TÜRK SOSYAL HAYATINDA. KÖLELIK
Doç. Dr. ISMAIL PARLATIR
Insanl~ k kadar eski bir geçmi~i olan kölelik, bir insan~ n bütün varl~~~~ile bir ba~kas~n~ n tasarrufunda bulunmas~ d~r. Önceleri sava~~esirli~i
ile ortaya ç~ kan, beslenen ve sosyal hayata yerle~en kölelik kurumu,
zamanla topra~a ba~l~~kölelik, toplu kölelik ve ev içi hizmeti köleli~i
biçiminde geni~~bir kullan~ m alan~n~~içine ald~. Bu yap~s~ yla da yüzy~llar boyu varl~~~n~~korudu ve sürdürdü.
Yak~n geçmi~e de~in de gerek ekonomik gerek sosyal hayat
içinde vazgeçilmez bir kurum olarak yerle~ en kölelik, zaman zaman
dünya politikas~n~~etkilemi~, zaman zaman Osmanl~~yönetiminde de
ön plana ç~ km~~t~r. Üstelik XIX. yüzy~lda onun kald~r~ lmas~~konusunda devletler aras~~ giri~imler yo~unla~ m~~, ister istemez Osmanl~ .
yönetimi de bu giri~imlerden uzak kalamam~~t~r.
I~te, yüzy~ llar boyu gerek dünya gerek Türk sosyal hayat~nda
yerle~en ve varl~~~n~~sürdüren bu kurumun, önce tarihi geçmi~inin
k~sa bir de~erlendirilmesinde yarar var.
Dünyada kölelik
Insanl~~~ n tarihi ile birlikte ortaya ç~ kan kölelik, Eskiça~~boyunca yak~n ve orta do~u Avrupa ekonomisinin ve sosyal hayat~n~n
de~i~ mez bir unsuru oldu. Ortaça~~ile birlikte bu kurum, hem kaynaklar~n~~ hem de kullan~ m alanlar~n~~ geni~letti. Üstelik, dünyan~n
belirli yerlerinde "esir pazarlar~" kurulmu~ tu. Öte yanda, Asya ve
Avrupa'da köleli~in yay~lmas~ nda sava~lar~ n büyük rolü olurken
bir de buna Afrika'dan mülteciler ak~n~~ ekleniyordu.
Ortaça~~boyunca sosyal hayata iyiden iyiye yerle~en kölelik,
Yeniça~~ile birlikte ortaya ç~ kan Amerika sömürgecili~i ile yeni
boyutlar kazand~ . Buna, daha çok toplu zenci ticaretini körükleyen
Avrupa koloni sistemi eklendi. Deniz ticaretindeki üstünlüklerinden
dolay~~ Bat~l~~ d6~letler, bu sistemi benimsedi ve daha da geli~tirdi.
Üstelik, köle ticaretini izne ba~layan A si ent o (1517) antla~mas~~
yap~ld~~1.
Bu konuda geni~~bilgi için bak. Encyclopaedia of the Social Sciences, "Slavery"
(Primitive, Ancient, Mediaeval), New York 1934, Vol. XIV, s. 73-80.
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Ekonomik ç~karlar do~rultusunda yo~unla~an bir köle ticareti,
1618-1786 aras~nda, yakla~~k 2.13 Milyon zencinin Amerika'ya
ta~~nmas~m sa~lad~. Amerika'da, özellikle güney eyaletlerde
865'te patlak veren iç sava~a kadar eski h~z~n~~yitirmeden sürdürüldü.
Öte yanda Afrika zenci ticareti, orta do~u ülkelerini de beslemeye ba~lad~. Abbasiler dönemi (750-1258)'nde Ba~dat, Do~u'nun
en büyük "esir pazar~" durumunda idi. Üstelik, bu imparatorlu~un güçsüzle~mesinden yararlanan Türk ve Çerkes köleler, M~s~r'da
Memlük Devleti (1250-1517)'ni kuruyordu 2. Ancak, burada hemen
belirtelim ki Amerika'da söz konusu olan a~~r i~~gücüne ve toplu
çal~~t~rmaya dayal~~ kölelik, orta do~u müslüman ülkelerinde daha
dar bir kullan~m alan~, ev içi hizmeti olarak görünüyordu.
Son ça~lara kadar böylesine bir seyir gösteren kölelik, zaman
zaman da tepkilerle kar~~la~t~. Nitekim, S toicism felsefesi savunucular~, köleli~in aleyhinde idiler 3 . Ancak bu kuruma kar~~~ilk hareket,
baz~~Ingiliz soylular~ndan geldi. Bunun üzerine kral John (~~~ gg—
~~216), Ma~na Carta (Büyük ferman) adl~~ferman~~imzalamak zorunda
kald~~(1215). Bu tarihi belgede insan hak ve özgürlüklerinin sat~lamayaca~~~söz konusu ediliyordu. Ancak, bu ilk ad~m büyük bir sonuç
getirmedi.
Avrupa kültürünün geli~mesi, köleli~in kald~r~lmas~nda büyük
etken olmu~tur, denebilir. Nitekim bu dü~ünce, Frans~z ihtilâli
(1789) ile önem kazand~. S an ta D o mingo (Haiti)'nun sömürgelikten kurtulmas~~bunun sonucudur (1804).
Bununla birlikte köleli~in kald~r~lmas~nda Ingiltere'nin öncülük
etti~i görülür. Bu devlet, ilk olarak Amerika sömürgecili~ine son
verdi~ini ve esir ticaretini resmen yasaklad~~~n~~ aç~klad~~ (~~.5 . 087).
Arkas~ndan Viyana Bildirisi (8.2.1815) bu yolda devletler aras~~
ilk giri~im oldu. Bu bildiriden sonra Fransa, Brezilya ve Portekiz
1816-1830 y~llar~~aras~nda esir ticaretine son verdiklerini duyurdular.
Ingiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya köleli~in kald~r~lmas~~
için Ouintupelvertrag Antla~ mas~~.(2o. 12.184~ )'rn imzalad~lar.
Türk Ansiklopedisi, "Memlûkler", C. XXIII, s. 485.
Roma'n~n S toicism mektebine ba~l~~feylesoflardan S eneque, köleler
için ~u sözleri söylüyordu: "Siz ,onlar esirdir diyorsunuz. Hay~r, onlar da insand~rlar,
onlar da senin gibidir. Senin esir dedi~in (insan) senin gibi ayn~~tohumdan vücuda
gelmi~tir" (Sadri Maksudi Arsa!, Teokratik Devlet ve LAik Devlet, Tanzimat I, Maarif
matbaas~, ~stanbul 1940, s. 85).
2
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Köleli~in yasaklanmas~~bir süre sonra 15. ~~~~.1884'te gene gündeme geldi ve 14 devlet, Berlin Konferans~~sonunda Berlin
Umum I Senedi ile kölelik ve köle al~m sat~m~na kar~~~ ç~kt~. Arkas~ndan Osmanl~~ Imparatorlu~ u ile Amerika Birle~ ik
Devletleri'nin de kat~ld~~~~16 devlet, "Kölecilik aleyhtarl~~~"
olarak nitelenen Bürüksel Konferans~'na kat~ld~, 2.7.18go
günlü antla~ma ile bu konferans, daha önce gerçekle~tirilmi~~olunan
Berlin Konferans~'n~~tamaml~yordu. Bu antla~ma, köle ticaretini
kesinlikle yasaklarken sömürgelerde de yerli halka geni~~haklar getiriyordu. Bunu ~ o.9.1919 günlü Saint Germain Sözle~ mesi
izledi. Bu sözle~me ise, daha önce al~nan kararlara ek olarak, zorla
çal~~t~rma, uluslararas~~ve k~talararas~~köle ticaretini, evlat edinme
ya da borçlanma yolu ile gerçekle~tirilen köleli~in ortadan kald~r~lmas~n~~kesin güvence alt~na al~yordu.
Bu tür antla~malar gerçekle~tirilir ve yürürlü~e konulurken
dünyan~n de~i~ik ülkelerinde kölelik, ya gizliden gizliye yürütülüyor
ya da devlet gözetiminde sürdürülüyordu. Gizliden gizliye köle
kullan~m~n~~Çin ve Araplar uygularken Rusya da 1917 devriminden
sonra kurdu~u "esir kamplar~" ile devlet gözetiminde sürdürülen
köleli~i sergiliyordu.
Milletler Cemiyeti'nin kurulmas~ndan sonra ise köleli~in
kald~r~lmas~~konusunda bir ba~ka görü~me gerçekle~tirildi. 28 devletin
kat~ld~~~~25.9.1926 günlü sözle~me, köleli~in k~sa süre içerisinde
kald~r~lmas~~konusunda çal~~malar yap~lmas~n~~öneriyordu. Birle~mi~~Milletler ise, kabul edilen "~nsan haklar~~evrensel beyannamesi" (t o. 12. 1948)'nin 4. maddesindeki: "Hiçbir kimse kölelik
veya kulluk alt~nda bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti, her
türlü ~ekliyle yasakt~r" hükmü ile "kölelik"e kesinlikle kar~~~ç~km~~t~.
Bu hüküm do~rultusunda bir komisyon, birçok devlette köleli~e
benzer uygulamalar~n bulundu~unu, özellikle Arap yar~madas~nda
bunun klasik biçimiyle sürdürüldü~ünü ortaya ç~kard~. Bunun üzerine düzenlenen konferansta, köle ticaretinin ve benzeri uygulamalar~n
kesinlikle önüne geçilmesi karar alt~na al~nd~~(7.9.1956). Üye devletler, bu sözle~meyi uygulamada gerekli önlemleri almay~~üstlendiler. Öte yanda köle ticareti suç say~l~rken üye devletler de kendi
bayraklar~m ta~~yan gemilerin köle ticareti yapmas~n~~engellemekle
yükümlü tutuldular. Üstelik bu konuda devletler aras~~ i~~birli~inin
sa~lanmas~~da öneriliyordu.
