
1535

AFRİKA YARADILIŞ EFSANELERİ

TARAKÇIOĞLU, Aslı Özlem
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Her kültürün kendine has yaradılış efsaneleri temel olarak nereden gel-
diğimize, hayatın ve ölümün anlamı ve amacına, Tanrı kavramına, ideal 
insan davranışına ve insanlığın kaderine dair sorulara cevap aramaktadır. 
Sözlü geleneğin bir ürünü olan efsaneler insanlığın yazılı olmayan tarihini 
ve kültürel mirasını nesilden nesile taşırlar. İnsanların dünyayı ve diğer 
insanları algılayışı nereden ve nasıl geldikleri konusundaki inançlarıyla 
yakından ilgili olduğundan, insanları anlamak ve çeşitli konulardaki yak-
laşımlarını kavrayabilmek için öncelikle onların yaradılış teorilerini bil-
mek gerekir. Afrika’da yaşayan insanların temel ritüellerinde de yaradılış 
efsaneleri vardır. Bu efsaneler, bir yandan belli sorulara cevap ararken bir 
yandan da Afrika insanının içinde bulunduğu çetin doğa koşullarının ve 
metafizik inançların bir birleşimi olarak şekillenir. Efsane geleneğine özgü 
pek çok yapısal özellik Afrika yaradılış efsanelerinde de bulunmakla bera-
ber her bir Afrika yaradılış efsanesi tek ve eşsizdir; bu da kıtadaki kültürel 
zenginlik ve çeşitliliğin bir göstergesidir.. Bu nedenle, bu bildiri Afrika 
konulu çalışmaların temeli olabilecek, Afrika ve Afrikalıları daha iyi anla-
yabilmemizi sağlayacak ve diğer kültürlerin yaradılış efsaneleri ile büyük 
benzerlikler taşıyan Afrika yaradılış efsanelerini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Yaradılış, Efsane.

ABSTRACT

The creational myths are the attempts to answer the questions concer-
ning the meaning and purpose of life and death, the concept of God and the 
human existence. These myths hand down the unwritten history and cul-
tural heritage of humanity from generation to generation. Since how one 
perceives the world and people within is closely related to his/her beliefs 
about his/her creational origins, it is necessary to know a people’s creatio-
nal myths to conceptualize and appreciate their ways of life. Accordingly, 
African creational myths also lay the ground for the basic rituals of African 
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people. Additionally, along with the metaphysical beliefs of African peop-
le, African creational myths are highly influenced by the extremely severe 
geographical conditions in which African people have to survive. While 
carrying many structural characteristics of myths as a traditional genre, 
each African creational myth is unique, representing the cultural richness 
and diversity on the continent. So, this paper covers a limited number of 
African creational myths in comparison with some creational myths of 
other cultures in order to provide a preliminary access into the African 
culture.

Key Words: Africa, Creation, Myths. 

-----

Her kültürün evrenin, dünyanın ve insan ırkının yaradılışı ile ilgili ken-
dine has efsaneleri vardır. Bu efsaneler temel olarak “Nereden geliyoruz?”, 
“Hayatın anlamı ve amacı nedir?”, “Tanrı nedir ve nerededir?”, “Yaratan 
ve yaratılan arasındaki ilişki nedir ve nasıl olmalıdır”, “Ölüm nedir ve ne-
den vardır?”, “İdeal insan davranışı nasıl olmalıdır?”, “Yanlış davranışın 
sonucu ne olur?” ve “İnsanlığın kaderi başlangıçta ve sonda nasıldır?” gibi 
sorulara cevap aramaktadır. Aslında bu efsaneler büyük ölçüde toplumla-
rın kozmogonilerinin temel taşlarıdır ve insanların dünyayı algılama şekli 
nereden geldikleri konusundaki inançları ile yakından ilgili olduğundan, 
bir topluluğu, halkı veya milleti anlamak için öncelikle onların kozmogo-
nisi ele alınmalıdır.

