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MADAGASKAR

yazı: ÖZCAN YÜKSEK / fotoğraflar: SELCEN KÜÇÜKÜSTEL

GÖRÜNMEZ HALK, TABULAR YAPAN HALK VE DIĞER 
TUHAF ADLARIYLA MADAGASKAR’IN BENZERSIZ 
INSAN ÇEŞITLILIĞI... BIRKAÇI HARIÇ NERDEYSE 

TAMAMI YERYÜZÜNÜN HIÇBIR YERINDE YAŞAMAYAN 
CANLILARIYLA GIZEMLI VE BENZERSIZ MADAGASKAR...

 Adadaki yerleşimin 
varlığı ancak 1.300 
yıl geriye gidiyor. 
Madagaskar halkının 
dil ve kültürünün 
kaynağı büyük ölçüde 
Endonezya Adaları’na 
ait ama Afrika, Arap ve 
İslam etkisinin izleri de 
gözlenebiliyor. 
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BAZEN insanın aklından 
geçenler, geceden bile 
karanlık olabilir, yine de 
hiçbir düşünce, karanlık 

ormanda çakan bir çift lemur gözü 
kadar parlak olamaz. Ormanın için-
de erişilmez yüksek dallara sıçraya-
rak kaybolan, bunu yaparken sana 
bakıp deli çığlıklar atan lemurlar 
kadar hiçbir şey seni coşturamaz.

Küçük bir çocuktum, cılız par-
mağımı dünyanın üzerinde o yana 
bu yana gezdirir, her seferinde ta 
aşağılara kadar indirir, o ülkenin 
tam üzerine gelince, oraya iyice 
bastırırdım, nerdeyse ağlayacak 
denli güçlü bir arzuyla. Parmağım, 
o ada kadar anca vardı. Şimdi o 
parmağımın üzerindeyim.

Boulevard D’andovoranto’nun 
ucundaki garda, etrafımı kuşatan 
çekçeklerden birini gözüme kestir-
dim. Diğerleri artık beni çevirmesin 
diye bir lemur gibi dört ayak araba-
nın içine çullandım. Yabancısı oldu-
ğum, tek başıma gidemeyeceğim en 
ücra sokaklara, caddelere, şehrin 
meşhur limanına böylece girip çı-
kabilecek, Taomasina’nın kokusunu 
genzime çekecek, canlı ve cansız 
seslerini işitecek, bana elini açan 
çaresiz ellere dokunabilecektim. 
Yoksul ülkelerde pek sık başvur-
duğum bir yol sayılmazdı aslında, 
hesaplamış da değildim ama akşam 
çökmeden vardığım Madagaskar’ın 
bu ikinci büyük şehrinde, hava iyi-
ce kararmadan şehre karışıp nüfuz 
edebileceğim daha kolay ve emni-
yetli yol gözükmüyordu. Şehir va-
nilya, çürümüş karanfil, çöp, kahve, 
krom, katran ve karides kokuyordu. 

“Atansiyon mösyö” diye sesleni-
yordu ikide bir çekçekçim; Fran-
sızcayla karışık İngiliz lisanıyla: 
“Koluna dikkat et, dirseğini çek, 
kamerana sahip ol, trafik sıkışınca 
kimseye ilgi gösterme” diye uyar-

 Madagaskar'da bol, büyük yakalı 
gömlekler erkeklerin, çoğu zaman da 
kadınların yaygın giysisi; özellikle de 
küçük kasabalarda, büyük açık hava 
pazarlarında... Bol takım elbiseler, 
ergen çocuklar ve yetişkin erkeklerde 
değişmeyen giysi...
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“Burası belki başka bir yer. Bu-
rası Lemurya mösyö. Başka bir 
kıta. Ha ha ha!..”

Neşeli çekçekçim, çıplak ayakla-
rı asfaltta, kahkahalar atarak koş-
maya başladı:

“Öyleyse nereye götüreyim mös-
yö seni, söyle!” 

Ah ne güzel bir soruydu bu! Ne 
müthiş bir başlangıç! Nasıl da 
içimde bir kırbaç şaklatarak şah-
landı heyecan!

“Başkalarını nereye götürüyor-
san oraya götür beni.”

“Herkesi aynı yere götürmüyo-

Çoğu küçük, hatta çocuk... Çok 
fazla mösyö, işitmedin mi daha!”

“Yeni geldim ya!” 
“Bak şu uzakta, dövizcinin 

önünde, turistin yanındakine!” 
“Gördüm. Öğrenci gibi.”
“Her türden var.”
“Hatırladım!.. Havalimanında 

koca bir afiş asılıydı.”
“İşe yarıyorsa assınlar.”
“Ne kadar yaygın bu iş?”
“Yoksulluk ne kadarsa o kadar.”
“Çok mu yani?”
“Televizyonlar yedi kadından 

biri diyor ama bana kalırsa daha 
fazla; tabii bazı köyleri katınca 
uçuyor her şey.”

Sonra bu durumun ne zaman baş-
ladığını ve böyle yaygınlaştığını an-
lattı çekçekçim: “Her şey kobalt ve 
krom yüzünden, biraz da ton balığı 
yüzünden” dedi. Madenlerde çalı-
şan kadınların işsiz kaldığında kötü 
yola düştüğünden, yabancı çalışan-
ların çoğalması, Japonya ile dok-
sanlarda yapılan ton balığı anlaş-
masıyla çok sayıda Japon’un ülkeye 

rum mösyö... Gemicisi var, maden-
cisi var, Fransız’ı, İngiliz’i...”

“Sen beni, kendi başıma gireme-
yeceğim yerlere götür.”

“Öyleyse atansiyon mösyö! Eş-
yana dikkat et. Kimseye bulaşma! 
Ha ha ha!”

“Bulaşmam!” 
“Kızlara da bulaşma!”
“Kimlere?”
“Yani. Ak dudaklı ağaç kurbağa-

larına mösyö. Onları boyasından 
tanırsın!”

“Kimmiş onlar?”
“Fahişeler mösyö, fahişeler!.. 

gelmesiyle dengelerin bozulduğun-
dan, daha başka acımasız neden ve 
sonuçlardan. Başka yerlerde de var 
mı diye sormuştum.

“Var mösyö, Amatave, Nosy Be, 
Diego Suarez, küçük kasabalarda 
bile... Herkes kendini satıyor mös-
yö. Herkesin kendini sattığı köyler 
bile var... Antropoloji böyle Mada-
gaskar’da...”

“Antropoloji mi?”
“Evet mösyö antropoloji.”
“Öğrenci misin sen yoksa?”
“Evet mösyö, üniversitede.”
“Ne okuyorsun?”
“Antropoloji mösyö. Antropoloji.”
“İşsiz kalmazsın Madagas-

kar’da.”
“Şimdilik işim bu mösyö. İnsanla-

rı çekiyorum. Gün boyu. Ha ha ha!”
“Hangi halktansın Marcel sen, 

bu kadar neşeli?”
“Betsileo mösyö.”
“Ne anlama geliyor?”
“Görünmez halk mösyö, görün-

mez halk.”
“Görünmez mi?..”

AFRIKA’DAN 170 MILYON YIL ÖNCE, 
HINDISTAN ALT KITASINDAN ISE 88 MILYON 
YIL ÖNCE KOPTU MADAGASKAR. BU 
ÖZELLIĞI, ADANIN BENZERSIZ, HIÇBIR 
YERDE BULUNMAYAN BIYOLOJIK 
ÇEŞITLILIĞININ NEDENI...

dıkça uyardı yolun başında.
“Meraklanma bu konuda tecrü-

bem var” dedim.
“Vardır mösyö. Buraya tecrübe-

siz adam gelmez zaten. Son tecrü-
ben olmasın diye söylüyorum.”

