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Kölelikten
Kaçış

DOMINIQUE TORRÈS

Çeviren: Orçun Türkay

Resimleyen: Renaud Chabrier



DOMINIQUE TORRÈS
Otuz yıldır France 2 kanalı için dış ülke muhabirliği 
yapan Dominique Torrès, kölelik ve insan hakları üstüne 
çalışmaları ile tanınıyor. Bu konulara değinen dört filmi, 
hazırlanmasına katkıda bulunduğu bir televizyon programı 
ve Phébus Yayınları tarafından 1993’te yayımlanan Esclaves 
(Köleler) adlı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, köleliğe 
karşı mücadele veren iki ayrı komitenin de başkanlığını 
yapmıştır. Kölelikten Kaçış, Torrès’in ilk çocuk romanı. 
Torrès, gençlerin insan hakları konusunda uyarılıp 
mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğine inanıyor.



I

Analarının özgür olarak doğurduğu insanları ne za-
man köle kıldınız?

Hz. Ömer
Müslümanlığın ikinci halifesi

Bir gün Niamey’deyken, bir lokantaya gitmek üze   re 
yol sordum. İnsanlar bana tam yönü tarif ediyorlardı ki, 
birden yırtık pırtık giysiler içinde, yalınayak, ufak tefek 
bir adam çıkıverdi ortaya, beni oraya gö türmeyi önerdi. 
Kabul etmedim, tek başıma halledebileceğimi düşünü-
yordum… Bunun üstüne o ufak tefek ihtiyar bir ok gibi 
yerinden fırladı ve on dakika sonra gideceğim lokantanın 
önünde yeniden karşıma çıktı! Taksiden bile daha hızlıy-
dı! Zaferinin tadını çıkarıyordu. “Ah ah, nerede olduğunu 
biliyordum dediğimde bana inanmamıştın!” dedi.

Adını bilmiyorum, şimdi ne haldedir haberim yok. Sa-
dece sokakta yaşadığını biliyorum. Okuma bildiğini san-
mıyorum, ama Amsi’nin öyküsünü ona adıyorum, keşke 
kendisine anlatabilseydim bu öyküyü…

Aynı zamanda kitabı Burundi’deki altın kalpli Nat-
hanaël’e ve Madagaskar’da yaşayan, ele avuca sığ maz 
Anjara’ya adıyorum. 

Dominique Torrès
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1

Kalkmak zordu o sabah. Çadırın içi soğuktu.
Amsi kafasının üstündeki keçi derisini bütün gece 

boyunca yalayan rüzgârı hâlâ hissediyordu, her an söküp 
uçurabilirdi çadırı. Birkaç kez, yanında hasır üstünde 
yatan annesi Takane’ye döndü ve onun da uyumadığını 
gördü. Anne de kaygılıydı. Çadır zangır zangır titreyen 
o dört direkten kurtulursa, birlikte olabildiğince çabuk 
yakalamaları gerekiyordu onu. Sonra da her şeyi yerine 
takmak için karanlıkta el yordamıyla hareket etmele
ri. Hem de kimseden yardım beklemeden. Kaç kere de 
başlarına gelmişti hani; bu yüzden geceleri, rüzgâr sert 
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estiğinde, ne annesi ne o gözünü kapayabiliyordu.
Annesi dirseğiyle onun kaburgalarına vurunca, seçim 

şansı kalmadı. Amsi kalkıp hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı.
Gökyüzünde şöyle bir göz gezdirince, çocuk efendi

lerin kıpırdanmaya, hazırlanmaya başlayacağını anladı. 
Geç kalmaması gerekiyordu.

Amsi’nin, daha eskisini anımsayamadığı kadar uzun 
zamandır her sabah olduğu gibi, yapması gereken ilk iş 
annesinin efendilerin ateşini yakmakta kullanacağı çalı 
çırpıyı toplamaktı. Her zaman kolay olmuyordu bu. Çöl 
kurak ve çoraktı, çalıya ender rastlanıyordu. O sırada 
kaldıkları gibi bazı kamp yerlerinde, Amsi’nin yakacak 
odun bulması uzun zaman alabiliyordu – efendilerin 
dediğine bakılırsa fazla uzun bir zaman. İşte bu yüzden 
neredeyse koşarak su kuyusuna doğru yöneldi. Dün, ora
da işine yarayacak birkaç çalılık görmüştü.
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Efendilerin koskoca kara çadırı hâlâ sessizdi. Ku
durgan rüzgâr onları da uykularından etmiş miydi aca
ba? Amsi onları rahatça yumuşacık minderlerin, halıla
rın arasına kurulmuş bir halde görür gibi oluyordu. “En 
ufak bir sorunla karşılaşmış olsalardı, kölelerini çağırır
lardı,” diye geçirdi içinden.