Sözlü geleneğin bir ürünü olan efsaneler aslında insanlığın yazılı ol-
mayan tarihidir ve belli bir gruba ait kültürel mirasın bir nesilden diğerine 
taşınmasında en önemli araçlardan biridir. Neil Philip efsaneleri belli bir 
kültürel çerçevede oluşan ve o kültüre ait olan halkların değerlerini, inanç-
larını, hayallerini anlatan, temel olarak kendilerini yaratan kültürün içinde 
anlamlandırılabildikleri halde tüm insanlığa mal edilebilecek ve bir ömür 
boyu araştırılsa da gizemini koruyacak öyküler olarak tanımlar (2004: 2-4) 
En genel anlamıyla efsaneler “bir tabiat olayının, bir varlığın, tabiat unsur-
larından birinde olan bir değişikliğin, akıldışı ve olağanüstü açıklama ve 
yakıştırmalarla anlatılan şeklidir” (Necatigil, 1973: 8) Yani efsaneler özel-
likle ilkel çağlardaki insanların evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileş-
tirerek yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri hayatın ve evrenin çeşitli 
görüntülerini bir anlam  kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öy-
külerdir. Özellikle yaratılış efsaneleri insanın bu dünya ve ilahi dünya ile 
olan ilişkilerini açıklamayı hedefler; insanoğlu ancak doğanın orijinini ve 
insanın doğa içindeki rolünü açıklayarak insan ilişkilerini, bilimi, kanun-
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ları, gelenekleri, sanatı, toplumu ve hatta günlük hayatın sıradan rutinlerini 
beyninde bir yere yerleştirebilir. Daha ileri giderek şunu bile söylemek 
mümkündür; bu efsaneler, özellikle de Afrika’da toplumların sosyal, po-
litik hatta ekonomik yapılarını belirler.Bu çerçeveden bakıldığında, doğal 
olarak, dünyanın diğer tüm coğrafyalarında olduğu gibi, modern Afrika ve 
Afrikalıların da yaşam tarzları, inanç sistemleri, töreleri, törenleri kısacası 
varoluş biçimleri, kökenleri konusundaki inançlarının yani kozmogonile-
rinin ürünüdür.

Afrika’da yaşayan insanların temel ritüellerinde de yaradılış efsaneleri 
vardır. Bir yanda, diğer kültürlerde olduğu gibi, Afrika yaradılış efsaneleri 
de belli sorulara cevap arar ve Afrika insanının içinde hayatını idame et-
tirmek zorunda olduğu çetin doğa koşullarının ve metafizik inançların bir 
birleşimi olarak şekillenir. Efsane geleneğine has pek çok yapısal özellik 
Afrika yaradılış efsanelerinde de bulunur. Ancak, aynı zamanda her bir 
Afrika yaradılış efsanesi tek ve eşsizdir ve bu kıtada varolan kültürlerin 
çokluğunu ve çeşitliliğini yansıtır. Dolayısıyla, bu efsaneler aslında Afrika 
yaratılış efsaneleri olarak genelleyebileceğimiz biçimsel bir teklik altında 
muhteşem bir çokluk ve çeşitlilik sunar. Bu farklı efsaneler Afrika kıtası-
nın ortak ruhunu gözler önüne sererken, aynı zamanda ait oldukları toplu-
luğu diğerlerinden ayıran değerleri, töreleri ve normları da ortaya koyarlar.
Benzer bir bakış açısı sergileyen Mircea Eliade bu konuda şöyle der:

Yaratılış efsanelerinin kutsal bir yaptırımı vardır ve bu efsaneler 
birbirinden bağımsız değildir. Bu yüzden bunlar aynı zamanda insa-
nın doğaya ve metafiziğe yaklaşımı ile de iç içedir. Aslında yaratılış 
efsaneleri Afrika varlığının temel ritüelleridir. Farklı Afrika yaratılış 
efsanelerini ve bunun yanı sıra belirli değer temalarını ve normlarını 
inceleyerek bunu görmek mümkündür. Ancak bu efsanelerin her biri 
aynı zamanda tek ve eşsizdir ve bu eşsizlik her bir kültürün fikirleri ve 
değerleri arasındaki farkı ve ayrışmayı görmemizi sağlar (1996: 36)

Afrika, Afrika halkları, kültürleri ve medeniyetleri hakkındaki bilgile-
rimizin çok uzun süre Batılı beyaz adamın önyargılı bakış açısı tarafından 
şekillendirildiğini ve Afrika’nın sözlü gelenekleri konusundaki gerçek ve 
tarafsız çalışmaların ancak 1960’larda başlatılabildiğini ve ne yazık ki ha-
len çok da fazla bir yol alınamadığını göz önüne alırsak, bu konularda 
henüz ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu kolayca fark edebiliriz. 

