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Bilindiği gibi, teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı Devli;ıtinde
İslam Hukuku uygulanıyordu. Özel. hukuk alanında bu kuralıiı tama-
men geçeı'li olmasına rağmen, Osmanlı Padişahları Kamu Hukuku
alanında İslamibir örtü altında, kendi koydukları hukuk kurallarından
oluşan "Örfi Hukuk"u uygulamışlardı.

1839 Tanzimat Fermanı ile vatandaşların ean, mal, ırz güvenlikleri
sağlanmış, 1856 Islahat fermanı ile de müslüman olmayan vatandaş-
ların eski hakları teyit edilirken onlara yeni haklar da tanınarak Tan-
zimat fermanı hukuki açıdan taıitaııı1anmıştır. Artık müslüman olan ve
olmayan tüm vatandaşlar Tanzimat ilkeleri içinde yaşıyaeaklardı.1
Bu nedenle, Tanzimat'ın ilanından sonra, Batı'dan esiıilenen ya da .
doğrudan iktibas edilen kanunlarla ülkede pek çok alanda Batı hukuku
uygulanmaya başlandı. Böylece müslüman olan, olmayan herkesf, tat-
bik edilebilir bu yeni' hukuk sistemi, 'İslami kuralların, yani şer! huku-
kun yanısırageçerli oldu.

Ancak "Tanzimat Dönemi"ni açan 1839 Fermanı'nda ve. onun
tamamlayıcısı görünümündeki Islahat Fermaİll'nda Osmanlı toplumun-
da hala varlıklarını sürdüren kölelerle ilgili bir hüküIIl.:yoktur. Gerçi
Osmanlı Devletinde kölelerin durumu başka toplumlarla2 karşılaştırı-
lamayacak kadar iyiydi. Çünkü, İslamiyetin kölelere iyi davranılmasını
emreden, kölelik kaynak ve nedenlerini sınırlayan, azat yollarını ge-

• A.Ü. Hukuk Fakültesi, Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı. Başkanı.

1 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Gülnih,,1 Bozkurt, İngiliz-Alman Belgelerinin ve Siya,
sal Olayınnu ışığı Altmda Gayriınüslim Osmanlı. Vatandaşlannın Hukuki Durumu, TTK. Ba-
sımevi, Ankara 1989.

2 Gülnihai Bozkurt,. "Eski Hukuk Sistemıerind~ KöİeIlk", AÜHFD. 1983, _C.38, Sa.1-4,
sh. 65-103.
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nişleten ve azatlıları hürlerle eşit sayan hükümleri,3 Osmanlı Sadra-
zamından en küçük askere kadar tüm devlet örgütündeki görevlilerin
-ulema "hariç- kul ~ayılmaları4 ve nihayet kölelerin müslüman toplum-
larda Batı'da olduğu gibi ağır işlerde çalıştırılmayıp, genellikle ailenin
birer üyesi olarak kabul edilmeleri, bu devlette de kölelik kU:rumunu
son derece yumuşatmış ve köleleri birer hizmetli statüsüne sokmuştur.5

Ancak tüm bunlara rağmen, ülkede köle ticareti de devam edi-
yordu. Abdülınecit devrinden itibaren bu ticaretin sona erdirilmesi
için çeşitli fermanlar çıkartılarak, yetkililerin buticareti engellemeleri
istenmiştir. Biz Im makalemizde Osmanlı Devletinin tek taraflı olarak
bu konuda yaptığı hukuki tasarruflara değinmeyerek,6 sadece köle
ticaretinin engellenmesi konusunda Osmanlı Devletinin taraf olduğu
iki önemli devletlerarası anlaşma.yı inceley'eeeğiz:

i. İNGiLTERE İLE ZENCi EsiRLER TiCARETİNİN İLGASI VE
MEN'i HAKKINDA SÖZLEŞME:

Osmanlı devletinin taraf olduğu bu anlaşmalardan ilki, 25 Ocak
1880'de (12 sefer 1297) İngiltere ilc, Afrikalı kölelerin taşınmalarının
sona erdirilmesi konusunda imzala.nmıştır.7 Sözleşme metni aynen şöy-
ledir:

"Afrikalı kölelerin taşınmasının durdurulması konumnda işbirliği
arzusu ile içten ve karşılıklı olarak hareket eden Osmanlı Devleti Padi.
şahı ile Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kırallığı Kraliçesi bil' söz-

3 İsiam Hukukunda kölelerin huknki durumlarına ilişkin geniş hilgi için hkz. Gütnilıal
Bozkurt, İslam ve Osmanlı Hukukunda Kölelik, Basılmamış doktora tezi, AÜHF. Ankara,
1980 ve bu konuda geniş bibliyografya için Joseplı C. Miller. Randolph C. Head "Slavery Cur.
rent Bibliyography (1988)", Slavery Abolution, A Journal of Comparative Studies, vol. 10,
Number 2, September, 1989, London,. s. 231-270 ve aym makalenin sonunda Gülnihai Bozkurt,
Avpendix; Turkey, s.270-271.

4 Kul sistemi hakkUlda bkz. Coşkun Üçok.Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara
1976, slı. 200.

5 Moltke, 1800-1890 ll. Mahmut devrinde, :'Osmanlı Devletinde kölelerin durumunun
Avrupalıların hür lıizmetlilerinden çok dalıa iyi olduğunu,' onlarm azatlaumasmı sağlayacak
bir Avrupa ülkesinin kölelerin miıınettarlığ;m kazanamayaeağ1l1I, efend;nin kölesini korudu.
ğunu, hastalanır,a haktığ:1l11,azatlı kölesinin geçimine yardım ettiğini" yazmaktadır. Geniş
bilgi için bkz. Von Moltke H. Türkiye M~ktupları, İstanbul, 1969, Çeviren Hayrullalı Örs, s.
36.

6 Osmanlı Devletinde Köle Ticaretinin ve Köleliğin sona erdirilmesi kOllUSUlıd"yapılan
çalışmalar, XI. TT Kongresi (EyliiI 1990)',için haz,rladığıınız tehliğde yer alacaktır.

7 Noradounghian G. Reeueil D'Aeles lnternationaux de VEmpire Ohoıııun, Paris,
1903, C.IV., 1878-1902, p,iris, 1903, s.255, Meemuai Mualıedat, C.V., s. 107
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leşme yapma husuımnda görüş birliğine varnuşlardır. Bu amaçla ken-
dilerini temsilen Osmanlı Padişahı Dışişleri Bakanı Sava Paşa'yı, İngil-
tere ve İrlanda Birleşik KıraJlığı Kraliçesiise Sir Austen Henry Layard'ı
görevlendirdiler. Bu kişiler karşılıklı olarak aşağıdaki madde~er üze-
rinde anlaşmışlardır:

Madde 1: Zencilerin taşınması yasağını yineleyen Osmanlı Padi-
şahı, bütün Osmanlı ülkesine ve Osmanlılara bağlı olan bölgelere Afri.
kalı kölelerin ithalini, ve bunların deniz yolu ile Osmanlı ülkesinden
geçmelerini yasakİamayı tckeffül eder ve 1273 tarihli Ferman hüküm-
leri uyannca, Osmanlı Kanuıi.unda öngörülen hükümlere göre, zenci-
lerin taşınması konusuna doğrudan doğruya veya dolayısıyla karışmış
bulunan herkesin veya Osmanlı mahkemelerince böyle telakkı edilen-
lerin cezalandırılmalarını kabul eder. Majesteleri aym zamanda Osmanlı
Ülkesinden zenci kölelerin ihracım da yasaklayacaktır. Her köle, kadın
olsu.n, erkek olsun, efendisinin veya hammının yanında hangi sebeple
kaldığı, özellikleri belirtileTek yaşı ve diğer ayırıcı vasıflarını belirten bir
sertifika edinecektir. Böyle bir belge olmadan seyahat edenler varsa,
bu köleler azatlanacak, onları ihraç etmek isteyenler cezalandırılacak-
lardır. Azatlanin tüm zenciler Osmanlı ülkesini terkederken, Osmanlı
otoritelerinden hiç bir kısıtlamaya ..iğramaksızın pasapmt alabilecek-
lerdir. '

Madde 2: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde veya bir Os-
manlı gemisinde, doğrudan doğruya veya dolayısıyla zencileI'in taşın-
masına karışmış olan"Osmanlı teba'sı olsun olmasın-bütün kişiler, ül-
kenin kanunlan uyarınca suç ortakları ile beraber tevkif edilecekler-
dir.

Bu kişiler olayın gcçtiği bölgcdeki en büyük Osmanlı otoritesi
(amiri) tarafından imzalanacak iddianame ile ve bu otorite tarafından
temin edilmiş diğer delillerle birlikte (kanunların bu delilleri kabul et-
mesi kaydıyla) mahkemeye gönderileceklerdir.

Köle ticareti yapanların elleı'inde bulunan bütün zenciler azatlana~
cak ve sözleşmenin 3. maddesi uyarınca onlar lehine hareket edilecek-
tir.

Madıle 3: Köle tacirleri tarafından ele geçirildikten sonra azat-
lanan Afrikalı köleleri kendi .evlm-ine geri göndermenin imkansızlığı
halinde, yorgunluk veyaaçlıktan mahvolinalarım veya tekrar kölelik
boyundUTuğu altına düşmeleri riskini önlemek için Osmanlı Hükümeti,
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Im kişilerin" hürriyetlerini ve sağlıklarını temine yardım etmeyi tekef-
fül eder.

Madde 4: Osmanlı Devleti sakatlama veya çocuk kaçırma konularına
kanşa~ herkesi suçlu olarak takibetmeyi tekeffül eder. Eğer bu kişiler Os-
manlı Devleti tarafmdan yargılanacaklardan ise, yani Osmanlı vatandaşı
ise Osmanlı mahkemelerine verilecek ve Osmanlı Kanunlarına göre ceza-
landmlaeaklardır. Aksi halde, yani suçlu Osmanlı vatandaşı değilse, bu
kişiler ilgili ülke kanummun -haklarında u.ygulanmasını temin için,
yetkili olan mahkemeye sevk edileceklcrdir. 2. maddedeifade edildiği
üzere, gerekli iddianame ve deliller de buıılarla birlikte yollanacaktır.

Madde" 5: Kızıl Denjz'de zencilerin taşınmasını t"amamıyla önle-
niek gayesiyle Osmanlı Padişahı İngiliz gemilerine, en yakın yetkili
Osmanlı otoritesine teslim etmek, 4. madde uyarınca işlem yapmak,
yargılanması sağlamak için evvel ce zencik?le taşınmasına karışmış
veya rastlanıldığı sırada köle taşımakta olan bir Osmaıılı gemisini eğer
gerekli ise arama ve tevkif hakkını vermiştir.

Bu arama ~c tevkif hakkı Kızıl'Dcniz'de, Aden körfezinde Ara-
bistan kıyılarında,. İran körfezinde, Doğu Afrika kıyılarında ve bütüiı
Osmanlı Denizlerinde, ,o bölgede yetkili merci bulunmasa dahi icra
edilecektir. Bu anlaşmayla bir İngilizzırhlısı tarafından tevkif edilmiş
olan her gemi, hamulesi ve yolcularıyla beraber ~n yakın Osmanlı oto-
ritesine veya 4. madde uyarınca yargılama yetkisi ol~n bölge memur-
larına teslim edilecektir.