Muz satıcısı, renk renk örme se-
pet satıcısı, adını bilmediğim tro-
pik yemişler, envai çeşit yerfıstığı, 
teneke oyuncak arabalar, otobüs-
ler, bunları uzatıyorlardı etrafımı 
kuşatan kalabalık, avuçlarına Ma-
dagaskar parası sayıp almam için. 
Henüz para bozdurmuş bile değil-
dim.

 
Yeryüzünde kağnı arabalarının 
motorlu araçlardan daha çok 
kullanıldığı belki de tek ülke 
Madagaskar. Ülkedeki yaklaşık 
50 bin kilometrelik yol ağının 
yalnızca 6 kilometrelik kısmı 
asfalt (solda).

Taomasina liman kentinde 
anacadde Boulevard 
D’andovoranto'da bulunan tren 
garı, akşam güneşinde gençlerin 
buluşma merkezi (sağda).
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KANAL
Sabah, şehrin güney doğusun-

da Manangares Irmağı üzerin-
deki limana doğru yollandım. 
Odun, her renk kumaş, hindis-
tancevizi veya balık yüklü, uzak 
köylerden su yoluyla gelmiş yüz-
lerce pirogtan oluşan son derece 
hareketli, yüzer bir pazardı göz-

bir teknenin içinde, uzak ufku ba-
zen saklayıp bazen gösteren nehir 
yolculukları gibisi yoktur. Yazık 
ki nehirlerin iğdiş edildiği çağda, 
böyle bir yolculuk için çok az su 
kaldı.

Kehribar ışık altında aşağıya 
akıp giden suyun sesini dinliyor-
dum, bu seslere bazen yakın geçti-
ğimiz kıyıdaki kadınların fısıldaş-
maları karışıyordu. Kadınlar yarı 
kapalı gözlerle bize bakıyor, tek-
nemizin gönderdiği dalgalar, on-
ların çiçekli, bol fistanlarını yıkı-
yor, ayağa kalktıklarında sıra sıra, 
narin narin, yumuşak damlacıklar 
etekliklerinden suya dökülüyordu. 
Her şey, usulca arkamda kalıyor-
du, yabancı yüreğimi tamamen 
teknenin yumuşak akışının tesiri-

lerimin tanık olduğu. Kadın ve 
erkek, çıplak ayak ya da terlikle 
teknelerin kenarlarına basarak 
nehir pazarını dolaşıyor, almak 
istediğini alıyor, sırtına atıp kıyı-
ya çıkıyordu. Çekçeklerin, öküz 
arabalarının kuşattığı kıyıdaysa 
satın alınan malların taşınması, 
götürülmesi faslı başlıyordu. Ki-
mileri de sanki benim gibi yalnız-
ca olup biteni görmek için oraya 
gelmiş, bir kıyıda oturuyordu. O 
kimseler benim için, cebinin boş-
luğuna benzeyen bir yalnızlıkla, 
güneşin alnına oturmuş vakit 
öldüren yoksulluk kahramanla-
rıydı. Onların bakışlarında, daha 
çok da bakışsızlıklarında bir süre 
öylece oyalanıyordum.

Palanganes Kanalı’nda yolculu-

ne bırakmıştım. 
Kıyıya pek nadir çıkıyordum. 

Uzaktan, öbek öbek asılı balıklar 
kanalın cömertliğini sergiliyor, 
bükümlü, kim bilir nerelere uzak-
laşan ince keçiyolları arkada yitip 
gidiyordu. Esinti, o sıcak, ıslak 
esinti her şeyi birbirine çarça-
buk bağlayan görünmez el gibiydi 
orada. Soluk mor ufuklar en arka-
da beni çağırıyor, düş kulübeleri 
yorgunlar için bir sığınak gibi gü-
lümsüyor, sazlıklar, balık sepet-
leri, kum çıkaran çıplak dalgıçlar, 
renkli kuşlar, zebu sürüleri, daha 
pek çok şey... Ama karaya çıka-
mıyordum, güneşin her şeyi gören 
ışıkları altında yanıp tutuşan suya 
gözümü dikerek ve iç çekerek di-
yordum ki yolum senin yolun.

ğum için limandan gözüme kestir-
diğim, uzun, ağaçtan, yerel dilde 
filanca denilen bir pirogla anlaşa-
rak rehberimle birlikte yollandım. 

İrili ufaklı gölleri, deniz kulak-
larını ve nehirleri birbirine bağla-
yan doğu kıyısındaki altı yüz kilo-
metrelik muhteşem Palanganes’in 
sadece Taomasina’dan Manan-
jari’ye kadarlık 420 kilometresi 
teknelerin işlemesine elverişliydi. 
Haritadan hesapladığım kadarıyla 
benim gezim de bu kanalın aşağı 
istikametine doğru, Manamba-
to’ya kadar giden yaklaşık 100 ki-
lometrelik bölümünü kapsıyordu. 
Bana kalırsa yolculuklar içinde en 
heyecan verici olan, ne deniz, ne 
çöl, ne havada yapılandır. Düz ya 
da kıvrılarak suya yakın ilerleyen 

TİMSAHLA ANLAŞMA
Rehberime bu sularda timsah 

var mı, diye sormak aklıma geldi. 
Madagaskar’da timsah çok azmış. 
Ama Afrika’daki hayvanların çoğu 
Madagaskar’da yaşamazken tim-
sah ender ortak hayvanlardan bi-
riymiş. Öğrendiğim şu ki tehlikeli 
yırtıcılar pek yok adada. Timsah 
istisna...

“Timsahlar tehlikeli mi peki” 
diye sordum. Gülümsedi. 

“Timsah tehlikeli ama insan öl-
dürmez.”

“Hiç mi?”
“Hiç değil. Ama bir anlaşma var 

insanla timsah arasında.”
“Öldürmeme anlaşması mı?”
“Onun gibi.”
“Ya öldürürse?”

 
Nüfusunun yüzde 90’ı Borneo kökenli Malagasi halkından oluşuyor. 
Yaklaşık bin yıl kadar önce Afrika’dan geçen Bantular da bir ölçüde 
adanın kültürünü belirliyor. Adanın nüfusu 22 milyondan fazla, 
sayıların diliyle konuşursak nüfusun yüzde 90’ı günde 2 doların 
altında gelire sahip (üstte).

Verimli toprağı, mineralleri, hatta petrol rezervleriyle Madagaskar, 
potansiyel olarak zengin kaynaklara sahip ama yine de dünyanın 
en yoksul ülkeleri arasında. Nedenini tahmin etmek zor değil, uzun 
sömürge dönemi, kaynakların yağmalanması, emek istismarı...
Çocuklar ülkede en kötü koşullara sahip toplumsal kesimi 
oluşturuyor. Satıcı çocuklar en talihli olanları. Çocuk fahişeliğiyse 
devletin önlemekte zorlandığı korkunç bir trajedi (sağda).
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Öğrendim ki bir timsah insan öl-
dürürse öcünü almak o insanın ya-
kınları için kutsal bir görev. Ölenin 
yakınları, azılı bir caniyi kovalayan 
kolluk kuvvetleri gibi timsahın pe-
şine gider, sonunda onu tuzağa dü-
şürürmüş. Diğer insanlarsa kendile-
rini alakadar etmeyen bu meseleye 
hiç karışmaz, geride dururlarmış. 
Ama Madagaskarlılar, yakınlarının 
öcünü almak dışında asla bir tim-
sah öldürmezmiş. Çünkü keyfi bir 
nedenle, gereksiz yere bir timsah 
öldürüldüğünde, karşılığında bir in-
san da nedensiz yere ölürmüş. İtasi 
Gölü civarında yaşayan yerliler, her 
yıl timsahların yaşadığı yere gidip 
onlara bildirimde bulunurlarmış. 
Yani bizden kaç kişiyi öldürürseniz 
biz de o sayıda timsahı öldüreceğiz, 
derlermiş. İyi huylu timsahlar da in-
sanların yoluna çıkmazmış. 

