OSMANLI AR~~V KAYNAKLARINA GÖRE
XIX. VE XX. YOZYILIN BA~LARINDA
OSMANLI-BREZ~LYA ILI~KILERI
MEHMET TEMEL
Osmanl~~Devleti XIX. yüzy~ la kendi iç yap~s~ nda ve Avrupa'da meydana
gelen siyasal, ekonomik, sosyal de~i~imlerin etkisi nedeniyle yeni bir anlay~~la
girmi~tir. Bu yüzy~l~n ba~~nda, önceki yüzy~ llara ait birçok gelenek terkedilmi~, bunlann yerine devletin yarar~ na oldu~una inan~lan yeni iç ve d~~~
politika anlay~~~~geli~tirilmi~tir.
Bu yeni anlay~~~çtrçevesinde yüzy~ llarca sürdürülen devletleraras~~ili~kilerde yaln~z kalma veya kendi kendine yeterlik prensibi terk edilerek, denge
politikas~~ve kar~~l~kill~k esas~~anlay~~~n~n uygulamas~ na geçihni~tir.Yurt d~ ~~ nda sürekli elçilikler kurulmaya ba~lanm~~, ülke d~~~na ç~kacak vatanda~lara, Hariciye NezaretUnden pasaport alma ~art~~getirilmi~, diplomasi baz~~
kurallara ba~lanm~~t~ r. Uluslararas~~ili~kilerin yo~-unla~mas~~üzerine 8 A~ustos 1863 tarihinde diplomadann görev, yetki ve sorumluluklar~n~~düzenleyen
konsoloslar nizamnamesi yarmlanm~~t~rl.
XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~ ndan itibaren ticari ili~kilerde de yo~un bir döneme girilmi~, II.Mahmut döneminin son y~llar~ndan ba~lamak üzere birçok
Avrupa ve Asya ülkesiyle ticaret, dostluk ve seyr-i sefâin antla~malar~~imzalanm~~ tir. Islahat Fermam'yla birlikte yabanc~~sermaye Osmanl~~ülkesine yerle~meye ba~lam~~, yabanc~~uyruklular mülk edinme hakk~ n~~elde etmi~lerdir.
Kapitülasyonlar~n yabanc~lara tan~m~~~oldu~u imtiyazlar~~ da geni~leten bu
antla~malar, tüm devletler için çekici hale gelmi~tir. Osmanl~~Devleti'nin
XIX.yüzrl~n ilk çeyriz~inden itibaren ekotiomik, siyasal ve ticâti bak~mdan
atm~~~oldu~u h~zl~~ad~mlar Brezilya ile kurulan ili~ kilerin de temelini olu~turmu~tur.
Brezilya, XVI. yüzrldan XIX. yüzy~l~n ba~lar~ na kadar Portekiz sömürgesinde kalm~~, 1810 y~l~ nda Ingiltere'yle imzalam~~~oldu~u antla~madan sonra
da bu ülkenin iktisadi sömürge alan~na dahil olmu~ tur. Portekiz'in, 1703 y~ l~nda Methuen Antla~mas~ 'yla Brezilya'n~ n ticaret tekelini Ingiltere'ye dev1 Konsoloslar nizamnamesinin metni için bltz.Düst~Ir,Tertip 1, c.1, 5.772-775.
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retmesinden itibaren ~ngiltere, ba~ta kahve ihracat~~olmak üzere bu ülkenin
d~~~ticaretini büyük ölçüde elinde bulundurmu~tur. 7 Eylül 1822 tarihinde
Portekiz'den ba~~ms~zl~~~n~~kazanan Brezilya, 2 Ekim 1889'da Amerika Birle~ik Devletleri D~~i~leri Bakanl~~~'na ba~l~~"Amerikan Cumhuriyetleri Ticaret
Bürosu" nun kurulmas~ yla birlikte ekonomik ve siyasal olarak bu ülkenin nüfuzu alt~na girmeye ba~lam~~t~r2.
Osmanl~- Brezilya Dostluk, ikamet, Ticaret ve Seyr-i Sefa'in Antla~mas~~
XIX. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda ~ngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç, Amerika
Birle~ik Devletleri, Belçika ve ~spanya ile imzalanan ticaret anda~malar~ndaki
kadar yo~un ticari ili~kiler içermeyen bu antla~ma, 5 ~ubat 1858 tarihinde
Osmanl~~Devleti'nin Londra elçisi Kostaki Musurus Pa~a ile, Brezilya'n~n
Londra'daki orta elçisi Francisco Sgnacio de Carvalho Moreira taraf~ndan
Londra'da imzalanm~~nr.
10 y~l için imzalanan bu antla~ma, taraflardan herhangi birinin bu süre
içerisinde fesih yoluna ba~vurmamas~~nedeniyle Osmanl~~Devleti'nin tek tarafl~~ olarak feshetti~i 7 ~ubat 1912 tarihine kadar yürürlükte kalm~~t~ r. 11
madde ve bir sonuç metninden olu~an bu antla~ma ~u hükümleri içermektedir.
1.Madde: Osmanl~~Padi~ah~~ile Brezilya ~mparatoru'nun torunlar~, halefleri ve istisnas~z tüm memleket ve arazileri aras~nda devaml~~bir bar~~~ve dostluk geçerli olacakt~r.
2.Madde:Antla~ ma yapan taraflar, birbirleri nezdinde diplomasi tayin ve
ikame etmeye yetkili olacaklar, birbirlerinin ülkelerinin tüm ~ehir, liman
vs.yerlerine uyruklar~n~n ticari ç~ karlar~~ aç~s~ ndan konsolos, konsolos vekili
ve memur tayin edebileceklerdir. Ancak buralarda di~er dost devletlerin diplomatlar~ n~n bulunmas~~gerekmektedir.Taraflar~n diplomatlar~, görevlendirildikleri yerlerde rütbelerine göre di~er dost devletlerin diplomatlar~mn
sahip oldu~u sayg~, izin, muafiyet yard~m ve korumaya sahip olacaklard~ r.Bu
konsoloslar, ikamet edecekleri devletin resmi onay~ n~~ve exequatörünü (Bir
devletin, di~er bir devletin konsolosunu tan~d~~~n~~gösterir belge) almad~ kça
memuriyete ba~layamayacakt~r.
2 XIX. yüzy~lda Ingiltere'nin ekonomik nüfuzu alt~nda bulunan Brezilya'n~n XX.yüzy~l~n
ba~lar~ na kadar bu ülke ile olan ili~kileri hakk~nda geni~~bilgi için Uz. R. Graham, Britain and
the Onset of Modernization in Brazil 1850-1914, Cambridge, 1972.
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Diplomatika, konsolos ve konsolos vekilleri görev yapt~ klar~~devletin vatanda~lar~na, patent vermekten, onlar~~kendi devletlerinin tabiiyetine geçirmekten veya bunlar~~ne ~ekilde olursa olsun ülkelerinin yasalar~ n~ n hükümlerinden kaç~rmaktan sak~nacaklard~ r. Taraflardan her biri, kendi özel tebaas~~olmad~~~nda yabanc~~uyruklu konsolos ve konsolos vekili atayabilecek,
bunlar da gerekli exequatörlerini ald~ktan sonra tabi olduklar~~devletle, görevli olarak ikamet ettikleri devlet, bar~~~ve sevgi halinde bulundu~u sürece
görev yapabilecelderdir.
Taraflardan biri, di~erinin tebaas~ ndan birini konsolos olarak görevlendirebilir. Böyle durumlarda bu konsoloslar, memuriyetlerine ait hususlarda di~er konsoloslar~ n sahip olduklar~~emniyet ve kefaletten yararlanacaklar, di~er hususlarda yerel hükümete, ülke yasalar~ na ve vatanda~l~k s~fatma
ait olan görevlere ve vergilere tabi olacaklard~r.
Madde: Taraflardan her birinin tebaas~ , di~erinin ülkesinin her yerinde gerek kendisi ve gerek mallar~~hakk~nda dost devletlerin tebaas~ na tan~nan hukuk ve muaf~ yetlere sahip olacak, liman ~ehir ve di~er yerlerde seyahat ve ikamet edebilecek, oralarda yerel memurlar taraf~ndan korunacak
ve kolayl~k gösterilecek, adaletsizli~e u~ramalar~ na izin verilmeyecek, ihtiyaç
duyduklar~~pasaportlar~~da geçerli ve yürürlükte olan usuller do~rultusunda
özel memurlar taraf~ndan verilecektir.
Madde: Taraflar~ n tebaas~ , di~er dost devletlerin tüccarlar~ n~ n vermekte olduklar~~vergileri ödemek ~art~yla, ticarete elveri~li olan bütün ~ehir,
liman ve benzeri yerlerde ticaretle u~ra~maya ve bu amaçla hane, ma~aza kiralamaya izinli olacaklard~ r.Taraflarm, tüccarlar~n ticari i~lerini görmek ve
idare etmek için vekil görevlendirmeye yetkileri olacakt~ r.
Madde: Osmanl~~ tebaas~ndan birisi Brezilya' da, Brezilya lçbaas~ndan biri Osmanl~~ülkesinde vefat ederse, geride b~rakt~~~~mallar~~ di~er dost
devletlerin vatanda~lar~n~ n varisleri hakk~ nda geçerli ve yürürlükte olan yasalar ve nizamlar do~rultusunda taraflar~n konsoloslar~na teslim edilecektir.
Madde: Muahedeyi imzalayan taraflardan birinin, her ne i~~ve sanatla
olursa olsun di~erinin memleketinde ikamet eden tebaalar~ , her türlü askeri
hizmetten muaf olacak, di~er dost devlet vatanda~lar~ n~ n ödemekte olduklar~~
vergilerden ba~kas~n~~ödemeye mecbur olmayacaklard~r.
Madde: Taraflardan birinin tebaas~ , veyahut bunlarla yerli veya di~er
yabanc~~ tebaa aras~ nda meydana gelen kavga ve uyu~mazl~ kla, taraflardan
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biri tebaas~mn di~er memlekette i~leyece~i suç ve cinayet, muhakeme olunan devlette di~er devletlerin tebaas~~ hakk~nda uygulanan usul ve yasalara
uygun olarak muhakeme edilecektir.
Madde: Taraflar~n ticaret gemileri, birbirlerinin. limanlar~ nda kendi
milletlerinin bayra~~yla güvenli bir ~ekilde seyir ve seyahat edebilecekler,
oralarda di~er dost devletlerin ticaret gemilerinin ödedi~i vergileri ödemek
~art~yla o ülkenin yasa ve nizamlar~~ gere~ince ithal ve ihrac~~yasak olmayan
bütün mahsul ve mallar~~ithal ve ihraç edebileceklerdir. Bu s~ rada taraflar~n
hükümet ve memurlar~~ taraf~ndan, dost devletlerin ticaret gemilerinin tabi
olduklar~~muamelelere tabi tutulacaklar, onlar~n ödedikleri gümrük vergilerinden ba~ka vergi ödemeyeceklerdir.
Taraflar~n ticaret gemilerine birbirlerinin memleketinde sahil ticareti
yasak olup, hiçbir zaman taraflar~n birinin bayra~~~di~erine, veyahut di~er
bir devletin tebaas~n~n mal~~olan gemilere verilmeyecektir.
Madde: Taraflar~n sava~~gemileri, dost devletlerin sava~~gemileri aras~nda yap~lmakta olan dostluk merasimini, birbirleri için de yapacaldard~r.
Madde: Taraflardan birine ait olan bir gemi, di~erinin sahillerinde
kazaya u~rad~~~~takdirde yard~m edilecek ve korunacak, kurtar~labilen e~ya
ve mallar~~hakk~nda da, di~er dost devletlerin gemilerinin e~yas~~ hakk~nda
geçerli olan ~ekliyle i~lem yap~lacakur.
Madde: ~~bu dostluk, ticaret ve seyr-i sefâin antla~mas~n~n yukar~da
yaz~l~~ olan ~artlar~~ uygun görülüp kararla~ur~lm~~~oldu~undan, taraflar bu
~artlar~~ tasdiknamelerin kar~~l~ kl~~ de~i~iminden itibaren 10 sene, ondan
sonra taraflardan biri, söz konusu ~artlar~n baz~s~n~n hükümsüz b~rak~lmas~n~~
veya de~i~tirilmesini di~erinden resmi olarak isteyinceye kadar yürürlükte
tutmaya karar vermi~lerdir. Bu halde i~bu muahede, söz konusu ~artlar~n
la~v~~veya de~i~tirilmesi dü~üncesinin bildirim tarihinden itibaren 12 ay daha
geçerli olacakt~ r.
Hatime (Sonuç)