Osmanlı karasularında veya limanlarında O~man1ı bayrağı altında
bulunan ve ticaret amacıyla zenci taşıyan Osmanlı gemileri veya son
seyahatinde zenci taşıdığı tesbit edilen Osmanlı gemilori söz konusu
olduğunda, İngiliz zırhlısının kumandan veya görevli subayı tarafın-
daiı veya hir İngiliz koıısoloduk memuru tarafından yapılacak olan
bir ihbar üzerine, Osmanlı yetkilileri derhal araştırma yapmak zorun-
dadırlar. Bu gemilerde bulunan bütün köloler hürriyetlerine kavu.ş-
turul m'lar .

Suçlu bulunan bütün tayfalaı.', kaptan ve gemi ile ilgili herkes
Osmanlı otoritcleriııe teslim edilecek vo zencilerin taşınmasının önlen-
mesi hakkındaki Osmanlı kanunları uygulanacaktı!'.

Bir İngiliz zırhlısı tarafından Osmanlıgemilerinde bulunan" tüm
Afrikalı zenciler Osmanlı yetkilileri emrine verilecektir. Yakın bir yer-.
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de Osmanlı yetkilisi bulunmuyorsa, onların serbest bırakılmalarını sağ-
lamak üzere en yakm yetkiliye teslim ediIeceklerdir.

Gemi ve hamulesine, en yalnn veya en yetkili Osmanlı otoritesi
veya 4. madde uyarınc'a bu konuda hak sahibi tarafından, yargılanmak
amacıyla el konacaktır.

Buna karşılık İngiltere Kıraiiçesi de adı geççn bölgelerde İngiliz
bandırması ilc seyreden gemiler için (Osmanlı savaş gemiIeri için
yukarıda belirtilmiş olan .bütün koşullar aynıyla geçerli olmak üzere)
yargılanmak üzere İngiliz otoritelerine teslim etme yetkisi vermeyi
tekkefül etmektedir.

Bu şekilde ele geçen köleler ise Osmanh yetkilileı'i tarafından ser-
best bırakacaklardır.

Yetkili mahkeme, tevkif ve soruşturınanın kmuma uygun olma-
dığına karar verirse, yakalayan geminin bayrağını taşıdığı hükümet,
duruma göı'e, diğer hükümete bir tazminat ödeyecektir:

Hiç bir şekilde aranması mümkün olmay~n hcl' iki ülkeye ait sa-
vaş gemilerine yukarıdaki hususların' uygulanamayacağı tabiidir.

Madde 6: Tayfalarımn çoğunluğunu veya bir kısmını Afrikah
zenci kölelerin teşkil ettiği Osmanlı gemilerinde, bu tayfaların yolculuk
hizmetlerine, sayılarına ve tariflerine ilişkin belgelerin bulundurulması
gereklidir.

Eğcr Afrikalı tayfa sayısı, noımal h~Igeleıe göre, geinide bulun-
ması gerekli olanların sayısından çok fazla ise, gemiııin zaptolunması
ve ilgililerin yargılanmak üzere yetkili mahkemeye gönderilmeleri ge-
reklidir.

Madde 7: Osmanlı Padişahı bu sözleşmenin ciddi surette uygulan-
ması için gerekli tedhirleri almayı ve lüzııııılu emirleri vermeyi kabul
eder.

Madde 8: Bu sözleşme imzalandıktan 6 ay sonra yürürlüğüc gire-
cektir.

Yetkili tcmsilciler karşılıklı olarak mühürlemişler ve imzalaınışlar-
dır.

25 Ocak 1880 tarihinde İstanhul'da imzalanan bu sözleşme'nin
tasdik belgeleri 17 Nisan 188.0'de İstanIml' da teati edilmiştir."
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Bu sözleşme'den çıkan sonuçlardan ilki ve en önemlisi, Osmanlı
Devletinde mevcut köleler için kölelik kurumunun hukuken devam
etmesidir. Köleleriyle seyahat edecek efendiler hcl' bir köle için' onların
kimlik ve özelliklerini gösteren bir belge bulundurmak zoruııdaydılar.

Elinde, yanında taşıdığı kölesi içjn onun köleliğini belirleyen bel-
ge bulunduran efendinin kölesine el konmaınaktadır.

İkinej önemli sonuç, bu sözleşme ile ülkcde köle ticaretini yasak-
layan 1273 (1857) tarihli fermana8 atıf yapılarak; bu fermamn koydu-
.ğu, "ülkeye zenci köle sokulması yasağı"na, Osmanlı topraklarındaki
zenci kölelerin yurt dışına çıkarılmaları yasağının da eklenmiş olma-
sıdır. Yani zenci kölelerin ülkeye taşınmaları ve ülkeden çıkarılmaları
engellenerek, zenci köle ticaretine kesinlikle son verilmek istenmiştir.
Nitekim aynı amaçla, köleleıiyle seyahat eden efendilerin, kölelerine
dair belge ibraz edememelerİ halinde, kölelerinin ellerinden alınarak
azatlanacağı hükmü konmuştur. Şu halde, bu sözleşme mevcut köleler
için azatlanma umudu getirmese. de, ülkeye ye~i kölelerin gctirilmesi
ve mevcutların da başka ülkelere gönderilmderinin yasaklanaıak, kölelik
kaynal~laıının artık ilki ve en önemlisi haline gelmiş olan köle tieareti9
engellenmektedir. Bu sözleşme Abdülmecit'in fcnnanına rağmen, köle
ticaretinin ülkede kanun dışı olarak sürdürüldüğünü de göstermekte-
dir.

Bu sözleşmenin dikkat çekici noktalarından biri de, İngiliz gemi-
lerinc' Osmanlı gemilerini kontrol etme yetkisinin tanınmış olmasıdır .
. Ziyaret edilen gemilerde (sava.ş gemileri hariç) bulunan, köle ticaretine
veya kölelerin taşınmasına karışmış kişiler tutuklanarak, bir iddianame
ilc Osmanlı makamlarına teslim edilecekti.

Aynı. yetkiler İngiliz gemileri için, Osmanlı gemilerine de tanın-
mıştı.

8 Düstur, i. Tertip, CA, s. 368-369. 1273 tarihli Im belge Osmanlı Devletinde kölelik ve
köle ticaretine karşı başlatılan mücadelenin ilk adımıdır. Bu feı'mamn tam metni, bugünkü
lıarflerle 1 numaralı ek olarak makalenin s.onıında 'yer almaktachr.

9 İslam Hukuku kölelik nedeni olamk sadece savaş ye duğumu kabul etmiştir. İslamiye.
tin köle tiearetini yasaklamış olmasına ve Hz. Muhammed'in "bu ticareti son derece kötü" ola.
rak niteleyen Hadis'lerinin varlığına rağmen köle ticareti (tlim dünyada ulduğu gibi) İslam m.
kelednıle de sürdüriHmüştü.
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Böylece bu sözleşme ile İngiltere'ye, Osmanlı Devleti'nin kara-
suları içinde, Osmanlı gemilerini denetleme yetkisi tanmdı. Mütekabili-
yet şartımn ise pratikte uygulanması mümkün değildi,lO

Hem efendilerinin ellerinde onlarm kimliğini belirten belge .Im-
lunmadan seyahat etmekte olan, hem de köle taşıyan gemilerde ele
geçirilen köleler hemen'azatlanaeak ve geri dönebilecek durumda olan-
lara Osmanlı makamlarmca pasaport verilecekti. Geri dönmeleri niüm-
kün olmayan azatlılarm ise, zor duruma düşmelerini veya tekTar köle-
leştirilmelerini engellemek İçin Osmanlı Hükümeti gerekli tedbirleri
alacaktı.

Gerçekten, Mısır ve Sudan'da azatlanmak isteyen kölelerin baş-
vurmaları için bürolar kurulmuş, başlarına da bir miralay getirilmişti.
Ayrıca çalışmaları hızlandırmak üzere ;ki İngiliz görevlendirilmişti.ll

II. BRÜKSEL KONFERANsı

Osmanlı Devletinin köle tiearetmm engellenmesi konusunda taraf
olduğu ikinci anlaşma, 1889 Brüksel Konferansı sonunda imzalanmış-
tır.

18 Kasım 1889 tarihinde Brüksel'de toplanan uluslararası konfe-
rans sonunda imzalanan umumi sened'le Afrika'dan yapılan köle ti-
caretinin engellenmesi kararlaştırılmıştır.

Almanya, Avusturya-Macaristan, Kongo, Belçika, Danimarka,
İspanya, Amerika, Birleşik De,vletleri, Fransa, Büyük B1'İtanya, İtal-
ya, İran, Hollanda, Rusya, Portekiz, İsveç-N orveç ve Zanzihar ile bir-
likte Osmanlı Devleti de bu protokole imza koymuştur. Osmanlı dele-
gesi S.E. Karateodori Efendi'dir.

2 Temmuz 1890 yılmda imzalanan Sened'in birinci bölümün,de köle
ticareti yapılan ülkelere, kölelerin getirilmesini engellemek için alın-
ması gerekli önlemler belirtilmiş, ikinci .bölümde ise karayolları ve ker-

10 Bilindiği gibi 1814'de- toplanan Viyana Kongresi sonunda (1815) alınan kararlardan
biri de köle ticaretinin ilke olarak yasaklanmasıydı. Bu tarihten itibaren çeşitli Avrupa ülke.
lerinde kölelik ve köle ti,caretini engeHemek için çalışnıalar başladı. İngiltere'de ise 1833 yılmda
kölelik ve köle ticareti tüm köleler serbest bırakılarak kaldırıldı. Encyelopedia Britanııica, 1969,
c.20, 8.636, Encyelopedia Americana, 1968, c.2S, s.8816.

II A. Şefik, EI Rıkk.ı Fi'l İsliim, 1314, İ"tanbul, s.93. Margolioutlı, D.S.Mohaııııncdaııis111,
Londoıı, 19,18, s.91.
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vanların denetlenme usulleri, üçüncü bölümde deniz yoluyla yapılan
köle ticaretinin önlenmesi için alınacak tedbirler' sı~alanmıştır.

Sened'in 4. bölümünde kölelik kurumunu hala muhafaza eden
devletlerden söz e~iİerek, bu bölgelerde denetimin daha yoğun olarak
sürdürüleceği belirtilmiş, hu arada 68. madde ile 1889 yılında zenci köle
ticaretini yasaklayan bir ferman yayınlayan Osmanlı Devletinden övgü
ile bahsedilmiştir.

Sened'in 5. bölümünde, gerekli uygulamayı gerçekleştirmek için
kurulacak örgüilerden ve serbest bırakılan kölelerin korunma şekille-
rinden bahsedilmektedir.

Yedi bölümden ibaret olan Sencd, taraf devletlerin imzaları ile sonu
ermek te dir .

Bu anlaşmanın tam metni şu şekildedirI<

AFRİKALI KÖLE TİCARETİNİ ÖNLEMEK İçİN BRÜKSEL
KONFERANSıNIN UMUMİ -SENEDİ

2 Temmuz 1890 (16 Zilkade 1307-21 Haziran 1306)

"Almanya İmparatorluğu adına Alman İmparatoru ve Prusya
- Kralı, Avusturya İmparatoru ve Çek -ve Macaristan Kralı; Belçika
Kralı; Danimarka Kralı; İspanya Kralı onun adına, krallığın Naip
Kraliçesi; Kongo Bağı.mmr, Hükümeti Hükümdarı; Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı; ~ransız Cumhurbaşkanı; İngiltere ve İrlanda Bir-
leşik Kırallığı, Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi; İtalya Kralı;
Hollanda Kralı, Lüksenburg Grand Dükü, İran Şahı; Portekiz ve El.
gol' Kralı, Rusya İmparatoru; İsveç ve Norveç Kralı, Osmanlı Padişahı
ve Zengibar Sultanı.