Afrika kıtası inanılmaz sayıda kültüre ve pek çoğu hala yeterince kay-
dedilmemiş veya araştırılmamış binden fazla dile ev sahipliği yapmakta-
dır. Yüzlerce farklı dil ve lehçenin konuşulduğu bu coğrafyada, bu top-
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raklardan gelip geçen veya bu toprağın halklarının ilişkide bulunduğu 
Yunanlıların, Fenikelilerin, Romalıların, Vandalların, Arapların ve en son 
olarak da Avrupalıların etkileri görülebilir. Özellikle İslam ve Hristiyanlı-
ğın yayılması ile, Afrika’ya özgün bazı dinsel ve kültürel öğelerin yavaş 
yavaş yok olmaya veya diğer kültür ve medeniyetlerin etkisinin ağır bas-
maya başladığı söylenebilir. Ancak bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tüm bu 
halklar ve uygarlıklar kendi izlerini ve etkilerini bu kıtaya bırakırken, bir 
yandan da Afrika kültürlerine ait sözlü, yazılı, yapılı ve maddi pek çok kül-
türel varlığın etkilerini de beraberlerinde kendi topraklarına taşımışlardır 
ve çoğu zaman Afrika kültürünün mü diğerlerinden yoksa diğerlerinin mi 
Afrika kültüründen daha çok esinlenip etkilendiğini ayırt etmek mümkün 
değildir.

Ayrıca diğer kıta ve kültürlerin edebiyat gelenekleri ile karşılaştırıl-
dığında Afrika edebiyatı hiç de küçümsenemeyecek bir hazineye sahiptir. 
Özellikle de sözlü geleneğin ürünü olan efsaneler ve mitler tüm kıtada ina-
nılmaz sayıda karşımıza çıkar. Ancak 20. yüzyılın neredeyse son çeyreğine 
kadar bunların pek çoğu kaleme alınmamıştır. Bunun nedeni bazı kişilerin 
iddia ettiği gibi Afrika halkının cehaleti, yazmayı bilmemesi veya sevme-
mesi değil, coğrafi koşulların getirdiği zorluklar ve ayrışmalardır.

Kabile kimliği ve ruhunun her tür ayrışmayı en çok sürdürdüğü kıta olan 
Afrika’da, son 200 yıl bir kenara bırakılırsa, benzeşmenin pek az olduğu 
ve neredeyse her köyün bağımsız bir yapı olarak algılanmayı gerektirecek 
tarzda efsanelere ev sahipliği yaptığı söylenebilir. İlkel savunma mekaniz-
masının ayrışma kültürünü, dolayısıyla da çok sayıda devlet oluşumunu 
getirdiği bu kıtada, farklılıklar kimlik verici her metne yansır.Bizler ise 
ancak elimize geçen ve yazıya geçirilebilmiş metinler üzerinden analojik 
hükümler verebiliriz. 

Afrika yaratılış efsanelerinin derinine indikçe bunların yansımalarının 
ne kadar geniş bir coğrafyaya ve bu coğrafyaları kaplayan kültürlere yayıl-
dığını görmek gerçekten ilginçtir. Gerek Hristiyanlaşmanın getirdiği inanç 
kalıpları, gerekse kuzeyden ortaya doğru yer yer görüntülenen Müslüman-
lığın bu coğrafyada ayrı bir kalıp ile karşımıza çıktığını düşünebiliriz; bu-
nun belki de en tipik örneği Hz. İsa’nın tasvirlerindeki cildi beyaz fakat 
gerek burun yapısı, gerekse kıvırcık saçlarıyla o coğrafyaya ait olmak zo-
runda kalan İsa imgesidir. 

Bu makalede ele alınan ve başka coğrafyaların ve kültürlerin kozmogo-
nileri ile karşılaştırılan yaratılış efsaneleri ait oldukları coğrafya bakımın-
dan sadece Kuzey Afrika ile sınırlı olduğundan ve bu bölgenin de yalnızca 
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en çok bilinen belli başlı birkaç topluluğunun kozmogonilerini kapsadı-
ğından Afrika kıtasının kültürel zenginliğinin sadece çok küçük bir bölü-
münü yansıtmaktadır. Ancak bu sınırlı sayıdaki efsaneler bile Afrika kül-
türünün genişliği ve derinliği hakkında bize yol gösterici olabilir. Ayrıca 
diğer coğrafyaların kozmogonileri ile Afrika yaratılış efsaneleri arasındaki 
benzerlik ve paralellikler gerçekten düşündürücüdür.