Biyolog Edward Wilson’dan oku-
muştum, maymunların uzak akra-
baları lemurlar, yaşamlarını tehdit 
eden zehirli ve iri yılanlar bulun-
madığı için Madagaskar’da bugüne 
değin kalabilmiş. Asya ve Afrika 
maymunlarında bulunan yılanları 
görünce korkma, ürkme ve kaçma 
davranışları da göstermiyorlarmış. 
Yine de bu iki gözlem, lemurların 
neden yalnızca Madagaskar’da ya-

rarak hastanın babasının ruhun-
dan, ruhu olmayan oğlu için bir ruh 
vermesini isterlermiş. Sonra da 
deliğin üzerine bir başlık kapatır 
oradan uzaklaşırlarmış; babanın 
verdiği ruhu bu başlığın içine ko-
yarak hastaya getirirlermiş. Hasta 
başlığı başına giyer, böylece yeni 
bir ruh alır ya da kendi eski ruhuna 
kavuşurmuş.

Yine adadaki Zafimanelolar ye-
mek yerken kapılarını kilitlermiş, 
hiç kimse onları bir şey yerken 
göremezmiş. Varualar ise yemek 
yerken, bir şey içerken yine hiç 
kimsenin kendilerini görmesine 
izin vermezmiş. Daha ilginci, karşı 
cinsten hiç kimse kendilerini yer-
ken ya da içerken göremezmiş.

Asla mı göremez, diye sormuş-
tum rehberime.

“Görebilmen için o adama para 
ödemen gerekir.”

“Ya kadın?”
“Bir erkek para verse bile kadı-

nı yemek yerken göremez, içerken 
de...”

Varualar, yemek pişirirken de 
kimsenin görmesini istemezmiş.

ORMANDAKİ KARŞILAŞMA
Madagaskar’daki her günü an-

latmam çok zor ey okur. Hafıza 

şadığını kesin olarak anlatmıyor 
diyordu Wilson, tek olgu asla her 
şeyi açıklayamaz diyerek.

Madagaskar yalnızca hayvan-
ları değil yerlilerin gelenekleri ve 
adetleri bakımından da tuhaf ülke. 
Rehberime, hayvanlardan çok in-
sanlarla ilgili sorular soruyordum. 
Çünkü hakkında okuyacak çok az 
kitap edinebilmiştim. Belki bu-
gün, belki yarın bu yolculuk sıra-
sında lemurlarla tanışma fırsatı 
bulacaktım ama bazen açık kanal-
da tekdüzeleşen yolda aklımı kur-
calayan kimi sorulara sabırsızca 
yanıtlar arıyordum.

BAŞARISIZ KRAL
Krallar mı iyiydi, yoksa şimdi ül-

keyi yöneten asker ya da sivil baş-
kanlar mı, diye sordum.

“Krallardan hesap sorabiliyor-
duk ama şimdikiler öyle değil.”

“Seçimde değiştiremiyor musu-
nuz?”

“Değiştirmek kolay değil mösyö. 
Değişseler de hesap sormuş olmu-
yorsun zaten.”

“Krallardan hesap soruluyor 
muydu yani?”

“Yaşamımızın kaynağı kraldı 
eski zamanlarda. Şimdi yok tabii 
ki... Kral yaşamın sorumlusuydu. 

en çok kokuyu hatırlar derler, bu 
ülkenin kokularıyla yaşıyorum as-
lında ben. Hele bir tanesi...

Önce bataklığımsı bir koku gel-
mişti burnuma, işte orada, orma-
na ulaşan keçiyolunun solunda 
bataklıklar başlamıştı bile. Gi-
denlerin bir daha geri gelmediği, 
gizemli, Sinbad’ın gemiden sağ 
kurtulup kendini bulduğu masal 
öykülerindeki ormanları anım-
satıyordu bana o yalpak, yutucu 
çamurlar. Derken kötü kokudan 
biraz uzaklaştık, yerini birçok 
canlı, karmaşık bileşenlerden 
oluşmuş, taze, karanlık bir rayiha 
aldı. Tüm yeşil, büyüyen şeylere 
ait, gizli bir tapınağın kapısında 
gibiydim. Ağaçların ruhları, sa-
yısız böceğin, iki bacaklı, dört 

Her şey iyi gidiyorsa kral sayesin-
deydi, kötü gidiyorsa o da kral yü-
zündendi.”

“Öyleyse kral bedelini ödüyordu?”
“En ağır biçimde.”
Eski zamanlarda Antaymour yer-

lileri arasında kral, ürünün yetiş-
mesinden ve halkın başına gelecek 
her türlü kötülükten sorumluymuş.

Yağmur yağmazsa ya da ürün iyi 
yetişmezse, verimlilik azsa kral 
cezalandırılırmış. Batı Afrika’nın 
bazı bölgelerinde de bu adeti işit-
miştim. Özellikle Kamerun Yüksek 
Çayırlıklar’da ve ona komşu ülke-
lerde. Krala edilen dualar, verilen 
hediyeler yağmur yağdırmaya yet-
mezse kabile adamları onu iplerle 
bağlayıp zorla atalarının mezarına 
götürür, gereksindikleri yağmuru 
orada belki elde edebiliriz diye 
düşünürmüş. Yağmur bir türlü yağ-
mazsa kral da öbür dünyayı boy-
larmış.

Madagaskar’da krala ait adetler 
artık yok ama sayısız başka adet 
hâlâ yaşıyor ve yol boyunca bunla-
rı işitme fırsatım oldu.

Örneğin hasta bir insan ruhunu 
yitirince, belki de aklını kaybedin-
ce arkadaşları ve yakınları aile me-
zarlığına gider, mezarda bir delik 
açarmış. O delikten yalvarıp yaka-

bacaklı, kanatlı, kuyruklu, yüzen 
veya yerde sürünen herkesin, tüm 
hayvanların konuşmaları, fısıltı-
ları kulağıma geliyor, beni orma-
na katılmaya çağırıyordu. Hişt, 
hişt, hişt! Evet, evet, evet!.. Hadi, 
hadi, hadi! 

Andasibe Ormanı’nın kıyı-
sındaydım. Kış aylarında, yani 
ağustos-eylül arası birazcık so-
ğuk olurmuş bu yöre, çünkü nis-
peten yüksek, bin metreyi geçen 
bir yer. Aralıkta dolaşıyordum 
ben. Pek çok bakımdan Mada-
gaskar’ın en gözde ormanı Anda-
sibe çünkü indri indri’ler, lemur-
ların en büyüğü burada yaşıyor. 
Yalnızca indri indri değil, sekiz 
çeşit lemurun şu karanlık orma-
nı mesken tuttuğunu öğrendim. 