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Birle~ mi~~Milletler'in alm~~~ oldu~u bu son karar, köle
ticaretinin ve köle kullan~lmas~n~n ortadan kald~r~lmas~nda büyük
rol oynam~~t~r. Türkiye Cumhuriyeti, bu sözle~meyi 7.7.1964
y~l~nda onaylam~~t~r 4.
Eski Türklerde kölelik
Geni~~anlam~~ile dünyadaki köleli~i böylece de~erlendirdikten
sonra eski dönemlerden ba~layarak Türk sosyal hayat~nda bu kurumun varl~~~~konusuna da bir göz atmak yerinde olur.
Eski Türklerde köleli~in varl~~~n~, Çin kaynaklar~ndan ö~reniyoruz. O dönemde Çin'de oldukça geli~mi~~olan bu kurum, Türk
kavimlerine de geçmi~, özellikle kar~~l~kl~~alunlar sonucu al~nan
esirler, köleli~in yerle~mesinde büyük etken olmu~tur.
M. O. 300'lerde Çin'de C h'in yönetimi s~ras~nda da~~n~k bir
durumda bulunan Hunlar'~n dev~irilerek ~~an- tu n g'da sat~lmas~,
Çin tarihinde ilk köle isyanlar~na yol açm~~t~. Bu olaylar sonucu,
özgürlüklerini kazanan Hunlar, Chao sülalesini kurmu~lard~~5.
Hunlardan ba~layarak eski Türklerde köle kullan~lmas~~kaynaklarda söz konusu edilmektedir. Han döneminde bunlar, ev köleleri
daha do~rusu büyük evlerde u~ak olarak kullan~lan hizmetçilerdi.
Tobalarda ise kölelerin bir kesimi üretim alanlar~nda, bir kesimi
ise çoban olarak büyük otlaklarda çal~~t~r~l~yordu 6 . M. O. 206 ile
M. S. 220 aras~~K or a kavimlerinde de kölelerin varl~~~ndan söz
edilmektedir 7.
Eski Türklerde köle kullan~m~~konusunda en sa~lam kaynak
' ku~kusuz yaz~l~~belgelerdir. Bunlar içerisinde eskilik aç~s~ndan ilk
s~ray~~ Orhun yaz~tlar~~ almaktad~r. Nitekim yaz~tlarda yer yer "kul",
"câriye" sözlerine rastlamaktay~z 8. Ancak bunlar~n verdi~i kavram
Bak. Meydan Larousse, "Kölelik", Istanbul 1972, C. 7, S. 532.
~sldm Ansiklopedisi, "Türkler", Cüz: 128, Istanbul 1976, s. 224.
Prof. W. Eberhard, Tobalarda Köle Usulü, Belleten, C. X, S. 37, s. 255.
7 Prof. W. Eberhard, Çin'in ~imdi Kom~ular~, T. T. K. Bas~mevi, Ankara
1942, s. 15.
B Söz geli~i, Kül - Tegin an~t~n~n do~u yüzündeki 7. sat~rda: "tabgaç budunka
beglik ur~~ogl~n kul bolt~, e~ilik k~z ogl~n kü~l bolt~~"(Türk halk~~- bey olacak erkek
evlad~~ile - Çin halk~na - kul oldu, han~mefendi olacak k~z evlad~~ile —Çin halk~na—
cariye oldu) denmektedir. Buna yak~n bir ifâde de 24. sat~rda var. Ayr~ca 20. sat~rda: "bud~n~~ kül kul bolt~" (Halk~~kul ve câriye oldu) (Prof. Saadet Ça~atay,
Türk Lehçeleri Örnekleri, Ankara 1963, s. 7-9). Bilge Kagan an~t~n~n do~u yüzündeki
4
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geni~~oldu~u kadar bu ki~ilerin sosyal durumu konusunda da yeterli
ve doyurucu bilgi ile kar~~la~am~yoruz.
Uygurlar döneminde ise yeni bulunan Köle sat~~~belgeleri'nden bu kurumun varl~~~n~~ daha aç~k ve kesin olarak de~erlendirebiliyoruz. Bu belgelerden anla~~ld~~~na göre kad~n ve çocuklar,
borçlanmadan dolay~~köle durumuna dü~ebildikleri gibi para ve
mal kar~~l~~~nda da sat~labilmektedir. Bu konu ile ilgili 14 Uygurca
metin bulunmaktad~r. Bu belgelerden üçü, önceden köle olmayan
ki~ilerin sonradan köle olarak sat~lmas~ ; sekizi, köle olan ki~ilerin
bir ba~kas~na sat~lmas~ ; biri, kölenin âzâd edilmesi; bir ba~kas~,
bir köle ile bir câriyenin evlendirilmelerine izin verilmesi; biri de
Orta Asya ~ehirlerinden köle ve cariye sat~n al~nmas~~konusundad~r.
Ayr~ca bir vasiyetnamede de bir a~abey, öteki mallar~~ile birlikte
iki kölesini de erkek karde~ine b~rakmaktad~r 9.
Köleli~in eski Türklerdeki varl~~~, bir de bu konuda kullan~lan
söz ve kavramlarla ortaya ç~kmaktad~r. Kök Türkçe ve Uygurcada
genel anlamda "kul", "ba~ka birine tabi kimse, hizmetçi" kar~~l~~~nda geçmektedir. Câriye için de "kün"ün kullan~ld~~~n~~görüyoruz 10. "Kün" sözü, "di~i kul" olarak de~erlendirilmi~, "kul"
gibi genel bir anlam kazanmam~~t~r; do~rudan do~ruya "cariye,
kad~n köle" anlam~na gelmektedir; "karaba~" da ayn~~anlamdad~r.
Ayr~ca, Uygur metnlerinde bir de "küngüz" sözü var; bu da cariye
36. sat~rda: "Bu y&de mara. 4111 bolt~" (Bu yerde bana kul olduj (Hüseyin Nam~k
Orkun, Eski Türk raz~tlart I, Istanbul 1936, s. 66) sözü ve ba~ka örnekler, Kök
Türklerde köle ve cariye kullan~lmas~n~~ifade ediyorsa da bunlar~n kulland~klar~~
yerler ve durumlar~n~~ayd~nlatan geni~~bilgiye rastlayam~yoruz.
9 Bu konuda ~u iki makalede oldukça geni~~bilgi var:
N. Yamada, Uighur Documents of Slaves and Adopted Sons, "Memoirs of the
Faculty of Letters Osaka Üniversity", yol. XVI, March 1972, s. 165-268.
P. Zieme, Drei neue Uigurische Sklavendokumente, "Altorientakishe Forschungen
V, Berlin 1977, S. 145-170.
10 Bu konuda ba~~vurdu~umuz belli ba~l~~sözlükler ~unlar:
W. Radloff, Wörterbuches der Türk - Dialecte Il. , Petersburg 1899, s. 1428.
Ahmet Cafero~lu, Eski Uygur Türkçesi Sözlü~ü, T. D. K. yay~n~ : 260, Istanbul
1968, S. 122-185.
Sir Gerard Claus on, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century
Türkisch, Oxford 1972, s. 615-727.
Maytr~simit, yay: Dr. ~inasi Tekin, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
yay~nlar~ : 54, Ankara 1976, s. 75/53, 16/6.
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kar~~l~~~ nda kullan~lm~~~u. öte yandan "kuls~ g" sözünün de "köleye
yak~~~r" diye bir anlam ta~~d~~~~söz konusudur 12.
Uygurlardan sonra Karahanl~lar, Harzem~ahlar ve özellikle
Selçuklular dönemlerinde eskiden beri süregelen kölelik, art~k yava~~
yava~~yerle~ik hayata geçen Tür k le rde kesin çizgilerle belirmeye
ba~lar. Nitekim, Harzem~ahlar~n kurucusu Anu~~Tigin, Selçuklu
emirlerinden Bilgi Tigin taraf~ndan Gürcistan'da sat~n al~narak
sarayda yeti~tirilmi~~ve sonra Ha re z m valili~ine gönderilmi~~Gar c a
adl~~bir Türk kölesidir. Ayr~ca, X. yüzy~lda en güzel ve en be~enilen
kölelerin Türk illerinden sat~n al~nanlar oldu~unu, Horasan'da
Türk köle ve câriyelerin de~erlerinin 3000 dinara kadar ç~ kt~~~n~,
o yüzy~l co~rafyac~lar~ndan I b ni H a vk al, Kitabü Süreti'l-arz adl~~
eserinde söylüyor 13 .
I~te bu dönem sosyal hayat~nda daha da artan köleli~in varl~~~n~,
Türk kültür tarihinin en eski ve önemli belgelerinden olan Divanü
Lügati't-Türk'te bulabiliyoruz. Türklerin islâmiyete geçi~ lerinin ilk
yüzy~l~nda yaz~lm~~~olmas~na kar~~n Türk ya~ay~~~n~n gerek kendi
döneminde gerek geçmi~ ine özgü çok zengin malzemeyi içine alan
bu önemli kaynakta, köle için genel olarak "kul" denilmektedir 14 .
Ayr~ca, "tigin" sözünün de kul, köle için kullan~ld~~~~görülür 15.
K â ~ garl~, rengi gümü~~gibi olan köleye "gümü~~tigin", güçlü kuvvetli köleye "güç tigin", do~an (ça~r~) ku~u gibi y~rt~c~~köleye de
"ça~r~~tigin" denildi~ini belirtiyor 18 .. Ayr~ca, erkek ve di~i ay~r~m~~
gözetilmeden kölelere "karaba~" ad~n~n verildi~i de söz konusudur.