Kabilenin, yirmi metre kadar uzaktaki, öteki dört 
çadırı da sessizdi. Daha ileride, başka Tuareg kampları 
görünmeye başlamıştı. Hava hâlâ karanlıktı, ama Amsi 
daha şimdiden kendisi gibi işe koyulan tutsakların karal
tılarını seçiyordu.

Amsi çevre kamplardaki tüm köleleri tanıyordu. Çok 
yaşlı olanlardan en gençlerine, güçlü kuvvetli adamlar
dan narin küçük kızlara kadar hepsini. Efendiler köle
lerinin birbirleriyle görüşmesinden pek hoşlanmıyor, 
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ama onları sürekli gözetim altında da tutamıyorlardı. 
Gün ortasında, güneş ortalığı yakıp kavururken ve soylu 
Tuaregler çadırlarında dinlenmeye çekilmişken, köleler 
bu durumdan yararlanıp vahadaki kuyunun çevresinde 
bir araya geliyorlardı.

Su toprağın içinde öyle derinlere saklanmıştı ki, ko
vayı çekmek aşağı yukarı bir saat alıyordu. Bundan ya
rarlanıyordu köleler: Birbirleriyle tanışıyor, haberler 
aktarıyor, efendilerle alay ediyorlardı. Çocuklara gelince; 
güçleri kaldıysa eğer, birbirlerini kovalayıp dövüşüyor
muş gibi yaparak eğleniyorlardı.

Hava sıcaklığının elli dereceye kadar yükseldiği o 
saatlerde, dışarıda, kuyuların yanında yalnızca köleler 
oluyordu. Paçavralar içindeki erkeklerle kadınlar, kız 
mı yoksa oğlan mı oldukları anlaşılamayacak kadar zayıf 
çocuklar. Hepsinin yüz hatları yorgundu, boş boş ba
kıyorlardı. Kara derileri meşindendi sanki, parşömeni 
andırırcasına kırışmıştı. Açık tenli, çivit mavisi giysilere 
bürünmüş, başlarına güzel ak bir sarık sarmış göçebe 
efendileri çadırlarının gölgesinde öğle uykusu çekiyor
lardı. Efendilerin karılarıysa, kölelerin çalıştığı yerlere 
asla gitmiyorlardı. Kimisi ne kuyunun yerini biliyordu ne 
de yakacak odunun nasıl toplandığını. Onların gözünde 
en önemli şey, sıcağa, çöle karşın, her şeyi ezip geçen 
güneşe karşın, yaşamlarının olabildiğince hoş, olabildi
ğince tatlı olmasıydı.

Amsi kuyudan kilometrelerce uzaklaşmak zorun da kal
dı. Orada gördüğü çalıları başkaları da fark etmişti; çok
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tan devşirmişlerdi onları. Toprağın üstünden bulabil
diği tek tük çalı çırpıyı topladı; ardından da gömleğinin 
etek kısmıyla sarıp sarmalayacaktı onları.

Amsi işinden fırsat bulabildiği zamanlarda, biraz ol
sun düşüncelere dalar, kaybolan ablası Assibi’ye giderdi 
aklı.

Kaybolan… Uygun sözcük bu mu gerçekten de?
Amsi ablasını efendilerinin almaya geldiği günü anım

sıyordu. Gözyaşları içindeki Assibi annesinin arkasına 
gizlenmişti. Adam güven verici bir görüntü sergilemeye 
çalışıyordu:

“Assibi koskocaman, güzel bir genç kız oldu artık. On 
üç yaşına girdi ve…”

Tümcesini bitirmemişti. Sonuçta, bir efendinin köle
lerine açıklama yapmak gibi bir zorunluluğu yoktu hiç. 
Çoğunlukla, onlarla çok seyrek konuşurlardı.

Takane tir tir titriyordu. Ama efendiden o kadar kor
kuyordu ki hiç soru soramamıştı.

Develer için yeni otlaklar bulmaya gitmiş olan baba 
Baka aylar önce kamp yerinden ayrılmıştı. Orada olsaydı 
bir şey yapar mıydı ki? Amsi babasının büyük olasılıkla 
ağzını açmaya cesaret edemeyeceğini kabullenmek zo
rundaydı. Babası ses çıkarmamayı çok uzun zaman önce 
öğrenmişti, geleneğe saygılıydı. Tuareglere büyük bir 
hayranlık besliyordu, efendisine de saygısı büyüktü.

Amsi’yse cesaretini toplayıp efendiye, “Assibi nereye 
gidecek?” diye sormuştu.

Efendi ona yanıt verme zahmetine katlanmadı. Oğlan 
üsteledi:








