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SUNUŞ

Bu kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nda asırlar boyu 
süren köle “ticaret”inin izlerini takip edecek ve bu uygu-
lamanın sonucu olarak Türkiye’de yaşamış ve yaşamakta 
olan Afrika kökenli insanlardan bazılarının hikâyelerini 
aktarmaya gayret edeceğim. 

Antik Mısır ve Yunan medeniyetlerinden itibaren tüm 
imparatorluklar savaşlarda esir aldıkları insanların ticareti-
ni yaptılar, köle emeğiyle beslenerek büyüdüler. Osmanlı-
lar elbette bu “kurum”u icat edenler değildi ama bu gerçek 
“ecdad”ımızın ellerinin bu konuda temiz olduğu anlamına 
gelmiyor. 

Nijerya, Çad, Sudan, Etiyopya, Somali gibi Doğu Af-
rika ülkelerinden zorla alıkonularak farklı coğrafyalara da-
ğılan kölelere bizde yanlış olarak, çoğu Arap tacirler eliyle 
ve çoğunlukla Arabistan üzerinden geldikleri için “Arap” 
derler. Bunların Afrika’nın neresinden geldikleri sorgu-
lanmaz ve bilinmez. Fotoğrafın negatifine “Resmin Ara-
bı” dendiği gibi, bu sıfat bazen rengi nitelemek için ama 
çoğu zaman hakaret içerikli olarak kullanılır. “Arap aklı 
bir incir çekirdeğini doldurmaz” örneğindeki gibi, halk 
ağzına yerleşmiş alaycı, hor gören, hatta küfreden birçok 
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deyiş vardır: Marsık, arapsaçı, Arab’ın derdi, gündüz fene-
ri, anladımsa Arap olayım, b.k yemenin Arapçası, Arap eli 
öpmekle dudak kararmaz, Arap yağı bol buldu mu orasına 
sürermiş, ne Şam’ın şekeri ne Arab’ın zekeri/yüzü gibi. 
Hatta, eski Fenerbahçeli futbolcu, günümüzün teknik di-
rektörü İsmail Kartal’da (“Arap İsmail”) olduğu gibi, teni 
biraz esmer olanlara bile Arap denir ve bu örnekte olmasa 
bile bu deyişte çoğu zaman aşağılayıcı bir ton vardır.

Zenci ise Arap’tan farklı olarak, ten rengi siyah olan 
Afrikalı insanlar için kullanılagelmiştir. Bu kavram yal-
nızca belirli milletlere ait olanları değil, derileri siyah olan 
tüm insanları kapsar. TDK Güncel Türkçe Sözlüğü’ne 
(2012) göre, “siyah” sözcüğü Türkçeye Farsçadan, “zenci” 
sözcüğü Arapçadan geçmiştir. Arapçada zenc siyah, zenci 
ise siyahi anlamına gelir. Amerikalıların Afrikalı-Ameri-
kalıları tarif ederken kullandığı “black” tabirinin bizdeki 
geleneksel karşılığı zencidir. Geçmişte bu kelime, bugün 
sanıldığının aksine bir aşağılama içermiyordu. Sanırım 
Amerikalıların hakaret anlamında kullandığı “nigger” ke-
limesinin taşıdığı yük nedeniyle ayıplanarak güncel kulla-
nımdan çıkarılmasıyla bir paralellik kurularak, Türkçede 
aynı tutum zenci kelimesine ithal edildi, oysa bu kelime 
nigger’ın taşıdığına benzer bir arkaplana sahip değildi. Ta-
bii siz ırkçı bir niyetle söyledikten sonra her kelimenin ırk-
çı anlam taşıyabileceği açıktır.

Bu izah, Türkiye’de zencilere ırkçılık yapılmadığı an-
lamına gelmez. “Biz Amerikalılar gibi zencilere pranga 
vurmadık, tecavüz etmedik” benzeri lafları sıkça duyarız. 
Bu doğru değildir. Pranga da vuruldu, tecavüz de edildi. 
Nedense tarihin bu yüzüne bakılmaz. Bizde daha çok köle-
lerin “evcilleştirilmesiyle” övünülür. 
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Hasan Âli Yücel, Ayşe Hanım, Refika Yücel, 
Can Yücel ve Canan Yücel Eronat, Hasan Âli’nin “Onun hiç çocuğu 

olmamış. Sanki annemle ben var olduğumuz için bu ihtiyacı duymamış 
da doğurmamış. Doğursaydı bizden daha başka türlü sevecek miydi?” 