Öte yanda köleli~in XI. yüzy~l topluluklar~nda geni~~yer
tutan bir kurum oldu~unu, Divan'da gerek onlara verilen adlardan
°I W. Bang und A. von Gabain, Türkisch Turfan - Texte IV, Berlin 1930,
S. 10.
12 Gabain, Alttürkische Grammatik, Leipzig 1951, s. 330.
12 Re~ at Genç, Divanü Lagati't-Türk'e göre XI. yy'da Türk ~llerinin
Etnik, Sosyal ve Kültürel Durumu, Bas~lmam~~~Doktora Tezi, DTCF Kütüphanesi,
s. 76.
24 Divanü Lagati't-Türk Dizini, yay. Besim Atalay, Ankara 1943, s. 375.
22 A. g. e., s. 593.
14 Divanü Ltigati't-Türk Tercümesi, yay. Besim Atalay, C. I, Ankara 1939,
S. 413-414.
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gerek kölelerin sosyal hayattaki durumunu yans~ tan sözlerden anlamaktay~z 17 .
X. yüzy~ldan ba~layarak Türk illerine yava~~yava~~giren Müslümanl~k, öteden beri süregelen kölelik kurumuna yeni de~er yarg~lar~~
da katm~~t~r. Üstelik, islam dininin yerle~ip yay~lmas~, bu de~er
yarg~lar~n~~da birlikte getirmi~~ve kölelik bir de "~eriat" hükümlerine
göre yön kazanm~~t~ r. Durum böyle olunca, islam dininin bu kuruma
bak~~~tarz~n~~da gözden uzak tutmamak gerekiyor.
~ slamda kölelik
islam dini köleli~i de~erlendirirken bu kurumun Arap dünyas~ndaki yap~s~n~~göz önüne al~yor. Çünkü, islâmiyetten önce özellikle "Cahiliyye" döneminde kölelik, önemli bir sosyal kurum durumundayd~. Köleler, sert ve ac~mas~z davran~~larla kar~~~ kar~~ya
kal~yordu 18.
Islarniyetten sonra da bu kurumun sürdürüldü~ü görülüyor.
Bunda, "Islam fütuhat~"n~n rolü büyüktür. Çünkü, Hz. P eyga mb er'in Arap kabileleri ile yapt~~~~sava~larda, kad~n ve çocuklar da
olmak üzere, ele geçirilen sava~~esirleri, eski Arap geleneklerine
göre "fidye-i necat" (kurtulu~~akças~) ödemeleri gerekiyordu. Bunu
ödeyememe durumunda ise "esaret"e dü~ülüyordu. Bunun sonucu
olarak da köle ve câriye kullan~m~~Arap dünyas~nda ho~~görü ile
kar~~lan~yordu.
Burada, üzerinde önemle durulmas~~gereken nokta, islâmiyetin
kölelik kurumuna, eskiye göre, daha toleransl~~bir bak~~~tarz~~getirmesidir. ~öyle ki Kur'ân-~~Kerim'de, "Köle ve câriyelere iyilik ve
güzellikle muamele edilmesi, onlara kar~~~cabbarl~ktan kaç~n~lmas~" 19
önerilmektedir. Ayr~ca, "Kölelerin korunmas~, r~zklar~n~n tam ve
eksiksiz verilmesi, çünkü o r~zk~n da Allah'tan geldi~i" 20 ö~ütlenmektedir.
A.g.e., C. I, s. 477, C. II, s. 277.
Câriyelere verilen adlar için bak:
A.g.e., C. I, s. 8o, 134, 326, 473.
C. II, s. 186, 248, 285.
C. III, S. 30, 358, 380, 385.
18 Ne~ et Ça~atay, ~slamdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Ça~~, A. Ü. ~lâhiyat
Fakültesi Yay~n~ : 41, Ankara 1963, s. 122-123.
19 Kur'd~z-~~ Kerim, "Nisâ" Süresi, 36. âyet.
2° Kur'dn-t Kertm, "Nahl" Süresi, 71. âyet.
17
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Öte yanda, kölelere iyi davran~lmas~~ve onlar~ n korunmas~~
konusunda da Hz. Muhammed'in birçok hadisleri ile kar~~la~~yoruz.
Söz geli~ i: "... yine sizin biriniz (memlûküne) kulum, câriyem!
diye hitap etmesin (Çünkü hepiniz Allah'~ n kulusunuz, hepiniz mem'5 21
lüksunuz) ve lâkin yi~itim, k~z~m, o~lum! diye seslensin...
ya da "Herhangi bir ki~ i müslim bir rakabe âzâdlarsa Allah, onun
her uzvuna (mukabil), âzâd edenin bir uzvunu (cehennem) ate~inden halâs eder" 22 veya "Sizden biriniz hâdimini dö~dü~ünde yüzüne
vurmaktan ictinab etsin" 23 gibi hadisler, köleli~i koruyucu niteliktedir.
Bir de "~eriat" aç~s~ndan konuya bak~l~ rsa, esirlerin hukuki
durumlar~n~n de~i~ik hükümlere ba~land~~~~görülür. Öncelikle köleler, efendinin mal~~olarak kabul edilmi~ tir. Onlara herhangi bir
kanuni yetki tan~nmam~~t~ r. Köleler, ne "vasi" ne de "nâz~ r" olabilirler; bütün kazançlar~~efendileri içindir. Gene bu l~ükümlere
göre, kad~n köleler, efendilerinin mal~~oldu~u için onlar~n "istifrâ~"
(odal~k)'1 olabilirler, aralar~ nda nikâha gerek yoktur. Erkek köleler
ise efendilerinin izni ile iki kere nikâh edebilirler; ancak bunlar,
evlenece~i kad~n~ n efendisine vermek zorunda oldu~u "~nehir"i
çal~~ arak ödemek durumunda kal~r. E~er bir köle, kar~s~n~~ bo~am~~sa, "iddet" (bekleme) süresi içinde o kad~n~~yeniden alabilir;
fakat, ikinci kez bo~am~~sa "talâk" kesinle~ir 24 .
Öte yanda ba~ ka biri ile evli olan câriyenin çocuklar~, köle
olarak efendinin mal~~say~l~ r; çocuk, câriyenin sahibinden olmu~sa
hürdür. Bu hüküm, eski Araplardaki, "Çocuk batna çeker, yani
çocuk annenin medeni haline uyar. Bunun için çocuk her durumda
köle olarak do~ar" anlay~~~n~~kald~rm~~~oluyordu. Bundan dolay~~
bir ki~i, sat~ n alma yoluyla veya bir ba~ ka câriye edinmi~se, câriyenin gebe olup olmad~~~n~~anlamak için bir süre beklemesi gerekir.
Buna, "istibrâ" (beklemek ya da câriyenin rahminin bo~~olup olmad~~~n~~ara~t~rmak) denir 25.
21 Sahih-i Buhari Muhtasar~~Tecrld-i Sarih Tercümesi, Diyanet I~leri Ba~kanl~~~~
Yay~nlar~ : 123/4, Ankara 1976, C. 7, s. 463, 1119. hadis.
22 A.g.e., C. 7, S. 442, ~~~~. hadis.
23 A.g.e., C. 7, s. 465, 1121. hadis.
24 J uyn bol, "~eriate göre esirlerin hukuki vaziyeti", ~slân~~Ansiklopedisi,
CÜZ: 2, Istanbul 1976, s. 111.
25 Sabri ~akir Ans ay, Hukuk Tarihinde ~slam Hukuku, Ankara 1958, S. 68-69.
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~slamda köleli~in bir ba~ka önemli noktas~~da "azadl~k" kuru•
mudur. Bu yolla bir köle, özgürlü~üne kavu~abilir. "Azadl~k"1,
islam dininin destekledi~i ve sal~k verdi~i bir gerçek. Çünkü Hz.
Muhammed'in bu konudaki sözleri gözden uzak tutulmamal~d~r.
"Azadl~ k" genel olarak üç yolla gerçekle~ ebiliyor. Birincisi,
efendinin kölesine "Ben öldü~ümde hürsün" demesiyle olabiliyor;
buna "tedbir" ad~~veriliyor. Ikincisi, efendinin sa~l~~~ nda "Bundan
böyle hürsün" demesi ile gerçekle~iyor. Efendi bunu yaparken o
kölenin üzerinde ba~kalar~n~n hissesi varsa onlar~~da ödemek zorunda
kal~yor; ödemiyorsa o köle, yar~~hür kabul ediliyor ki buna "muba'az"
deniliyor. Üçüncüsü ve en çok geçerli olan~, kölenin çal~~arak bedelini ödemesi ile ortaya ç~k~ yor. Bu tür "azadl~ k"a da "mükâteb"
ad~~veriliyor 26.
Ana çizgileri ile verdi~imiz bu hükümler ve deki incelikleri
iyiden iyiye gözden geçirilecek olursa, Islam dininin kölelik kurumunu
kat~~ kal~plardan kurtard~~~, onu yumu~at~c~~ve daha insanca davran~~lara ba~lamaya çal~~t~~~~söylenebilir.
Islâmiyetten sonra Türklerde kölelik
Islâmiyetin kabulünden sonra Türk sosyal hayat~nda kölelik
yeni de~erler ve kullan~m alanlar~~kazanmaya ba~lar.
Selçuklular döneminde sultanlar~ n hizmetinde özel olarak yeti~tirilmi~~köleler bulunmaktayd~ . Bu kölelerin en önde gelen görevleri "haciblik"ti 27 .
Öte yanda Selçuklular, devlet hizmetinde ve orduda kullanmak üzere -Türkmenlere büyük de~er ve önem veriyorlard~. Her
ne kadar Türkmenler, devlete büyük s~k~nt~~ve güçlükler yaratm~~larsa da onlar~n aras~ ndan seçilen binlerce genç, "gulam" (kölelik) sistemine göre yeti~ tirilmi~ ; bu yeti~en gençler, sultanlar~n
hizmetlerinde bulunmu~ lar, devlete gönülden ba~lanm~~lard~r 28.