Zenci köle ticaretinden -doğan cinayetlere ve tahribata son vermek,
Afr~ka halkını koruyarak bu büyük kıt'ada barış ve medeniyeti sağla-
mak, çeşitli tarihlerde Devletler tarafından bu konuda alınmış olan
kamrları tasdik ve istenen sonuçlara ulaşmak için gerekli tedbirleri
kararlaştırmak üzere İngiltere hükümetiyle Belçika Hükümetinin ça-
ğırısı üzerine, Br,ükscl'dc bu amaca yönelik bir konferans düzenlenmc.
sine karar verilmiş ve bunun içİiı tam yetkili temsilciler tayin edilmiş-
tir.

12 Noradoıınglıian, CA (1378-1902), 8."155-477, Düstur, ı. Tertip, c.6., s. 676-7()L.
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Şu hükümler kabul edilmiştir:

BİRİNCİ BÖLÜM
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,
Köle Ticareti yapılan ülkelerde ve Afrika'da alınacak önlemler.

Madde 1: Devletler Afrika içlerindc.köJe ticareti ile mücadele
etmek için en etkili yolla~ın şunlar olduğunu beyan ederler:

1- Afrika'da medeni milletleI'in himayesi ya da hakimiyeti altın-
da olan topraklarında idari hukuki, dini ve askeri hizmetlerin daha ileıi
bir şekilde diizenlenmesi. .

2- Ülke içinde toprağı olandevletlerin köle ticareti nedeniyle ha.
rap olmuş yerlerde koruyucu ve önleyici tedbirler alabilmeleri için,
kademeli olarak bazı merk~zlerin kurul~ası ve huralarda öne~li ıniktar-
da asker bulunduı'ulması.

3- İç. bölgeleri sahile bağlamak ve mevcut hamallık yerine daha
uygun ve çabuk .ulaşıını sağlamak amacıyla iç Bulann ve nchirlerde su
yolları yapmak ve özellikle demir yollarının kurulması.

4- Ülke içinde üzerindeseYl'in. mümkün olduğu. nehir vegöllerde
vapurlar işlettirilmesi.

5- Karakol ve kurulacak merkezlerin sahil ve mm.kezi idarelerle
haberleşmesini sağlamak amacıyla tcIgraf hatlan kurulması.

6- Merkezler ve bunlarla sahil arasındaki ilişkiyi muhafaza ve bu.
ralann. emniyetini temin için asker sevkedilmesi ve seyyar kollar ku-
rulması.

7- Köle ticaretinin yapıldığı araziye ateşli silahların ithalini kısıt-
lamak.

Madde 2: Afı'ika'daki devletlerin, kendi iç sularında kurdukları
merkezlerIc dahili karakol gemileri ve bunlara mensup oldukları liman
karakoUarının köletoplanmasını menetmek ve köle ticareti yapanlan
tutuklamaktan ibaret olan ana görevlerinden başka, şu vazifeleri de var.
dır:

1- Merkezin ait olduğu hükümetin hakimiyeti veya himayesi al.
tında bulunan yerli ahalisine ve bir tehlike halinde diğer yerlileI'in ken-
dilerini korumalannı sağlamak, bunları eğitim ve sanayie alıştırıp mut.
hiluklarını temin ederek ve medeniyete sokarak vahşi adetleI'in yok
olmasını sağlamak.
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2- Ticaret teşebbüslerini himaye, yerlilerle yapılmış hizmet akit--
lerini kontrol ve meşruluklapnı denetleme ve daimi 'ziraat merkezleriy-
le ticari kurumlarm tesisini mümkün kılmak.

3- Din farkı gözetmeksizin merkez civarında, kurulmuş ya da' ku-
rulacak toplulukları korumak.

4,- Sağlık hizmeti ve bilimsel araştırma için seyahat edenlerle Af-
rika'da köle ticaretini engellemek ve yok etmeye çalışanları misafir ola-
rak kabul ederek onlarla dayanışma içinde olmak. '

Madde 3: Afrika'da hakimiyet veya himaye hakkı lnılunan Dev-
letler köle ticaretine karşı yukarıda söz konusu beyanlarını tasdik ve
tasrih ederek, şartlara göre, uygun bulacakları şekilde kendi idal'e1eri
altında bulunan topraklarda, gerekli önlemleri almayı taahhüd eder-
ler. Bu devletler, Afrikfl'da sadece insani amaçlarla böyle bir vazifeyi.
icra eden hükümetlere de, mümkün olan yardımı ve kolaylığı göstere-
ceklerdir.

Madde 4: Afrika'da hakimiyet ya da himaye hakkı olan Devlet-
ler, üçüncü madde hükümleri gereğince yüklendikleri taahlıütlel'i, İm-
tiyaz heratı olan şirketlere kısmen veya tamamen devredehileceklerdir.
Malik oldukları arazide köle ticaretini engellemeye yardım arzusunda
olan milli derneklerle diğer kişilere hüsnü kabul gösterir, dayanışma ve
himaye vaad ederler. Ancak bu devletler, topraklardaki hakimiyetIerini
devretmezler. Dernek ve şahıdara verdikleri yetki ve izinleri teftiş, ne-
zaret vc geri alma haklarını da- saklı tutarlar.

Madde 5: Akid devletlerin Im ~cncd muhtevasına uygun kanun-
ları yoksa, bu umumi sencd'inimza tarihindcn itibaren bir yıl içinde,
bir taraftan köle zabtı için çe.teler kuran ve bu çetelere yardım ed~nler
ve suça iştirak eden kişiler hakkında insanlığa karşı suç' işlemeye
dair cezai hükümlerin ve diğer taraftan köle kervancılarıyla, köle na-
kil, alıp, satanlar hakkında, kanunların şahıs hürriyetine saldırı madde-
lerinin uygulanmasını emretmeyi veya Meclislerine bunu teklif etmeyi
taahhüd ederler.

Yukarıda belirtilen köle tacirleri ile köle kaçıranların yardımcıları
cİa bizzat faillet hakkında uygulanan müeyyidelerle cezalandırılacak-
lardn. Cinayet veya diğer suçların işlendiği ülke hükümetinin yetki
-aianından kaçmış olanlar, bu hükÜmetin suçu ispatlayan evrakı ihrazı
veya suçu ispatlayan başka bir delilin ortaya çıkması halinde, derhal
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lnılundukları ülke hükümetince tevkif edilecekler ve haşka hir muamele
yapılmaya gerek olmadan yetkili mahkemenin huzuruna çıkarılacaklar-
dır. Devletler, hu konuda mevcut olan veya bu Sened hükümleri gere-
ğince çıkarılacak ve ilan edilecek olan kanun ve kararnameleri niüm-
kün olan en kısa zamanda hirbirlerine bildireceklerdir.

Madde 6: Afrika'nın iç taraflarında hir kerv.anın tutuklanmas"ı
veya dağıtılması üzerine serbest bırakılan köleler eğer şartlar elverişli
olursa getirildikleri kendi ülkelerine gönderilecekler, böylece bir ipıkan
sağlanamadığı hallerde' hulundukları ülke mümkün olduğu kadar on-
ların yaşamlarıııı kqlaylaştıracaktır.

Madde 7: Afrika'da hu devletlerin himayesini isteyen kaçak kö-
leleı' himaye edilecek ve sığındıkları devlet tarafından resmenkurulan
ordugah ve merkezlere veya göl ve nehirlerde sefer yapan gemilere ka-
bULedileceklerdir. Başka ülke veya şahıslara ait istasyon ve gemiler,
önceden hu devletlerin izinlerini almadan mültecileri kahul etme hak-
kını kullanamıyacaklardır.

Madde 8: Afrika ile ilgisi olan Devletlerin köle ticaretini engelle-.
me girişimlerinde ve kabileler arası çatışmalarda geçirdikleri temübe-
ler şunu göstermiştir ki; silah ticareti kısıtlanmadıkça bu devletlerin
arzu ettikleri amaca tam bir kesinlikle ulaşmak mümkün değildir. Bu
nedenle, Devletler, sınırlarının mevcut şartları izin verdiği nisbette,
her çeşit silah, barut, gülle gibi araçların (diğer maddelerdeki şartlar
altında ve bu maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere) sahilden
şimal mıntıkasının yirminci derecesiyle, cenup mıntıkasının yirmiikinci
derecesi beyninde ve Batı'da Atlas. Okyanusu ve Doğuda Hind deni-
zine kadar olan arazi.

Madde 9: Afrika'da hakimiyet veya himaye hakkı olan Devlet-
lerin ellerinde bulunmak üzere, kendi teçhizatları için gerekli ateşli
silahların ithali, sekizinci maddede belirlenen şekilde yapılacaktır. İthal
edilen her türlü ateşli silahlar Devlet teftiş ve nezaretinde olan umumi
hir 'ambara, masraf ve hasarı ithal edenlere ait olmak üzere konaeak-
tır. İdarenin izni olmadan ithal edilen silah ve mühimmat, ambarlar-
dan çıkarılmayacaktır.

Hükümetleı Lim~nlaı:da gerekli garantileri vermek kaydıyla,
sadece adi barut ve çakmaktaşı tüfeklerinin konacağı husus i antl)arlar
kurulmasına izin verebilirlerse de, gelişmiş silahlar ve mühim"mat bu
ambarlara konamıyacaktır. Kamu güçlerini silahlandırmak ve kendi-
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lerini müdafaalarını sağlamak için hükümet çe alınan doğrudan doğruya
ö~lemler dışında, kendilerine verilen silah ve mühimmatı başkalaTına
vermeyeceğine veya satmayacağına dair yeterli teminat veren ve bun-
ların sadece kendilerini müdafaa için .olduğunu, bağlı olduğu devletin
bir belgesiyle ispatlayabilen S'Cyyalılariçin bazı istisnalar kabul edilebi-
Iecektir.

Yukarıdaki paragrafta öngörülen hallerde her f>ilah,teftiş meııııır-
larınea kayıt edilecek ve belirtilecektir. Bu memurlar adıgeçen şahsa,
silahı taşıyabilmesi için adını ve silahın damgasını taşıyan bir ruhsat
tezkeresi verecektir. SuistimaI halinde bu tezkere geri alınacaktır. Bu
tezkereler 5 yıl için verilir, süre uzatılabilir. Satılmak için ambarlardmı
ancak çakmaklı tüfekler ve şişhanesiz tMeklcı'le "köle ticareti" adıyla
yad olunan adi barutlar çıkal'1labilecektir. Bu silah ve mühimmat çı-
karıldıkça mahalli memurlar bunlarm hangi havalide satılabileecğini
tayinedeceklerdir. Köle ticareti y~pılaI1 havali daima hariç tutulacaktır.

Umumi ambarlardan silah ve mühimmat çıkartmaya yetkili olan
şahıslar satılan silah ve barutların nereye gönderildiklerini ve ambarda
kalan miktarı her altı ayda bir idareye yazdıkları defterlerIc göstere-
ceklerdir.

Madde 10: Hükümetler, anlaşmanın ateşli silahların ithali, satışı
ve taşınmasıyla ilgili mümkün olan tüm şartlarmın icrasını temin için
silah ve mühimmatın dahili sınırlarından ithal, ihraç ve köle ticareti
yapılan bölgelere sevkini engellemek için gerekli tedbirlerin hepsini ala-
caklardır.