sözleriyle andığı Gülşen Bacı’yla.
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Hasan Âli Yücel, Geçtiğim Günlerden adlı hatıratında* 
evlerinde çalışan böyle “evcilleştirilmiş” bir Habeşî olan 
Gülşen Bacı’dan söz ediyor:

Çocukluğumdan kırkına kadar evde, sanki iki anneanne 
yaşadı. İkincisi bir Habeş. Onun çikulata rengi, konuş-
masındaki çetrefillik bile, bir an, bu yabancı kadın, nasıl 
oluyor da anamın anası oluyor? diye en küçük bir tered-
düde içimde yer vermemiştir. Gülşen Bacı, o kadar bize 
analık etmişti. Onun hiç çocuğu olmamış. Sanki annem-
le ben var olduğumuz için bu ihtiyacı duymamış da do-
ğurmamış. Doğursaydı bizden daha başka türlü sevecek 
miydi?

Yücel’in anneannesinin dayısı Bahriye Miralayı Şükrü 
Bey, Gülşen Bacı’yı Yemen kıyılarına yaptığı seferlerden 
birinde esir pazarından satın almış. O sırada 8-10 yaşların-
da olan ve Gülşen adı verilen kız, bu evde sırasıyla Yücel’in 
anneannesinin, annesinin ve kendisinin dadılığını etmiş. 
Sonra Yenikapı Mevlevihanesi’nden Kazancı Hasan Dede 
diye biriyle evlendirilmiş. Yirmi yıllık mutlu evliliği boyun-
ca “çocuklarım” dediği Yücel ailesiyle sık sık görüşmeye 
devam etmiş. Kocası öldükten sonra onların evine geri 
dönmüş ve bu kez de Can ile Canan Yücel’in dadılığını 
yapmış.

Radyo Tiyatrosu’nda skeç olarak yayımlanan, sonra 
da televizyonda dizi olan Uğurlugiller Ailesi yaşı yeten her-
kesin hafızasında yer etmiştir. Selçuk Kaskan’ın yazdığı, 
Yıldız Kenter’in ve Şükran Güngör’ün rol aldığı oyunda 
Nurcihan Kalfa’yı Reşid Baran ve Tevfik Gelenbe seslen-
dirmişti. Cumhuriyet devrinde özendirilen, örnek gösteri-

* Hasan Âli Yücel, Geçtiğim Günlerden (İstanbul: İletişim Yayınları, 
1990), s. 18-22.
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len modern, laik bir aile örneğiydi. Geleneksel değerlere 
bağlı, sorunları şakaya vurmasını bilen, güler yüzlü olmayı 
beceren, gayet hoşgörülü bir aileydi bu. Aile içi sorunla-
rın aşılmasında bazen emektar Nurcihan Kalfa’nın fikrine 
“dahi” müracaat edilirdi. En nihayet “zenci” ve hizmetçi 
olduğu halde o da adeta aileden biriydi.

Cumhuriyet kuşağı, zencileri en nihayet bir “hizmet 
kölesi” olan Nurcihan Kalfa gibi sandı. Tarihte Nurcihan 
Kalfa gibi itibar gören, sevilen, sayılan, söz hakkı olan ör-
nekler bulabilirsiniz. Ama bu onların aslında bir köle ol-
duğu gerçeğini değiştirmez. Acaba Nurcihan Kalfa, Uğur-
lugiller’e hizmetçilik etmek yerine kendi evinde oturmak, 

Zencilerin, keza Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Yahudi, Çingene, Laz gibi 
milletlerin konuşmalarını sahnede taklit etmek, bir zamanlar revaçtaydı. 
Radyo oyunu Uğurlugiller Ailesi’nde, ev hizmetlisi Nurcihan Bacı Kalfa’yı 

önce Reşid Baran, ardından Tevfik Gelenbe seslendirmişti. Yukarıda, 
Nurcihan Kalfa’nın yanında o dönem Ermenileri alaya alan 

“Madam Agavni” rolünde yine Reşid Baran görülüyor.
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kendi ailesini kurmak istemez miydi? Ama o “sokağa düş-
tüğü” andan itibaren başına gelecekleri çok iyi biliyordu. 
Bu ailenin onun için bir şans ve aynı zamanda bir sığınak 
olduğunu kabullenmek zorunda bırakılmıştı. O yüzden 
uyumlu, uysal, haddini bilir, hamarat ve itaatkârdı, öyle 
olmak zorundaydı. 