Kuzey Afrika coğrafyasında kültürel açıdan oldukça önemli bir konu-
ma sahip olan Güney Mali’yi, Afrika’nın daha pek çok yerinde olduğu 
gibi, ülkede bölgesel olarak kullanılan dillere göre bölümleyip çalışmak 
mümkündür. Güney Mali’de Mande dili kullananların yaratılış efsanesi 
ensest bir ilişki sonucu kusurlu varlıkların yaratılmasına sebep olan “koz-
mik bir yumurta” ile ilgilidir ve sadece bu efsanenin bile diğer pek çok 
kültürde çok sayıda benzer versiyonunu bulmak mümkündür. En yaygın 
bilinen efsaneye göre, Mangala yuvarlak ve enerji dolu üstün bir varlıktır 
ve dört bölümden oluşmaktadır. Mangala’nın özünü oluşturan dört sayısını 
pek çok kültürün temel unsurlarını oluşturan dört ana elementten dört ana 
yöne kadar pek çok geleneksel sembolle özdeştirmek mümkündür. Güney 
Amerika kültürlerinin yaratıcı tanrısının yaşadığımız dünyayı şekillendi-
ren dört çocuğunu temsil etmesinin yanı sıra, bu dördül yapı Batı uygar-
lığının temel taşı sayılan Yunan yaratılış efsanelerinde ilk varoluşu temsil 
eden Gaea, Tartarus, Eros ve Uranus dörtlüsünü de çağrıştırmaktadır.

Ayrıca Mangala özünde birer kız ve birer erkekten oluşan iki ayrı ikizi 
de taşımaktadır ki pek çok kutsal metnin bahis konusu ettiği ve ilk yaratı-
lışta var olup insanlığın devamını getirmeleri beklenen Habil ve Kabil ile 
ikiz kız kardeşlerinin Mangala’nın ikizleri ile benzerliklerini görmezden 
gelmek imkansızdır. Efsaneye göre bunları taşımaktan bıkan Mangala bu 
ikizleri birer tohuma dönüştürür ancak sonuç pek iç açıcı değildir ve Man-
gala yarattığı ilk varlıkları yok etmek zorunda kalır. Yaratıcılarını hayal 
kırıklığına uğratıp yine onun tarafından yok edilen ikizlerin, kardeşi tara-
fından katledilen Habil’in kaderini ve kardeş katili Kabil’in lanetlenmesini 
nasıl çağrıştırdığı aşikardır.

İlk teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandığı halde, kusursuz bir dünya ya-
ratma konusunda hala umudunu yitirmeyen Mangala ikinci bir deneme 
yapmaya karar verir ve bu kez yarattığı tohumları yumurta biçimli bir rah-
me yerleştirir ve tohumlar burada Afrika kültüründe bereketin sembolü 
olan balıklara dönüşür. Mangala bu kez başarmıştır.

Ancak Mangala’nın yarattığı kusursuzluğu korumak için tüm gayretle-
rine karşın hırsına yenilen erkek ikizlerden biri yumurtadan kaçar. İnsanın 
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zaaf ve kötülük dolu yönünü temsil eden bu ikizin adı Pemba’dır. Pemba 
kaçarken Mangala’nın yarattığı rahimden bir parça koparıp yanına alır ve 
çaldığı bu plasenta ile dünyayı yaratır. Pemba bununla da kalmaz ve yine 
aynı rahimle ensest bir ilişkiye girerek dünyayı daha da çeşitlendirmeye 
çalışır. Aslında Pemba’nın bu ensest ilişkisi Gaea’nın kendinden yarattığı 
Uranüs’ü kendine eş yapmasından çok da farklı değildir. Bu ensest yaratım 
kavramı daha pek çok kültürün kozmogonisinde yer bulmaktadır.