Silah ve mühimmat senetini imzalayan veya buna iştirak eden ve
sahil üzeı'inde toprağı olan bir devlet arazisinden çıkarak bu senede
imza koyan diğer bir devletin hakimiyet veya himayesi altındaki mem-
leketin iç taraflarındaki araziye transit geçiş için istenen izin talebi
reddedilıneyecektir. Bu ikinci devletin kendi arazisi üzerinde, doğru-
dan doğruya denizde bir limanı varsa bu izin verilmeyebiliı'. Transit
geçiş için istenen her talep iç bölgelerde toprağı olan devletçe verilmiş
bir beyannamenin ibrazı ile teyit olunmalıdır. Bu beyannamede silah
ve mühimmatın satılmayacağı ve devlet memurlariıia veya misyoner
veya ticaret istasyonIarını himaye için lazım gelen askeri kuvvete veya
beyannamede yazılı şahsa ait olduğu yazılı olmalıdır. Sahilde arazisi
olan devlet bazı nedenlerle bu silah ve mühimmatın kendi emniyetini
ihlal edebileceğinden korkarsa, şartlar devam ettiği sürece bunların ül.
keye girişini engelleyebilir.
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Madde LL: Devletler, silah ve mühimmat ticaretine ve veı'ilen
ruhsatnamelerle arazilerinde alınan tedbirlerle ilgili her türlü bilgiyi
birbirlerine lleteceklerdir.

Madde 12: Devletler, 8. -ve 9. maddeler ile getirilen yasakları ihlal
edenlerle bunlara yardımcı olanların, işledikleri fülin ağırlığına göre
nakdi ceza veya hapis cezasıyla veya bu iki ceza birleştirilerek cezalan-
dırılmaları ~e silah ve mühimmata el konınaşı için gerekli tedbirleri alır
veya parlementolarına teklif taahhüd ed:er.

Madde 13: 8. ınadde i1Qbelirtilen bölgelerle sınır olan devletler,
atcşli silahların ve mühimmatın sınırları yoluyla ithal edilmesini önle-
mek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Madde 14: 8. ile 13; maddeler arası belil-tilen usü} oniki yıl süre ile
geçerli kalacaktır. Ancak bu sürenin bitmesinden on ~ki ay önce, ta-
raflardan hiçbiri lmusülün uygulanmasına son vermek konusundaki
niyetinde veya bu usulde bil' düzeltme istemezse, mevcut uygulama iki
yıl daha devam' edecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

KARA YOLUYLA KÖLE TAŞıMA VE KERV AN YOLLARI

Madde 15: İkinci madde gereğince kurulacak olan istasyonlar,
karakollar ve karakol gemileri ile 4. madde gereğince hel' devlet tarafın-
dan kendi topraklarında tesis veya tasdik olunan tüm merkezlerdezenci
esir ticaretini menetmek için veya onları himaye için gerc~li tedbirleri
alacaklardır. Ayrıca, bu merkezler geliştikçe, topraldarı içinde zenci
köle tacirlerinin geçtikleri yollaı'da veya diğer yerlerde dikkatle kontrol
yapacak, ,yolda bulunan köle kafilelerini takip ve tevkif etme görevle-
rını yerine' getireceklerdir.

Madde 16: Ülke içinden gelen kölelerin mutad toplanma veya
durak yeri olduğu bilinen sahil bölgelerinde ve Afrika'da hakimiyet
ya da koruma hakkına sahip olan devletlerin sahiline yakın bölgelerde
kervanların başlıca geçiş yollarını' keserek kafileleri tevkif ve kölelerin
azatlamak maksadıyla, bu topra,klarınait olduğu devlet memurları'
tarafından üçüncü maddedeki şartlar ve ihtirazı kayıt geçerli olmak
üzere, karakollar kurulacaktır.



ss ODLNİHAL BOZKURT

Madde 17: Memleketin iç kısımlarından getirilen kölelerin 'satışını
veya gemilere götürlmesini ve köle toplamayı iş edinmişlerle köle ta-
eirlerinden oluşan çetelerin teşkilini ve bu çetelerin ülkenin içlerine
doğru gidişini engellemek için limanlarda ve sahile yakın yerlerde ma-
halli memurlar tarafından sıkı bir gözetim yapılacaktır. Sahile veya
sahil yakınlarına gelenkervanlarla ülkenin içeri taraflarına ve o ülkc-
nın memurlarının bulunduğu bir mahalle giden kervanlar, dikkatle teftiş
edilecektir. Bu kervanlara dahil olup, zorla köleleştirildiği, kaçırıldığı
, veya k_at'ı uzuv işlemi~e duçar olduğu anlaşılan kişiler salıverilecektir.

Madde 18: Akid devletlerden hcl' biri_ topraklarında azatlanan
köleleri himaye ve mümkün ise vatanıarına iade ve geçimlerini tedarik
etmek ve ortada kalan çocukların terbiyesi ve yerleştirilmesiyle mü-
kelleftir.

lUadde 19: 5. maddede yazılı ceza ahkamı, kölelerin zorla nakli
ve satışı sırasında işlenen cinayet ve ııuçlar ne zaman sabit olursa, suç-
lular hakkında tatbik ve icra olunacaktır. Bu Umumi Sened'de yazılı
ahkama aykıri hareket ettikleri için ce'zalandırılmış olanlar, zenei köle
ticaretinin yapıldığı ülkede bir ticarı muameleye teşebbüs etmeden
önce, bir kefil bulmaya mecbur olacaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENİz YOLUYLA KÖLE TİCARETİNİN MEN VE İLGASI,

Birinci Fıkra: Ahkfım-ı Umumiye:

Madde 20: Akid devletler, zenci köle ticaretinin h?len mevcut ol-
duğu denizlerde daha etkili bir men ve ilgayı temin için ittifakla bazı
tedbirler alınması lüzumunu tasdik ederler.

Madde 21: Bu bölge, bir taraftan Basra Körfezi ve Bahri Ahmer
Sahilleri dahilolduğu halde Bülicistandan (Kangalan-kilman) bu~nuna
kadar olan Hind Denizi sahili ve diğer taraftan bir hat itibariyle sınırlı-
dır. Bu itibari hat, önce Kangalan dairci nısfınneharını arzı cenubinin
26. derecesıne denk gelen noktaya kadar takip eder ve bu hatla birleş-
tikten sonra ambar burnunun dairci nısfınneharine gelene kadar Mada-
gasgar adasının doğu sahili ve kuzeyinden 20 mil açık olarak ce-
zirci mezkureyi ,şarkan dolaşır. Bu noktadan itibaren mıntıkanın sı-
nırı, Res~had burnunun 20 mil açığından Bülieistan sahiline kadar
olan bir hat ile tayin olunmuştur.
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Madde 22: Bu Umumi Senedi imza eden devletler, bu Senedin de-
nizde muayene, kontrol ve zabıta dair hükümlerinin sadece belirtilen
bölgede geçerli ?lacağma karar vermişlerdir.

Madde 23: Bu devletler, adı geçen yetkileI'in sadece 500 tondan
aşağı gemiler üzerinde kullanılabileceğini kararlaştırmışlardır. Bu şart
tecrübe sol}unda, gerekirse tekrar gözden geçirilecektir.

Madde 24: Zenci köle ticaretinin men'i için bu devletler arasmda
imzalanmış olan anlaşmalarııı hükünıleri, bu Umumi Sened ile tadil
olunmadıkça, geçerli kalacaktır.

Madde 25: Bu devletler, bayraklarının ızınsiz çekilmesini ve bay-
raklarIllI çekme iznine sahip gemilerle köle taşınmasını önlemek için
gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 26: Bu devletler, köle ticareti yapan kişilerin ortaya çıka-
rılmasma yarayan bilgilerin süratle teatisi için gerekli tedbirleri alırlar.

Madde 27: En az bir umumi Büro ve Zengibar'da kurulacaktır.
Taraf devletler, 401. maddede yazılı tüm evrakı ve köle ticaretini _yasak-
lamaya yarayan bilgileri bu Büro'ya ulaştıracaklardır.

Madde 28: Taraf devletlerden birinin sancağını taşıyan bir harp
gemisine iltica eden her köle, hemen azatlanacak ama umumi hukuka
dair bir cinayet veya başka bir suç işlemişse, azatlama emri, kendisini
muhakeme edilmek üzere iadeden kurtaramıyacaktır.

Madde 29: Kendi rızası olmaksızın yerli bir gemide tutuklu olan
her köle hürriyetini isteme hakkına sahip olacaktır. Bu Umumi Sened
mucibince, bölgedeki gemileri kontrol hakkına sahip olan taraf devlet-
lerin memurları, bu köleyi azatlayabilecekler, ancak, yine bu bir suçlu
ise, yargılanacaktır.

İkinci Fıkra: Sancağın kullanılmasma ve karakol gemileıi tara-
fından uygulanacak denetime dair Nizamneme.

Madde 30: Taraf Devletler, 21. maddede gösterilen bölgede ken-
di sancaklarını çekmeye yetkili yerli gemil~rle bunların icra ettikleri
ticari işlemler hakkında denetleme yaparlar.

Madde 31: Şu iki şarttan birini haiz olan, yani evvelii yerlilerin
usulüne uygun olarak inşa veya teçhiz edilmiş olduğu dış görünüşün-
den anlaşılan ve ikinci olarak süvarisi ile tayfasının büyük kısmı Hind
denizi ve Bahri Ahmer veya Basra körfezi sahilindeki ülkeler ahalisin-
den olan gemiler yerli gemi sayılır.
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Madde 32: Taraf devletlerden birinin sancağını çekme ıznı ancak
aşağıdaki şartları ifa eden yerli gemilere verilir:

1- Gemi donatanları veya sahipleri sancağını, çekmek istedikleri
devletin tebaa veya mahmilerinden bulunmalıdır.

2- Bunlar izin için müracaat ettikleri devletin idaresindeki top.
raklarda eııılaka sahip veya ödemeye mahkum edilebilecekleri bir nakdi
cezayı temin için bir kefaleti sağlamaya mecbur olacaklardır.

3- Donatan, gemi sahibi ile kaptan güvenilir olduklarını ve özellik.
zenci köle ticaretinden dolayı hiç bir vakit mahkum olmadıklarını is.
pat etmelidirler.

Madde 33: Verilen izin her yıl -yenilenil' ve gemi hangi devletin
sancağım taşıyorsa, o devlet memurları tarafından daima bu izin geri
alınabilir.

Madde 34: İzin tezkeresi gennnın hüviyetipe isbat için gerekli
tarifIeri taşıyacak ve kaptanın yanında bulunacaktır. Yerli gemilerin
ismiyle tonilatosunun miktarı latin harfleriyle geminin kıç tarafına
kakma olarak yazılı olacak ve mensup olduğu liman isminin 'ilk harfi
veya harfleri ile limana kayıt numarası siyah renkte olarak yelkenler
üzerinebasılacaktır.

Madde 35: Geminin hareket edeceği ümanda sancağını taşıdığı-
devletin memuru tarafından kaptana bir kıta tayfa cetveli verilecek
ve bu cetvelgeminin her teçhizinde ve nihayet hir sene sonunda ve aşa-
ğıdaki şartlarmucibince azuülacaktır.

1- Tayfa cetveli hareket anında, onu veren memurca vıze edile-
cektir.

2- Hiç hir zenci, gemici sıfatıyla bir genıiye kahul edilemez. Me.
ğer ki geminin mensup olduğu devlet memuru veya böyle bir memur
hulunmadığı halde, meıııleketin hükümet memurları tarafından sorgu-
lamp evvelee kendi rızasıyla hizmete girdiği tesbit edilmiş olsun.

3- Söz konusu hükümet, tayfa veya tayfa yamağı olan miçoların
_ sayısımn geminin istiab miktarı ve teçhizatıyla uygunsuz olmamasına
dikkat edecektir.

4":" Kalkıştan önce, görevli memur soruşturmadan sonra tayfa
cetveline zencileri kayıt ve herkesin ismi hizasına tarifini yapacaktır.

