanıyorlarmış.

Bir tek kişi Cengi’yi hâlâ görmemişti. 
Çünkü ondan çok korkuyormuş. Ço-
cukken, sünnetten korkan çocuklar gibi 
Cengi’ye giden arkadaşlarından kaçmış. 
Büyüdükten sonra da Cengi’nin her ge-
lişinde kadınlarla birlikte saklanmış. 
Yaşı bayağı ilerlemiş o Baka’yla tanıştım, 
çocukları, karısı vardı, Cengi sohbeti-
ne katılmıyordu. Ama bir gün mutlaka 
Cengi’yi görmesi gerektiğini biliyordu.

İsimlerinin Biyango ve Nbong odu-
ğunu öğrendiğim iki Baka ise Cengi’yle 
karşılaşmalarını dün görmüş gibi heye-
canla ve ayrıntılarıyla anlatmışlardı. Bir 
fili yaralamış, ama öldürememişler, ucu 
zehirli ok iri gövdeli hayvanı bayıltma-
mış bile. Nbong saklanmayı başarmış, 
uzak bir yerde yüksek bir ağaca tırman-
mış. Kurduğu bir tuzak yüzünden talih-
siz bir şekilde tek gözünü yitirmiş Bi-
yango anlatıyor, rehberler de birbirlerini 
düzelterek bana anlatıyorlardı. Biyango 
da bir ağaca tırmanmış, ama yaralı fil 
onu görmüş ve ağacın etrafında dönme-
ye başlamış. Biyango, Cengi’yi yardıma 
çağırmış. Cengi de onu, ormanın çok 
uzak bir köşesine kaçırmış.

Son günün öğleden sonrasında, son 
bir kez daha ormanda yürüdüm. Ca’ya 
giden patikalardan birinden değil de, 
ağaçların arasından, yönsüz bir yöne 
doğru. Uzaktan, yabansı ama ahenkli, 
hatta el çırpması gibi mi desem, değir-
men çarkı gibi mi desem tam kestire-
mediğim bir ses geliyordu. Adımlarımı 
sıklaştırdım, ses daha da güçlendi. Son-
ra, ağaçların arasından, üzerine güneş 
vurmuş Ca Nehri belirdi. Ve çıplak vü-
cutlarını karanlık suya eğmiş dört ya da 
beş Baka kadınının, ellerinin içlerini kâh 
akan ırmağın yüzüne vurarak kâh bir-
birlerine çarparak bir tür davul çalmakta 
olduklarını fark ettim. Çat çata çata, çat 
çata çata çat çat!

Yaşama sevincinin, sanatın, şarkı ve 
dansın kaynağıyla yaşamın kaynağı ay-
nıydı. Su davulu, doğayla uyumlu ruhla-
rın, ellerin, kolların birbirine çarpması-
nın bestesiyle ormanı çınlatıyordu.

Çat, çat, çapa çapa çat çat! Çap çap! n

karşılaşmak zorunda, aksi takdirde or-
manda yaşayamaz, avlanamaz, korkusuz 
bir avcı asla olamaz! Bu ayin de Bakalar 
ergenlik yaşına geçerken yapılıyor. Önce 
anne babalar, ormanda Cengi’ye verme-
leri için bal topluyor. Başka yiyecekler 
de hazırlıyorlar. Cengi kendi payını alıp, 
gerisini ziyaret eden çocuklara dağıtıyor. 
Çocuklar, Cengi ile bir ya da iki gece ge-
çiriyor. Bu çocukların hepsi erkek. Belki 
de avcı oldukları için yalnızca erkekler 
seçiliyor. Zaten Cengi gelirken, kadınlar 
görünmemek üzere kaçar, saklanırlar. 
Erkekler Cengi’yi görebilirlermiş, zaten 
biri hariç, obadaki herkes onu daha önce 
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Küçük Boy, Dev Kalp

Orta Afrika’ nın yağmur or-
manlarında yaşayan pigmeler 
dünyada son kalan göçebe avcı 
derleyici topluluklardan biridir. 
Bu insanlara “beyaz adam” tara-
fından verilen “pigme” ismi doğ-
ru bir terim olmamakla bera-
ber,  Afrika yağmur ormanların-
da yaşayan Efe, Bambuti, Twa, 
Baka, Mbuti ve BaAka toplum-
larını sosyal, kültürel,tarihsel 
benzerlikleri bakımından temsil 
eden tek sözcüktür. Afrika’nın 
en eski sakinleri olan pigmeler 
kültürleri, geçim tarzları ve ta-
rihleri açısından ormanla olan 
bağlantıları dolayısıyla kendi-
lerine “orman insanları” diyor-
lar. Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Demoktarik Kongo, Kamerun, 
Ruanda ve Uganda ormanların-
da yaşayan pigmelerin toplam 
sayısının beş yüz bin kadar ol-
duğu tahmin ediliyor. 

