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Tw�tter'dan

Afrika Evi ile AA Fransızca servisince yapılan röportaj
https://twitter.com/afrikaevi/status/1485354527624765447?s=24
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TİKA 30 yılda 30
b�nden fazla projey�

hayata geç�rd�
Kuruluşunun üzer�nden 30 yıl
geçen Türk İşb�rl�ğ� ve
Koord�nasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), bu sürede 170 ülkede
eğ�t�mden tarıma, tem�z suya
er�ş�mden restorasyona 30 b�nden
fazla proje gerçekleşt�rd�. 

AA muhabirinin TİKA’dan edindiği bilgilere göre,
1992'de kurulan kurumun dünya genelinde sahip
olduğu ofis sayısı 2002’de 12 iken 2022 itibarıyla
62'ye yükseldi.

Ülkelerin önceliği ve ihtiyaçlarına göre projeler
geliştiren TİKA, bu modele "Türk Tipi Kalkınma İş
Birliği Modeli" adını veriyor. Bu modeli Orta
Asya’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir
bölgede hayata geçiren TİKA’nın en önemli
projelerinin başında sağlık alanında yaptığı
çalışmalar geliyor.

Sadece sağlık hizmetleri değil sağlık personelinin
eğitimi ve sağlık altyapısının geliştirilmesi gibi
projeleri de destekleyen TİKA’nın girişimleriyle
Afrika’da 111 bin 222 sağlık muayenesiyle 7 bin
616 ameliyat gerçekleştirildi.

TİKA, Moldova’daki Gagavuz Özerk Yeri'nde
hizmet vermek üzere yeni tanı ve tedavi merkezi
de açtı. 

Haberin devamı için:
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tika-30-
yilda-30-binden-fazla-projeyi-hayata-
gecirdi/2485672



Türkiye, Afrika ülkeleriyle her geçen yıl artan ticari ve
siyasi ilişkisi, Türkiye Bursları sayesinde eğitim alarak
Türkçe öğrenen Afrikalı sayısındaki artış ve burada
yaşayan Afrikalıların pozitif yorumlarıyla Afrikalılar için
bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan Afrikalılar, 24 Ocak Dünya Afrika ve
Afro-Kökenli Kültür Günü dolayısıyla Türkiye
tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Haberin devamı için:
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/istanbulun-renkli-
mozaiginin-parcasi-afrikalilar/2483654

Afrikalılar, yaşam koşulları, eğitim ve iş
imkanları nedeniyle cazibe merkezi olarak
gördükleri Türkiye'de, yerleştikleri renkli
İstanbul mozaiğinin parçası haline geldi.

İstanbul'un renkl� moza�ğ�n�n
parçası: 'Afr�kalılar'

Bültenler internetten kolayca gönderildiği için tüm
önemli ve yeni hizmetlerinizi tek bir seferde
gönderebilirsiniz. İşinizin doğasına dair özlü bilgilerden
oluşan günlük güncellemeler veya haftalık bir özet
ekleyin. İster teknoloji ister eğlence sektöründe olun,
müşterilerinizin ilk bakışta hoşuna gidecek ilgi çekici
içerikler oluşturun.

Afrika'nın birçok ülkesinden eğitim ve iş için İstanbul'a
gelen Afrikalılar, dış ticaret, nakliyat, gıda sektörü gibi
birçok alanda yoğun mesai harcayarak ülke ekonomisine
katkı sağlarken, gündelik hayatta da Türk halkının
kendilerine misafirperver tavrından büyük memnuniyet
duyuyor.
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https://www.aa.com.tr/tr/yasam/istanbulun-renkli-mozaiginin-parcasi-afrikalilar/2483654