 
Toamasina, Madagaskar’ın limanı ve en büyük 

ikinci kenti. İnsan gücüyle kullanılan çekçekler kısa 
mesafede yolcu ve yük taşımakta kullanılıyor (solda).

Madagaskar 1894’te Fransızların kontrolüne geçtiği 
için kentte Fransız mimarisi egemen olmaya başladı 

(ortada). 

Tahta tekerlekli bir el arabasıyla kim bilir kaç kilometre 
uzaktaki bir hastaneye yetiştirilmeye çalışılan hasta ve 

yakınları (üstte).
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Rehberim, “fakat hepsini görme-
yi bekleme” dedi; “bu saatte bize 
hangisi görünmek istiyorsa onla-
rı görebileceksin; tabii ormanda 
ilerlemeyi başarırsak...”

Çamur bataklardan sakınarak 
ormanın göbeğine doğru ulaşmak 
zorundaydık. Gelgelelim şimdi ar-
tık, iki yanımızda birden gurulda-
yan bataklar, ağızlarını şapırdatıp 
duruyorlardı. Karanlıkta bastığı-
mız yeri görmeden, el yordamıy-
la, her birkaç dakikada bir durup 
orman yolunun kaskatı toprağına 
dokunarak, ağır adımlar atarak 
ilerliyorduk.

Bu ormanların giderek daraldı-
ğını, daraldıkça burada yaşayan 
canlıların azaldığını düşündüp 
ürperiyor insan, eskiden de böyle 
miydi acaba; elli yıl, yüz yıl önce 
de insan ormana girdiğinde lemur-

orangutanlar... Şimdi de kendile-
rini bu adada güvende hisseden 
lemurlar. Çizgiyi nerede çekeceğiz 
peki. Sığırlar ve tavuklarda mı? 
Yaban hayat yalnızlaştıkça biz de 
yalnızlaşıyoruz. Belki de her şey 
hayvanlarla konuşma alışkanlığı-
mızı yitirdiğimiz için başlamıştır. 
Sayan Dağları’nda Dukhalar, Ama-
zon yerlileri bu yeteneklerini hâlâ 
sürdürüyor ama biz bilmiyoruz 
bu dili. Acaba konuşabilseydim 
ne sorardım bir hayvana. Bunları 
düşünürken rehberim iki avucunu 
birleştirerek ağzına getirdi ve or-
manın yüksek dallarına doğru kes-
kin, yaban bir ses yankılandı. Çok 
geçmeden, sırtları kollarının yarısı, 
bordoyla kızıl arası renkli, kolları-
nın ve gövdesinin bir kısmı beyaz 
birkaç lemur önümüzdeki dallarda 
belirdi. Kimi yavrusu sırtında ki-
misi tek, o daldan o dala atlayarak, 
bazen yakınlaşıp bazen uzaklaşa-
rak, bazen kaybolup bazen tekrar 
belirerek bir süre kötü dünyadan 
gelen bizlerle yakınlaştılar, sonra 
tekrar hayal gibi yitip gittiler. 

Sonra bir başka lemur türü, sonra 
bir başkası. Her bir kümenin sayı-
sı sekiz on taneyi geçmiyordu. En 

ları ve diğer hayvanları görmek 
için sabırlı olmak zorunda mıydı? 
Nerede bu lemurlar? Hiçbirini gö-
remeyecek miydim? Tükendi mi 
tamamen, kalan bir avuç lemur da 
insandan korktuğu için ormanın 
derinliklerine mi saklandı? Sabır 
göstererek, rehberimin peşinden 
ayrılmadan, ayaklarımı bastığım 
yere dikkat ederek ormanın için-
de ilerlemeyi sürdürdüm. 

Afrika’da pek çok hayvanın sa-
yılarının iyice azaldığını öğreniyo-
ruz. Bir kuşak sonra yaban hayvanı 
deyince ilk aklımıza gelecek canlı-
ları yalnızca resimlerinden görebi-
lecek insanlar; aslan, kaplan, fil, 
gergedan ressamları önemli hale 
gelecek. Hepsi de şu yeryuvarla-
ğının en güçlü hayvanları oysa. 
Onların yaşamadığı bir dünyada 
yaşamaya hazır mıyız? Goriller, 

sonrasında da bizlerden çok uzak-
larda yüksek dallı ağaçların en te-
pesinde birbirlerine kur yapan indri 
indri’leri gördüm. Vahşi, keskin bir 
sesle ötüyorlardı. Uzaktan ancak 
erkeğin kızıl dudaklarını fark et-
tim. Orman çınlıyordu.

Lemur ormanlarında birkaç gün 
geçirdim. Lemurlar geleneksel 
anlamda Madagaskarlılar için ko-
ruyucu bir hayvandı asırlar boyu, 
hatta kimi “fadi” yani tabu öykü-
lerinde onlar için akraba diye söz 
ediliyor. Sonrasında toplumsal al-
tüst oluşlar, dışarıdan gelen yeni 
alışkanlıklar genç kuşak arasında 
bu öyküleri zayıflatmış. Hıristi-
yan misyonerler de kendi öyküleri 
yoluyla geleneksel inançlara bağ-
lılığı çökertiyor pek çok yörede. 
Yerine nakit para bağlılığı geçiyor, 
bu arzunun peşinde açlık baş gös-
teriyor, talihsiz lemurlar yenmeye 
başlanıyor. 

YAKILAN ORMANLAR
Madagaskar, yeryüzünde or-

manlarını en çok yakan, kesen, 
yok eden ülkelerden biri, bugün 
itibarıyla hemen hemen yüzde 
seksenini yitirmiş. Yol boyunca 

insanın içini yakan bir manzarayla 
sık sık karşılaşıyor ve bu acımasız 
gerçeğe tanıklık ediyordum. Sa-
ğında ya da solunda ya da her iki 
yanında bir yamaç yanıyor, alevle-
ri, dumanları gözlerinle görüyor-
sun. Nedeni tarla açmak; o kadar 
sık ki... Aracın penceresinden dı-
şarıya bakmak bile istemiyorsun.

Tabii son elli yılda, giderek hızı 
artan bir ormansızlaşma, devlet 
eliyle, yabancı ülkeler ve şirket-
ler yardımı ve arzusuyla yapıldı. 
Yeryüzünün bu eşi benzeri olma-
yan adasındaki yağmur ormanları 
çorak bir araziye dönüştürüldü. 
Tabii ülke, yeryuvarlağının en 
zengin ve dokunulmamış mineral 
deposu aynı zamanda. O maden-
lere ulaşabilmek için, el değme-
miş ormanların ortasından yollar 
açılıyor. Bu yollar, hayvanların 
yaşam alanlarını ikiye, üçe, bin 
parçaya bölüyor. 

Şimdilerde adanın kimi yer-
lerinde parçalanmış yağmur or-
manlarını yeniden buluşturma 
çabaları yürütülüyor. Avrupalı 
doğa korumacı ve ormancıların da 
yer aldığı çalışmalarda, birbirine 
uzak iki orman parçası genetik 

 
Palanganes Kanalı, 450 kilometresi 

teknelerin gidip gelmesine elverişli, adanın 
yaşam damarlarından biri. Çamaşır yıkayan 

DA kadınlar, balık tutan kadın ve erkekler, 
oyun oynayan çocuklarıyla görkemli, mutlu 

bir yaşama tanıklık eder oradan gelip 
geçen yabancı insan, tabii daha fazlasını 

gözleriyle göremez (üstte).

