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Egzotik cazibe

ZANZiBAR

ADANIN SİMGESİ

Bir yanda ihtişamlı tropik kumsallar, turkuazda süzülen yelkenliler; diğer tarafta hazin bir kölelik
geçmişi ve süregelen sefalet… Bu tezatlara biraz da baharat ekleyince, Afrika, Arap, Avrupa ve
Hint genlerinin kaynaştığı adayı anlamaya biraz daha yaklaşıyoruz.
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Vaktiyle adaya Arap ve
İran limanlarından gelen
yelkenliler, günümüzde
adanın simgesi olmuş.
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Zanzibar

Z

anzibar, istiridyenin içindeki
nadide bir inci gibi parıldıyor. Beyaz kumsalları, turkuaz renkli denizi, egzotik
Arap yelkenlileriyle adeta tropik bir rüya.
Ancak filmi geri sardığında, bu cennet
kıyılardan ite kaka yelkenlilere bindirilen kölelerin trajedisini görebiliyor insan.
Bugün acı hatıralar geçmişte kalmış, uçsuz
bucaksız sahiller lüks otellerle dolmuş olsa
da, köy yolları ve ara sokaklara hâkim sefalet, madalyonun diğer yüzünü gösteriyor.
Farsça’da “siyahların sahili” anlamına
gelen “zangi bar” kelimelerinden türetilen Zanzibar, dört büyük ada (Unguja,
Pemba, Mafia, Latham) ve 46 civarı adacıktan oluşan takımadaların ortak adı.
Adaların en büyüğü ve en popüleri olan
Unguja ise “Zanzibar” ismiyle anılıyor.
Burası, takımadaların kalbi ve çoğu turist
için de başlangıç noktası.
Zanzibar’a deniz-kum-güneş ağırlıklı
bir tatil için gidenlerin, adanın sahil bölgelerinde kalıp başkent Stone Town’ı (Taş
Şehir) ve diğer bölgeleri günübirlik turlarla
gezmesi mantıklı olabilir. Kültür ve tarih

BAŞKENT SOKAKLARI

Stone Town’da insan neye bakacağını
şaşırıyor. Mimariye mi, dükkânlara mı,
tezgâhlara mı, halkın giyim kuşamına mı?
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Stone Town
sahili ve otelleri.

ağırlıklı bir seyahat için ise başkenti üs
edinmenizde fayda var. Ben, ikincisini tercih edip, bir de araç kiralıyorum.
Tarih sahnesine 1500’lerde Portekiz sömürgesi olarak çıkan Zanzibar, 1600’lerin
sonlarında Umman Sultanlığı’nın yönetimine geçmiş. Stone Town’ın evrimi ise
1840’ta başkentin Umman’daki Muskat’tan
buraya taşımasıyla başlamış. Sultanın ölümünden sonra oğulları, sultanlığı Zanzibar

Devrimi’nin sonrasına denk geliyor. Günümüzde Zanzibar, Tanzanya’ya bağlı,
ama yarı özerk bir yapıya sahip.
Afrika, Arap, Avrupa ve Hint genlerinin kaynaştığı adada, bugün Hint, Arap
ve Svahililer yaşıyor. Yaklaşık yüzde 99’u
Müslüman olan halk, Svahili dilini konuşuyor. Küçük bir kesim İngilizce’ye hâkim.
Şimdi hazırsanız eğer, gezimize mercan
kayalıkları üzerine inşa edilmiş evleriyle

ZANZİBAR HALKININ YAKLAŞIK
YÜZDE 99’U MÜSLÜMAN.
ve Umman olarak ikiye bölmüşler.
Zanzibar, tarihte en kısa savaşın yaşandığı yer. Anglo-Zanzibar Savaşı, 1526’da
Osmanlı ve Macar orduları arasında iki
saat süren Mohaç Meydan Muharebesi’nden bile kısa. Zanzibar Sultanı Halid bin
Bargaş’ın 1896’da İngilizlere karşı açtığı
savaş, sadece 38 dakika sürmüş! Sonuç mu?
Zanzibar, İngilizlere teslim olmuş.
Bugünkü Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti’nin kuruluşu ise 1964’teki Zanzibar
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ünlü Stone Town ile başlayalım.
Şehrin labirenti andıran, trafiğin soldan aktığı dar sokakları insanı yüzyıllar
öncesine götürüyor sanki. Kumaşçılar,
bakkallar, berberler, hırdavatçılar, tuhafiyeciler, tamirciler, Afrika’ya ve adaya dair
hediyelik eşya dükkânları, resim galerileri
ilk göze çarpanlar. Tezgâhlardaki gösterişli
tropikal meyveler iştah açıyor.
Entarili, takkeli erkekler dükkânlarının
önünde koyu bir sohbete dalmışlar. Kadın-