~~bu muahede, taraflar~n murahhaslar~~taraf~ndan imzalamp mühürlendikten sonra derhal taraf devletlere gönderilecek, tasdiknameleri de imza tarihinden dört ay sonra mümkün olursa daha erken Londra'da teati k~l~ nacakt~ r. Bu muahede tasdiknameleri, imza tarihinden 60 gün sonra uygulamaya konulacakur.
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~nceleyip usule uygun buldu~umuz, içerdi~i maddeleri onaylam~~~oldu~umuz ve ~artlar~ na ayk~r~~davran~lmayaca~~n~~ beyan eden i~bu tasdikname-i
humâyünumuz yaz~ ld~~ve mühürlenerek Brezilya taraf~ na verildi.16 ~aban
12743.
Maddelerini sadele~tirmeye çal~~ t~~~ m~z bu antla~man~ n dikkati çeken
taraf~, Osmanl~~ Devleti'nin daha önce ticaret antla~ mas~~imzalam~~~oldu~u
devletlere tan~d~~~~haklar~, Brezilya'ya da tan~m~~~olmas~d~ r. Serbest ticaret
anlay~~~ na dayanan bu antla~maya ve tan~ nan geni~~haklara ra~men çok say~da Brezilya uyruklu vatanda~~ n ve tüccar~ n Osmanl~~ ülkesinde bulundu~unu söylemek mümkün de~ildir. Çünkü, Osmanl~~ Devleti'nin Brezilya Ba~~ehbenderi Münir Süreyya'n~ n 1912 ve 1913 y~llar~ nda göndermi~~oldu~u
raporlarda Brezilya'da pek ço~u ticaret ve sermayede etkili yüzbinden fazla
Osmanl~~ vatanda~~ n~ n ikamet etti~i, buna kar~~l~ k Osmanl~~ ülkesinde çok az
say~da Brezilyal~ 'mn bulundu~u belirtilmektedir. Rapora göre bunun nedeni, Brezilya'n~ n XIX. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren gerek nüfusunu
artt~ rmak ve gerekse kahve tar~m~ nda ihtiyaç duydu~u yabanc~~ i~çilerin Brezilya'da yerle~melerini sa~lamak için uygulad~~~~te~viklerdir'.
Kahve, tütün, pamuk, pirinç ve ~ekerkam~~~~gibi tar~m ürünlerine sahip
olan Brezilya'n~ n, Osmanl~~Devleti'yle olan ekonomik ili~ kileri Avrupal~~devletlerininki kadar geli~memi~ tir. Hatta birçok Avrupa ve Asya ülkesi Osmanl~~
Devleti'nde mülk edinme imkan~~sa~layan 1867 tarihli emlak istimlaki protokolünü imzalamaya hevesli iken, Brezilya imzalamaya gerek bile görmemi~tir5.
Ticaret, dostluk ve seyr-i sefâin antla~mas~yla birlikte, diplomasi ili~kileri
artm~~, antla~man~ n ortaya ç~ kmas~ nda eme~i geçen tüm diplomat ve devlet
adamlar~ na ni~an verilmi~tir.
Ni~an Teatisi
~lk ni~an teatisi, 20 May~ s 1858 tarihinde Brezilya taraf~ ndan Osmanl~~
padi~ah~ na Kroçira (~mperial Order do Cruzeiro) ni~an~ = murassa' k~ rat
3 Antla~mamn metni için bak~ n~z. BOA, (Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi), NaMe-i Humâyun
Defteri , no. 12/2,
Hüküm, 68,.s.174-176;BOA, A.DVN.NMH,Dos.41, no.3;Ek.1
4 BOA, HR.SYS, (Hariciye Nezareti Siyasi K~s~m), Dos.76, no.4, Lef. 11; BOA, HR.SYS,
Dos.77, no.25, Lef.10.
5 BOA, HR.HM~.~~O,(Hariciye Nezareti Hukuk Mü~avirli~i ~stisare Odas~), Dos.33/ 2,
no.2.
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kordonu, Brezilya imparatoruna da Mecidiye ni~an~~verilmesiyle ba~lam~~t~r.
Ni~anlar iki ülkenin Londra elçileri arac~l~~~~ile teati olunmu~tur6. 29 Temmuz 1858'de de , Brezilya Prensi Adlir ve antla~ man~n imzalanmas~nda katlular~~olan birçok diplomat ve devlet adam~~Osmanl~~Devleti'ni ziyaret etmi~ ,
onlara de~i~ik rütbelerden Mecidi ni~an~~takdim edilmi~tir. Ni~an takdim
edilen ki~iler ve ni~an rütbeleri ~unlard~r:
Kimli~i