Orduda ise bu sat~n al~nan çocuklar, özellikle Samano~ullar~~döneminde belirli yöntemler do~rultusunda e~itilmi~ler ve "hassa k~A.g.e., s. 70-71.
M. Altay Köymen, Buyuk Selçuklu imparatorlu~u, T. T. K. Bas~mevi,
Ankara 1954, s. 45.
28 M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ayy~ld~z Matbaas~, Ankara 1963, s. 164.
26
27
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talar~"nda görev alm~~lard~r 2°. Özel olarak dev~irilen ve yeti~tirilen bu kölelerin sava~lardaki ba~ar~lar~~da gözden uzak tutulmamal~d~r. Söz geli~i, Malazgirt Sava~~'nda Bizans ~mparatoru'nu esir
alan bir köledir. Nitekim bu köleyi Alp Arslan el üstünde tutmu~tur 3°.
Bu dönemde câriyelere verilen de~eri ise onlar~n saraydaki
varl~klar~ndan anl~yoruz. Üstelik, sultanlar tarafindan birçok câriyenin ba~kalar~na arma~an olarak verildi~i de görülmektedir 31 .
Selçuklular~n Türk köleleri kullanmada daha de~i~ik bir yöntem uygulad~klar~~dikkati çekiyor. Onlar, bu köleleri genellikle
e~itmek ve yeti~tirmek e~ilimindedirler. Ba~ka kölelerin yapt~klar~~
ev süpürmek, hayvanlara bakmak vb. i~lerde onlar~~kullanmazlar,
devlet hizmeti için yeti~tirirlerdi. Nitekim birçok Türk köle, devlet
görevinde ve orduda önemli yerlere kadar yükselmi~lerdi ".
Selçuklulardan sonra Osmanl~~devletinin kurulmas~~ve imparatorlu~a geçmesi ile kölelik kurumu, daha da geli~mi~, din ve devletin
sa~lad~~~~ho~~görd ile sosyal hayatta önemli bir yer etmi~tir.
Osmanl~lar~n kurulu~undan sonra devlet, geni~leme politikas~~
gere~i hem Anadolu'ya hem de Rumeli'ye ak~nlar düzenlemeye
ba~lar. Bu ak~nlar sonucu elde edilen ba~ar~lar, birçok sava~~ganimetleri yan~nda say~s~z esirlerin de ele geçmesini sa~l~yordu. Bu
esirler, genellikle devlet ve saray hizmetinde kullamhrken câriyelerin say~s~~da gün geçtikçe art~yordu. Osmano~ullarm~n ilk ba~~ehri Bursa'da, ikinci ba~~ehri Edirne'de sava~~sonras~~elde edilen
esirlerin sat~ld~~~~"esir pazarlar~" vard~~33.
Osmanl~~devletinde kölelerin saray hizmetinde kullan~lmas~~
ve özellikle cariyelerin saraya girmesi, Orhan Bey zaman~ ndan
29 A.g.e., S. 15.
30 A.g.e., s. 274.
31 ~. Hakk~~ Uzunçar~~ l~,
As~rlarda Anadoludaki Fikir Hareketleri
ile idim.« Müesseselere Bak~~, III. Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu IX. seri
no: 3, Ankara 1948, s. 293.
33 M. Altay Köymen, Tu~rul Bey ve Zaman~, Kültür Bakanl~~~~Kültür
Eserleri 4, Milli E~itim Bas~mevi, Istanbul 1976, s. 117.
33 Halil Sahillio~lu, XV. yüzy~l~n sonu ile XVL yüzy~l~n ba~~nda Bursa'da
kölelerin sosyal ve ekonomik hayattaki yeri, "O. D. T. Ü. Geli~me Dergisi", 1979-1980
özel say~s~, s. 67.
I. Hakk~~ Konyal~, Cdriyeler ve Esir Pazar~, "Tarih Dünyas~", y~l 1, S. 2,
1 may~s 1950.

TÜRK SOSYAL HAYATINDA KÖLELIK

815

ba~layarak gittikçe artt~. Fatih döneminde kurulan "Harem",
"câriyelik" kurumunun olu~mas~nda, geli~mesinde ve revaç bulmas~nda büyük etken olmu~tur 34. Üstelik, I. Bayezid döneminde
"Had~m A~al~~~"n~n varl~~~~söz konusu oldu~una göre "Harem"
hayat~n~n ba~lang~c~~daha da geriye götürülebilir 35.
"Harem"in sarayda yerle~ mesi ve câriyelerle bezenmesi, yeni
uygulamalar~~birlikte getirdi. O zamana de~in padi~ahlar~n Türk
k~zlar~~ile evlenmeleri gelene~i bir kenara itildi, câriyeler ile evlenme
ya da onlarla dü~üp kalkma al~~kanl~klar~~ ba~~gösterdi. Bu yolu
açan da Kanuni oldu. O dönemde saray, çok say~da esir ve câriyelerle dolmu~ tu. Nitekim bu câriyelerden olan Ukranyal~~Rokz alan
(Hürrem Sultan) ile evlenen Sultan Süleyman, sarayda kad~n
çeki~melerine yol açm~~~oluyordu 36.
XVI. yüzy~lda iyiden iyiye geli~en bu saray gelene~i, II. Osman ile ilk tepkiyi görür. Bu padi~ ah, saray geleneklerini de~i~tirmek, "Harem-i hümayun"u kald~rmak, sultanlar~n Türk âilelerden
k~z almas~ na yeniden yol açmak emelini gütmeye ba~lad~. Bunun
sonucu olarak önce ~~eyhülislâm Esat Efendi'nin daha sonra
Pertev Pa~ a'n~n k~z~~ile evlendi 37 . Ancak onun bu yolda att~~~~
ad~ m, kendisinden sonra gelenlerce sürdürülemedi.
Sarayda böylesine yerle~ en kölelik kurumu, bir ba~ka aç~dan
devlet ve ordu ad~na da i~ letiliyordu. Selçuklularda görülen "Gulam"
sistemi, Osmanl~ larda 1362'de benimsenen "Pencik Kanunu" gere~ince "Acemi o~lan" olarak kar~~m~za ç~k~yor. Osmanl~lar~n "Rumeli fetihleri" ile elde edilen esirlerden bir bölü~ü "Acemi te~kilât~"na al~n~r, bir bölü~ü de saraya ayr~l~rd~. "Acemi te~kilât~"na
al~nanlar, ordu için yeti~ tirilir; saraya ayr~lanlar ise Edirne saray~,
Galatasaray~~ ve Atmeydam'ndaki Ibrahim Pa~ a saray~nda e~iti34 Ziya Ergins, Osmanl~~Haremi Ne zaman Kuruldu, "Tarih Dünyas~", y~l ~ ,
S. 8-9, 15 A~ustos 1950.
35 M. F u ad K öp rül ü, Bizans Müesseselerinin Osmanl~~Müesseselerine Tesiri
Hakk~nda Baz~~Mülâhazalar, Evkaf Matbaas~, Istanbul 1932, s. 210.
36 Ça~atay Uluçay, Harem IL T. T. K. Bas~mevi, Ankara 1971, S. ~~ .
I. Hakk~~ Uzunçar~~ l~, Osmanl~~Devletinin Saray Te~kilat~, T. T. K. Bas~mevi,
Ankara 1945, s• 146-147.
Faruk Sümer, Osmanl~~Saray~nda Kad~n, "Resimli Tarih Mecmuas~" VI/68,
Istanbul 1955.
Hakk~~ Uzunçar~~ l ~, Osmanl~~ Devletinin Saray Te~kilat~, T. T. K. Ba37
s~mevi, Ankara 1945, S. 146.

816

ISMAIL PARLATIR

lirlerdi. Acemi o~lanlar~~içinde Bosnal~~müslümanlar ise do~rudan
do~ruya saray hizmetine alm~yorlard~~38 . Bu da kölelik kurumunun
bir ba~ ka görünümünü sergiliyordu.
Varl~~~n~~sürdürdü~ü yüzy~ llar boyunca bu kurumun sosyal
hayattaki görünümü de dikkat çekicidir. "Esir kaynaklar~", "Esir
pazarlar~", "Esir al~m sat~m~ ndaki tutum ve resmi i~ lemler", "Esirlerin sat~ld~klar~~yerler", "Esirlere yap~ lan davran~~ lar", "Gördükleri
e~itim ve kullan~ld~ klar~~yerler", "Efendilerinin onlar üzerindeki hak
ve yetkileri" gibi konular, kölelik kurumunun _en belirgin unsurlar~~
olarak kar~~m~za ç~kar.
"Esir kaynaklar~", öncelikle sava~ lar, insan avc~l~k.", hediye
verme yolu ve ticaret olarak dört ana grupta toplanabilir.
Esir elde edilmesinde ilk s~ray~~sava~lar al~rlar. Osmanl~~kanunlarma göre sava~ ta elde edilen esirlerin be~te biri padi~aha dü~mekte
idi; kalanlar~~ise öteki devlet büyükleri payla~~rd~ . Nitekim, imparatorlu~un yükselme döneminde, özellikle Koca Sinan Pa ~ a'n~n
serdarli~'~~s~ralar~ nda esir say~s~~öylesine ço~alm~~t~~ki bunlar~n ya~l~lar~, kendilerinden fidye dahi istenmeden serbest b~rak~lm~~t~~ ".
Sava~lar d~~~nda s~n~r boylar~ndaki ak~nc~~güçlerin küçük çaptaki ileri harekat~, esir elde edilmesinde bir ba~ka yol olarak kar~~m~za ç~k~yor. Ak~nc~ lar, güz aylar~ nda devletin gösterdi~i hedeflere
kar~~~alunlar yaparlard~. Bu alunlarda birçok ganimet yan~nda
elde edilen binlerce genç ve güzel k~zlarla o~lanlar, ~stanbul esir
pazarlar~ na gönderiliyordu.