Zanzibar

Forodhani Bahçesi

ların kimi çarşaflı, kimi rengârenk kanga’lı. (Svahili orijinli yerli kadınlar, kanga
adı verilen renk renk, desenli kumaşların etek uçlarına dokunmuş yazılarla eşe,
dosta, en çok da sevgiliye mesaj veriyorlar.)
Bir zamanlar burası kendi halinde bir
balıkçı köyüymüş. Önce baharat, ardından köle ticaretinin önem kazanmasıyla
Stone Town giderek zenginleşmiş. Yüzyıllar boyunca Arap Yarımadası, Hindistan
ve Avrupa ile kurulan yakın ilişkiler, ada
kültürüne ve mimarisine sinmiş. Dar sokaklarda dolanırken karşınıza çıkan göz
alıcı oymalı kapılar, kafesli balkonlar, ince
ince işlenmiş pencereler işte o günlerden
miras. UNESCO koruması altındaki şehirde restorasyon projeleri yürüyor, sıvaları
dökük eski taş evlerin dış cephelerine kurulu tahta iskelelerde işçiler harıl harıl çalışıyor.
Özellikle kapıların ihtişamı gözden kaçacak gibi değil. Genelde tik ağacından
yapılmış oymalı, kakmalı, metallerle bezeli
eski kapılar günümüze sapasağlam ulaşmış.
Cümle kapılarındaki desen ve simgeler, ev
sahibinin dinini, varlığını ve toplumundaki
yerini anlatıyor. Hintliler lale, fil gibi basit
figürleri ve -adada bulunmasa da- fillere
karşı evleri korumaya yarayan pirinç mahmuzları kullanmış. Müslümanlar, grafik
desenleri tercih etmiş. Evlerinin aydınlık ve
havadar olması için kapıların üstüne kafes
koymuş, bunların hemen altına da Kur’an-ı
Kerim’den bir ayet yerleştirip eve bereketi,
mutluluğu, sağlığı davet etmişler.
Yerel halkla kaynaşmak için en ideal
yerlerden biri tabii ki pazarlar. Adanın en
büyük ve en hareketli pazarı olan Darajani, sabah saatlerinde çok canlı. Rengârenk
kanga’lar, taze ve kurutulmuş balıklar, tropikal meyveler, baharat tezgâhları, ayak-

YÜZLERCE
YILLIK KAPILAR

Stone Town’ın oymalı
ahşap kapıları, Zanzibarlı
ufaklıkların oyun alanı.
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Emerson on Hurumzi
Hotel’in terası.

kabı tamircileri, terziler ve doğal sabun
kalıpları gözüme ilk çarpanlar. Kulağıma
çalınan Zanzibar’ın geleneksel müziği taarab nağmelerine daha fazla dayanamayıp
kendime bir de CD ediniyorum.
Ama Stone Town’ı daha iyi anlamak
için görülmesi gereken duraklar da var.
Örneğin; St. Monica Yurt Binası’nda,
100 kölenin aynı anda sığdırıldığı minik
hücre... ya da Afrika’daki son köle pazarının bulunduğu noktaya sonradan inşa
edilen Anglikan Katedrali... Buraya sadece Doğu Afrika’nın ilk katedrali olduğu
için değil, bahçesindeki, İsveçli heykeltıraş
Clara Sornas’ın kölelik anıtı için de gidilmeli. Barış Anıtı Müzesi, Arap Kalesi ve
Beit al-Ajaib (Harikalar Evi) de görülmeli.
Bu yoğun şehir-tarih turunda soluklanmak için adanın ikinci en yüksek binası
olan Emerson on Hurumzi Hotel’in terası
ideal bir nokta. Ben burada bir mola verip,
Hint Okyanusu’na yelken açmış dhow’ları