Ruandalı kadın hakem Salima Mukansanga, Afrika Uluslar
Kupası'nda Zimbabve ile Gine arasındaki karşılaşmayı yöneterek
adını tarihe yazdırdı.
B Grubu'nda Zimbabve'nin Gine'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada
başarıyla görev yapan Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası tarihinde
düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.
Karşılaşmadaki diğer ilk ise maçtaki tüm hakem kadrosunun
kadınlardan kurulmasıydı. Salima Mukansanga'nın yardımcılığını
Faslı Fatiha Jermoumi ile Kamerunlu Carine Atemzabong
üstlenirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Faslı Bouchra
Karboubi görev aldı.
Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda 10 Ocak tarihinde
oynanan Gine-Malavi maçında, turnuvanın ilk kadın dördüncü
hakemi olarak da görev yapmıştı.
Salima Mukansanga, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Dünyaya
nelere yapabileceğimiz göstermeliyiz. Zor seviyedeki erkek futbol
maçlarını başarıyla yönetebiliriz. Oyunun kuralları herkes için aynı.
Artık VAR sistemi de bize yardımcı oluyor. Dünya Kupası,
olimpiyatlar, bütün maçlar aynı. Hakemlik mesleği, kadınlar için
büyük bir fırsat. Başka kadınların da beni desteklemesini ve dünya
genelinde kadın hakem sayısının hızla artmasını istiyorum. Çünkü iyi
şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı için: https://www.aa.com.tr/tr/spor/ruandali-
kadin-hakem-mukansanga-basarilariyla-genclere-ilham-
veriyor/2479378

Ruandalı kadın hakem
Mukansanga, başarılarıyla gençlere
�lham ver�yor

Zimbabve ile Gine arasındaki
karşılaşmada orta hakem olarak
görev alan Salima Mukansanga,
Afrika Uluslar Kupası'nda bunu

başaran ilk kadın oldu.
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https://www.aa.com.tr/tr/spor/ruandali-kadin-hakem-mukansanga-basarilariyla-genclere-ilham-veriyor/2479378


Afrika kıtasının doğusunda bulunan

Tanzanya’ya bağlı Zanzibar’da faaliyet

gösteren Maarif Okulları, ülke genelinde elde

ettiği başarılarla öne çıkıyor. Zanzibar Maarif

Okulları İlkokul kademesi, gerçekleştirilen

ulusal sınavlarda Tanzanya’nın en iyi 2 okulu

arasına girdi.
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Okul müdürü Barış Özyurt yaptığı açıklamada, anaokulundan
liseye 1500 öğrencimize hizmet veren Turkish Maarif Schools
Zanzibar Kampüsünün 2 yıl içerisinde ulusal sınavlarda çeşitli
kademelerde 3 ülke birinciliği ve 1 ülke ikinciliği aldığını
ifade etti. Öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için her
türlü imkânı sağlayarak başarı seviyesini bir adım sonrasına
taşıdıklarını, akademik başarıyı sosyal ve kültürel etkinliklerle
desteklediklerini vurgulayan Özyurt; “İnanıyoruz ki, marifet
iltifata tabidir. Başarımızı okul yönetimimizle,
öğretmenlerimizle, öğrencilerimiz ve velilerimizle
paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz. Maarif Okullarının bir
parçası olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimizin
gözlerindeki ışıltı, seslerinin neşesi ile dolan güzel
kampüsümüzde daha nice başarılara imza atacağımızdan hiç
şüphemiz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Zanz�bar Maar�f Okulları
başarılarıyla adından söz

ett�r�yor
Tanzanya Ülke Temsilcisi Taşkın Bumin Ayrancı ise “Türkiye
Maarif Vakfı olarak Tanzanya genelinde faaliyet
gösterdiğimiz 4 kampus 12 eğitim kurumundan birisi olan ve
Zanzibar adasında 1500 öğrenciye ev sahipliği yapan
Zanzibar Türkiye Maarif Okulumuz 2021 yılı ilk okul 6. sınıf
seviyesinde gerçekleştirilen ulusal necta sınavında ada
genelindeki 270 okul içerisinde ikinci olarak bugüne kadar
edindiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu. Son iki
yılda Form 6 (Lise son sınıf) seviyesinde düzenlenen ulusal
necta sınavlarında da birincilik ipini göğüsleyen okulumuz
elde ettiği bu son başarı ile bir kez daha gurur kaynağımız
oldu. 