\
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5- Birinin yerine diğerinin gösterilmesini engellemek için bir tay-
faya bir alameti farika dahi verilebilir ~

Madde 36: Bir geminin kaptanı zenci yolcu almak istediği zaman
sancağın taşıdığı de:vletin memuruna ve bu memur bulunmadığı zaman
mzhalli hükümete durumu bildirmelidir. Yolcular sorgulanır ve bun-
ların kendi rızalarıyla gemiye bindilderi anlaşılırsa, her birinin ismi hi-
zasına tarifi, boyu, erkek, kadın olduğu bir manifestoya kaydedilir.
Zenci çocuklar ebeveynleri veya muteber o kişiler refakatinde olmadık-
ça yolcu sıfatıylakabul olunamaz. Hareket anında yolcular yoklama
edildikten sonra bunların manifestosu memurlarea vize edilir. Eğer
gemide yolcu yoksa, bu durum tayfa cetvelinde belirtilecektir.

Madde 37: GeID:inin ulaşacağı limana veya uğradığı limanlara
varışında, kaptan tayfa cetveli ile yolcu manifestosunu mensup olduğu
devlet memuruna, bulunmadığı takdirde mahalli hükümete ibraz ede-
cektir. Bu memurlar bu yolcuları muayene ve karaya çıkışlarını mani-
festoya kaydedecelderi gibi, geminin hareketinde de tayfa defteri ile
manifestoyu tekrar vize edecelder ve yolcuları yoldama yapacaldardır.

Madde 38: Afrika sahille.rinde ve Cezayiri mütecavire'de taraf
devletlerden birine mensup bir memurun bulunduğu mahaller haricin-
de bir yerli gemiye hiç bir zenci yolcu alınmayacaktır. Yirmibirinci
maddede belli bölge dahilinde taraf devletlerden birine mensup biı me-
murun bulunduğu mahaller haricinde hiç bir zenci yolcu da karaya çı-
karılmayacaktır. Bu şartlara uymayan bir mücbir sebep bildiren gemi-
nin mensup olduğu devletin memuru veya bu memur yoksa, mahalli
hükümetin memuru o limaİı.da dUrumu inceleyecektir.

Madde 39: 45.36.37.ve 38. maddelerinahkamı bütün güvertesi
ve lO'dan fazla tayfası olmayan ve şu şartlardan birini taşıyangemÜere
uygulanmaz: o.

1- Karasularında sadece balık avlamak.

2- Mahalli hükümetin muhtelif limanları arasında sahilden 5 mü-
. den fazla açılmaksızın seyrisefer yapmak.

Bu gemiler icabına göre, mahalli hükümet veya konsolos tarafın-
dan bir özel ruhsat alacaklardır. Numunesi bu l! mumi Senede ilişik olup,
ilgili dairelere tebliğ edilecek olan bu ruhsatname 40.maddedeki şartlar
dahilinde olarak her sene yenilenebilir, veya iptalolunabilir.



62 GÜLNİHAL BOZKURT

Madde 40: Taraf devletlerden birinin sancağını çekmeye yetkili
olan veya 39.maddedeki ruhsatnameyi almış olan bir geminin kaptan
ve donatanı veya sahibinin köle ticaretini icra veya bu ticarete aracılık
ettiği anlaşılırsa, ruhsat ve izin derhal red veya iptal edilecektir. Bun-
dan başka 3.faslın 2.fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, taraf
devletlerin kendi kanunlarİna tabi tutulacak cezalandırılırlar.

.
Madde 41: Taraf devletler, aşağıda belirtilen belgelerin örneklerini

Umumi Büro'ya vermelidirler:

1- Sancak taşıma ruhsatnamesi,

2- Tayfa Cetveli,

3- Zenci yolcularınmanifestosu,

Özellikleri her ülkedeki kanunlara göre düzenlonebilecek olan bu,
evraklar Avrupa' lisanlarından biri ile yazılı aşağıdaki bilgileri ihtiva
edecektir:

Sancak çekmeye dair;

1- Geminin ismi, istiab miktarı ve teçhizat ve asli eb'adı.

2- Kayıt numarası, ve ,bağlıolduğu limanı belirten harf,

3- Ruhsatnamenin alınış tarihi ve bunu veren memurun sıfatı.
\

Tayfa Cetveline Dair;

1- Gemi ile kapt~n ve donatan veya sahipleıinin adları,

2- Geminin istiab miktarı.

3- Geminin kayıt numarası, mensup olduğu limiının adı ve gide-
ceği yer.

ve 2.5. maddede belirtilen bilgiler.

Zenci yolcuların manifestosuna dair;

Bunları nakleden geminin ismiyle 36. maddede belirtilen, yol-
cuların layıkıyla hüviyetlerinin belirlenmesine ınahsus malumat.

Bu devletler, sancaklarının taşınması h~kkında yetki verince, bu
yetkiyi havi evrakın tasdildi suretlerini ve bu .yetki kaldırılmışsa, bu bil-
ginin kendi konsolosları veya mahalli hükümet tarafından mümkün
olduğu kadar çabuk olarak Umumi Büro'ya ulaştırılması için gerekli
tedbirleri alacaklardır. .
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Bu madde yalnız yerli gemileremahsus evrakı kapsar.-

Şüpheli görülen gemilerin tevkifi:

Madde 42: Taraf devletlc:rdeıı birine ait savaş gemilerinin süva-
rileıi istiah miktarı 500 tonilatodan az olan ve adı geçen bölgede rast-
lanan hir geminin köle ticareti yaptığından veya izinsiz sancak taşıdı-
ğından şüphelenirlerse, geminin ev_rakını inceleyebilirler. Bu madde,
kara sularında yargılama hakkında bir değişiklik getirmez.

Madde 4,3: Gemi evrakının incelenmesi için resmi clbiseli bir Bah-., ,
riye Suhayı bir sandalla şüpheli gemiye gidehilir. Ancak önceden ses-
lenilcrek hu niyet gemiye bildirilecektir ..

Teklif edilen gemiye gönderilen subay, gerekli sukunet ve nezaketle
harekete mecburdur.

Madde 44: Gemi evrakının tetkiki, aşağıdaki yazılı evrakın
muayenesinden ibaret olacaktır:

1- Yerli gemiler için .ıL.maddede yazılı evrak.

2- Diğer gemiler için yürürlükteki anlaşmalarda belirtilen evrak.

Gemi evrakının incelenmesi, ancak, aşağıdaki maddede yazılı du-
rum ve şartlar altında tayfa ve yolcuların yoklama olmalarını da ge-
rektirir.

Madde 45: Bir gemının mauyenesi veya yükünün tetkiki yalnız
22.maddede yazılı helirli anlaşmaları akdeden veya edecek olan dev-
letlerden birinin sancağını taşıyarak seyrede~ gemiler hakkında ve
anlaşmanın şartlarına uygun olarak uygulanabilir.

Madde 46: Suhay, tevkif edilen geıniden çıkmadan evvel, mensup
olduğu ülkenin usul ve lisanıyla, olayı belirten bir mazbata tanzim eder,
imzalar, tarih koyar. Tevkif edilen geıninin kaptanıyla şahitler lüzuıİı
görecekleri açıklamaları mazbataya ilave etme hakkına sahip olacak-
lardır.

Madde 47: Yahancı sancaklı birgemiyi tevkif eden bir harp gemi-
sinin süvarisi, her halde, hareketinin sebeplerini belirten bir rapor tan-
zim ederek hükümetine ulaştırmaya mecburdur.

Madde 48: Belirtilen layihanın bir özetiyle tevkif edilen. gemiye
göndeıilen subay tarafından tanzim edilen mazbatanın bir sureti, müm-
kün olduğu kadar .çabuk olarak Umumi Büro'ya gönderilecek ve bu
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daire, tevkif edilengeminin bayrağını taşıdığı ülkenin en 'yakın' kon-
solosuna veya mahalli hükümetine bu evrakı tebliğ edecektir.

\ '

Madde 49: Karakol gemisinin süvarisi, tevkif edilen gemide köle
ticareti yapıldığına veya gemi kaptanımn veya donatanın izinsiz olarak
sancaktaşıdığını ve hile, irtikap veya köleticaretine iştirak ettiğine
dair delillerin yeterli olduğuna kanaat getirirse, bu gemiyi sancağını
taşıdığı d~vletin o .bölgede memur bulunan en yakın limanına götüre-
cektir.

Taraf devletlerden her biri bu halde bölge dahilinde yetkili olacak
konsoloslarla mahalli hükümeti veya memuru tayin ile Umu,mi Büro'ya
biMirıneyi taahhüt edcr. Şüpheli gemi, mensup olduğu devletinbir kara-
kol gemisi onu teslim alınayı kabul ederse, ona dahi teslimedilebilir.

Zabtolunan geminin ~oruşturması ve yargılanması.

Madde 50: Önceki maddelerde gösterildiği gibi, bir gemiyi tevkif
eden hükümet, kendi milletininkanun 've nizamlarını tatbik ederek,
yabancı karakol gemi subaylarından birinin huzurunda soruşturma
yapacaktır.

Madde 51: Soruşturmada gemının ızınsiz sancak taşıdığı anlaşı-
lırsa, tevkif olunan gemi, tevkif cdenin emrinde kalır.

Madde 52: Bir gemide satılmak üzere köle bulunduğu veya köle
ticaretine dair işlemler yapılmaya kalkışıldığı sabit olun:a, gemi, hamu-
lesi ilc birlikte soruşturmayı yapan hükümetin muhafazasmda kalır.
Kaptan ile tayfası, 54. ve 56. maddede gösterilen mahkemelere havale
eder ve köleler serbest bırakılır.

Bu' madded.eyazılı durumd.a azatlanmış köleler hakkında taraf
devletler arasmda akdedilmiş veya akdedilecek özel anlaşmalara uygun
olarak hareket edilir. Bu gibi anlaşmaral' yoksa, köleler mümkünse asli
ülkelerine iade edilmek. üzere mahalli hükümete teslim edilebilirler. \
Aksi takdirde, mahalli hükümet, bu kölelerin iaşesini ve arzu ettikleri
takdirde, ülkede yerleşmderini mümkün mertebe sağlar.

Madde, 53: Geriıinin haksız ola;ak tevkif edildiği soruşturma so-
nucu ortaya çıkarsa, yolundan alıkonulmuş bu geminin uğradığı zarar
ve hasar nisbetinde tazminat talep ve almaya. hakkı vardır. Tazminat
ıJliktarı, soruşturmayı yapap. hükümet tarafmdan tesbit edilir.
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Madde 54: Bir gemiyi" zabteden vapurun subayı k~ndi huzurunda.
yapılan. tahkikatın sonucunu kabul etmediği takdirde, durum tevkif
edilen geminin .sancağını 'taşıdığı devletin ılıahkemelerine havale edi-
'lecektiı. Bu kuraıda istisna olmayacaktır. Şu kadar ki, ihtilaf 53. mad-
dede yazılı tazmiDatm mik'tarında ise, bu tazmİnatın miktarı aşağıdaki
.maddede gösterildiği üzere, hakem aracılığıyla tayin olunacaktır.

Madde 55,: Gemiyi tutuldayan vapurun subayı ile soruşturma ya-
pan hükümet 48 saat içinde bireT hakem ve bu iki hakem de 24 saat
içinde bir hakem seçecekleTdir. Bu üç hakem mümkün olduğu kadar
taraf devletlerin sefaret memurlarıyla konsolosları veya adliye memur-
ları arasından seçilmelidiT. Ücretle taTaf devletler hizmetinde çalışan
yerliler asla hakem tayin edilemezler. Hiiküm çoğunlukla verilir ve ke-
sin sayılmalıdır. Hakem heyeti belirtilen süre içinde kurulamazsa taz-
mimı.t; faiz, hasar ve zarar hakkında 2. fıkranın 58.~addesi hükümle.
,rine uygun şekilde hareket edilecektir.