Mangala elinde kalanı korumak istemektedir ve Pemba’ya karşı sava-
şacak bir güç yaratmaya karar verir. Bu amaçla Mangala, diğer erkek ikiz 
Farro’yu kurban ederek onu ilahi bir varlık olmaktan çıkarıp bir insana 
dönüştürür. Sonra da Farro’ya ilahi dili ve bilgiyi öğreterek Pemba’ya kar-
şı savaşmak ve onu yok etmek üzere dünyaya gönderir.

Efsanenin özellikle bu kısmı aslında pek çok diğer yaratılış efsanesi ile 
karşılaştırılabilir. Pers yaratılış efsanesinde tanrı Ahura Mazda’nın yarat-
maya çalıştığı kusursuz düzen ile bunu yıkmaya çalışan kötü ruh Augra 
Minju arasındaki çatışma Mande efsanesi ile neredeyse birebir aynıdır. 
Ayrıca Pemba’nın kutsal ve iyi olandan ayrılıp kötünün bir sembolü haline 
gelmesi, İncil ve Kuran’ı Kerim’de de yer bulan şeytan’ın yoldan çıkması 
ve kusursuz ilahi düzeni bozmaya çalışması fikri ile de paraleldir. Aslında 
efsanenin bu kısmı tüm kültürlerde bir şekilde yer alan iyi ile kötü ara-
sındaki sonsuz savaşın bir sembolüdür. İsimler ve mekanlar değişse de 
kavram ve amaç hep aynıdır.

Yaratılışın temeli kozmik yumurta efsanesi sadece Güney Mali’ye ve 
Mande diline has bir anlatım değildir. Çin yaratılış efsaneleri de yaratılı-
şı başlatan güç olarak sonsuz boşlukta sürüklenen zıt güçler olan Yin ve 
Yang’i taşıyan bir kozmik yumurtadan bahsetmektedir. Kozmik yumurta 
imgelemesi ayrıca yine Mali’de Dogon ve Zambia’da Lungu kabileleri 
tarafından da kabul görmekte ve farklı bir yapıda yeniden karşımıza çık-
maktadır.

Dogonlar yaratılışın kozmosun tohumu olan ve Amma ismini verdikle-
ri varlıkla başladığına inanırlar. Amma yedi kez titrer, patlayarak açılır ve 
ortaya Nommo yaratıcısı olan ruh çıkar. Bu ruh dünyaya iner ve onu önce 
ikisi de kız olan ikizler ve ardından dört çift daha ikiz izler. Yeryüzüne inen 
Nommolar göğü ve toprağı, gece ve gündüzü, mevsimleri ve en son ola-
rak da insan topluluklarını yaratırlar. Aynı kozmik yumurta söylemi Hint 
efsanelerinde de ilk varoluştaki alem yumurtası fikri ile karşımıza çıkar ve 
büyük benzerlikler taşır.
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Boshongo’da Bantu kabilesi ise yaratıcı güç olarak Bumba’yı tanır. 
Bumba güneşin, ayın, yıldızların ve ilk dokuz yaratığın yaratıcısıdır. Onun 
sisteminde ise, her yaratılan dünyadaki varlıkları çeşitlendirmek için yeni 
ve daha çok tür yaratmak zorundadır. Bu efsanelerde sıklıkla kullanılan 
dört, yedi ve dokuz sayıları da yeryüzüne dağılmış olan diğer kültürlerin 
ve coğrafyaların yaratılış efsanelerinde de farklı amaçlarla vurgulanarak 
tekrarlanmaktadır.

Kuzey Afrika kozmogonisinde yer alan diğer bir yaratıcı ise Juok’tur. 
Juok işe farklı ırklar yaratarak başlar ve her ırkı ait olduğu coğrafi bölge-
nin renkli kilinden yaratır. Bu yaratıcı figür yarattığı her varlığa kollar, 
bacaklar, gözler, ağız, kısaca hayattan zevk alabilmesi için gerekli her şeyi 
hediye eder. 