Haberin devamı için: https://turkiyemaarif.org/post/7-
zanzibar-maarif-okullari-basarilariyla-adindan-soz-ettiriyor-
1849?lang=tr

https://turkiyemaarif.org/post/7-zanzibar-maarif-okullari-basarilariyla-adindan-soz-ettiriyor-1849?lang=tr
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Batı Afrika ülkesi Gine'de başlatılan proje
kapsamında Braille alfabesiyle Arapça öğrenen görme engelliler Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

İDDEF'den yapılan açıklamada, başkent Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi başta olmak üzere, ülkenin
farklı şehirlerinde açılan medreselerde görme engellilere yönelik projeler yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, külliye içindeki İbn-i Battuta Eğitim Merkezinde görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle Arapça
dersleri verildiği ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı ifade edildi.

Öğrencilere, fıkıh, siyer ve dini ilimler eğitiminin de verildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Ülkedeki engelli kimselere ulaşmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Gine'de engelli insanların
yaşadığı Rotema Dispanser Bölgesi'nde ramazan ve Kurban başta olmak üzere yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla
gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimize yönelik başlattığımız projeyle eğitim merkezimize kayıt
yaptıran görme engelli öğrencilerimize hocalarımız ders veriyor. Kardeşlerimiz Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim
okumanın mutluluğunu yaşıyor. İslami ilimler ve hafızlık da çalışan kardeşlerimiz, görme engelli kimselere de Arapça
öğretecek olmanın heyecanı içindeler. Gine'de başlattığımız bu örnek projemizi dünyanın dört bir yanındaki
medreselerimizde uygulamaya almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederiz." 

Haber için: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iddef-ginedeki-gorme-engelli-ogrencilere-braille-alfabesiyle-arapca-
ogretiyor/2477283

İDDEF G�ne'dek� görme engell�
öğrenc�lere Bra�lle alfabes�yle

Arapça öğret�yor
 
 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iddef-ginedeki-gorme-engelli-ogrencilere-braille-alfabesiyle-arapca-ogretiyor/2477283


P N

2022 YILINDA HEDEFİMİZ PROJE SAYISINI
ÇEŞİTLENDİRMEK VE AFRİKA'NIN ULAŞILMADIK
BÖLGESİNİN KALMAMASIDIR.

TİKA'nın, Türkiye'nin kalkınma iş birliği alanında projeler üreten bir kurumu
olduğunu belirten Kayalar, beş kıtaya uzanan faaliyet coğrafyasında çeşitli projeleri
hayata geçirdiklerini anlattı.
Osmanlı'dan günümüze dek yardımlaşma kültürüne sahip olduklarına değinen
Kayalar, yardımlaşmanın kendi kültür ve maneviyatlarında olduğunu hatırlatarak,
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bugüne kadar yardımlaşma, dayanışma ve tecrübe
paylaşmanın Türkiye için önemini dile getirdi.
TİKA'nın 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Kayalar, Ocak ayında 30. yıllarını
kutlayacaklarını söyledi.

Kayalar, TİKA'nın ilk ofislerinin Türk Cumhuriyetlerinde açıldığını, daha sonra
Balkanlar'a ve diğer bölgelere uzanarak yeni ofislerini açtıklarını söyledi.