Bir de bu i~i geçim vas~tas~~olarak kullanan yeniçeriler de vard~.
~nsan avc~l~~~~biçiminde Azak, K~lburun, Ozi, Çehrin, Hotin, Kamaniçe, Bosna, Kilis, Açu, Tiflis vb. kalelerde nöbetçi olan yeniçeriler, Kazak, Kalmuk, Nogay, Çerkes beyleri ve Tatar Hanlar~~
ile i~~birli~i yaparak esir toplarlard~. 1699 Karlofça ve ~ 7oo ~stanbul
antla~malar~~ile bu yol yasaklanm~~t~ r 40. Bunlar~n yan~~ s~ra insan
avc~lar~ mn da küçük çapta esir elde ettikleri söz konusudur. Kafkasya'n~n güzel k~zlar~, k~ rlara veya dere kenarlar~ na gezmeye ç~k38 Ayd~ n Taneri, Osmanl~~Devletinin Kurulu~~Döneminde Hükümdarl~k Kurumunun Geli~mesi ve Saray Hayat~~ Te~kilat~, Ankara 1978, s. 67.
39 Halil Sahillio~lu, XV. yy'~n sonu ile XVL yy'~n ba~~nda Bursa'da Kölelerin
sosyal ve Ekonomik Hayattaki yeri, "O. D. T. Ü. Geli~ me Dergisi", 1979-80 özel
say~s~, S. 69.
49 Türk Ansiklopedisi, "Esir" maddesi C. XV, s. 402.
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t~klar~nda bu ki~ilerce kaç~r~l~r ya da evlenme sözü ile kand~r~larak
Istanbul'a getirilirdi 41 • öte yanda korsan avc~l~~~n~~da buraya eklemek gerekir 42 .
Hediye verme yolu da köle elde edilmesinin bir ba~ka yönü
olarak kar~~m~za ç~k~yor. Önce devletler aras~nda köle ve câriyeler
sunulmas~~yayg~n bir gelenektir. Bu, daha çok güçsüz devletlerin
güçlü padi~ahlar~~onurland~rmak ya da onlara yaranmak için seçtikleri bir yoldu. Osmanl~~"Harem"i bu yoldan birçok köle ve
câriye kazanm~~t~~ ".
Esir kaynaklar~n~n en önemlisi ve klasik olan~, "sat~n alma"
yoludur. Eskiça~'dan beri süregelen bu ticari gelenek, Osmanl~~
Imparatorlu~u boyunca sürmü~, üstelik büyük bir kazanç yolu olmu~tur. Esir ticareti de iki ayr~~kolda seyir gösteriyordu. Birincisi,
bu i~~ile u~ra~anlar~n esirleri elde ettikleri bölgelerdir. Nitekim Osmanl~~devletinde esir ticaretini besleyen dört ana bölge söz konusudur. Birincisi Kafkas bölgesidir ki Çerkes, Abaza, Gürcü köleler
bu bölgeden geliyordu. Fatih döneminden sonra artan Arap ve
Zenci köleleri toplama merkezleri, Afrika'da "Musavvâ", ArabisLeyla Saz, Harem'in ~oüzü, yay: Sadi Borak, Milliyet yay~nlar~, S~ralar
Matbaas~, ~stanbul 1974, s. 42.
42 Hammer, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, mut. Mehmet Ata, C. 7, ~stanbul
1332, s. 13.
Öte yanda Korsan avc~l~~~~konusunda ünlü Frans~z gezginci U b~ c~ n~~ ~unlar~~söylüyor: "... Fatih'in annesi Frans~z imi~, daha önce Bizans imparatoru
Ioannis Paleologos'la ni~anlanm~~ ; prensesi getiren gemi, kaptan-~~derya Sar~ca
Pa~a taraf~ndan zabtedilmi~, O devirde tahtta olan II. Murat k~z~n d~rahomasm~~
te~kil eden gemi hamulesini kaptan-1 deryaya b~rakm~~, fakat k~z~~haremine alm~~.
Zekâsm~~ve zerafetini be~enerek bir süre sonra onunla evlenmi~. II. Mehmet bu
evlilikten do~mu~" (1855'te Türkiye, Tercüman loo~~ Temel Eser, ~stanbul 1977,
s. 103). Ancak burada hemen ~unu belirtelim ki Fatih'in annesi, Ub~ c~ n~'n~n
dedi~i gibi Frans~z de~il ~sfendiyaro~lu Damad II. ~ brahim Bey'in k~z~~
Hümâ Hatun'dur (bak. Türk Ansiklopedisi, "Hümâ Hatun" maddesi, C. XIX,
al

s• 405).
Gene Ub~ c~ n~, bir ba~ka yorumunda II. Mahmud'un annesi için de Frans~z diyor (A.g.e. S. 104). Oysa II. Mahmud'un annesi Nak~~ -~~ Dil Valide
Sultan'd~r ve Gürcü as~ll~d~r (Bak. Türk Ansiklopedisi, "Nak~-~~Dil Valide Sultan"
maddesi, C. XXV, s. 88). Bu yanl~~l~k Valide Sultan'~n Frenk esirler aras~nda
Saray'a getirilmesinden kaynaklan~yor olsa gerek. Bunlar bize yabanc~lar~n bu
konularda verdi~i bilgilerin iyice de~erlendirilmesi ve ara~t~r~lmas~~gerekti~ini gösteriyor.
43 Adnan Giz, Gülnü~~Sultan, "Tarih Dünyas~", y~l. ~ , 15 Nisan 1950.
Benden C. XLVgl,

52
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tan'da "Cidde" idi. Kuzey Afrika'da ise Libya,- Tunus, Cezayir
ve Senegal ayr~~bir bölge olarak kar~~m~za ç~k~yor. Yunanistan,
S~rbistan, Bulgaristan yan~nda daha kuzeyde Lehistan, Macaristan, Ukrayna, Polonya ve Rusya, Balkan bölgesini olu~turuyordu.
Kölelerin elde edilmesinde bir ba~ka önemli yer "esir pazarlar~" idi. Yukar~dan beri sayd~~~m~z de~i~ik esir kaynaklar~ndan
toplanarak "esir pazarlar~"na getirilen köleler, Mal gibi al~n~p sat~lm~~lard~r. Istanbul'a' gelen kölelerin birço~u ise bu güzel ~ehirde ya~ama arzusu ile sat~lmar kendileri istiyordu: "Bir diyar-~~islâmda öleyim" dile~i, daha çok Çerkesler aras~nda yayg~nd~ ".
Esir ticaretine dinin ho~~görü ile bakmas~~bir yana onun devlete kazand~rd~~~~gelirler de bu ticaretin devletçe destek görmesini
sa~lam~~t~r. Ba~bakanl~k Ar~ivi'nin 78 numaral~~ Mühimme Defteri'nde 26 cemaziyelevvel ~~o 18 (16og) tarihli ~stanbul kad~s~na ç~kar~lan bir buyruk ile padi~ah, bir "esir han~" yap~lmas~n~~istemektedir. Bunun üzerine Bedesten'in soluna sonradan "Tavuk Pazar~"
da denilen yere altl~~üstlü 300 odal~~büyük bir han yapt~r~ld~. Imparatorlu~un ba~~ndan beri düzensiz ve da~~n~k yerlerde sürdürülen köle al~m sat~m~, daha önce III. Murad döneminde eski ve yeni
Bedestenlerde merkezile~tirilmi~ti; arkas~ndan I. Ah med'in bu
buyru~u ile esir ticareti bir pazarda toplanm~~~oldu. Nitekim bu han,
esir ticaretinin yasakland~~~~tarihe kadar varl~~~n~~sürdürmü~tür.
Daha sonraki y~llarda Fatih ve Üsküdar'da da "esir pazan"n~n kuruldu~u görülmektedir. Üstelik, Çerkes ve Gürcü kölelerin "Avret pazar~"nda, zencilerin de "Tiryaki çar~~s~"nda pazarlanchklar~~
söz konusudur".
Öte yanda sat~lmalar~~ s~ras~nda köleler, hiçbir söz hakk~na
sahip de~illerdi. Efendileri ya da sat~c~lar~~neye karar verirlerse ona
uyarlard~. Köleyi sat~n alacak ki~i, onu en ince hatlarma kadar gözden geçirir, erkeklerin güçlü kuvvetli olanlar~~seçilirdi. E~er sat~n
ahnacak câriye, "odal~k" olacak ise sat~n alacak ki~i, k~z~n gö~sünü,
kollar~n~, bacaklar~n~~bir iyi kontrol ederdi, buna kar~~~ ç~kanlar~n
44 Mehmet Fetgeri, Osmanl~~Alem-i ictimdfsinde Çerkes Kadmlan, Zerafet
Matbaas~, Istanbul 1330, s. 43.
45 Bal~ khane Naz~ r~~ Ali R~ za Bey, Bir Zamanlar ~stanbul, Tercüman
loo~~Temel Eser: ii , Istanbul 1978, s. 6o.
t. Hakk~~Konyal~, Canyeler ve Esir Pazar~ , "Tarih Dünyas~", y~l. 1, S. 2,

I IllayIS 1950.