Kuzey Afrika efsaneleri arasında olan Mısır yaratılış efsanelerinden 
biri tanrıların babası Khnoumou’nun ilk insanı çömlek tezgahında kalan 
kilden nasıl şekillendirdiğini detaylı bir şekilde tasvir etmektedir. Yine bir 
başka Mısırlı kabile, Nil bölgesinde yaşayan Shilluklar, yaratılış efsane-
lerinde yaratıcının tüm dünyayı dolaşıp gittiği her yerde bulduğu kilden 
insan ırkını nasıl yarattığını anlatırlar. Bu yaratıcı bulduğu kilin renginden 
beyaz, kızıl, sarı ve kahverengi insanlar yaratır. Shilluklar ise bölgelerinde 
bulunan kilin rengini alırlar ve siyah yaratılırlar. Aynı görev Yunan yara-
tılış destanlarında Prometheus’a verilmiştir. Prometheus da ölümlü insanı 
Panepous’ta kil ve su kullanarak yaratmıştır. Aynı şekilde Babil yaratılış 
efsanesi de insanoğlunun kilden kalıplar halinde yaratıldığını anlatır. Bura-
da ayrıca şunun da altını çizmek gerekir ki, insanın kilden şekillendirildiği 
söylemi sadece bu efsanelerle sınırlı değildir; aynı motife Asya, Afrika, 
Amerika ve hatta Pasifik adalarındaki efsanelerin pek çoğunda rastlamak 
mümkündür. Ayrıca İncil’de de insanın kilden yapıldığı tekrarlanırken, 
Kuran-ı Kerim’de de benzer bir anlatım yer almaktadır.

Kabyl yaratılış efsanesi hem İncil’in yaratılışın tasvir edildiği bölümü 
de içeren Genesis’ine hem de Yunan efsanelerinde anlatılan yaratılış sah-
nelerine benzer. Kabyl efsanesindeki yüce yaratıcı önce bir erkek ve bir 
dişi yaratır.Yeraltında yaşayan bu çiftin 50 erkek 50 kız çocukları olur. 
Burada kullanılan 50 rakamı Gaea ve Uranüs’ün dev çocuklarının 50 kafa 
ve 50 kolları olması söylemiyle örtüşmektedir.

 Büyüdüklerinde kızlar kuzeye erkekler doğuya gönderilir. Vahşi er-
keklerle cesur kızlar uzun maceralardan sonra bir savaşla ilk tanışık-
lıklarını yaşarlar ve bu savaş sırasında birbirinden etkilenerek sonunda 
birlikte olup yeni düzeni başlatırlar. Kadınlar erkeklerin evine taşınırlar. 
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Bu da Tanrılar Tanrısı Zeus’un kız kardeşi Hera’yı eş olarak seçmesinden 
daha farklı değildir.

En kafa karıştırıcı yaratılış efsanelerinde biri de Dogon’ların komşusu 
Bambara’lara aittir. Bambaralar başlangıçta fu denilen bir boşluğun oldu-
ğuna ve bunun her şeyin bilgisi olan gla gla zo’yu yarattığına inanırlar. Bu 
bilgi boşluktan ibarettir ve boşluk da bilginin kendisinden başka bir şey 
değildir; bu da evrendeki temel yaratıcı güçtür. Bu güç her şeyi başlatıp 
durdurabilen mistik bir enerji akımı süreci başlatır; aslında bu da insan 
bilincinin tohumu veya evrenin temel kuralı olarak tanımlanabilir. Bam-
baralar ayrıca evrendeki tüm sistemin işleyişini sağladığını düşündükleri 
temel ikizlik-dualite kuralı nedeniyle her insanda hem dişi hem erkek özel-
likleri bulunduğuna inanırlar. Aslında bu efsane ürkütücü bir şekilde bilim 
adamlarını son yıllarda dile getirdiği evrenin yaratılışı ile ilgili bilimsel 
açıklamaları çağrıştırmaktadır. 

Aynı zamanda Bambaraların bu yaratılış efsanesi Güney Amerika’nın 
–özellikle Meksika’nın– çift cinsiyetli yaratıcı tanrısı Ometeotl kadar, 
Mezopotamya yaratılış efsanelerinin temeli olan Nammu’yu da çağrıştır-
maktadır. Nammu belirgin bir şekli olmayan sonsuz bir boşluktur ve hem 
dişil hem eril özellikleri taşımaktadır. Mezopotamya’nın bilinen en eski 
inançlarına göre de, evrenin yaratılışı Nammu’nun kendi çevresinde dö-
nüp kıvrılarak başlıca tanrıları yaratması ile başlar. Aynı şekilde İncil’de 
de başlangıçta sonsuz bir boşluk olduğundan bahsedilmektedir.