Madde 56: Davalar itham edilen gemilerin bayrağını taşıdıkları
ülkelerin mahkemelerine havale edilecektir. Ancak konsoloslar, veyu
itham edilenlerin rriensup oldukları hükümetin bu bölgeye tayin edil-
miş olan diğer memurları, mahkeme makamı olarak hiiküm vermeye
yetkili kılınabilirler.

Madde 57: 3.bölümün hükümlerine aykırı hareket edenlerin yar-
gılanması, taraf devletle're tabi ülkede geçerli olan kanunların izin ver-
diği ölçüde uyg~lanaeaktır.

Madde 58: Tevkif edilen gemininasla köle ticaıeti yapmadığı hak-
kında milli mahkeme veya 6L.maddede yazılı memurlar tarafından ve.
rilen ilam derhal icra olunacak ve şüpheli gemi yoluna devam etmesi
için serbest bırakılacaktır. Bu halde, meşru hir sebep olmaksızın şüphe
edilen geminin kaptaııı veya donatanı zarar ve ziyan talep etmek hakkı-
nı haiz olacak ve bu zarar vc ~iyanın mıktarı doğrudan doğı'uya ko-
nuyla ilgili hükümetler arasında ittifalda veya hakem vasıtasıyla tayin
'edilip, geminin haksız olarak tevkif edildiğini içeren ilam tarihinden iti-
haren 6 ay içinde verilecektir,.

Madde 59: Mahkumiyet halinde, tevkif edilmiş olan gtmi, onu tevkif
"edenin yaral'ına olarak mhsadere edilecek ve kaptanı, tayfası ve suçları
sabit olan diğer şahıslar işledikleri cinayet veya diğer suçların ağırlığına
göre ve 5.maddeye göre cezalandırılacaklardır.
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Madde 60: SO.maddeden S9.maddeye kadax olan maddelerin hü-
kümlexi köle ticaxetine dair davaları göxmek üzexe mevcut olan veya
ilerde kurulacak olan özel mahkemelexin selahiyetini ve 'nmhakerne
usulünü asla etkilemez.

Madde 61: Tamf devletler, adı geçen bölgeCle seyreden savaş ge-
milexinin süvarilerine üçüncü bölümün hükümlerini uygularken, vex-
dikleri talimatın birbidexine tebliğini taahhüd ederleL

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kanunları köle satışına müsait ölan ülkelere köle izarnı.

Madde 62: Kanunları kölelel'İn satışına ınüsait olan ve bundan
dolayı Afxika içinde veya haxicindeki topmklarına yerel memiırların
di~katine (tekayyüdat) rağmen Afrika'lı,köle gönderilmekte olan taraf
devletler kölelexİn ithal, transit geçiş amacıyla, nakil ve ihraçları tica-
retini menetmeyi taahhüd ededeL Kölelerin ithal, ihraç edildiklexi ve
geçtikleri tüm noktalaxda, taxaf devletlerce mümkün olan en etkili ve
şiddetli dikkat göstexilexek de'ııetim yapıll:!caktıx.

Madde 63: Eski maddelex hükmünü uygularken tevkif edilen kö-
leler, bunları yakalayıp ah koyan, tutuklayan memurlarca miimkünse
asıl ülkelerine iade edileceklerdir. Her halde kölelexe bu memurlarca
ıtıknameler azat kağıtları13 verilerek, bu memurlar onların geçim ve ih-
tiyaçlarını- k~rşılaınak için gexekli himaye ve dayanışmayı gösterecek-
lerdiL '

Madde 64: 62.maddede yazılı devletlerden birinin sınırlaxına ge-
len kaçak köleler hür sayılarak yerel memurlardan ıtıkname talep etme
hakkını haiz olacaktır. ' '

M~dde 6S: 63. ve 64. maddelerde belirtilen köleler hakkında ya-
pılan satış, el değiştirme ve bunun gibi işlemler hcl' ne şart altında QIUl-
sa olsun yok hükmündedirIer.

Madde 66: 62. maddede sayılan devletlerden birinin bayrağını
taşıyan yerli gemilerin köle ticareti yaptıklarına dair bazı belirtiler mev-
cut ise, uğradıkla:rı lima~ların mahalli memudarı bu gemilerin liman-
lara giriş ve çıkışlarında tayfa ve yolcıılarını muayene ve 'teftiş e~ecek

13 Itk. YC ıtıknanıclcr'hakkıııda _gcnişbilgi için bkz. Giilı,ihiU Bozkurt, adı gcçcn tcz
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ve gemilerde. zenci köle bulunursa gemi ve suçlular aleyhine dava açı-
lacaktır. Bu memurlar aracılığıyla gemideki kölelere ıtıknameler. veri-
lecektir.

Madde 67: Afi:ikalı köleleri ithal, nakil ve bunların ticaretiyle uğ-
raşanlara ve hunların ortak ve yardımcılarına S.maddede yazılı cezalar
verilecektir.

Madde 68: Taraf devlet;ler zenci köle ticaretının men 'ine dair Os-
manlı Padişahının 16/4 kanunuevvel sene 1889 fi 22 rebiülfthir sene
1307 tarihinde14 tasdik buyurulan kanunnamenin haiz olduğu önemi
takdir ettikleri gibi, Osmanlı sahanat memurlarının Irak kıtasının batı
sahilinde ve bu sahili Asyadaki topraklara bağlayan yollar uzcrinde
denetim yapılacağından emimİirler.

Madde 69: İran Şahı kara' sularında, Basra ve Umman KörfezIeri-
nin kendi hakimiyetindeki sahilleri ile iç kısımlarda kölenakli için kul-
lanılan yollar üzerinde denetim yapılmasına izin verir. Bunun için me-
mıulara gerekli yetki verilecektir.

Madde 70: Zengibar kralı Afrikalı köle tacirlerinin karada ve de-
nizde işledikleri cinayet ve diğer suçların engellenmesi ve cezalandırıl-
ması hususunda en etkili dayanışmayı sağlayacaktır. Bu maksatla Zen-
gihar'da kurul~cak mahkemeler S.maddede yazılı cezaları tamamıyle
tatbik. ve infaz edeceklerdir. Bu Umumi Sened hukumlerince ve Zengi-
bar kıralının bu konuda çıkardığı kararnameler mucibince azatlanan
kölelerin himayelerini lftyıkıyla sağlamak için, Zengibar'da ılıkname
vermek uzerc özel bir .kalem kurulacaktır.

Madde 7l: Taraf devletlerin politika memurlanyla Bahriye Su-
bayları her nerede. köle ticareti yapılırsa, bunu engellemek için mahalli
hukumetin mevcut kuralları dahilinde hareket edeceklerdir. Mumailey-
him zenci ticaretinin icrasından dolayı açılacak davada hazır bulunma
hakkını haiz' olacaklar ise de, duruşmadaki muzakerelere katılamaz-
laT.

Madde 72: Afrikalı kölelerin göndt}rilecekleri ulkelerin memur-
lan, 18.maddede belirlenen. amaç için ıtıknameler vermeye mahsus ka-
lemler veya bunların yerine geçecek muessesderi kuracaklardır.

14 22 Rebiulfıhır 1307, 4.kanunuevvel 1305 'taribİi "Zenci Köle Tiearetiııin Yasaklanması
Hakkında Kanıın". (Bu Kanunun tam metnine adı geçen. kongre teb~iğimizde yer verileeek-
tir).

•
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Madde 73: Taraf devletler, köle ticaretini engellemek için tüm
faydalı bilgilerin birbirlerine tebliğini taahhüt ederler. Bu hükümetler,
el konulup azat edilen kölelere dair istatistiki bilgi ve köle ticaretini
men için alınan kanuni ve idari tedhirleıi içeren evrakı birbirlerine
göndcn:eeklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

UMUMİ SENED'İN UYGULANMASıNı TEMİN. İçİN
, KURUMLAR.

Birinci Fikra - Uluslararası Denizcilik Bürosu:

Madde 74: 27. maddehükümlerince Zengibar'da Uluslararası
bir büro kurulmuştur. Taraf ,devletlerden herbiri bu büroda bir memur
bulundurabilecektİ.r.

Madde 75: Üç devlet tarafından memurların tayini ile adı geçen
büro kurulmuş olacaktır. Bu büronun vazifelerini yerine getirmesi ko-
uusunda bir nizaınname kaleme alınacaktır. Bu nİzamname. derhal bu
büro'da memur bulundurmak istediğini bildiren taraf devlet.lerin tas-
. dikine sunulacak ve bu devletler hemen. cevap verecektir.

Madde 76: Bu büronun masrafları ilgili devletlere c eşit miktar-
larda paylaşılarak. karşılanacaktır.

Madde 77: Zengibar bürosu civar denizIerde köle ticaretının en-
gellenmesi konusunda tüm evrakı ve bilgileri toplamakla görevlidir.
Bunun için taraf devletJer evvelii 41. maddede belirtilen evrakı ve 48.
maddede yazılı raporların özeti ile zabıtların euretİni ve 49.maddeye
göre el konan gemiler hakkındaki işlemleri icra yetkisi olan mahalli
ı;uemurlar veya konsoloshane memurları. ve özel memurların listesini,
58.madde hükmüııce verilen hüküm ve kararların suretini, o bölgide
köle ticaretiyle .uğraştığı bilinen şahısları belirleyen her türlü belge ve
bilgiyi en kısa zaınanda bu büroya vermeyi taahlıüd ederler.

Madde 78: Bu büronun arşivi, taraf devletlerin 21.maddede belir-
lenen bölge dahilinde harekete mezun deniz subaylarıyla, mahalli me-
murlara veya adliyeye ve hükümetlerince o bölgeye tayin edilen memur
ve konsoloslara daima açıktır.' Bu büroda, belgeleri tetkike yetkili subay
ve ıneıilUrlara dogu dillerinden biriyle yazılmış evrakı Avrupa dillerin-
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den birine tercüme etmek ve 48.maddedeki tehligatı yapmak zorun-
dadır.

Madde 79: İlgili devletler arasında evvelce varılacak bir anlaşma
gereğince Zengihar'daki merkez daireyle ilişkide bulunacak ikinci derc-
cede bir .takım daireler çeşitli bölgelerde kurulabilecektir.' Bu daireler
taraf devletlerin memurlarından teşekkül edecek ve 7S. 76. ve 78. mad-
deler hükümlerincc kurulacaktır.

77. maddede yazılıevrak ve bilgiler hangi bölgelere ilişkinse, buradaki
mahalll memur ve konsoloshane mcmurlarına doğrudan yollanacak
ve Zengibar _dairesine de tebliğ edilecektir.

. i

Madde 80: Zengibar uluslararası büro'su her sencnin ilk iki ayı
zarfıııda kendi işlemleri ve ikinci derecedeki büroların işlemleri hakkın- .
da bir rapor düzenleyecektir.'

İkinci Fıkra: Köle Ticaretine Dair Evrak ve Bilgilerin Devletlera-
rasında Teati Şekli:

Madde 81: Devletler idareye dair olan veya bu Umumi Senedin
hükümlerini uygulamak için düzenlenen kanun ve nizamnameleıin me-
tinlerini zenci köle ticaretine ve ele geçirilip azatlanan kölelere, silah,
mühimmat ve içki ticaretine dair ınahımatı en kısa sürede birbirlerine
ileteceklerdir.

Madete 82: Bu evrak ve bilgileı Brükseldeki Dı~~işleriBakanlığına
bağlı bir özel kalem aracılığıyla teati olunacaktır.