Haberin devamı için: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tika-baskani-kayalar-
tika-olarak-afrikanin-gelecegine-inanan-bir-kurulusuz/2466586

TİKA BAŞKANI KAYALAR,
"AFRİKA'NIN MÜTHİŞ BİR
POTANSİYELİ VAR. TİKA OLARAK
AFRİKA'NIN GELECEĞİNE İNANAN
BİR KURULUŞUZ VE
FAALİYETLERİMİZİ DE BU
DOĞRULTUDA
PLANLAMAKTAYIZ. İNANIYORUZ
Kİ BU GÜZEL KITA İÇİN
ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR ÇOK
PARLAK OLACAK." DEDİ.
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TİKA olarak Afr�ka'nın geleceğ�ne
�nanan b�r kuruluşuz

 

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tika-baskani-kayalar-tika-olarak-afrikanin-gelecegine-inanan-bir-kurulusuz/2466586
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dünyaya Bir Damla Hayat" sloganıyla
sürdürdüğü su kuyusu projesi kapsamında Çad Cumhuriyeti'nin
doğusunda yer alan Abeşe kentinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.
Çad'ın başkenti Encemine'nin yaklaşık bin kilometre doğusunda yer
alan Abeşe ilinde ve onu çevreleyen Wadi Fira bölgesinde açılışı
gerçekleştirilen üç su kuyusu ve vakıf çeşmesi, elektrik ve güneş
enerjisi ile çalışıyor.
Yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan su, 15 ton hazneli
depoda muhafaza edilip 12 muslukla bölge insanının istifadesine
sunuluyor.
Yerel yöneticilerin ve bölge halkının büyük teveccüh gösterdiği açılış
törenleri hakkında Diyanet Haber'e açıklamalarda bulunan Encemine
Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Murat Kalıç, bölgede asgari yaşam
gerekliliklerinden yoksun birçok kişi ve ailenin bulunduğunu ve açılışı
yapılan su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin bölge halkının hayatlarını
idame ettirme noktasında büyük fayda sağlayacağını kaydetti. 
Türkiye Diyanet Vakfı aynı zamanda Tanzanya'da 1o vakıf çeşmesi ve
Nijer'de de bir mescit açılışı gerçekleştirdi. 

Haberin devamı için:
https://www.diyanethaber.com.tr/yurtdisindan/tdv-cad-a-su-
kuyusu-ve-vakif-cesmesi-acti-h20976.html

T Ü R K İ Y E  D İ Y A N E T  V A K F I ,
" D Ü N Y A Y A  B İ R  D A M L A
H A Y A T "  S L O G A N I Y L A

S Ü R D Ü R D Ü Ğ Ü  S U  K U Y U S U
P R O J E S İ  K A P S A M I N D A  Ç A D

C U M H U R İ Y E T İ ' N İ N
D O Ğ U S U N D A  Y E R  A L A N

A B E Ş E  K E N T İ N D E  S U
K U Y U S U  V E  V A K I F  Ç E Ş M E S İ

A Ç T I .
 

TDV Çad'a  ve Tanzanya'ya su kuyusu
ve vakıf çeşmes� açtı



Güney Afr�ka'dak� son Osmanlı
Başkonsolosunun naaşı 'asıl' mezarına

ger� defned�ld�
 Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllar süren hukuk

mücadelesinin ardından şehit diplomatın naaşı, bugün

düzenlenen cenaze töreniyle Braamfontein Mezarlığının

Müslüman bölümündeki eski mezar yerinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyükelçi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik

görevlileri, Türk kurumların ve Güney Afrikalı Müslüman

kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mehmet Remzi Bey'in torunu Mignon Juliette Gatcke de

törende hazır bulundu.

Güney Afrika’da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp

1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey’in

naaşı, Johannesburg merkezindeki "asıl" mezar yerine geri

defnedildi.

Birinci Dünya Savaşı’nda, dönemin Britanya İmparatorluğunca

“diplomatik dokunulmazlık” kuralı hiçe sayılarak esir

edilip,1916'da Johannesburg'da hayatını kaybeden Mehmet

Remzi Bey’in naaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı

kişilerce Johannesburg'daki mezarından 2011'de yasa dışı

şekilde alınarak, örgüte ait bir caminin bahçesine

defnedilmişti.
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Haberin devamı için: 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/guney-afrikadaki-son-osmanli-baskonsolosunun-naasi-asil-mezarina-geri-defnedildi/2477515
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EĞİTİM GÖRMEK İÇİN
38 FARKLI ÜLKEDEN
SİVAS'A GELEN
ÖĞRENCİLER
ARASINDA BİRÇOĞU
HAYATLARINDA İLK KEZ
KAR GÖRDÜ,
ÖZELLİKLE AFRİKALI
ÖĞRENCİLERİN
MUTLULUĞU
GÖRÜLMEYE DEĞERDİ.