Her köle Gülşen Bacı ya da Nurcihan Kalfa örnekle-
rinde gösterilmeye çalışıldığı gibi “şanslı” değildi. Köle 
Pazarı’ndan sanki kavun karpuz alınır gibi pat pat tartılıp 
yoklanarak, dişleri sayılarak, yaşları sorularak, hatta “bir 
gece deneme hakkı” kullanılarak satın alınan kadınlar 
çoğu zaman efendilerinin ve onların mahdumlarının seks 
oyuncağıydılar. Erkek köleler ise eğer hadım edilmişlerse 
haremde, aksi takdirde en ağır işlerde boğaz tokluğuna 
ölümüne çalıştırılıyorlardı. 

Türk “ilericileri” ancak 19. yüzyıldan itibaren köle ti-
caretini sorgulamaya başladılar. Hürriyet, eşitlik gibi kav-
ramlarla henüz tanışmışlardı. Köle ticaretini “insan hay-
siyetine” yakıştıramıyorlardı. Bunu cılız bir sesle de olsa 
eleştiriyorlardı ama sadece Kafkasya’dan satın alınan beyaz 
köleler üzerinde duruyorlardı. Afrikalı köleler o devir an-
latılarında hiçbir zaman özne olamadılar. Onlara roman-
larda, hikâyelerde ancak “entrikacı” ya da “komik” bir yan 
karakter olarak yer verildi. 

Tanzimat Edebiyatında Kölelik adlı kitabında İsmail Par-
latır’ın da dediği gibi Osmanlı aydınları, aslında hiçbir za-
man köleliğe muhalefet etmediler. Ahmet Mithat Efendi, 
1874’te basılan Esaret adlı hikâye kitabında iki Çerkes kö-
lenin sorunlarını dile getirdi. Keza Namık Kemal, 1876’da 
basılan İntibah romanında ve Sami Paşazade Sezai 1888’de 
basılan Sergüzeşt romanında köleleri konu etmişlerdi ama 
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onlar da daha çok Çerkes olan beyaz kölelerdi. Zira bu 
yazarların çoğunun ya anneleri ya büyükanneleri Kafkas-
ya’dan satın alınmış cariyelerdi. Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver Annemin Derdi kitabında yine bir beyaz köle olan anne-
sini anlattı. Faruk Nafiz Çamlıbel de Bir Ömür Böyle Geçti 
kitabında dedesinin satın aldığı ninesini şu yakıcı sözlerle 
dile getirmişti: 

Ninem beşyüz altına satılmış bir esirdi. 
Dedem beşyüz altını sayan bir derebeyi.

Osmanlıda Köleliğin Sonu 1800-1909 başlıklı kitabıyla 
bu topraklarda köleliğin tarihini türlü yönleriyle ortaya 
koyan Hakan Erdem’in kitabındaki bilgiler Türk ente-
lijansiyasının bu duyarsızlığını anlamama ışık tuttu. Os-
manlı toplumunun ayrılmaz bir parçası olan kölelik dince 
onaylanıp devlet tarafından vergilendiriliyor, görenekçe 
kabul edilip geleneklerle de sürdülüyordu. Hiçbir zaman 
Osmanlı sosyo-politik kültürü içinde bir gerilim unsuru 
olmamıştı. Üstelik köle ticaretinin neden olduğu acılar, 
ölümler, İmparatorluğun kent merkezlerindeki köle sahip-
lerince pek az biliniyordu. İmparatorlukta etkili bir kölelik 
karşıtı hareketin hiçbir zaman ortaya çıkmamış olması bü-
yük ölçüde bu sebeplerle ilişkiliydi.

Yakın dönem yazarları da köle sorununu ya görmezden 
geldiler ya da ona şöyle bir değinip geçtiler. Hatta, Ömer 
Seyfettin gibi bazıları alenen ırkçı, ayrımcıydılar. Ömer 
Seyfettin’den çok daha farklı bir yere konumlandırabilece-
ğimiz Nahid Sırrı Örik dahi söz konusu zenciler olduğun-
da düpedüz ırkçıydı. 1927’de yazdığı Kibar Fahişe Zeynep 
kitabında “genelev maması” rolünü bir zenci olan Bengü-
sefa Kadın’a layık görmüştü. Örik’in Eski Zaman Kadınları 
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Paris’te Yaşar Kemal ve James Baldwin; aynada, fotoğrafı çeken Ara Güler. 
(Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik Arşivi)
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Arasında adlı kitabında anlattığına göre, ailesinin bir değil, 
birden fazla kölesi vardı ve dedesi bunlarla “yakından ilgi-
leniyordu”: 

Allah midesizliğini affetsin, ilk önce gayet koyu çikolata 
renginde bir halayığa, sonra da otuzluk, fakat güzel ve 
fettan bir başka kara cariyeye iltifat etmiş. Karınlarındaki 
yadigârları düşürtüp bunları esirciye yollamak mecburi-
yeti hâsıl olmuş.*