Madagaskar’ın yüksek kesimlerinde daha 
sık görülen, geleneksel mimari. Pişmiş 

tuğla ve kerpiç sıvadan, toprak rengi evler 
(sağda).
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alışverişle yeniden yaprak yapra-
ğa, el ele tutuşacak. Konuştuğum 
bir uzman, ormanların büyüklü-
ğünün içindeki canlılar için çok 
önemli olduğunu belirtmiş ve “ör-
neğin, indri lemurunun yaşayabil-
mesi için bir ormanın bin, hatta 
iki bin dönüm uzanması gereki-
yor” demişti.

Özgün yağmur ormanından top-
ladıkları tohumları ya da fidan-
ları, aradaki boşluklara dikerek 
bunu gerçekleştiriyorlardı. Yakla-
şık bin hektarlık bir alana altmışa 
yakın tohum dikmeleri gerekiyor-
du. Yıllar içinde bir milyondan 
fazla ağaç dikmişlerdi bu şekilde. 
Yine de geniş yaraların kapanma-
sı ve artık o alanlara bir orman 
denebilmesi için çeyrek yüzyılın 
geçmesini bekleyeceklerdi.

Afrika’ya çok yakın bir ada ve 
herkes Madagaskar’da aslanlar, 
filler, zürafalar, gergedan ve hi-
popotamlar, hatta maymunların 
varlığını umar. Ama öyle değil 
işte. Madagaskar’da bunlar yok, 
üstelik bu adadaki canlıların pek 
çoğuna da başka kıtalarda, ülke-
lerde rastlanmıyor, acayip isim-
leri bile hayvanlar dünyasının 
tanınmış adlarına aşina geniş ka-
labalıklar için işitilmiş şeyler de-
ğil; ayay, indri gibi. Lakin benim 
için Madagaskar, çocukluğumdan 
sonra artık, Sinbad’ın öyküsün-
de, onu gagasıyla kaldırıp çok 
uzaklara, yüksek dağların derin 
vadilerine taşıyan ruh kuşuyla da 
hayallerimde yer alıyordu. Ruh 
kuşunun nesli tükenmişti ama 
masallardaki hayali, bende hâlâ 
yaşıyordu ve yıllardır Binbir Gece 
Masalları peşinde, Sinbad yol-
culuklarına çıkmış biri olarak bu 
defa, belki de o geminin çıktığı 
meçhul adalardan biri olan Mada-
gaskar’daydım işte. 

 Safir arayan madencilerin çalıştığı 
İlakaka Vadisi'nin etrafı sazlardan 
yapılma evlerden oluşan mantar köylerle 
kuşatılmış.
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VEZO
Öğleden sonra Madagaskar’ın en 

büyük mercan resiflerinin bulundu-
ğu kıyıda bir otelde geceledim. Yor-
gunluktan bir kadeh şarap içecek 
kadar bile takatim yoktu. En iyisi bu 
muazzam yerde birkaç gün dinlen-
mek, öküz arabasıyla sağa sola git-
mek, köylülerin arasına karışmaktı. 
Kağnı sürücüm de çok genç bir Vezo 
idi. Adı Rolfa. Sordum:

“Vezo ne demek?”
“Balık tutan insan demek.”
Tek sözcüğün bir cümlelik anlamı 

mı vardı yani. Şaşırdım. Gerçekten 
mi, diye yine sordum.

“Aslında, denizle mücadele eden 
adam anlamına geliyor.”

“Malagasi misiniz yani?”
“Hayır mösyö, Vezoyuz. Aslında 

herkes Vezo olabilir.”
“Nasıl? Ben de olabilir miyim?”
“Tabii. Burada bir çocuk denize 

girip yüzmeyi öğrendiği zaman Ve-
zo’dur. Aynı kural sana da geçerli.” 
Gülümsedi.

cü macerası adeta Madagaskar’da 
geçiyordu.

Vezo erkeklerinin en büyük kor-
kusu ve “fadi”si “hanimboki” has-
talığına yakalanmaktı. Yani bir 
çeşit erkek hamileliği. Sözcüğün 
tam anlamı tıka basa yemekle dolu 
olmak gibi bir şey. Bu çeşit oburluk 
hastalığına yakalanan erkek Vezolar 
tuvalete çıkamıyor, şiştikçe şişiyor 
ve hamile bir kadına benziyorlar. Bu 
hastalık, akrabası olan bir kadından 
cinsel arzu amacıyla yiyecek kabul 
edip yemesiyle ortaya çıkıyor. 

Kim bilir belki de bütün bu tabu-
ları Madagaskar'ın tabuları yapan 

halkı yaratmıştır yani Mahafali hal-
kı. Onlardan başka kıyıların halkı 
(Antaiomoro’lar), saçlarını kesme-
yenler halkı (Tsimihetli’ler), uzun 
vadinin halkı (Sakalava), görünmez 
halk (Betsileo), ayrılmaz halk (Bet-
simisaraka) ve kızıl toprağın halkı 
gibi daha niceleri. Malagasi nüfusu 
yirmi kadar farklı etnik halka ay-
rılıyor, muhtemelen bu isimlerin 
bazıları sömürge döneminde onla-
ra verilmiş ya da daha öncesindeki 
idareciler bulmuş. Halkın hepsi en 
az Pangea’nın parçalanması kadar 
gizemli bir yolculukla Güney Asya 
adalarından, daha çok da Borneo 
yakınlarından gelmiş. Daha önce bu 
adada yaşayan olup olmadığı ancak 
tarih önceki izlerden, taş aletlerden 
anlaşılıyor. 

KUCAKLAŞMA
Kaybolmak benim aradığım yol 

sanki... Madagaskar Adası da ak-
lımda kaybolduğum ülke olarak ka-
lacak artık bir süre. 

Her zaman yaptığım gibi biraz 
gezinmek için kaldığım otelden 
uzaklaşmıştım, tek başıma. Çeşme 
başındaki kadınlı çocuklu kalabalı-
ğı, pirog taşıyan balıkçıları, sağım-
da solumda, sırtında yük taşıyan 
kadınları geride bıraktım ve bir süre 
sonra kayboldum. Ortada yol sora-
bileceğim kimse de yoktu. Bir süre 
umarsızca dolaştım. Çalılıkların 
gölgesinde dinlendim. Sonra bir dü-
zine kulübeden oluşan bir köye var-
dım. Köyün en saygıdeğer kişisinin 
evine davet edildim. Orada genç bir 
Vezo’yu kağnısıyla birlikte yanıma 
kattılar ve geri gönderdiler. 

İşte o genç Vezo idi beni buralar-
da dolaştıran. Adını sanını bilme-
diğim çalılıklarla kaplı, yaprakları 
kalın ve suya pek ihtiyaç duymayan 
sütleğenlerle donanmış, her tarafın-
dan ışık alan, yeri göğü, tüm ağaç-
ları sarımsı bir ormana götüren... 
Orada iri gövdeli bir baobap ağacını 
kucakladım. Yeni bir dostla karşı-
laşmış gibi.

“Yüzme biliyorum ama balık tuta-
mam sanırım.”

“Mitolo rano yapman yetiyor.”
“Nasıl yapacağım?”
“Mitolo rano demek, denizle ça-

balamak, mücadele etmek mösyö. 
Vezo olmak için bu yeter.”

“Kolaymış.”
“Kolay. Yüzmeyi, pirog yapmayı, 

yelken açmayı, balık tutmayı, balık 
pişirmeyi, balık yemeyi ve balık sat-
mayı bileceksin. Yalnızca bu kadar.”