Mercury Evi

(Arap yelkenlisi), tarihi evlerin
Zanzibar
çatılarını, minareleri, Hindu
ve Freddie
tapınağının renkli kubbesini
Mercury
fotoğraflıyorum.
ock müziğin güçlü
vokali Freddie
Moladan sonra, limandaki
Mercury
(asıl adı Farrokh
Freddie Mercury Bar’a yöneliBulsara), 1946’da Stone
yorum. Gün batarken okyanus
Freddie Mercury
Town’da doğmuştu.
kızıla boyanıyor. O mucizevi
Pers kökenli ailesi Hindistan’dan Zanzibar’a göç
dakikalarda, limana süzülerek yanaşan etmiş, Mercury’yi de Hindistan’da yatılı okula
dhow’ları seyrederken, fonda bana Bohe- göndermişti. O dönemde sadece tatillerde
Zanzibar’a gelen Mercury’nin ailesi, 1964’teki
mian Rhapsody eşlik ediyor.
Çıkışta, gündüz dolanırken alev ağaçla- Zanzibar Devrimi’nden sonra da İngiltere’ye
yerleşti. Sonrası malum; Mercury, İngiliz rock
rının gölgesinde küçük bir mola verdiğim
grubu Queen ile dünya çapında bir efsaneye
Forodhani Bahçesi’ne tekrar uğruyorum. dönüştü. Henüz 45 yaşındayken AIDS’ten
Şişlere geçirilmiş deniz mahsulleri, ızga- yaşamını yitirdiğinde, sadece bir rock ilahı değil,
ralara dizili balıklar, kızarmış muzlar ve eşcinsellikle ilgili tabuları da sarsmış bir simgeydi.
şekerkamışı suyu çıkaran preslerin bu- Fanatikleri, Mercury’nin izlerini bugün Stone
lunduğu tezgâhlar iştah açıyor. Yerel hal- Town’da sürüyor. Yürüyüş turlarında, şarkıcının
büyüdüğü Shangani bölgesi ve ailesiyle gittiği
kın ve turistlerin sosyalleştiği bir panayırı
Zerdüşt tapınağı geziliyor, ayrıca Mercury Evi’ne
andıran bahçenin, özellikle cumartesi ve uğranıyor. Ancak evin gerçekten müzisyene ait
pazar akşamları büründüğü mini karnaval olup olmadığı konusunda rivayetler muhtelif.
havasını kaçırmamalısınız.

R

Birbirlerine zincirlenmiş beş
köle heykeli, Afrika’daki son
köle pazarının bulunduğu
noktaya yapılmış Anglikan
Katedrali’nin bahçesinde.
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Köle ticareti ve Dr. Livingstone

Z

anzibar, bir dönem Doğu Afrika’nın en büyük
köle ticareti merkezlerinden biriydi. Esir
Afrikalılar burada satılıyor, gemi yolculuklarından
ya da uzun yürüyüşlerden sağ çıkabilenler, Arap
Yarımadası ve Hint Okyanusu adalarındaki şeker
ve baharat plantasyonlarında çalıştırılıyordu.
Buradaki köle pazarlarında 2 milyon kişinin
satıldığı tahmin ediliyor.
İskoç misyoner ve kâşif Dr. David
Livingstone’un, bu trajedinin sona ermesinde
etkisi büyük. Livingstone’un kampanyaları ve gazetelerdeki
yazıları etkili olmuş ve İngiliz hükümetinin Zanzibar Sultanı
üzerindeki baskısı sonucu son köle pazarı da kapatılmış ve
Doğu Afrika’daki köle ticareti resmen sona ermişti.
Zimbabwe ile Zambiya arasında doğal bir sınır olan
Viktorya Şelaleleri’ni de keşfeden ve şelaleye ismini veren
Livingstone, bu karardan altı hafta önce Zambiya’da
yaşamını yitirdiğinde, Zambiya hükümeti kâşifin kalbini
çıkartıp, bedenini İskoçya’ya, “Livingstone’un bedenini
alabilirsiniz, ama kalbi Afrika’ya aittir” notuyla iade etmişti.