Sivas Uluslararası İmam Hatip Lisesi ağırlık olarak Asya ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden
öğrencilere eğitim veriyor. Toplamda 50 tane uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan
okulda hayatında hiç karla tanışmamış olan öğrenciler Sivas’ta ilk kez karla tanıştı. Karın
yağmasının ardından kendilerini dışarı atıp karla oynayan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine
yansıdı. Hem kartopu savaşı yapıp, hem de karda el ele tutuşarak kayan öğrenciler, halay
çekerek doyasıya eğlendi.

Uluslararası İmam Hatip Lisesinde Müdür Baş Yardımcısı olan Fatih Taşdemir, bazı
öğrencilerin ilk kez gördükleri karı idrak etmekte zorlandığını belirtip, “Şuan
Ülkemizde ve ilimizde 38 farklı ülkeden öğrenciyi misafir etmekteyiz. Bunların
birçoğu Afrika’dan ve insanların hiç ismini bilmediği ülkelerden öğrenciler. Birçok
farklı Orta Asya ülkesinden öğrencimiz var. Avrupa hariç şuanda dünyanın her
yerinden öğrencimiz var. Toplamda 50 tane uluslararası öğrencimiz mevcut.
Pandemiden dolayı geçen yıl öğrenci alamadığımız için öğrenci sayısı düştü. Umut
ediyorum ki önümüzde ki yıllar uluslararası öğrenci sayısı 100’e kadar çıkacak.
Öğrencilerimiz ilk gelip karı gördüğü zaman çok fazla idrak edemiyor. Terlikle,
çıplak ayakla karın üzerinde gezenler var. Hatta bazılarına terliği bıraktırmak için
1 ay uğraştığım oldu. Ama Sivas’ı çok sevdiler, Sivas’ta onları çok sevdi.
Misafirperverliğini gösterdi. Öğrenciler ülkesine gittiği zaman küçük kardeşlerine
Sivas Spor forması giydirip bize fotoğraf gönderiyorlar. Öz be öz Sivaslı oldular
diyebilirim” dedi.

Haberin devamı için: https://www.yenisafak.com/foto-galeri/gundem/afrikali-ogrenciler-
karla-tanisti-2057828?page=1

Afr�ka'lı öğrenc�ler karla tanıştı

https://www.yenisafak.com/foto-galeri/gundem/afrikali-ogrenciler-karla-tanisti-2057828?page=1


O C A K ,  2 0 2 2                                                                      S A Y I  2

Türk Kızılay'dan Sudan’a 6 su
kuyusu

Sinnar Valisi El Alim İbrahim Nur, susuzlukla mücadeleyi sürdürdüklerini,
açılacak kuyuların bazı köylerin su sorununun çözümüne katkı sunacağını
söyledi.
Nur, su kuyuları, sel mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine verdiği destekler
nedeniyle Türkiye ve Türk Kızılay’a teşekkür etti.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Bayatlı, anlaşma kapsamında Sinnar’ın,
Vad İsa, Hillat Balla, Hiradan Elgandul, Batı Algedesia, Hay Ezzuhur ve El Rameş
bölgelerinde su kuyuları açacaklarını vurguladı.

Haberin devamı için : https://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-
kizilayi-sudanda-6-su-kuyusu-acacak-643742.html

Susuzlukla mücadele eden
Sudan ile Türk Kızılay 6
suyu kuyusu açılması
konusunda bir anlaşma
imzaladı.

https://www.trthaber.com/etiket/sel/
https://www.trthaber.com/etiket/kizilay/
https://www.trthaber.com/etiket/sudan/
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Kamerun'da 5 bin yıldır

yaşadıkları ormanlardan zorla

çıkarılan Pigmeler, şehirlerde

kimliksiz yaşamaya mahkum

ediliyor.