Madde 83: Zengibardaki uluı:ılararası büro, her yıl 80. maddedeki
raporla, 79. madde gereğince kurulacak ikinci derece daireleI'in işlemleri
ha.kkındaki raporu Brüksel'deki bu özel kaleme göndereeektir.

Madde 84: Belge ve bilgiler periyodik olarak yayınlarak taraf
devletlere tebliğ edilecektir. Her yıl 81. ve 83. maddelerde yazılı olup'
kanun ve idareye -ve istatistiklere dair evrakin bir "'fihristi yayınlana-
caktır.

Madde 85: Büro, yazışma, tercüme ve baskı masrafları, ilgili dev-
letlerce eşit miktarlarda karşıl~macak ve Brüksel'deki. Dışişleri Ba-
kanlığı aracılığıyla tahsil edilecektir.
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Üçüncü Fıkra: Serbest Bırakılan Kölelerı:n Korunması,

Madde 86: Tai-af devletler, azatlanan köleleri kendi toprakların-
da koruma görevini onayladıklarından, 21. Ill,addede belirtilcn bölge
limanları ile ül~elerin hangi mahallerinde Afrikalı köleler taşınıyor, ele
geçiriliyorlarsa, o bölgelerde-eğer yoksa- kendilerince yeterli görülecek
miktarda daire ve kurum teşkilini taahhüt ederler. Bu kurumlar 18.
52.63.ve 66.maddeler hükümlerıne ıiygun olarak köleleri azat ve hima-
yeye bilhassa memur olacaklardır.'

Madde 87: Köleleri azatlamaya -memur daireler veya memurlar
azatnamelel'i (ıtıkname) vereceklcl' ve kaydcdeceklerdir. Köle ticareti
veya kanun dışı cl koyma ihbar edilirse veya bizzat kölel~r başvurursa,
bu daireler ve memurlar bu kölelerin azatlanmasını ve suçluların. tev-
kifini sağlamak için ınümkün olan süratte hareket edeceklerdi". Köle
bir suçla itham ediliyorsa, ıtıknamelel'in verilmesi asla geciktirilmeye-
cek, suç hakkındaki soruştıuma ve yargılama diğer taraftan devam'
ettirilecektir.

Madde 88: Taraf devletler kendi topraklarında (müstemlekelerin-
de) kadınlar için darülaceze ve azatlanan çocuklar için darütterbiye
kurulmasını sağlayacaklardır.

Madde 89: Azatlanan köleler hürriyetlerini kullanabilme konusun:
da bu dairelere her zaman başvurabileceklerdir. Aza~lanan bir kölenin
elinden ıtıknamesini almak veya köleyi hürriyetinden mahrum etmek
için hcl' kim hile veya cebir, şiddet kullanırsa köle taciri sayılacaktır.

ALTıNCı BÖLÜM

İçki ticareti hakkında tedbirler 90-95. maddeler yukarda adı ge-
çen bölgelere içki girişini önlemek için taraf devletlerin alacakları ön-
lemlerden bahsetmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
•

Nihai Hükü~ıeı;

Madde 96: Bu Umumi Senet, bundan önce taraf devletler arasın-
da imzalanmış anlaşmaların bu Senede aykırı hükümlerini fesih ve ilga
eder. '
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Madde 97: 14..23. ve 92. maddelerde yazılı hükümler ve şartlara
halel gelmcksizin taraf devletler hu Umumi Scncttc ilerdetecrühe so-
nucu gerekccek faydalı değişiklikleri oybirliğiyle yapma hakkını ko-
rurlar.

Madde 98: Bu Umumi Senedi imzalamayan devletlcr huna katıla-
hileceklerdir. Taraf devlctler huna muvafakat ctmeden önce hazı şart-
ların yerine getirilmesini isteyehilirler. Hiç hir şart konmazsa, hu Umumi
Senede katılanlar Senedin tüm hükümlerini kahul vc uygulamayı taah-
hüt ederler, tanıdığı haklardan yararlanırlar.

Dcvletler, hu Senedin icrası için aralarında görüşeceklerdir: Bu umu-
nu Senede katılma konusu ayrı hir sen~tle icra olunacak ve keyfiyct
diplomasi yoluyla taraf devletler ve Umumi Senede katılan devlctlere
tehliğ edilecekti(.

Madde 99: Umumi Scned İnümkün olan en kısa zamanda onay-
lanacak ve hu süre hiç bir halde'hir yılı aşmayacaktıl'. Her devlet kendi,
tasdiknamesini Belçika Kırallığına hildiı'ecek ve hu husus Krallık tara.
fmdan Sened'de imzası olan diğer devletlere duyurulacaktır. Bütün
devletlerin tasdiknameleri ibraz olunur olunmaz veya bu Sened'in imza
tarihinden itiharcn en fazla hir yıl sonra tasdikn,ııııelerin tevdiini içe-
ren hir mazhata düzenlenecek ve hu mazhata Umumi Sened'in imzala-
'mış tüm devletlcrin delegcleri tarafından imza edilecektir. Bu mazhata-
nın hirer sureti ilgili tüm devletlere ulaştırılacaktır .15

Madde 100: Yukardaki maddede helirtilen tasdiknamelerin tcsll-
ınini içeren mazhatanın düzenlenme tarihinden itiharen .bu Umumi Se-
ned yürürlüğe girecektir.

Tüm hükümetlerin delegcleri hu Umumi Sened'i imza edip mühür-
lemişlerdir.

Bu Umumi Sened 1890 Senesi.Temmuzunun ikinci günÜBrüksel'de
düzenlenıniştir. "

Bu mctinde, kölelerin csas kaynağını teşkil eden Afrikada, köle
avcıları tarafından yakalanarak kara ve deniz yollarıyla haşka ülke'.
leregönderilen Afrikalı zencilerin scvkini engellemc amacı açıkça gö-
rülmektcdir. Taraf devletler, Zengibar'da hir merkez Büro ve Afrika'
,---------

15 Nitekim "Kfjlelik Aleyht.arı Briiksel Konferansının 'Genel Sened'nin 99. (01Iay) mad.
desinin uygulanmasına ilişkin Prot.okol," Almanya, Avusturya-Macarist.an, Belçika, Danimar.
ka, İspanya, Kongo, A.B.D., Büyük Britanya, İtalya, Hollanda, İran, Rusya, İsveç ve Nor.
veç, Osmanlı Devlet.i ve Zanzibar arasında 2 Temmuz lR91 (26 Zilkade BOBl'de iinzalanınış-
t.ır. Bkz. Noradounghian, a.g.e. (lB7R-1902) sh.SOO.
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nın çeşitli bölgelerinde kurulacak diğer yardımcı hürolmın hu hölgeleri
hem geliştirmek, hem de denetlemek ve kontrol altında bulundurmak
höylece yerel halkın köleleştirilerek başka ülkelere sevkini önlemek
istemişlerdir. Anlaşmada silah ticaretinin lusıtlanmasınm ve içki itha-
linin engellenmesininAfrika halkını kölelikten korumakta yardımcı
olacağı da önemle helirtilmiştü.

Taraf devletler, köle avcıları ve tacirlerine, köle taşıyan gemi ve
gemi personeline uygulanmak üzere kararnameler hazırlamaya karar
vermişlerdif".

Bölgedeki kervan ve gemileri çok sıkı hir şekilde denetlemek için,
yeni kurulan hürolara V') taraf devletlerin konsoloslanna, ve delegeleı'i-
ne, savaş gemilerinin kumandanlarına çok geniş yetkiler tanınmıştır.
Bn kontroller sırasında ele geçirilen veyabu' devletlerden hirinin savaş
gemisine sığınan Afrikahlar serhest hırakılacak, suçlular da yargılan-
mak üzere en yakın yetkili mahkemeye sevkedilecelderdir..

Bu hölgedc hangi gemilerin, nasıl hir izinle seyredehilecekleri, hay-
rak taşİma izinleri, tayfa ve yolcuların denetlenmeleri de hu Uniumi
Sened'de hükme hağlanmıştır.

Kervan ya da gemilerde, haşka ülkelere köle olarak gönderilmek
üzereyken ele geçirilen Afrikahların mü~künse. ülkelerine geri gönde-
rilecekleri, aksi halde geçimlerini ve çocukların eğitimlerini sağlamak
ödevinin taraf devletlere düşeceği de hu Sened'de helirtilmiştir.

Brüksel Umumi Sened'inin en ilginç hölümü, halen kölelik kuru-
munu -muhafaza eden ülkererden hahs~den 4. Bölüm'düı:. Bu hölüm-
de, özellikle hu devletlerin, kendi ülkelerinden Afrikah zencilerin çıkar-
tılmaları ve ülke için'de nakilleri konusunda çok dikkatli olmaları ve
daha önceki maddeler gereği, bu ülkelere sokulan kölelerin serhest hı-
rakılarak geri gönderilmeleri veya hu mümkün değilse, korunmaları ve
iaşelerinin temini istenmiştir. Bu hiilüm'de yer alan 68.maddcde ise,
Osmanh Devletinin 1889'da zenei köle ticaretini yasaklamak amacıyhı
çıkardığı fermanı büyük hir dikkatle uyguladığı da helirtilmiştir. Aynı
şekilde İran Şahı ve Zangihar Sultanı'nın hu konuda aldıkları önlem .•..
lere de yer verilmiştir.

Bu Sened'in 34..maddesi, Osmanlı Devletinin hükümranlık hakları
ile ilgili görüldüğünden, Osmanlı delegesi Karateodori Efendi'nin pro-
tokole imza koyması için, 15 Zilkade 1307, 20 Haziran 1306 tarihli bir
mazhata düzenlenmiştir.l6 Bu mazhata ile anlaşma imzalanmadan ön-
ce hazı maddelerin tashihi istenmiştir:

16 Bu mazbatamn tam metni makalenin sonunda 2. No.lu ek olarlık verilmiştir.
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Örneğin Sened'in 34'.maddesinde gemilerin ve yelkenleı'in üzerine
latin harfleri ile ait oldukları liman aQ.llllllve diğer kararlaştıfılan hu-
suslarm yazılması gerektiğibelirtilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti, Sened'
de helirlenenbölgede Basra Körfezi ve Beni Ahmer'in de bulunduğunu,
bu bölgelerdekideniz taş1ll1acılığmda devletin resmı dili dışmda harf.
ler. kullanılmasmm devletin i:ıağı~sızlık ve hakimiyetine ters düşeceği
gerekıcesi ile,hu maddeye, Osmanlı gemileriIlde Osmanlı harflerinin kul.
lanılacağı şeklinde ihtiraıd kayıt konulmasını delegesinden istemiştir.

, Osmanlı devleti ayrıca, diğer devletlerin' köle ticaretini engelle-
me bahanesiyle donanmalarmı kendi hakimiyet hölgesine sokmaları
ihtimali yüzünden, bu Sened'in gereken dikkatle uygulauarak,böyle
hir dış ,müdahaleye imkaıi verilmemesini istemektedir.

Böylece helki de 1880 tarihli anlaşmanın uygulamada yarııttığı
sorun veya aksamalar. önlenmek istenmiş"tir.

Bu mazhatada ayrıca, köle ticaretinin yasaklandığı hölgelere gön~
derilecek misyonerlerin Afrika'daki Müslümanları dinı açıdan etkile-
memeleri için, o bölgelere vaizlcr gönderilmesi, Müslümanlar için, Hh'is-
tiyaplardan ayrı dariilaceze ve ?arütterbiyeler kurul~ası öngörülmüş-
tür.