“Ha ha. Yani doğar doğmaz Vezo 
olamıyorsun Rolfa. Bunun için çaba 
göstermen ve öğrenmen gerekiyor.”

“Öyle mösyö. Mitolo rano.”
Rolfa ile kağnı üzerinde yaptığım 

sohbette anladığım şuydu ki Vezo 
olmak bir dönüşüm. Çünkü baba-
sı ülkenin iç kesimlerinden gelmiş, 
sonradan Vezo olmuş bir Masikoro. 
İçeride yaşarken Masikoro olmayı 
öğrenmiş, sahile göçünce de Vezo 
olmayı. Masikoro olmak için mısır, 
manyok pirinç yetiştirmeyi öğren-
miş, deniz kıyısına gelince de pirog 

yani “lakana” yapmayı, kullanmayı, 
balık tutmayı. 

Öğrendim ki Andavadoaka’da en 
fazla bin beş yüz kişi yani Vezo yaşı-
yor ve bunun da yarısının yaşı 15’in 
altında.

Tabular Adası Madagaskar’da 
işittiğim bir Vezo inancı, ne kadar 
da Binbir Gece Masalları'ndaki Sin-
bad’ın yolcuklarından birinde anlat-
tığı sahneye benziyordu. O geminin 
peşinde Sinbad’ın yedi macerasına 
da çıkmış, hayali ya da gerçek ada-
larda gezinmiştim ama en çarpıcı ve 
beklenmedik benzerliği bu Vezo ta-
busunda buldum. Sinbad’ın dördün-

MADAGASKAR, YERYÜZÜNDE ORMANLARINI EN ÇOK YAKAN, 
KESEN, YOK EDEN ÜLKELERDEN BIRI, BUGÜN ITIBARIYLA HEMEN 
HEMEN YÜZDE SEKSENINI, DOKSANINI YITIRMIŞ. 

 Palanganes Kanalı, önemli bir ulaşım 
ve taşımacılık yolu. İçi oyulmuş ağaçlardan 
yapılma geleneksel tekneler, uzun kayıklar, 

motorlu ya da motorsuz olarak yük 
taşımada kullanılıyor.

 Ambositra kentine giden yüksek 
ve alçak vadiler, geleneksel tarımın, 
özellikle çeltik ekiminin yapıldığı yöreler. 
İnsan gücü, hayvan gücü, on bin yıllık 
teknikle tarlada.
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 Mangily 
Doğal Koruma 
Alanı ve oradaki 
baobap ağaçları, 
Madagaskar’ın 
hayranlık uyandıran 
bitki örtüsünün en 
güzel örneklerini 
barındırıyor.
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DÜNYANIN RENKLERİ SUNAR

 ULUSLARARASI VE ÜLKE İÇİ ULAŞIM 
Adanın değişken iklimi göz önünde bulundurulunca 
Madagaskar yıl boyunca ziyaret edilebilir. 
Yüksek bölgeler serin, kıyılar sıcaktır. Türkiye’den 
Madagaskar’a aktarmasız uçuş bulunmuyor. Air 
France ile Paris ya da Emirates Havayolları ile Dubai ve 
Johannesburg aktarmalı Antananarivo’ya ulaşabilirsiniz. 
Hazır Hint Okyanusu’na kadar uzanmışken ideal rota 
Reunion ve Mauritius Adası’nı da ziyaret etmektir. 
Aynı havayollarıyla iyi bir parkur çizilebilirsiniz. Ucuz 
ve maceralı olsun isterseniz Afrika kıtasındaki 
büyük şehirlerden Antananarivo’ya uçabilirsiniz. 
İvato Havalimanı ile şehir merkezi arası yaklaşık 12 
kilometre. En rahat ulaşım aracı taksi. Yaklaşık 15.000 
ar. Ancak pazarlık yapmanız tavsiye olunur.
Air France: (0212) 310 19 19
Türkiye’den Madagaskar’a tur düzenleyen seyahat 
acentelerinden biri de Koptur. 
Bilgi için: (0212) 361 20 20
Ada içinde yerel uçuşlar Air Madagascar ile yapılıyor. 
Yaklaşık 40 kadar kente uçakla ulaşabilirsiniz. 
Bilgi için: www.airmadagascar.com 
Şehirlerarası otobüs çok ucuz ama başlangıç 
noktaları her zaman sabit değil. Turistler için 
başkentten Toliara’ya kadar özel otobüsler var. 
Antananarivo’dan salı günleri hareket eden otobüs 
ikinci büyük kent Toliara’ya (Tulear) 20 saatte varıyor.
Büyük şehirlerde araba kiralamak mümkün. Günlük 
kiralama ücreti 140.000, dört çekerlerse 200.000 
ar. Aracın şoförlü kiralanmasını tavsiye ediyoruz. 
Şehirde gezmek için bir sürücünün bisikletle çektiği 
pousse-pousse denen ulaşım aracı çok yaygın. 
Pazarlık etmek şart. Madarail tarafından işletilen tren 
çok ucuz ama turistler için biraz maceralı ve genelde 
zamanında hareket etmiyor. Tarife yok gibi.  
 

 GEREKLİ BİLGİLER
Madagaskar’a gidecek Türk vatandaşlarının vize 
alması gerekiyor. Vize Madagaskar’ın İstanbul 
fahri konsolosluğundan ya da sınırda alınabilir. 
Vize uzatma veya başka pasaport problemleri 
olursa Antananarivo’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne 
başvurabilirsiniz. Tüm işlemler sadece başkentten 
yapılıyor. Pasaportunuzun altı ay geçerlilik süresine 
dikkat edin, bu konuda çok hassas davranıyorlar. 
Girişte döviz kısıtlaması yok ancak 7500 euro üzerini 
bildirmek gerekiyor.
Madagaskar İstanbul Fahri Konsolosluğu: 
(0212) 211 92 06
Türkiye Büyükelçiliği: +261 20 22 44 038
http://antananarivo.be.mfa.gov.tr
Ülkeye girişte herhangi bir aşı gerekmiyor ama 
seyahat ilaç çantanızın tam teşekküllü olması 
tavsiye edilir. Dönüşte kullanmadığınız ilaçları bir 
köy dispanserine verilmek üzere yerel rehberinize 
bırakabilirsiniz.
Para birimi ariary. 1 euro yaklaşık 3,196 ariary ediyor. 
Döviz büroları genellikle büyük şehirlerde bulunuyor. 
Büyük hotel resepsiyonlarında da para değiştirilebilir. 
Lüks otel ve az sayıdaki büyük mağazalar dışında 
kredi kartı kullanılamıyor. Kredi kartlarında yüzde yedi 
oranında komisyon alıyorlar. ATM sayısı da çok az.
Türkiye ile aynı boylamda olduğu için saat farkı yok ve 
telefonlar çok iyi çalışıyor. İnternet bağlantısı genelde 
sadece otel lobilerinde işe yarar durumda. 
Ülkenin telefon kodu +261. 

 KONAKLAMA 
Madagaskar’da yaşam ve turizm birbirinden çok farklı. 
Büyük şehirlerde her bütçeye göre otel bulunabilir 
ama yıldız sistemi uluslararası normların altında. 
Ekonomik oteller 20-40 euro, standart oteller 50-150 
euro, lüks otellerse 180-350 euro arasında.