Afrika'nın en kadim yerlilerinden Pigmelerin yaşadığı yağmur
ormanları, kereste üretimi ve madencilik nedeniyle hızla tükeniyor ve
Pigmeler ormanlara yakın yol kenarlarında yaşamak zorunda
bırakılıyor.
Kamerun'un güneyinde Kongo sınırına yakın Nomedjo bölgesinde, 5
bin yıldır avcılık yaparak yaşamlarını sürdürdükleri yağmur
ormanlarından zorla çıkartılan binlerce Baka Pigmelerinden bazıları da
şehirlerde kimliksiz olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Kamerun ormanlarında yaşayan yerlilerin haklarını savunan OKANI
Derneği Koordinatörü Venant Messe, Pigmeler hakkında AA
muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pigmelerin, yağmur ormanlarından zorla çıkartıldığını, yol kenarlarında
ya da şehirlerde kimliksiz yaşamak zorunda bırakıldığını anlatan
Messe, her 10 çocuktan 8'inin doğum belgesinin bulunmadığını,
Pigmelerin yaklaşık yüzde 75'inin kimliğinin olmadığın söyledi.

Haberin devamı için: 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kamerunda-afrikanin-en-eski-
yerlileri-pigmeler-kimliksiz-yasamaya-mahkum-ediliyor/2469776

Kamerun'da Afr�ka'nın en esk�
yerl�ler� P�gmeler k�ml�ks�z
yaşamaya mahkum ed�l�yor
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Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında ortak tarihi, kültürel,

sosyal, siyasal ve ekonomik hayata ilişkin tarih

araştırmalarının artırılması, ortak tarih algısının geliştirilmesi,

Osmanlı arşivlerinin kullanımının teşvik edilmesi ve bu

araştırmaları yapabilecek Türkçe ve Osmanlıca bilen

akademisyenlerin, araştırmacıların sayısının artırılması

amaçlanmaktadır.

Seçilecek katılımcılara ilk aşamada online Türkçe kursları

marifetiyle C1 seviyesine kadar Türkçe dil eğitimi (10 ay) ve

Osmanlı Türkçesi eğitimi (6 ay) verilmesi, ikinci aşamada ise

eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara araştırma

konularına uygun yazı türlerinde Türkiye’de kısa süreli

Osmanlı Türkçesi ihtisas eğitimi düzenlenmesi ve

arşivlerimizin tanıtımını kapsayan bir program oluşturulması

planlanmaktadır

Program başvuruları basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacaktır.

YTB 
Ortadoğu ve Afr�ka Ortak Tar�h

Araştırmaları Programı



Afr�ka Ev�
Ayın Ürünü
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Masailer ya da Maasailer Tanzanya ve Kenya sınırları içinde bulunan 'Masai Mara' bölgesinde yarı göçebe bir hayat süren
yerli halka verilen isimdir. Nilo-Saharan dil ailesine dahil olan Maa dilini konuşurlar. Tanzanya ve Kenya'da yaşayan

Maasailerin toplam nüfusunun yaklaşık 900.000 olduğu tahmin edilmektedir.[1] Her iki ülkede uzak köylerde yaşamaları
ve yarı göçebe hayat stilleri nedeniyle nüfusları hakkında tam bir tahmin yapmak güçtür.

 
Genelde ince, uzun yapılı insanlardır. Daha çok kırmızı renkli giysiler giyerler.

 
Tanzanya ve Kenya kültürüne ait bu özel sanat eserinin benzerlerine Afrika Evi'nden ulaşabilirsiniz. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tanzanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilo-Saharan&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maasai_dili&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Masailer#cite_note-b-1
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