Ni~ammn rütbesi

Meclis-i Vükela reisi Marki Daliz

1.rütbeden mecidi

Brezilya'n~n Londra orta elçisi Carvalho Moreira
Umur-u Ecnebiye Nezaret Müste~ar~~Azo Mabati

2.

66

Londra Elçili~i 1. katibi ~övalye Ekyar de Nedelvar 3.
1.
Umur-u Dahiliye Naz~r~~Vikont Umara

64

Londra Elçili~i eski 1. katibi ~övalye de Liz

3. rütbeden mecidi

Londra Elçili~i 2. katibi ~övalye Sevaris de Suza

4.

Elçilikten Mösyö Madrer ve General ~aven

2.

General Flacnik o~lu Yani Filarci

5.

66

46

Londra Sefareti 1. maiyyet katibi ~övalye Perira
Avusturyal~~Prens Kindergin Dover ve yaveri
Baron Manok.

4.

Kaymakam ~slandrick

4.

46

Brezilya Devleti Müste~ar~~Vikont de Lorogue

1.

46

Brezilya Devleti Müste~ar~~Filibe de Koberoz
Contino Monazo

1.

44

Brezilya Devleti Te~rifatç~s~~ Pavlo Barond de Silva

2.

44

Grad Lagosi

3.

44

Brezilya Zabitamndan Jozefrendo de Email

3.

Zabitandan Aleksandr Alfonsi de Carvalho

3.

Zabitandan Antonio Jozefo Pertino de Marali

3.

Zabitandan Vicente Antonio de Costa

3.

Brezilya Devleti Yabanc~lar Kalemi Zabitan~ndan

6 BOA, irade

Hariciye, no.8298, Lef.1-3

44

44

64
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Brezilya'n~n Londra Elçili~i ata~elerinden
Berie de Carval

5.

Brezilya'n~ n Londra Elçili~i ata~elerinden
Vilnok de Calaro

5.

" mecidi7.