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cezas~~ büyük olurdu. Ayr~ca, özellikle kad~n kölelerin zaman zaman uygunsuz sat~~lar ile kar~~~ kar~~ya kald~klar~~da söz konusudur. Bunlar~n ba~~nda "fuhu~a te~vik" geliyor. Bu yol, Istanbul'daki az~ nl~klar~n veya yabanc~lar~n zenginlerine, be~endikleri k~zlar~~sözde denemek üzere geçici bir süre b~rakmakla gerçekle~tiriliyordu. Yer yer ayn~~yolu esircilerin, uçar~~ gençlere de tan~d~klar~~
oluyordu. Bunun fark~na varan padi~ah, Istanbul kad~l~~~na gönderdi~i H. 967/M. 1559, H. 983/M. 1575, H. 991/M. 1583 tarihli
buyruklar ile bu uygunsuz sat~~lar~ n durdurulmas~n~, özellikle müslüman olamayan az~nl~ klara câriye sat~lmas~n~~yasaklam~~t~ ". Buna
kar~~n sözü edilen ahlak d~~~~ticaretin el alt~ndan yer yer sürdürüldü~ü de anla~~l~yor.
Esir pazarlar~ ndan ya da öteki kaynaklardan elde edilen köle
ve câriyelerin kullan~ld~klar~~ yerler ile onlar~n yapt~ klar~~hizmetler de de~i~iklik gösteriyor. Kullamld~klar~~yerleri de saray ve konak
çevresi olarak iki ana grupta toplayabiliriz.
"Saray" denilince akla öncelikle "Harem" gelir. Bu bölüm,
saray~n kapal~~ oldu~u kadar en ilgi çekici ve bilinmeyen yerlerinden biridir. "Harem" konusunda bugüne de~in gerek yerli gerek
yabanc~~gözlemci ve ara~t~rmac~larca birçok yaz~~ yaz~lm~~, de~i~ik
söylentiler ortaya at~lm~~t~r. Ancak, bunlar~n do~rulu~u kesin de~ildir 47. Bununla birlikte Ay~ e Sultan, Leyla Saz, Prenses
C avi d a n gibi o hayat~n içinden ç~km~~, o ortam~~ ya~am~~~olanlar~n an~lar~~bize gerçek "Harem"i bir parça olsun gerçek yönleri
ile verebilmektedir.
"Harem"in önde gelen unsuru, "cariyelik kurumu"dur. Saray'a yeni gelen câriyelerin belli kurallar çerçevesinde oraya uyumu öncelikle sa~lan~rd~. Arkas~ndan "Harem kanunlar~" i~lemeye

° R. Ekrem Koçu, Esirler ve Esirciler, "Hayat Tarih" mecmuas~, C. 1, S. 5.
Nitekim Türkiye'ye gelen yabanc~lar~n birço~u, bu gerçe~i aç~kl~kla dile
getirmi~lerdir. Söz geli~i, B. D. F ontmagne, "Söylentiye göre (Abdülmecid)
yedi nikahl~~kar~s~, on dört hususi cariyesi varm~~. Asl~nda Harem'inde hiç görmedi~i
sekiz yüze yak~n kad~n~~ varm~~" (K~r~m Harbi Sonras~nda ~stanbul, çev: Gülçiç ek
Soytürk, Tercüman loo~~ Temel Eser: ~~~ o, Istanbul 1977, S. 232) derken bu
gerçe~i dile getirmi~~oluyor. Daha do~rusu bütünüyle anlat~lanlar süreklice "-m~~"
larla kar~~m~za ç~k~yor.
4
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ba~lard~~48 . Saray'da câriyelerin varl~~~~öteki hizmetlileri de birlikte' getiriyordu.
"Saray"dan sonra konak ve çevresi içinde kölelerin kullan~lmas~~ise, kaynakland~~~~Saray'a göre, daha de~i~ik bir görünüm
içindedir. Buralarda köle say~s~~daha az oldu~u için onlarla tek tek
ve yak~ndan ilgilenme gelene~i yayg~nd~. Efendiler, kölelere ço~unlukla ana-baba gibi davran~rlar, onlar~n yeti~meleri için ellerinden
geleni esirgemezlerdi. Üstelik, kad~ n köleleri ya~lanmadan "âzâd"
ederek kendilerine uygun bir kocaya verirlerdi. Öte yanda iyiliksever vezirler ya da varlikl~~kimseler, zeki ve uyan~k kölelerini e~itme
ve yeti~tirme yoluna gitmi~ler; üstelik onlar~n devlet kat~nda önemli
yerlere gelmesinde yard~mc~~olmu~lard~ r. Nitekim bu yolla vezirliklere kadar yükselen köleler ile kar~~la~~yoruz 49.
48 "Harem" geleneklerine göre buraya ilk gelen câriye s~k~~bir kontrolden
geçiyor. Arkas~ndan e~er müslüman de~ilse, "kelime-i ~ehâdet" getirtiliyor, müslüman ediliyor ve onun e~itimine geçiliyor (Leyla Saz, Harem'in ~çyüzü, yay:
Sadi Borak, Milliyet yay~nlar~, ~stanbul 1974, S. 46). Bunun için sarayda özel
hocalar görev yap~yordu. Söz geli~i, Çö~ürcü Osman, Neyzen Mehmet
Çelebi, Kemâni Ahmet Çelebi, Hânende Receb Çelebi ile Kuklac ~~
Usturac~~Mehmet bu görevler ile saraya girip ç~k~yorlard~. (~. H. Uzunçar~~ l~, Osmanl~~Devletinin Saray Te~kilat~, T. T. K. Bas~mevi, Ankara 1945, S. 150).
Bunlar~n içinde de en ünlüsü, Türk musikisinin en büyük bestekârlar~ndan Hac~~
Arif Bey idi. Bu yolda e~itilen k~zlar, zamanla câriye, ~âgird, usta ve gedikli
derecelerine yükseliyorlard~. Bu derecelerden geçerek padi~ah~n hizmetine geçenlere "kad~n" ünvan~~verildi. Padi~ahm birden fazla kad~n~~varsa, I. Kad~n, II.
Kad~n, III. Kad~n ... diye aml~rlard~. Çocuk do~uranlara ise "Haseki" denilirdi
(A.g.e. s. 147). "Harem" içindeki bir gelenek de câriyelere fettanl~ldar~, güzellikleri,
karakterleri ya da görünü~ leri dikkate al~narak yeni adlar verilirdi. "Ho~-nevi,
Hande-rû, Mâh-cemâl, Mihr-i cân, Ne~'e-dil, Nak~-~~nigâr, Nev-res, Sâye-perver,
Sanavber, ~evk-efzâ, ~ive-kâr, Tûbâ, Tal'at, Zi~ân v.b." (Ça~atay Uluçay,
Harem II, T. T. K. Bas~mevi, Ankara 1978, s. 18; Eski Cariye isimleri, Vesikâ,
"Hayat-Tarihi Mecmuas~". C. I, S. 6).
49 Bunlardan birkaç~ : XVI. yy'da ~skender Çelebi, XIX. yy'da Koca
Hüsrev Pa~ a (Türk Ansiklopedisi, "Kölelik" maddesi). Anadolu beyler beyi ve
valilerden ~shak Pa~ a, dev~irmelerden olup Saruhanl~'n~n kölesi idi; Gedik
Ahmed Pa~ a, dev~irmelerdendi; Hasan Pa~ a (Cezayirli) Anadolu Valisi
Ömer Pa~ a'n~n esâretindendir, ~ahin Ali Pa~ a, Çelik Mehmet Pa~ a'n~n
kölesidir; Hüsrev Pa~ a, Çavu~ ba~~~Said Efendi'nin kölesidir (t. H. Uzunçar~~ l~, Kütahya ~ehri, Istanbul 1932, s. 158, 169, 173). Son devir devlet adamlar~ndan Asaf Damad Mahmud Celâleddin Pa ~ a, Hüsrev Pa~a'n~n kölesi
ve II.• Mahmud'un k~zlar~ndan Saliha Sultan'~n kocas~d~r (I. M. Kemal
~ nal, Son As~r Türk ~airleri, cüz I, s. 41). Ayr~ca, bu konuda pek çok ünlü ki~inin
adlar~na "Sicill-i Osman ede rastlamak mümkündür.
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Osmanl~~sosyal hayat~nda, özellikle konak, kö~k ve varl~kl~~ailelerin evlerinde, kad~n kölelerin önemli bir yeri vard~. De~i~ik yollardan elde edilen câriyeler, ço~unlukla "odal~k" olarak al~n~rd~.
Ancak; bu odal~klar Yüzünden birçok ailelerde k~skançl~klar sonucu
büyük geçimsizlikler ba~~göstermi~, üstelik bu ortamdan en çok etkilenenler de câriyeler olmu~tur.
Erkek köleler ise daha çok ayak i~lerinde kullan~l~yordu.
Yetenekli olanlar~na ya da i~~bilenlerine konak yönetiminin bile
verildi~i oluyordu. Ancak, ~uras~~bir gerçek ki câriyelere göre erkek
kölelere yap~lan davran~~lar daha so~uktu 50.
Köleler aras~nda en çok güçlük çekenler, ku~kusuz Türkçe bilmeyenler ve özellikle Arap ve Zenci olanlar~~idi. .Bunlar, ço~unlukla
mutfa~a sokulur, çama~~ra verilir, "âzâd" edilecekleri güne kadar
günleri ocak ba~~nda geçerdi. Gene de durumlar~ndan yak~nmazlard~.
Saray, konak, kö~k ve çevresinde yo~unla~an kölelik, alt ke
sime do~ru inildikçe pek ra~bet görmez, zaman zaman orta halli
ailelerin köle kulland~klar~~söz konusudur. Ancak bu durum, konak ve kö~k çevresindeki kadar de~ildir. Üstelik konak çevresinin
köle kullanmas~~biraz da gösteri~ten ileri geliyordu. Nitekim bir pa~an~n a~~rl~~~, biraz da kulland~~~~köle ve câriye say~s~na göre de
de~erlendirilebiliyordu 51.
