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GÜNEY AFRİKA

Derleyen: James A. Honey









GİRİŞ

Güney Afrikalılar için değeri çok fazla 
olan bu öyküleri bir araya getirirken 
bunların hayvanları seven veya başka 

ülkelerin kültürlerine ilgi duyan insanlar için de 
değer taşımasını umuyorum.

Bu masalların birçoğu 1880 öncesinde İngiliz 
koleksiyonlarında ortaya çıktı, diğerleri Flemenk-
çe’den tercüme edildi ve birkaç tanesi de çocuk-
luk anılarımızdan hatırladığımız kadarıyla yeniden 
yazıldı. Bu nedenle bunların orijinal veya emsal-
siz olduğu iddia edilemez. Biçim veya yapı için et-
nolojik değerlerini bozmamaya özen gösterildi ve 
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her durumda bu masallar bir dilden diğerine ter-
cüme edilirken olabileceği kadar orijinaline ya-
kın. Bunların tamamı Güney Afrika masalları 
ve genellikle Buşmanlar’den alındılar (Buşman-
lar bugün Botsvana ve Namibya'ya komşu Kala-
hari Çölü’nde yaşayan Güney Afrika halkı olarak 
biliniyor). Masallardan bazıları orijinal Buşman 
hikâyelerini Hotantolar veya Zulular tarafından 
devşirilmiş hali, birkaç tanesi de Hollanda’dan. 
Bu devşirilen öykülerin çoğunda Avrupa’ya, özel-
likle Fransa’ya ait bir etki hissedilir.

Hayvan öykülerinin bazıları yazarın adı altın-
da Amerikan dergilerinde yayınlandı ancak Dr. 
Bleek 1864 yılında öykülerini yayınladığından bu 
yana bu kitap ortaya koyulan ilk tam derleme.. 
Bu öyküleri bir araya getirirken amacımız öyküle-
ri mitolojik veya dini önemi olanlardan ayrı tut-
mak ve içinde insanların da olduğu masallardan 
ayrı bir hayvan öyküleri koleksiyonu var etmekti.

Kitabın içinde aynı öykülerin birden fazla ver-
siyonu bulunabilir, bu versiyonlar mümkün oldu-
ğunca orijinaline göre önem sırasına koyulmuş-
tur. Yazar Güney Afrika kültürü üzerinde yetkin 
bir otorite olduğunu iddia etmez, yalnızca bu güneş  
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ülkesinden çıkan unsurlara karşı bir ilgisi vardır. 
Bu öykülerin orijinallerine ulaşmaya çalışmak zor 
bir iştir çünkü bu kadar farklı ve ilkel ırkın bir ara-
da bulunduğu başka bir ülke yoktur.

Buşman ırkının geçmişi, kral mezarları üzerin-
de cücelerin resmedildiği antik Mısır zamanları-
na kadar dayanıyor gibi görünmektedir ve olduk-
ça farklı bir ırktır. O zamandan bu zaman kadar 
insanlar insan olmadan önce, daha açık söylemek 
gerekirse Afrika diğer ırklara ev sahipliği yapma-
ya başlamadan önce kendilerinin orada olduğu-
nu söylemek Buşmanlar için bir onurdur. Stow’a 
göre, Buşmanlar küçük boyutlardaki insanlardan 
oluşan ilkel bir ırktı. Ressam ve heykeltıraş, avcı 
ve çobanlardı ve üstelik mükemmel akıl yürüt-
me ve uyum sağlama yeteneği olan, adalet ve onur 
duygusu yüksek insanlardı. Hikâyelerinin bazıla-
rı mitolojiktir ancak bunun kendilerinden daha 
sonra gelen Hotanto ırkının etkisi olup olmadı-
ğını söylemek zordur. Ve son olarak, bütün Gü-
ney Afrika’ya yayılan, baskın ancak gelişmemiş bir 
ırk olan Kaffirler var (Kaffirler bugün Güney Afri-
ka’da Bantu Kabilesi’nden olan kişiler olarak bili-
niyor). Bize ulaşmalarından önce bu öykülere etki 
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