Brezilya imparatoru, iki ülke aras~ ndaki dostane ili~kilerden duydu~u
memnuniyet nedeniyle 1859 y~l~~ ba~lar~nda Osmanl~~padi~ah~na bir dostluk
namesiyle Croix du Sud ni~an~~ göndermi~, Padi~ah Abdülmecid de 16 Mart
1859 tarihinde ~mparatora bu davran~~~ ndan dolay~~ birinci rütbeden mecidi
ni~amyla iki nâme-i humâyem göndermi~tir8. 1860 Eylül'ünde Brezilya'n~n
Paris'teki elçisi Marki Daliz Bevan'a da antla~mada gösterdi~i gayret ve hizmetinden dolay~~ birinci rütbeden mecidi ni~an~~verilmi~tirg. Bu ni~anlar~n
tüm masraflar~~da Masarif Muhasebesiyle, Hazine-i Hassa Sergi Muhasebesi'nden kar~~lanm~~t~rm.
ili~kilerin Geli~mesi
~ki ülkenin üst düzey yöneticileri aras~ nda, kar~~l~kl~~ni~an teatileriyle
güçlenen dostlu~un, XIX. yüzy~l~n sonlar~na kadar sürdü~ü anla~~lmaktad~r.
Brezilya imparatoru II.Pedro, 1861 y~ l~nda bir torununun do~mas~ ndan
duydu~u sevinci Osmanl~~padi~ah~yla payla~mak istemi~, 30 Mart 1861 tarihinde padi~aha gönderdi~i namede, k~z~~Prenses Dona ~zabel'in bir erkek
çocuk dünyaya getirdi~ini ve Lui Maria Philipe Pedro isminin verildi~ini
bildirmi~tir 11.
II.Pedro, 1831-1889 y~ llar~~ aras~nda hükümdarl~ k yapm~~, 1872 y~l~nda
bir ihtilâl ile görevinden uzakla~t~r~lm~~, ancak ayn~~y~l içerisinde iktidar~~ tekrar ele alm~~t~r. Osmanl~~Devleti'nin Paris Elçili~i 25 Ekim 1872 tarihinde
Dersaadet'e gönderdi~i bir tahriratta, ~mparatorun 22A~ustos 1872 tarihinde Rio de Janeiro'ya tekrar dönerek görevine ba~lad~~~na ili~kin bilgi
vermi~tir".
7 BOA, A.DVN.MHM, (Divan MC~himme Kalemi E‘Tak~ ), Dos.25, no.16; BOA, A.DVN,
Dos.133, no.2; BOA, ADVN.MHM, Dos.27,no.35.
8 BOA, A.AMD,(A~nedi Kalemi Evrak~),Dos.90, no.11, Lef.1-3.
9 BOA, A.DVN.MHM,Dos.32, no.6.
BOA, A.DVN.MHM, Dos.25, no.16
BOA, Y.PRK.HR, (Y~ld~z Perakende Evrak~~Hariciye Nezareti Maruzan), Dos.3, no.3,
Lef.1-2.
12 BOA, Y.PRK.HR, Dos.11, no.48.
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Ülkesindeki siyasi çalkanuy~~yau~uran imparator iki ülke aras~ ndaki ili~ kilerin geli~tirilmesine do~rudan katk~ da bulunmak amac~yla 1875 y~l~ nda
~stanbul, Suriye ve Kudüs'ü ziyaret etmi~, bu ziyaretinde kendisine gösterilen
ilgiden memnun kald~~~~için 28 Aral~ k 1876 da ülkesinden bir te~ekkür mektubu göndermi~tir 13.
Bu giri~imlere ra~men iki ülke aras~ ndaki ekonomik ve siyasi ili~kilerin
geli~mesine katk~ da bulunacak olan konsolosluklar~n say~s~~ oldukça s~ n~ rl~~
kalm~~t~r. XX. yüzy~ l~ n ba~~nda Brezilya'n~ n Osmanl~~ Devleti'nde üçü M~s~r'da (Mansure, Tanta ve Kahire) biri de Yafa'da olmak üzere dört konsoloshanesi, Osmanl~~Devleti'nin de Brezilya'da Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da
olmak üzere iki ~ehbenderli~i bulunuyordu". Brezilya, 1909 y~l~ ndan itibaren Beyrut ve Istanbul'da da elçilik açabilmek için yo~un çaba göstermi~~ancak izin alamam~~t~r.
Brezilya'ya Göç Nedenleri
Brezilya'n~ n dört konsoloshanesinin de Ortado~u'da bulunmas~, bu ülkede ikamet eden yüzbinden fazla Osmanl~~vatanda~~ n~n büyük bölümünün
bu bölgeden gitmi~~olmas~yla da ilgilidir.Yukar~da da de~inildi~i gibi nüfus
artt~rmak ve kahve tar~m~ na i~çi temin etmek amac~yla te~vik uygulayan Brezilya, Osmanl~~ülkesinden ve Avrupa'dan yüzbinlerce i~siz, fakir, ülkesine k~ r~lm~~~ve macerac~~ insan~~ topraklar~ na çekebilmi~tir. Bu ülkede bulunan
Lübnanl~~ muhacirler, say~lar~ n~n fazla olmas~~nedeniyle Osmanl~~Hükümeti'ne mektuplar göndererek Sao Paulo Ba~~Konsoloslu~u'na yabanc~~ dillere
a~ina Hristiyan bir Arab~n atanmas~n~~istemi~lerdir15.
Osmanl~~ Devleti'nin Brezilya Ba~~ ehbenderi Münir Süreyya, Brezilya'ya
olan ilginin ve göçün nedenini, 15 Nisan 1913 tarihinde Hariciye Nezareti'ne göndermi~~oldu~u tahriratta tüm aç~ kl~~~~ile anlatmakta ve ~öyle demektedir:
"Brezilya Hükümeti'nin temel iç politikas~~ kahve ziraat ve ticareti esas~ na
ba~l~d~ r. Bu nedenle bütün çabas~ , gayreti, dü~üncesi, içeride kahve ziraaunda çal~~acak sa~lam kullar~n ço~alt~lmas~na, d~~ar~da, yeti~en o kahveyi
sat~ n alacak tüccar ve toplulu~un katlanarak artur~ lmasma yöneliktir. Kah-