~öylece Osmanlı Devleti, ikinci kez, hir uluslararası anlaşma ilc
köle ticaretine karşı tavır alan ülkeler arasına girmiştir. Osmanlı Dev- ~
leti taraf olduğu her iki anlaşmanın da hükümlerine yerine getİl'mek için

• çeşitli önlemler almıştı!". Böylece ülke İI;inde mevcut kölelerin sayısı
hızla azalırken temel kölelik kaynağ;ı da kurui:ulmuştur.

EKI

ABDÜLMECİT'İN KÖLE TİCARETİNİ YASAKLAYAN 1273 (1857)
TARİHLİ FERMANı .

-"Mısır Valisi olan ve Mecidiye ve İmtiyat nişanlarmın birinci rüt-
helerini haiz ve hamilolan Mehmet Said Paşa'ya hüküm:

Zenei esider ticaretinin yasaklanması hakkmda yüce saltanatm almış
olduğu emire Osmanlı Devletinin bazı mahalleı'inde uyulnüımakta, halbu-
ki bu zenci köleler memleketlerinden çıkarılıp sahilleı'e getirilinceye ka~a!,
pek çok zahmet ve meşakat çektiklerinden çoğu telef olmakta, kalanın da
sıcak iklimden soğuk iklime birdenbire getirilmeleri sebebiyle göğüs hasta-
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lıklan ve diğer hastalıklara Yı!kalanarak genç yaşta öldükleri, ayrıca
kederli halleri de insanların taham.mül edemiyeceği dencede olduğun-
dan, bu ticaretin devamlı olarak ve tamamen yasaklanması gerekip,
bu fermanın elinize geçtiği andan itibaren hiç bir yere zenci köle gön-
derilmemesi ve gerek eyaletin içinde bulunan, gerek Afrika'nın içerile-.:i-
ne dağılmış bulunan esircilere dahi derhal bu durum ilan edilerek, fakat
çok uzak mahalde olanlar için 8 haftalık mehil tayin olunup, hu süre-
den sonra yine zenci köle getirilirse, onların artık eyaletin iç;nde dahi
satılmalarına izin verilmeyip, derhal getiren esirciler zorlanarak azat
ettirilmeleri ve azatlanmış esirlerin tekrar ülkelerine iadeleri hayatlarını
tekrar t~hlikeye sokmak demek ol~cağından, münasip yer ve evlere yer-
leştirilip beslenmelerinin temini ve köle getiren esircilerin ellerinden
kölelerinin alınması bir çeşit ceza ise de, tekerrürü halinde derece derece
cezayı artırmak gerekeceğinden bu gibilerin ilk seferde bir yıl hapis
cezasına çarptırılmalau ve aynı şahıs tekrar böyle hir harekette hulu-
nursa her defasında hapis süresine bir yıl eklenmesi ve Akdeniz'de hu-
lunan sahil ve adalarda dahi bu usule riayet olunarak, her yerde hangi
bölgelere. esir getirilirse başka bölgelere dağıtılmadan, esireiler zorlana-
rak bu kölelerin azat ettirilip müsait mahalleJ'e ve evlere yerleştirilip,
geçimlerinin sağlanması ve bu yasağın Akdeniz'de yayılmasına 6 haftalık
müddet yeterli olup, bu müddetin bitiminden sonra zenci kölelerle li-
man ve iskeleiere gelen tüccar gemileri devlet adına zaptedilecek ve
kaptanı da hapsedilerek durum İstanbul'a bildirilecektir.

Getirilen köleler ise azatlanıp müsait bölgelere yerleştirilerek ge- IJ
çimleri temin edilecek, Akdeniz'de dolaşacak gemiler bu durumu sü-
rekli kontrol. edecekler, belirtilen sürenin sonunda zenci köle taşıyan
gemilere elkoyarak İstanbul'a yollayacaklardır. Bunun için gemi ku-
mandanlarına talimat yollanacaktır. Ancak kölelerin zorlaazatlanması
yalnız esircilerin bundan sonra getirecekleri esirler hakkında olup, ev-
velden beri ellerinde esir tutanlar istedikleri kadar onları köle olarak
kullanabileceklerdir. Ancak bunların açık arttırma ile alınıp satıımaları
yasaktır. Bu yasağın hak'ta da uygulanması gereklidir. Basra Körfezi
için üç aylık mehil konmuştur. Bu sürenin sonunda zenci kö~e taşıyan
gemileri tesbit ve zaptetmek üzere Basra Körfezinden denetleyici gemiler
çıkarııması için Trablusgarp ve B~ğdat Valilerine emir yollanacaktır.
Cezayir ve Akdeniz sahillerindeki memurlara da gerekli husmlar bildi-
rilecektir.

Bu süreler sonunda emidere uyulmazsa, esireiler ve köleler hak-
kında' uygulanacak usulleıin tatbiki için Meclis tarafından bir yazı



KÖLE TİCARETiNİN SONA ERDİRİLMESi 75

hazırlanmış ve tarafıma aı'z edildikten sonra iznim üzerine bu fermanın
yerine getirilmesi emredilmiştir.

Ve ... sen ki vezirimsin, fermanım eline geldiğinde keyfiyet ila~
olunarak ilan tarihinden itibaren idaren altında bulunan bölgelerden
hiç bir yere zenci köleler s~lıverilmemeli ve bu yasak Mısır'da tamam~n
uygulanmalıdır.

(Düstur, LTertip, C.IV, s.368, 370).

EK 2

MEN'İ ESARET HAKKINDA KALEME ALINAN SENEDİ UMU.
MİNİN HÜKÜMETİ SENİYE MURAHHASI TARAFINDAN İM-

ZASI HAKKINDA MAZBATA

Afrika üserası ticaretinin men'i ve mesailini müzakerf~ ıçın Brük-
serde içitma etmiş olan konferansda kaleme alınıp saltanatı seniye
mmahhası canibinden irsal ve icra kılınan tebligat üzerine tadililtı lil-
zime icra ettirilmiş olan senedi umumininmurahhası niüşarünileyh
tarafından imzası istizanına dair meclisi acizanemjzden kaleme alınan
mazbata manzuru illi buyurularak mezkur senedi umuminin -otuz
dördüncü maddesinde sefinelere ve yelkenleri üzerine liliin hurufatı ilc
mensup olduğu liman isminin vesaiı hususatı mukarrerenin yazılması
iktiza edeceği muharrer olup meni esar<ıt için hahren talıdit edilen mm~
tıkada Basra körfezi ve Bahı:i Ahmer dahi dahilolması cihetile lıavalü
mezkure bu şartla mukayyet olmak ıazım geliyor ise, oralardaki yerli
sefainde devletin lisanı resmisinden gayri hurufat - istimali saltanatı
seniyenin hukuku istiklill ve hakimiyetine -münafi olacağından bunun
tashihi esbabının müzakeresile beraher altmış ikinci maddesinde üserayı
beytiyenin bir suretle idhal ve imran ve ihraç olundukları hilcümle nu-
kat üzerinde düveli akide tarafından nezaret ve dikkatı- müessire icrası
muharrer olmasına nazaran devletler meni ticareti esaret için her hangi
hir noktayı bahren nezaret altına almak bahanesile oraya donanma
sevkine kadar varmaları melhuz olduğundan, memaliki şahanenin her
noktasına meni esaret kanunnamei humayunu ahkilmının muhafaza-
sında takayyüd gösterilerek, düveli akidenin müdahalelerine zerre ka-
dar vesile verilmemesi ve bir de esir ticaretinin men olunacağı yerlere
gidecek olan m:isyonerlerin düveli akide tarafından himayeleri ve dü-
veli mumziye kendi müstemlekatlarında kadınlar için darülilceze ve
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azad olunan çocuklar için dahi darütterbiyeler tesisini teshil eyliye-
cekleri senedi umumide mukayyed bulunmuş olup, şarki Afrika ahali-
sinin kısmı küİlisi müslüm~n olmasına ve bu senet münderecatında sal-
tanat) seniyenin dahi menafiinin istizman edeceği hususattan, istifade
edebilmesi musanrah bulunmasına binaen Sudan v~ Borno' ahalisi-
nin salabeti diniyelerini muha,faza etmek ve bu sayede Afrika'nın sair
menialikindeki sckinei islamiyeyi dahi akaidi diniyece bir takım avru-
palı misyonerlerin iğfalatından kurtarniak için, oralara mÜnasib mahal-
lel'den vaizler gönderilip icab eden yerlerde islam namına clarülacizc ve
darütterbiyeler tesis edilmesi maddelerinin dahi başkaca mevkii tezek.
kül' ve mülahazaya vaz'ı ile, neticesinin de bu maznata arzı atebei ulya
kılınması muktezayi iradei seniyei cenabı padişahidcn olduğunu mübel-
liğ 12 zilkade 1307 tarihli tezkerei hususiye meyanei bendeganemizde
mütalaa edildi.

Vakıa sefaini Osmaniyeye Devletin lisanı resmisinin gayri huruf ile
işaret vaz'ı münasib olamıyacağı cihetle bu bapta isabcti efzayi sünuh
olan iradei scniyei cebani cihanbani mantuku münifi veçhilc sefaini
menhuseden Osmanlı gemilerinin isim ve hüviyetlerine dair vazoluna-
cak alamet ile hususatı sairei mukarrerede latin hurufatı yerine Osman-
lı huruf ve rakkamı istimalolunması daha münasib göründüğünden
buna dair bir kaydi ihtirazi' dermeyanile senedi umumiyi imza etmesi
içinmurahhası müşarünileyhe mezuniyet it ası ve meni esaret kanun-
mamei humayunu ahkamının muhafazasınca ilti~amı takayyüt olun-
ması zımmmda Bahriye ,Ne~aret~le sair icab eden mahallere tebligatı
müekkide icrasile beraber cümlei errırü, fermanı humayunu mülüka-
neden olduğu üze!e Afrika'daki sekenei islamiyenin muhafazai akaidi
diniyeleri için mahalll lazimeye vaizler irsali ve mevakii mukteziyede
islam namına darülacize ve darütterbiyeler tesisi şayanı itina mevadı
mühimmeden olması ile bu babda dahi aid olduğu, deva ile bil~uhabere
icabatı kararlaştırılarak ayrıca arz ve istizanı müttehiden bittezkkür
mazbatai maruzai me~kure takımıyle arz ve takdim 'kılındı ise de, 01-
babda ve katıbei ahvaldc enirü ferman hazreti veliyiliemir cfendiI)1izin-
dir.

Afrika üs{'ras~ ticaretinin men'i ve mesaIini müzakere iç;n Brük-
sel'de içtimaetmiş olan konferansta kaleme alınıp saltanah seniye mu-
rahhasıcanibinden irsal olunmUş olan senedi umuminin murahhas}
müşarün.ileyh tarafından imzası istizanına dair mazbatai maruza üze-
rin.e şerefsadır olan iradci seniyeİ cenabı padişahiyi mübelliğ 12 zilkade
1307 tarihli tezkerei hususiyei meclisi mahsusu vükelada lcdelmümile



KÖLE TİcARETİNİN SONA ERDİRİLMESİ 77

arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veçhile
emrü fermanı humayunu cenabı cihan beani müteallik ve şerefsüdur
buyurulur ise mantıku münifi infaz edileceği beyanlle tezkerei senaveri
terkim olundu efendim ..

15 Zilkade .1307, 20 Haziran 1306
İradeyi mübelliğ hamiş

Residei desti taz,im olup me1fuflaril~ manzuru ali buyurolan işbu
tezkeı'ei samiyci sadaretpcnahileri .üzerine mucibince iradei seniyei
cenabi liilMetpenahi müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla 01-
babda emri ferman hazrçti veliyiil @ll'indir.

16 Zilkade 1307, 21 Haziran 1306

(Düstur, 1. Tertip, C.6, sh. 672-674)
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