Kölelerin böylesine de~i~ik sosyal çevrede yerini almas~, onlar~n de~i~ik davran~~lar ile yüz yüze gelmelerini ortaya ç~karacakt~. Öncelikle onlar~n üzerinde efendilerinin hak ve yetkileri, gerek
hukuki aç~dan gerek gerenek aç~s~ndan olsun tam bir s~mrs~zl~k içinde idi. Hiçbir zaman, hiçbir yerde onlar, söz hakk~na sahip de~iller, üstelik her emre uymak zorundayd~lar. "Mahkeme sicilleri"
5° Türkiye'deki kölelerin ev içi hizmetleri konusunda M. A. U b ~ c~ n~, ~unlar~~
söylüyor: "Kölelerin vazifeleri tamamiyle ev içi çal~~malar ve hizmetçiliktir...
Ya kendi ~ahsi hizmetine veya han~mlar~n~n hizmetine ba~l~~ bulunan bu köleler,
normal olarak selaml~kta veya haremde kal~rlar ve patronlar~n~n ev arkada~~~olur
ve onlar~n bo~~zamanlar~n~~birlikte geçirirler" (Türkiye 1850, Tercüman ~ oo~~ Temel
Eser : 64, ~stanbul (tarihsiz) s. 461). Buna göre kölelerin iyi bir dost ve arkada~~
Oldu~u da söz konusu oluyor.
Ahmet Refik, Kad~nlar Saltanat~, Istanbul 1332, s• 47" Çelik Gülersoy, 70 Odas~yla Serasker R~za Pa~a Kona~~, "Y~llarboyu",
S. 3, Haziran 1978.
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(Seriyye sicilleri)nden anla~~ld~~~na göre a~~r ko~ullar alt~nda bulunan köleler ile efendileri aras~nda s~k s~k anla~mazl~klar ç~k~yordu 52 . Üstelik içinde bulundu~u a~~r durumlara dayanamayan ve
bu yüzden kaçan birçok köle de vard~ . Gene de bunlar, efendilerinin mahkemeye ba~~vurmas~~üzerine er geç yakalan~r ve ister istemez eski ya~ay~~lar~na dönerlerdi.
Bunlar~n d~~~nda Türk sosyal hayat~nda ço~unlukla iyi davran~~larla kar~~la~an köleler, zamanla özgürlüklerini kazanarak
halk aras~na kat~labilirlerdi. Yukar~da "~slâmiyette kölelik"i de~erlendirirken belirtti~imiz gibi, e~er efendisi köleyi "âzâd" etmi~se, bu ki~i, kanun önünde kendi varl~~~ ndan da köleye birtak~m
hak b~ rakabiliyordu. Üstelik birçok efendi, çocuklar~~ile birlikte
"âzâd" edilmi~~kölelerine de yüklü ba~~~larda bulunmu~lard~r.
Öte yanda câriyesini "âzâd" ederek onunla resmen evlenen ya da
kölesinin çehizini düzerek onu bir ba~kas~~ile evlendiren efendilere
de çok rastlanm~~t~r 53.
Kölelik kurumunda bir ba~ka önemli nokta da "kölelik süresi"dir. Gerek Saray'da gerek sosyal çevrede bu süre, beyaz köleler
için dokuz, siyahiler için yedi y~l olarak belirlenmi~. Bu sürenin
sonunda kendilerine "âzâdl~k kâ~~d~" verilirdi. Onlar, isterlerse
efendilerinin yanlar~ nda kalabilirler, isterlerse bütün mal varl~~~~
verilerek "ç~rak" edilirlerdi ".
52 Bu konuda Ankara'n~n ~er'iyye Sicilleri'nde pek çok kay~t var. Bunlar~n bir
k~sm~n~~ Halit Ongan yay~nlad~~ (Ankara'n~n I Numaral~~~er'iyye Sicili -21 Rebiülah~r
991— Evâhir-i muharrem 992, Ankara 1958). Ayr~ca, Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde buldu~um bir belge ise yine bu konu ile ilgilidir: Biri, köiesinin elini ve baz~~uzuvlar~n~~
keser. Kölenin ~ikayeti üzerine Meclis-i Vala bu cezay~~ a~~r bulur; efendinin "te'dibi"ne karar verilir (Ba~bakanl~k Ar~ivi Vesikalar~, ~râde-i Dâhiliyye, No: ~~7071,
sene: 1269/1852). Kölelere yap~lan a~~r muamele konusunda F ontmagne, Abdül âziz'in doktoru Z agforos'tan duydu~u bir olay~~ ~öyle anlat~yor; "Zengin
bir müslüman kar~s~, kocas~~taraf~ndan hamile b~rak~lan bir câriyeyi karn~na tekmeyle vurarak öldürmü~. Kar~s~n~n câriyeleri üzerinde hiçbir hakk~~olmayan efendi
ise olay~~sadece seyretmi~~"(K~r~m Harbi Sonras~nda ~stanbul, Istanbul 1977, s. 340).
Öte yanda M. Ertu~rul Düzda~, ~ eyhülislam Ubussu~:~ d Efendi'nin
fetvalar~n~~yay~nlarken (~stanbul 1972), köleler ile ilgili kararlar~~ayr~~bölümlerde
toplam~~. Bu fetvalarda da kölelere yap~lan birçok davran~~lara rastlamaktay~z.
53 Ö. Lütfi Barkan, Edirne Askeri Kassa~n~'na Ait Tereke Defterleri (15¢5-1659)
"Belgeler" T. T. K. Bas~ mevi, Ankara 1966, C. 3, S. 5-6,
54 Leyla Saz, Hare~n'in ~çyüzü, yay: Sadi Borak, Milliyet yay~nlar~, Istanbul
1974, s. 52.
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Kölelik kurumunun ortadan kalk~~~~
Eski Türklerden ba~layarak Türk sosyal hayat~nda görülen,
islâmdan sonra yeni de~er yarg~lar~~ile beslenen ve Osmanl~~imparatorlu~u boyunca gerek din gerek devlet gözetimi ile sosyal hayata
iyiden iyiye yerle~en "Kölelik kurumu", biraz da dünya devletleri
politikas~n~n zorlamas~~ ile, XIX. yüzy~l ortalar~ndan ba~layarak
Osmanl~~yönetimince de birtak~m tepkilerle kar~~la~t~. Asl~nda böylesine köklü bir kurumun öyle birden bire ortadan kalkmas~~ da
dü~ünülemezdi. Nitekim sözünü edece~imiz ilk tepkilerden ancak
50-60 y~l sonra Türk sosyal hayat~ndan yava~~yava~~çekildi gitti 55.
Tanzimat'la ba~layan bu tepkilere geçmeden, daha önceleri
Sultan I I. Osman'dan gelen ilk tepkiden söz etmekte yarar var.
O, câriyeler ile dü~üp kalkmay~~bir yana b~rakarak ve Türk k~zlar~~
ile evlenerek "Harem" al~~kanl~~~m y~kmak istedi 56 . Böylece varl~~~n~~ve geli~ mesini Saray'a borçlu olan "Harem" ilk tepkiyi de
Saray'dan görüyordu. Ancak, bu padi~ah~n davran~~~~kendinden
sonrakilerce benimesenemedi, üstelik "Harem" daha da geni~ledi.
Kölelik kurumuna daha geni~~tepki, Tanzimat'tan sonra kendini
gösterir. 3 kas~m 1839 günlü Hatt-~~Hümayun'da yer alan:
55 Enver Ziya Karal, Osmanl~~ Tarihi, C. 6, T. T. K. Bas~mevi, Ankara
1976, S. 275.
Öte yandan köleli~in Tanzimat'tan sonra geriledi~'ini M. A. U b~ c ~ n~, ~öyle
anlat~yor:
"Türkiye'de kölelerin say~s~~günden güne azalmaya do~ru gitmektedir. Her~eyden önce harp, art~k bunlar~~sa~layamaz olmu~tur. D~~~memleketlerden ticaret
yoluyla ithâl edilenlere gelince, bunlar da gerek adaletlerin de~i~mi~~olmas~, gerekse
hükümetin bunlar~n al~m ve sat~mlar~nda ç~kard~~~~engeller yüzünden her sene
daha da seyrekle~meye ba~lam~~t~r. Bu meyanda 1846 y~l~~sonlar~na do~ru ç~kar~lan bir ferman esir pazarlar~n~n kapat~lmas~n~~emretmi~~ve bu utanç verici ticaret
eskiden herkesin gözü önünde yap~l~ rken bugün sadece kanun musaadesinden
yararlanan sakl~~ bir faaliyete dönü~mü~~ve yava~~yava~~da bu âdeti kald~rmaya
do~ru yönelmi~~bulunmaktad~r. (Türkiye 1850, Tercüman ~ oo~~ Temel Eser. 64,
Istanbul 1977, S. 460). Köleli~in gerilemesi ve yava~~yava~~ortadan kalkmas~~konusunda bu de~erlendirme oldukça sa~l~kl~~görünmektedir.
56 Hakk~~ Uzunçar~~ l~, Osmanl~~Devletinin Saray Te~kilat~, T. T. K. Bas~mevi,
Ankara 1945, s. 146.
F. Hüsrev Tökin, Osmanl~~Türklerinde Fikir Hareketleri, Buket Bas~mevi,
Ankara 1951, S. 13.
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‘,... tebaa-~~saltanat-~~seniyyemizden olan ahâli-i islam ve milel-i sâ'ire bu müsa'adat-~~ ~ahanemize
mazhar olmak
üzere can ve ~rz ve namus ve mal maddelerinden hükm-i ~eri iktizas~nca kâffe-i memâlik-i mahr'ûsam~z ahâlisine taraf-~~ ~ahanemden emniyet-i kâmile verilmi~ ..." 51.
yolundaki sözler, halk aras~nda en küçük bir ay~r~m gözetilmeden e~itli~in sa~lanaca~~n~~ aç~kl~yordu. Ayr~ca Re~ it Pa~ a,
sadarete geçer geçmez (28 eylül 1846) "Mücrimlere i~kence ve eziyetin men'i ve esir pazarlar~n~n kald~r~lmas~~kabilinden faaliyetler" göstermi~ti 58 . Bunun arkas~~kesilmedi, 1847'de Sultan Abdülmecid, bir gün "meclis-i vükelâ"da vergiler üzerinde görü~ülürken "Bab-~~ Ali'ye geldi; Userâ-y~~zenciyye ticaretini yasaklad~~~n~~
bildirdi 59 . Padi~ah~n bu karar~, daha sonra irade-i seniyyeler ile resmiyete döküldü, 1263 (1847)'te zenci ticareti yeniden yasaklamrken 60, ayn~~ y~l Üsküdar Esir Pazar~~kald~r~llyordus61.