 YEMEK
Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar pirinç 
Malgaş mutfağının ana gıdasıdır. Genellikle haşlama 
olarak hazırlanır ve isteğe göre çeşitli yan yemeklerle 
servis edilir. Geleneksel Malgaş yemeği Safako 
kocaman bir pirinç tabağının yanında bolca sebze 
ve et ya da balıktan ibaret tek tabaktır. Geleneksel 
malgaş yemeği sunan lokantalar çok yaygındır. Vary 
mitsangana adı verilen geleneksel ayakta yemek 
yenen yerel lokantaları her yerde bulmak mümkün.
Antananarivo’da şef Mariette Andrianjaka’nın 
mutfağı mutlaka denenmeli , bu hanım Malgaş 
gastronomisinin ikonu kabul ediliyor . 
Table d’hotes de Mariette: 22 216 02 

 GEZİ ROTASI 
Madagaskar gibi büyük bir adada gezi rotasına karar 
vermek ilgi alanlarınıza ve zamana bağlı. İdeal rota 
kısaca Tana olarak bilinen başkent Antananarivo’dan 
başlamak. Şehir gezisi sırasında mutlaka el sanatları 
çarşısı görülmeli. Tana’dan Mantasoa Gölü’ne 
devam ederek adanın doğusunda bulunan rezervler 
gezilebilir, devamında Andasibe–Mantadia Milli 
Parklarına geçilir ve Manambato’dan Pangalanes 
Kanalı üzerinden devam ederek adanın ikinci büyük 
şehri ve aynı zamanda limanı olan Toamasina 
şehrine varılır. Bütün bu rota boyunca önemli ve 
genel olarak sivil toplum kuruluşları tarafından 
korunan doğal parkları ziyaret edebilirsiniz. Adanın 
yüksek topraklar adı verilen en büyük bölümü 
Pangalanes Kanalı’nı ve lemurların yaşadığı 
parkları bu rotada keşfedebilirsiniz. Zamanınız bol, 
zor ve fil ayak izi adı verilen derin çukurlu yollara 
dayanıklıysanız Tana’yı güneye bağlayan yedi 
numaralı yolu kat ederek Toleara, Ambatolamby, 
Antsirabe, Ambositra şehirlerini geçerek 
Fianarantsoa’ya ulaşırsınız.



BUKALEMUN ADASI
BUKALEMUNUN benzersiz renk değiştirme yeteneği 
uzun zamandır gizemini koruyordu. Geçtiğimiz ay 
bu gizem çözüldü: Derisindeki renk hücresi katman-
ları sayesinde bu işlemi kolayca başarıyor. Ahtapot 
ve mürekkep balığından farklı olarak bukalemunların 
derisinde farklı büyüklükte, biçimlerde ve bileşikler-
de nanokristal renk hücreleri mevcut. Derisinin üst 
katmanlarını gevşeterek veya gererek rengini değiş-
tirebiliyor. Erkek bukalemun tek başınayken derisi 
gevşek, dalda rakip başka bir erkek gördüğündeyse 
gergin oluyor.

 
Boynuzlu dev bukalemun (Calumma parsonii); soldaki erkek, sağdaki dişi  
(sol ve sağda üstte). 
Kilim desenli ya da süslü bukalemun (Furcifer lateralis) (sağda ortada). 

Koca burunlu bukalemun (Calumma nasutum) (üstte). 
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UZAKLARDA bir adada 
ormanın derinliklerinde 
yaşayan, milyonlarca yıl 
öncesinden kalmış bir-

çok gölge var. Milyonlarca yıldır 
yaşam mücadelesi veriyor, geceyi, 
gündüzü, ağaç tepelerini, meyve 
ağaçlarını ve çayırları kendi arala-
rında parselliyorlar. Kimisi böcek 
peşine giderken diğeri meyvelerin 
cazibesine kapılıyor; yeri geliyor 
yapraklarla yetiniyor. Hepsi koca 
gözlü, her biri kendine özgü bu can-
lılar, Madagaskar’ın lemurları.

Dünyada Madagaskar ve Avust-
ralya gibi anakaradan kopuk farklı 
hayvan coğrafyaları var. Bir adanın 
Jura döneminden (205 - 142 milyon 
yıl önce) kalma dinozorlarla dolu 
olması fikri gerçek gibi gelebilir. 
Jurassic Park filmini izleyen birinin 
en temel dürtülerden korkuya ye-
nik düşmesinin önemli nedeni de 
bu. Jura değil de bir Eosen (55 - 33 
milyon yıl önce) dünyası yaratsay-
dık işte o dünya bir Lemurlar Krallı-
ğı olurdu, Madagaskar’da meydana 

gelen de en yalın haliyle bu.
Yola çıktığımdan beri beni her 

gün şaşırtmayı başaran bu ülkede, 
sekizinci kıtada, iple çektiğim en 
büyük olay onlarla karşılaşmak-
tı. Buluşmanın bu kadar heyecan 
verici olmasının en büyük nedeni 
lemurların dünya üzerindeki evleri-
nin burası olmasıydı! 

Madagaskar’ın Afrika ana kıta-
sından ayrılmasıyla yalıtılmış bu 
coğrafyada ortaya çıkan lemurlar 
eski bir primat grubu. Kedi, sincap 
ve tilki arası bir karışım gibi gözü-
ken lemurlar sadece Madagaskar 
adasına özgü ve balinalar gibi şar-
kı söylemekten tutun balerin gibi 
dans edebilenine kadar bir sürü de-
ğişik türü var.

Bu eski dostlarımızla karşıla-
şacak olmanın mutluluğu içinde 
Andasibe Mantadia Milli Parkı’na 
doğru yol aldık. Kapıda bizi karşı-
layan rehberimiz Andi gün içinde 
üç-dört değişik lemur türü göre-
ceğimizi söyleyerek bizi daha çok 
heyecanlandırdı. Böylece Mada-

BUGÜN DÜNYADA SADECE BIR ADADA DINOZORLARIN 
KALMIŞ OLDUĞUNU HAYAL EDIN. LEMURLARIN 
MADAGASKAR’DAKI VARLIĞI O KADAR MUCIZEVI! 
LATINCE HAYALET ANLAMINA GELEN LEMURLARIN 
NESLI HIZLA TÜKENIYOR, DINOZORLAR GIBI.

Ormanın hayaletİ: 
Lemurlar

 Kahverengi Lemur
(Eulemur Fulvus)
Gündüz aktiftir. 
Besinini yaprak 
tomurcuk, çiçek ve 
meyveler oluşturur. 
Ormanların 
bütünlüğü 
bozulmasaydı tüm 
adada bulunabilirdi. 
Plantasyonlar 
gibi insan yapımı 
yaşama alanlarında 
yaşayabilir. Erkek ve 
dişiler karışık gruplar 
oluşturur. Gruplarda 
hiyerarşi yoktur.

 Taçlı lemur (Eulemur coronatus)
kuzeye özgü kurak – yarı kurak 

yaprak döken ormanlarda gece ve 
gündüz aktiftir.
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gaskar’ın yaşlı ormanlarından bi-
rine girdik ve yürümeye koyulduk. 
Bu kadar yoğun, iç içe geçmiş 
ağaçların olduğu bir ormanda le-
murları görmenin çok zor olaca-
ğını, görürsek de ancak uzaktan 
görebileceğimizi düşünürken Andi 
aniden durdu ve lemurların sesini 
taklit etmeye başladı. 