Dünyanın birçok yerinde 
yağmur ormanlarında yaşayan 
insanlar yapı olarak daha ufak 
tefektir ama Afrika pigmeleri 
bunların en kısa boylu olanla-

rıdır. Peki pigmeler neden bu 
kadar kısa? (Erkekler ortalama 
1,50 santim.) Bir görüşe göre, 
yağmur ormanlarının yüzde yüz 
oranında nemli olması pigmele-
rin vücutlarını etkilemiş.  Hava 
sıcaklığının yüksek ama nemin 
az olduğu ortamlarda vücut ısı-
nır ancak bu ısı terleyerek atılır. 
Fakat nem oranının yüzde yüz 
olduğu koşullarda, vücut ken-
disini soğutma özelliğini nere-
deyse tamamen kaybeder. Bu da 
ölümcül sonuçlara neden ola-
bilir. Pigmeleri bu durumdan 
koruyan küçük vücut yapıları-
dır, çünkü bu sayede daha rahat 
terlerler ve daha az enerji har-
carlar. Yaygın kabul gören görüş 
ise pigmelerin genetik bir arıza 
sonucu kısa kaldıkları yönünde. 

Avcı derleyici olan pigme-
ler yaşamlarını sürdürmek için 
ihtiyaç duydukları her şeyi or-
mandan sağlarlar. Erkekler 
gruplar halinde ava giderken 
kadınlar da meyve, yemiş, bitki 
kökleri toplar. Genelde av, ok 
ya da ağ ile yapılır. Ava giden 

grup bazen birkaç hafta orman-
da kalabilir, bu yüzden beraber-
lerinde birkaç kadın da gider ve 
gittikleri  yerde geçici kulübeler 
yaparlar.

Eşitlikçi toplum yapısına sa-
hip olan pigmelerde hiyerarşi, 
yani şeflik yoktur. Bütün ka-
rarlar beraber alınır ve topla-
nan, avlanan her şey paylaşılır. 
Mülkiyet sisteminin olmadığı 
pigmeler genelde yaklaşık otuz 
kişilik gruplar halinde yaşarlar 
ve genelde ormanda yaşayan 
diğer obadan insanlarla evle-
nirler. Son derece barışçıl olan 
pigmelerde birine verilebilecek 
en büyük ceza kişiyi toplumdan 
atmaktır. Ormanı çok iyi tanı-
yan pigmeler, Batılı doktorların 
bilmediği birçok şifalı bitkiyi de 
tanırlar.

Pigme toplumlarının hepsin-
de müzik ve dansın çok önemli 
bir yeri vardır. Müzik ve dans 
günlük hayatın her anında eğ-
lenmek için kullanıldığı gibi 
aynı zamanda çeşitli törenler-
de (örneğin av sonrası) efsane-

lerin anlatılmasında ve ergin-
leşme (inisiyasyon) ayinlerinde 
kullanılır. Sadece erkekler için 
olan dansın aynı zamanda av-
cılık başarısını da geliştirdiğine 
inanılır. Gene benzer bir şekilde 
palmiye ağacının yaprakların-
dan yapılan maskeli bir dansın 
geçmiş zamana ait orman ruhu-
nu harekete geçirerek dansçıyı 
koruduğuna inanılır. En önemli 
özelliklerinden biri, hiyerarşi ve 
kural olmaksızın isteyenin mü-
ziğe istediği yerinden katılabil-
diği pigme müziği bu yönüyle 
bir yandan da toplumun eşitlik-
çi yapısını, birbirini tamamla-
yan kesik vokallar ise toplumda-
ki dayanışmayı (karşılıklı bağlı-
lık) yansıtır.

Ormanın asıl sakinleri olan 
ve binlerce yıldır Afrika’nın 
yağmur ormanlarında yaşayan 
pigmeler son zamanlarda teh-
dit altındalar. Her ne kadar her 
grubun kendine özgü sorunları 
olsa da, ormanlarını yok eden 
tomrukçular, ormanı çiftliklere 
dönüştürmeye çalışan çiftçiler 
ve ırkçılık bütün pigme grupla-
rın yaşadığı ortak sorun. Pigme-
ler paraya dayalı bir ekonomiyi 
bilmedikleri için bazı bölgeler-
de köylüler tarafından sürekli 
sömürülüp saatlerce tarlalarda 
çalıştırılıyorlar. Bölgedeki Fran-
sız tomruk şirketleri ormanı 
büyük bir hızla katletmeye de-
vam ettikçe pigmelerin yaşaya-
cak yerleri kalmıyor ve yakın-
daki köylere doğru kayıyorlar. 
Böylece kültürel özelliklerini ve 
sistemlerini yavaş yavaş kaybe-
den pigmeler resmi ekonomi-
ye katılıp işçi olarak çalışmaya 
zorlanıyorlar.

(*) SELCEN KÜÇÜKÜSTEL, YEdİTEpE 

ÜNİVERSİTESİ, ANTROpOLOjİ YÜKSEK LİSANS 

öğRENCİSİ

68   ATLAS   NİSAN 2011

YAZI: SELCEN KÜÇÜKÜSTEL*