Öte yanda Dünya devletlerinin o dönemde köleli~e kar~~~gösterdi~i tepkilere Osmanl~~yönetimi, ister istemez ilgisiz kalamazd~ ;
1856 Paris Antla~ mas~~ ile Avrupa Devletler Cemiyeti'ne
girerek bu yolda ilk ad~m~~ atm~~t~. Bu antla~ma sonucu Osmanl~~
hükümeti, zenci köle ticaretini kald~raca~~ na, bu ticaret ile u~ra~anlar~~cezaland~raca~~na ve kölelerin ellerine dzi2d-name verilece~ine ili~kin sözle~meler yapm~~t~ 62.
Bu olaylar sonucu olsa gerek, Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivi'nde elimize geçen iki belgede, tiserci-y~~zenciyye ticaretinin kesinlikle yasakland~~~~M~s~ r ve Bingazi valilerine duyurulmakta, Akdeniz'de köle
ticareti yapan gemilerin bu i~ten al~konulmas~~istenmektedir 83 .
Ayr~ca, padi~ah 9 muharrem 1271 (1855) günlü ferman ile
yaln~z Çerkes köle ticaretini yasaklam~~t~ ; 1273 (1857) y~l~n~n Ce57

s. 257.

E. Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, C. 5, T. T. K. Bas~mevi, Ankara 1970,

Cavit Baysun, Mustafa Re~it Pa~a, Tanzimat I, Maarif Matbaas~, ~stanbul
S. 738.
59 Engelhart-Ali Re~ ad, Türkiye ve Tanzimat, ~stanbul 1940, s. 738.
" Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i hâriciyye, sene: 1263, no: 1888.
81 Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i dâhiliyye, sene: 1263, no: 1858 (üç ayr~~karar).
82 S. ~akir Ansay, Hukuk Tarihinde ~sldm Hukuku, A. Ü. Ilâhiyat Fakültesi
yaym~ : 25, Ankara 1958, s. 67.
88 Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i ddhiliyye, sene: 1273, no: 24316.
68
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maz~yelah~r'~nda ise yeniden zenci ticaretinin yasakland~~~n~~ bir
kez daha duyuruyordu 64 . Bu konuda Trablusgarb, Ba~dad, Bursa
valileri ile Basra Körfezi'ndeki Osmanl~~donanmalar~~komutanlar~na kesin emir verildi. O s~rada M~s~r valisi bulunan Said Pa~ a'ya da Sudan ve Habe~istan'dan al~narak M~s~r'a getirilen zencilerin sat~lmas~n~n engellenmesi ve bu i~le u~ra~anlar~n ~iddetle cezaland~r~lmalar~n~~isteyen emr-i dli gönderiliyordu 65 .
Bu arada ayn~~ y~lda Mecli s-i v â 1 â'n~n ald~~~~bir karar üzerinde k~saca durmak gerekir 66 . Bu karar, birkaç yönden dikkat çekici nitelikte görünüyor. Önce H. 1263 (M. 1847) y~l~nda yasaklanan zenci ticaretine, Trablusgarb ve öteki bölgelerde uyulmad~~~~
dile getiriliyor. Ikincisi, zenci ticareti yasaklan~rken Çerkes kölelerin sat~ld~klar~~yerlerdeki durumlar~n~n iyi oldu~u, bundan dolay~~
onlar~n al~m sat~m~n~n yasaklanmas~na gerek duyulmad~~~~belirtiliyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ise bu yasaklamamn Ingiliz elçili~ine
duyurulmas~mn istenmesidir. Asl~nda o dönemde, Dünyadaki esir
ticaretinin kald~r~lmas~nda, daha önce de belirtti~imiz gibi, Ingiltere büyük çaba harc~yordu. Onun için bu devletin Osmanl~~Imparatorlu~u'na bu konuda telkinlerde bulunabilece~i gözden uzak
tutulamaz. Nitekim, Ingiltere'nin köle ticaretini kald~rmadaki öncülü~üne öteki devletlerin de yard~mc~~ oldu~unu, daha sonraki
y~llarda ç~kan gazete haberlerinden ö~reniyoruz ".
Osmanl~~yönetimi, bir yandan fermanlar ve hükümet kararlar~~ile köle ticaretini yasaklarken bir yandan da uygulamalarda
bu kararlar~~ çi~niyordu. ~öyle ki 1264 (1848) tarihli iki irade'de
Trablus valisinin gönderdi~i köle ve câriyelerin yol giderlerinin
ödenmesi istenirken 68 ayn~~ anda Istanbul'a ula~an kölelerin bir
listesi de buraya ekleniyordu 69 . Bu da yönetimin bu soruna ciddiyetle e~ilmedi~ini aç~kça gösteriyor.
Bir ba~ka olay ise I86o sonras~nda Rus bask~s~ndan kaçan Çerkeslerin Trabzon ve Samsun çevresinde açl~k ve susuzluktan zor
durumda kalmalar~~üzerine hükümetin orada Esir pazar~~ kurdura" Ömer Lütfi Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat, "Tanzimat
I," Maarif Matbaas~, Istanbul 1940, S. 397.
85 Düstür, Istanbul 1299, cüz. 4 s. 368.
68 Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i ddhiliyye, sene: 1273, no: 24613.
69 "Hadika", No: 24, 16 Kânun~evvel 1289.
88 Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i ddhiliyye, sene: 1264, no: 9752.
69 Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, ~rade-i ddhiliyye, sene: 1264, no: 9553.
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rak bu ki~ileri satt~rmas~d~ r. Üstelik bunlar~ n birço~u, vükelâ konaklar~ na ya ucuz bir fiyatla ya da arma~an yolu ile gönderilir 70.
Imparatorlu~un, 2.8.1890 "Kölecilik aleyhtarl~~~" antla~mas~n~n
sa~land~~~~Brüksel Konferans~ 'na kat~lmas~ ndan ve orada al~ nan
kararlar~~benimsemesinden sonra, köle ticaretinin yava~~yava~~ortadan kalkt~~~~söz konusudur. Eskiden kalma köle kullan~m~~ bir yana b~rak~l~rsa, Esir pazar~~ denilen yerler art~k tarihe kar~~maktad~r.
Bunun yerini ise Evlat edinme yolu alm~~t~ r. igo8'e kadar süren bu
yolun yan~ nda ise gizliden gizliye "takdimcilik", bir ba~ka deyi~le
el alt~ndan köle sat~~lar~n~n yap~ld~~~~da gözden kaçmamaktad~ r 71.
1908 Me~ rutiyetinden önce Çerkes Itti had ve Teâv ün
Cemiyeti, Saray'daki Çerkes k~zlar~n~n ç~kar~lmas~ nda Ele na
Kahraman~~ Deli Fuad Pa~ a'dan yard~m ister. Pa ~ a, II.
Abdülhamid ile darg~ nd~ r. Ancak, bu konuda Ingiliz elçili~i
müste~ar~~Fiç Moris'i araya sokar ve k~zlar~n Saray'dan ç~kar~lmas~n~~saklar. Bunu yaparken Fu ad Pa ~ a gene de k~zlar ad~na
üzgündür. Cemiyetin üyeleri ile konu~urken,
‘,... Oradaki k~zlar babalar~n~ n evinden ziyade emniyettedirler. Adam~ n (Abdülhamid) bu cephesi böyle sa~lamd~r. Bizden
bir teklif vuku bulur bulmaz, emin olun derhal bunlar~~ ç~kar~r....
Sonra bu k~zlar ziyan olmas~ n. Ortalarda kal~rlar diye korkar~m"72.
yolundaki sözleri, gerçekte bir anlamda do~rudur. Saray hayat~na al~~an bu k~zlar~ n birden bire d~~ar~ya ç~kar~lmas~~ve kimsesiz olanlar~n~ n yeniden esir simsarlar~n~ n eline dü~mesi i~ten bile
de~ildi. Gene de Çerkes k~zlar~~Saray'dan ç~kar~ld~. Ç~kmak istemeyenler de oldu. Onlar, Y~ld~z'~n lo~~odalar~nda al~~t~klar~~hayat~~
seven kimselerdi. Ancak imparatorlu~un son bulmas~~ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin saray geleneklerini y~kmas~, bu kurumun kesinlikle
ortadan kalkmas~ na yol açt~.
Bununla birlikte, eskinin kal~nt~lar~~olarak zengin konaklarmda görülebilen köle ve câriyeler, bu hayata al~~t~klar~ndan o yerlerden birden bire kopamad~lar 73 . O hayat içinde ya "dad~ " ya
"lala" ya "u~ak" olarak ya da ayak i~lerinde hizmet görerek ömürlerinin sonunu getirmeye çal~~t~lar.
70 Çerkes Muhacirleri, "Hürriyet", no: 17, 19 ekim 1868.
71 Mehmet Fetgeri, Osmanl~~.21 lem-i ~ctimdisinde Çerkes Kad~nlar:, Istanbul
1330, S. 45.
72 Çerkes K~zlar~~Saraydan Niçin Ç~kar~ lm~~t~, "Yeni Tarih Dünyas~", C. 1, S. I,
1 7.9. 1953.
73 Abdülhak ~ inasi Hisar, Bo~aziçi rahlar~, Istanbul 1954, S. 57.
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