Çıkardığı ses ormanda yankılan-
dı ve kısa bir sessizliğin ardından 
ağaçların arasından lemurlar karşı-
lık vermeye, dört yanımızdaki yap-
raklar hışırdamaya başladı. Ağacın 
tepesinde bir indri indri ailesi üs-
tümüzde çığlıklar atıyordu. Yanı-
mızdaki ağacın dalları arasından bir 

de ormanlarının hızla tükenmesi, 
kaçak avcılık ve dışarıdan yeni tür-
lerin adaya getirilmesi yüzünden 
tüm lemur türleri tehlikede.” 

Peki kaç lemur türü var, hepsi 
birbirine benzer mi bunların diye 
sorduğumuzda şu cevabı alıyoruz 
Andi'den:

“Madagaskar’da şu an 100 civa-
rı lemur türü (takson) bulunuyor 
ve bunların arasında 25 gramlık 
pigme fare lemurundan çok daha 
büyük olan indri indri lemurları-
na kadar değişik türler var. Lemur 
türlerinin tamamı Madagaskar’a 
özgü (endemik) ve her geçen yıl 
yeni bir tür keşfediliyor, bilim 
adamları genetik çalışmalarla le-
mur türü sayısının artabileceğine 
işaret ediyor.”

Andi gün içinde başka lemurlar 
da göreceğimizi söyledi ve biz 
oradan hiç ayrılmak istemesek 
de yürüyüşe mecburen devam et-
tik. Daha sonra gördüğümüz le-
murlar en az bir öncekiler kadar 

meraklı ve sevimliydi ancak bu 
sefer omzumuza gelecek kadar 
yaklaşmadılar. Bir tanesinin sır-
tında yavrusu olduğunu fark ettik 
ve hepimiz oraya toplandık. Andi 
sakin olmamızı söyleyerek anlat-
maya devam etti:

“Lemurlar türlerine göre değiş-
mekle beraber çoğunlukla böcek, 
meyve ve bitkileri yiyor. Grup ha-
linde yaşayan sosyal hayvanlar. Fa-
kat sayılarının çokmuş gibi gözük-
mesi sizi yanıltmasın, ne yazık ki 
lemurlar şu an ciddi tehlike altında. 
Milyonlarca yıldır yaşayan bu can-
lıların henüz iki bin yıl öncesine 
dek goriller kadar büyük olanları 
bile vardı. Maymunlardan kurtu-
lan bu canlı türü, birkaç iri lemur 
türüyle beraber en vahşi primat 
insanın teknelerle adaya ulaşması 
sonucu tamamen yok oldu. Bugün 
belki daha az lemur besin olarak 
tüketiliyor ancak Madagaskar’ın 
ormanları korunmazsa diğer türleri 
de aynı son bekliyor.”

Gün boyunca ağaçlar arasında zıp-
layan, birbirleriyle oynayan, çığlıklar 
atan lemurları hayranlıkla izledik. 
Gitme vakti geldiğindeyse bu hay-
vanları büyük ihtimalle bir daha hiç 
göremeyecek olmanın hüznü hepi-
mize çökmüştü. Onlarla karşılaşmak 
benim için gerçekten de dinazorları 
görmek gibi bir histi. Bugün dünyada 
sadece bir adada dinazorların kalmış 
olduğunu hayal edin. İşte lemurların 
Madagaskar’daki varlığı o kadar mu-
cizevi! Lemur kelimesi Latince haya-
let anlamına geliyor. Malagasi halkı, 
bir kısmının gece aktif olması ve bü-
yüleyici bakışları nedeniyle lemurları 
ruhlara ya da hayaletlere benzetirmiş.

Umarım yakın zamanda insan 
nüfusunun açgözlülüğü ve yıkıcı 
etkisi nedeniyle ormanlarından 
olan lemurlar gerçekten birer ha-
yalete dönüşmez. Sadece burada 
kalmış bu inanılmaz hayvanları 
göz göre göre koruyamazsak ha-
yaletleri peşimizi bırakmayacaktır 
diye düşünüyorum. 

kahverengi lemur (Eulemur fulvus) 
burnunu uzatıyordu. Bu sırada yine 
bir siyah beyaz lemur (Varecia varie-
gata) ailesi yanımıza yaklaştı. 

Acaba lemurları görebilecek mi-
yiz derken birdenbire onlarcası et-
rafımıza toplanıp meraklı gözlerle 
bizi izlemeye başladı. Bizi dikkatle 
inceliyorlardı. 

Biraz sonra Andi’nin elimize 
verdiği küçük muzlar sayesinde 
sessiz, şaşkın saniyeler sonlandı 
ve ormanın sahibi eski dostlarımız 
yakınımıza gelmekle yetinmeyip 
omzumuza bile çıktı. Büyülenmiş 
halde bu hayvanları incelerken 
Andi de bize lemurların hikâyesini 
anlatıyordu:

“Lemurların evrimsel tarihi ol-
dukça özgün ve bugün hâlâ hayat-
ta olmalarının belki de tek nedeni 
Madagaskar’ın yalıtılmışlığı. Yak-
laşık 160 milyon yıl önce Madagas-
kar, Afrika ana kıtasına bağlıydı. 
En eski lemura benzer primatların 
fosilleriyse 60 milyon yıl öncesi-

nin Afrika'sına ait. Teoriye göre 
milyonlarca yıl önce lemurların 
ataları yüzen bir bitki örtüsü küt-
lesiyle Madagaskar’a ulaşmış ola-
bilir. Ya da bu dönemde oluşmuş 
ve kaybolmuş ve kara köprülerini 
de kullanmış olabilir. Sonuçta le-
murlar Madagaskar’a bir yolunu 
bularak ulaştı. Takriben 17-23 mil-
yon yıl önce maymunlar ortaya 
çıktığındaysa Madagaskar çoktan 
ana kıtadan yeterince uzakta, ayrı 
durumdaydı. Diğer yerlerdeki le-
mur türleri, son derece akıllı olan 
maymunlarla rekabet edemedi ve 
soyları tükendi. Madagaskar’daki 
lemurlarsa anakaradaki evrimsel 
süreçlerden uzakta, rakipsiz ve 
sınırlı sayıda düşmanla yaşamaya 
devam etti. Bugün Madagaskar’ın 
tüm ekosistemlerindeki “niş”leri le-
murlar dolduruyor. Yaklaşık 2.000 
yıl önce ilk insan nüfusunun küçük 
teknelerle adaya gelmesi üzerine 
lemurların krallığı biterek sayıları 
hızla azalmaya başladı. Günümüz-

 
Siyah Lemur (Eulemur Macaco) 
Gece ve gündüz aktiftir. Genellikle 2 - 5 arası gruplar oluşturur. 
Gruplarda dişi ve erkek dağılımı dengelidir. Grubu baskın dişi 
yönetir. Dolunayda aktivitesi artar. Meyve, yaprak, kırkayak ve 
mantarlarla beslenir (solda üstte). Dişisi (solda altta).

İndri Lemuru (Indri Indri)
Genellikle 2 - 6 bireyden oluşan aileler kurar. Tek eşlidir. Sesi 2 
kilometreden işitilebilir. Sürekli seslenerek başka ailelerin alanına 
girmesini engeller (sağda).

 Bordo Omuzlu 
Sifaka (Propithecus 

coquerelli)
Adanın kuzeybatısına 

özgüdür. Kurak 
ormanların uzmanı 

bu lemur, yüzün 
üstünde bitki türüyle 
beslenir ancak 12 tür 
bitki, besininin yüzde 

65’ini oluşturur.
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