13 BOA,

Y.PRK.HR, Dos.1, no.13.
BOA, HR.SYS, Dos.76, no.4, Lef.9.
15 BOA, DH.~D, (Dahiliye Nezared ~dare K~sm~~E~rak~), Dos.85, no.37.
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venin buraca sahip oldu~u fevkalade önemi ispat etmek için geçen sene Brezilya d~~~ na gönderilen Sao Paulo ürünü kahvelerin 1 milyar frank alt~ n akçe
tuttu~unu ve sadece kahve yüzünden Sao Paulo memleketine bir sene zarf~nda bu kadar büyük bir mebla~~n girdi~ini söylemek yeterlidir zannederim. Bugün burada o kadar çok para var ki, bu para çoklu~u bir saadet buhran~~yaratmaktad~ r. Kahve meselesi buraca hayat meselesidir. Bunun için
hükümet, her ~eyden önce kahveyi dü~ünür ve kahvenin ziraat ve ticaretini
sa~lamak için maddi ve manevi ne yapmak gerekirse yapar. ~lkönce ziraat
durumunu dikkate al~r. Ziraat~n yap~lmas~~sa~lam i~çilerin çoklu~uyla mümkün oldu~undan bütün kuvvetini ve imkanlar~n~~buraya çiftçi getirtmeye sarfeder.
~kinci olarak, yeti~en kahveyi d~~ar~ya satmay~~as~l görevi olarak bilir. Bunun için Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve di~er ülkelerde kahvenin kabul
görmesi için önlemler al~ r, mü~teriler bulmaya gayret eder. ~~te bu iki yol
Sao Paulo Hükümeti'nin iç ve ekonomik politikas~n~~ olu~turur ve hiçbir hükümet, ba~kan~, bakanlar~~kim olursa olsun bu yolu izlemekten bir an geri
kalmaz.
Amaca ula~mak için hükümetin birinci silah~~propagandad~r. Bu propagandan~n Avrupa'ya ait k~sm~, baz~~büyük ba~kentlerde oturan komiserler vas~ tas~yla yap~lmaktad~r. Bu komiserler, siyasi s~fata sahip olmakla beraber Avrupa'da Sao Paulo Hükümeti'nin murahhaslar~~ olarak tan~ nm~~lar ve Brezilya elçileri arac~l~~~~ile her yere girip ç~kmak hakk~n~~kazanm~~lard~ r. Sao
Paulo Hükümeti, Avrupa'y~~dörde ay~rarak Viyana, Berlin, Paris ve Brüksel
~ehirlerine birer komiser göndermi~~ve bu komiserlerin maiyetlerine bir çok
da memurlar vermi~tir. Bu komiserlerin görevi propagandad~ r. Bu propaganda ikiye ayr~l~ r. Birincisi, Sao Paulo Hükümeti dahilinde kahve ziraat~nda
çal~~mak üzere Avrupa'dan mümkün oldu~u kadar buraya adam ça~~rmak,
ikincisi, Sao Paulo kahvesinin ihracat~n' artt~rmak.
Bu komiserliklerin yönetim bölgesi, Macaristan'dan ba~lamak üzere bütün Bat~~Avrupa'y~~kapsamakta olup, Yak~ndo~u ile Rusya ~imdilik buraya
dahil de~ildir. Bunlar~n birinci ba~ar~~silah~~ parad~ r. Bu komiserliklere hükümet taraf~ndan çok fazla kredi aç~lm~~~oldu~undan propaganda gayet geni~~surette yap~lmaktad~ r. Bunun için önce, her ülkede birçok önemli gazetelere tahsisat verilmekte ve kahveye ili~kin oldukça mübala~al~~makaleler yazd~ r~lmaktad~ r. ~kinci olarak, her ülkenin en ileri gelenlerinden baz~~ki~iler,
para ile dârü'l-fününlarda (üniversiteler), ilim meclislerinde, ticari mahfil-
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lerde Brezilya lehinde, Brezilya'n~n güzelli~i, zenginli~i hakk~nda birçok yalanla dolu konferanslar vermektedirler. Üçüncü olarak, komiserlikler yine
para ile Avrupa'n~n hat~r' say~l~r yazarlar~na Brezilya ve Sao Paulo lehinde
birçok mübala~al~, yalanla dolu kitaplar yazd~rarak bedava olarak her tarafa
yaymakta, her tarafta binlerce da~~tt~rmaktad~r.
Bu ~ekilde ziyafetler vermek, tasvir edilmi~~kartpostallar, güzel güzel resimler, mükemmel haritalar, çi~, pi~mi~~kahve da~~tmak gibi de~i~ik vas~ talar da eklenmekte oldu~undan, çaresiz fakirleri aldatarak Brezilya'ya ça~~rmak hususunda bu propagandan~n ne kuvvetli bir neden olu~turdu~u meydana ç~kar.
Sao Paulo'ya ça~~raca~~~çiftçilere hükümet yol masraflarm~n iadesini, ziraat aletlerinin da~~ t~m~n~, toprak verilmesini bol keseden vaat etmekte oldu~undan, her sene yüzbinlerce zavall~y~~buraya getirmek hususunda zorluk
çekmemektedir. Geçen sene zarf~nda sadece Sao Paulo Eyaleti'ne Avrupa'dan 104000 fakir çiftçi getirilmi~~ve bu zavall~lar Brezilya cehennemine at~lm~~lard~r.
Hükümet bu propaganda için birçok para sarf etmekte ve ini paray~~Santos Liman~'ndan vapurlara yüklenen her kahve çuval~~ ba~~ na ald~~~~be~~frank
vergiden ödemektedir. Sao Paulo Hükümeti'ne ait olan bu verginin geçen
sene zarf~nda 160 milyon frank oldu~unu söylersem hükümetin propaganda
için y~lda 20-30 milyon frank~~ ne kadar kolayl~kla harcayabilece~i anla~~l~r.
Sao Paulo Hükümeti, çiftçilerini ço~altmak için gözlerini, Balkan Sava~~~
nedeniyle ç~ plak ve sefil kalan Rumeli muhacirlerimize de dikmi~tir. Türk
unsurunun sa~lam, kanaatkar ve genellikle çiftçi olmas~, onlan ba~ka unsurlara tercih ettirmekte ve Osmanl~~Hükümeti'nin o çaresizleri yerle~tirmek
hususunda paras~zl~k yüzünden kar~~la~t~~~~zorluk, Sao Paulo Hükümeti'ni
bu yola sevk edecektir.
Brezilya elçileri ve söz konusu komiserlikler arac~l~~~~ile elçilerimize ba~vurularak Türk muhacirlerinden y~lda birkaç bin ki~inin Brezilya'ya nakli
hususuna hükümetten izin istenecek olursa, hükümetimizin gayet uyan~ k
davranarak muhacirlerin hukukunu buraca ciddi olarak savunacak ve koruyacak bir sözle~me imza ve teati etmeden onlar~ n buraya gelmelerine izin
vermemesi gerekir" 16.
16