Kuzey Afrika efsaneleri denince ilk akla gelenlerden biri de hiç şüphe-
siz Mısır efsaneleridir. Mısır geleneği aslında üç antik şehir olan Heliopo-
lis, Hermopolis ve Memphis için ayrı ayrı incelenebilir. Ancak yaratılış 
efsaneleri birbirine çok yakındır ve en yaygın olarak bilinen Heliopolis’in 
yaratılış efsanesidir. Bu efsaneye göre kozmosun biçimlenmesinden önce 
Nu veya Nun denilen ilksel varlık vardır. Nu aslında yaratılıştan önce-
ki “non-existence”ı, yani varlık olmayanı, simgeleyen sonsuz ve durgun 
bir sudur  ve bu suyun sonsuza dek güneşi, ayı, yıldızları, dünyayı, hatta 
yer altı dünyasının sınırlarını bile çevreleyip koruduğuna inanılır. Aslın-
da Nu, Hint yaratılış efsanesinin Maya’sı ve Yunan yaratılış efsanesinin 
Gaea’sından farklı bir şey değildir.

Nu’dan evrendeki tüm elementleri ve dünyayı yaratacak olan Atum 
oluşur. Tanrısal bir varlık olduğu için kendi kendine gelişir ve erkek bir 
varlık olduğu kabul edildiği halde Shu ve Tefnut isimli ikizlerini dünyaya 
getirir çünkü Atum’un özünde her türlü kozmik gücün ve kutsal varlığın 
prototipi bulunmaktadır.Shu ve Tefnut’dan doğan Geb ve Nut ise onları 
izleyen tanrısal Osiris, Isis, Seth ve Nephthys’in atalarıdır.
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Kökleri M. Ö. 300 yılına kadar izlenebilen ve oldukça yaygın ve bilinen 
bir Afrika kültürünü temsil eden Yoruba’ların tanrıları ve yaratılış efsane-
leri de özellikle Yunan mitleri ve efsaneleri ile büyük paralellikler gösterir. 
Yunan tanrılarında olduğu gibi, Yoruba tanrıları da şekil, düşünce ve yaşam 
tarzı olarak insana benzemekte ve  büyük bir grubun bireyleri olarak aşk, 
kıskançlık, öfke ve sempati gibi insani duygu ve zaaflar taşımaktadırlar. 
Temel olarak bu tanrılar üstün ve kusursuz varlıklar olmaktan çok, insan 
zaaf ve eksikliklerinin vücut bulmuş hali olan sembolik varlıklardır.

Özellikle Yoruba yaratılış efsanesi diğer pek çok kültürün yaratılış efsa-
nesiyle örtüşmektedir. Efsanedeki yeryüzünün yaratılışı Japonya, insanoğ-
lunun yaratılışı ise Çin’de bilinen yaratılış efsanesiyle neredeyse birebir 
aynıdır. Yunan, Sümer/Babil, Yahudi ve İskandinav mitlerinde bahsedilen 
büyük tufan aynı şekilde Yoruba efsanesinde de yer almaktadır.

Bu efsanede bahsedilen evren, başlangıçta sadece yukarıdaki gökyüzü 
ve aşağıdaki sudan ibarettir. Bu fikir temel olarak İncil’in Genesis kısmın-
da bahsedilen ve Tanrı’nın yaratılışın ikinci günü sonsuz boşluktan yer-
yüzü ve gökyüzünü yaratıp birbirinden ayırmasını da çağrıştırmaktadır. 
Yoruba efsanesinde en güçlü tanrı olan Olorun gökyüzünü yönetirken, 
suların tanrıçası ise Olokun’dur.

Olorun’un gözde tanrısı Obatala yukarıdan izlediği bu sonsuz boşluğun 
doldurulması gerektiğine karar verir ve Olorun’un izniyle  ve kehanet tan-
rısı Orunmila’nın rehberliğiyle bir salyangoz kabuğuna doldurduğu kumu 
denizlere savurup yaşanacak toprakları yaratır, sonra da altın bir zincire tu-
tunarak yeryüzüne iner ve buraya Ife adını verir. Ardından kilden figürler 
yaratmaya başlar; bunlar ise artık yeni dünyayı kendilerine mesken edine-
cek insanlardır. Ancak çalışırken sürekli susayıp palmiye şarabı içtiğinden 
bir süre sonra sarhoş olur ve yaptığı figürlerin bir kısmının şeklinin bozuk 
olduğunu fark etmez. Bozuk şekilli figürler özürlülerin yaratılışını açık-
larken efsanenin geri kalan bölümünde Obatala’nın çektiği derin vicdan 
azabının sebebi olurlar. Obatala işini bitirince Olorun’dan yarattıklarını 
canlandırmasını ister ; o da, bu figürlere nefesinden üfleyerek hayat verir. 