Siyah görünce irkilen, hatta ona temas etmekten bile 
kaçınan bir başkası ise, İstanbul Belediye Başkanlığı da 
yapmış olan Operatör Doktor Cemil Topuzlu’ydu. 80 Yıl-
lık Hatıralarım adlı kitabında, bir siyahın kadavrasına nasıl 
otopsi yaptığını şöyle anlatıyor:

Mazhar Paşa hocam beni çok severdi. Teşrih için bana 
daima arkadaşlarıma nispeten daha fazla kadavra par-
çaları verirdi. Hatta bir gün bana, siyah bir erkek ölüsü 
vermişti. Benim bu kadavrayı teşrih etmekte tereddüt et-
tiğimi ve canımın çok sıkıldığını görünce: 
– Merak etme oğlum, deriyi yüz, altından öteki kadav-
ralar gibi beyaz etler çıkar; diyerek, yaptığım çocukluğa 
gülmekten kendini bir türlü alamamıştı.**

Köleliğe ilişkin bu toplumsal körlüğümüz 1940’lara 
kadar sürdü. Hatta, Hakan Erdem’in anlattığı üzere 20. 
yüzyılın ilk yıllarında kölelik hukuken tanınan bir kurum-
du. Bu konuda birçok belge bulunmasına rağmen aydın-
larımız köleliğe neredeyse hiç ilgi göstermediler. Hatta 
sevip saydığımız bazı ünlü yazarlar onlardan tiksintiyle 

* Nahid Sırrı Örik, Eski Zaman Kadınları Arasında (İstanbul: İnkılâp 
Kitabevi, 1958), s. 23.

** Operatör Prof. Dr. Cemil (Paşa) Topuzlu, İstibdat - Meşrutiyet - 
Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım (İstanbul: Topuzlu Ya-
yınları, 2002), s. 32-33.
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Tomris Uyar ve kardeşi Süleyman Gedik’i büyüten Şevket, 
güneşli güzel bir günde Taksim Gezi Parkı’nda, 

Süleyman (kucağında kedi olan) ve bir komşu çocuğu. 
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bahsettiler. Bunlardan biri de Ahmet Hamdi Tanpınar’dı. 
Ocak 1960’ta Paris’ten Adalet Cimcoz’a yazdığı mektup-
ta, Amerikalı yazar James Baldwin’le nasıl tanıştığını an-
latıyor:

Atillâ [İlhan] beni burada bir zenci romancı ile –Baldwin 
bilmem neyin Baldwin’i– tanıştırdı. Bir romanını almış, 
henüz okuyamamıştım. Benim tuhaf huylarımı bilirsiniz: 
öyle zenci, Çinli filandan pek hoşlanmam. Bana hilkatın 
acaiplikleri gibi gelir. Ben âri ırkdanım. Buna rağmen oğ-
lan müdhiş sevimli, ecinni gibi bir şey. Gayet tatlı el işa-
retleri var. Bu işaretler ve güzel gözleriyle yamyam dişleri-
ni unutturuyor. Yakında, galiba gelecek hafta İstanbul’a 
geliyor. New York’da piyesinde oynayan bir aktörümüze 
misafir olacak. Herhalde tanıyacaksınız. Pek şeker şey.*

Gülşen Bacı’yı bağrına basan Hasan Âli Yücel’in ailesi 
gibi şefkatli “sahiplerden” biri de Tomris Uyar ve ailesiy-
di. Yazarın Otuzların Kadını adlı kitabından ve kardeşi Sü-
leyman Gedik’in “Babam ve Ben” başlıklı blog yazısından 
öğrendiğimize göre, onların evinde Şevket adında bir zenci 
varmış. Gedik, söz konusu yazısında Şevket hakkında şun-
ları yazıyor:

Annem 1917 yılında Selanik’te doğmuş, ilkokulu ailenin 
göçtüğü İstanbul’da bitirmişti. Dame de Sion sonrasında 
İstanbul Hukuk Fakültesine gitmiş; 1936 yılında da bir 
yıl süren ilk evliliğini yapmıştı. Başarısızlıkla biten bu be-
raberliğin sonunda baba evine dönerken, boşandığı eşi-
nin armağanı afacan ve sevimli bir zenci çocuk getirmişti 
yanında. Şevket, eşinin çiftliğinde çalışan bir kadının 
yetim oğluydu. Kadıncağız ilkokulu yeni bitiren çocuğa 

* Zeynep Kerman, Tanpınar’ın Mektupları (İstanbul: Dergâh Yayınla-
rı, 2017), s. 143.
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