Ancak denizlerin tanrıçası Olokun kendisine sorulmaksızın onun böl-
gesinde yapılan bu değişiklikten son derece hoşnutsuzdur; bu yüzden de 
öfkeyle her yere büyük dalgalar ve seller göndererek tüm dünyayı yine su-
lar altında bırakır, insanların çoğunu boğar. Ancak bir grup insan Obatala 
ve Orunmila’nın yardımıyla kurtulur ve sonunda büyük tanrı Olokun’un 
tekrar müdahelesi ile evrende barış ve huzur yeniden sağlanır.

Diğer coğrafya ve kültürlerin efsaneleri gibi, Afrika efsaneleri de sözlü 
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geleneğin ürünleridir ve nesilden nesile anlatılarak yada nadiren de olsa 
arkeologların ve bilim insanlarının çalışmalarıyla günümüze ulaşmıştır. 
Özellikle yaratılış efsaneleri gerçeği bir rüya, yanılsama, hikaye veya öte-
den alınan bir bilgi şeklinde yansıtır; ancak her ne kadar mit kelimesi ger-
çek dış veya gerçeğimsi fikirleri yansıtıyor gibi görünse de bugün hala 
varolan inançları yansıtan bu sembolik anlatımlar gerçeğin ta kendisidir. 
Ancak iklimin ve coğrafyanın insanların yaşam tarzlarını acımasızca be-
lirlediği Afrika’da yaratılış efsanelerinde öne çıkan tema genellikle hayatı 
idame ettirme konusu olmaktadır ve bu tema da efsanelere en keskin şe-
kilde yansımaktadır. Belki bu sert coğrafyada varolmanın bir sonucu ola-
rak Afrika yaratılış efsanelerini pek çok diğer yaratılış efsanesinden ayıran 
nokta, bu efsanelerdeki insanın, yaratıcının her şeyin üzerinde yarattığı ve 
yarattığı diğer her şeyi emrine verdiği küçük bir tanrı yansıması değil de 
çoğunlukla sert bir yaratıcının anlık değişen karalarına boyun eğmek zo-
runda olan zayıf bir varlık olmasıdır. Wiener de konu hakkında benzer bir 
yorum yapmaktadır:

Afrika yaratılış hikayeleri insanların “Tanrı’nın görüntüsü”nde yaratıl-
dıklarını söylemez. Bu hikayelerde insanın madde dünyasına üstün olduğu 
fikri de hiçbir şekilde bulunmaz ... Genellikle öne çıkan fikir insanların 
kaprisli ve ne yapacağı tahmin edilemeyen bir yaratıcının insafına kalmış 
olduklarıdır (2004)

Yine de göz ardı edilmemesi gereken gerçek şudur ki dünyanın her ye-
rinde olduğu gibi Afrika’da da efsaneler hayatı biçimlendirmekte ve aynı 
zamanda diğer kültürlere de yansımalarını göndererek etki yapmaktadırlar. 
Afrika efsaneleri ilkel kavimlerin ipe sapa gelmez hayali öyküleri değil, 
çetin coğrafi ve iklim koşulları yüzünden ayrışmak zorunda kalan kabile 
kültürlerinin kendilerin aynı coğrafyada buluşturan varoluşlarını açıklaya-
cak ortak bir çıkış noktasını bulmak ve varlıklarına anlam verecek temel 
ritüelleri oluşturmak üzere yarattıkları neredeyse yarı kutsal anlatımlardır. 
Tıpkı akıp giden hayatın bir sonraki adımı hazırlaması gibi, tüm gelenek-
lerin aynı noktaya yönelmiş olmaları sayesinde, efsaneler de birbirini izle-
yen nesillere uygun hale getirilmiş biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
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