BOA, HR.SYS, Dos.77, no.25.
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Brezilya Hükümeti, ülkesine giri~leri kolayla~t~rmak için olsa gerek, pasaport dahi istememi~, hamilinin kimli~ini gösteren bir belgeyi yeterli görmü~tür17. 1850' lerden, itibaren ülkeye Avrupa'dan sürekli göçmen gelmesinin XIX. yüzy~l~n sonlar~nda yerlilerle yaratmaya ba~lad~~~~sosyal ve ekonomik sorun, imparator II. Pedro'nun yönetim anlay~~~ndan ho~nut olmayan
rahipler, muhafazakarlar, liberaller ve büyük toprak sahiplerinin muhalefetiyle birle~ince, ülkede siyasal kriz yaratm~~~ve 1889 da imparatorlu~un y~k~ l~p cumhuriyet rejimine geçilmesine neden olmu~tur113.
Brezilya>daki bu siyasi kar~~~ kl~k döneminde Osmanl~~Hükümeti, 18891891 y~llar~~aras~nda bu ülkeye herhangi bir elçi ve ~ehbender atayamam~~,
bu ülkede bulunan Osmanl~~vatanda~lar~n~ n bir y~l içinde Osmanl~~uyruklu
olduklar~n~~resmi evrakla kan~tlamalar~ nda yard~mc~~olmak üzere 1858 tarihli Ticaret ve Seyr-i Sefain Antla~mas~'n~ n Divan-~~Humayfin Kalemi'nce
onaylanm~~~bir suretini Sao Paulo ~ehbenderli~i'ne göndermi~tir 19.
ili~kilerde Olumsuz Geli~meler
imparatorluk döneminin sona erip cumhuriyet rejimine geçilmesiyle
birlikte, imparatorluk döneminin politik anlay~~lar~ mn gözden geçirildi~i ve
göçmenler konusunda yeni yakla~~mlar sergilendi~i görülmektedir. 1889 y~ l~nda cumhurba~kanl~~~ na seçilen Mösyö Manuel Ferraz de Campos Salles,
15 Kas~m 1898 tarihinde Osmanl~~padi~ahma, selefi Dr. Prudente J.de Moreas Barros'tan görevi devrald~~~m ve iki ülke aras~ndaki ili~ki ve dostlu~un
sürmesini istedi~ini bildiren bir name göndermi~~ise de, her iki ülkede ortaya ç~kan yeni anlay~~lann da etkisiyle dostane ve s~cak ili~kiler döneminin
yerini serinli~e b~rakt~~~~anla~~lmaktad~r20.
~ki ülke ili~kilerindeki eski dostlu~un azalmas~na neden olan anlay~~lardan Osmanl~~Devleti'nin pay~ na dü~en k~sm~~ise, ülkede kapitülasyonlara
17 BOA, DH.MB.HPS.M, (Dahiliye Nezareti
Emiriyye Hapishaneler Müdüriyeti
Müteferrik Evrak~ ), Dos.6, no.29.
18 Brezilya'ya 1850-1900 y~llar~~aras~nda ço~unlu~u Alman,~spanyol. Suriyeli ve Lübnanl~~
olmak üzere yakla~~k 5 milyon göçmen gelmi~tir. Içlerinde pek çok zanaatç~,esnaf ve sanayi
i~çisinin bulundu~u göçmenlerin geldikleri ve yerle~tikleri yerler, bunlarla ilgili ç~kar~lan
yasalar, izlenen tar~m politikas~, gelir da~~lunlar~~ ve ülkeye olan sosyo-ekonomik etlülerine
ili~kin 23 Mart 1872 tarihinde Rio de Janeiro'da E. Constantine H.Phipps taraf~ndan
"Emigradon To Brazil" adl~~27 sayfal~k bir rapor haz~rlanm~~t~r. Bu rapor için bkz. BOA,
HRSYS, Dos.75,no.7.
19 BOA, HRHM.~.~.90, Dos.33/2, no.4, Lef.l.
20 Cumhurba~kan~~Salles'in namesinin metni için bkz. BOA, Y.A.RES, (Y~ld~z Sadaret
Resmi Marumt Evrak~ ), Dos.98, no.39, Lef.6; Ek.2.
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kar~~~olu~an tepkiler sonucu izlenmeye ba~lanan ticari politikalar& Özellikle
XIX. yüzy~l~n son y~llar~ndan itibaren, kapitülasyonlardan kurtulman~n ve
ayn~~yüzy~l~n ikinci yar~s~nda imzalanan ticaret anda~malann~n yabanc~lara
tan~d~~~~imtiyazlar~n k~s~danmas~n~n yollan ararnyordu. Bu amaçla 1896 y~ l~ndan itibaren, ilk kez diplomatik ili~ki kurulacak ülkelere öncelikli olarak
Avrupa devletler genel hukuku kurallar~na uygun, e~itlik ve kar~~l~kl~l~k esas~na dayanan, metninde önceki antla~malann imtiyazlanndan ve kapitülasyonlardan söz etmeyen konsolosluk sözle~meleri imzalanmas~~ ~art~~ko~uluyordu. Bu ~ekilde bir protokol i~nzalanmadan, yeni ticaret antla~malan imzalanmayacak, ülkenin hiçbir yerinde konsolosluk veya elçilik aç~lmas~na izin
verilmeyecekti21.
Osmanl~~Hükümeti'nin bu konuda kararl~~ oldu~u görülmeye ba~lanm~~t~. Brezilya'n~n, 1911 y~l~nda Istanbul'da elçilik açma iste~ini Fransa ve
Amerika Birle~ik Devletleri'nin arabuluculuk giri~imlerine ra~men 10 Haziran 1911 tarihinde reddetmi~ , ayn~~ülkenin ertesi y~l Beyrut'a atad~~~~konsolos Mösyö Kuniya'n~ n exequat'rininii vermeyerek elçili~ini tan~mam~~t~r23.
Bi ezil>a, Osmanl~~De‘le~i'lli~~~kapitillasyonlar konusundaki duyarl~l~~~n~~
ve kararl~l~~~n~~konsolosluk açma isteklerinin kabul edilmemesinden önce de
anlam~~~gibi görünüyordu. Hatta 1909 y~l~nda Osmanl~~Devleti'ne iki ülke
aras~nda 1858 anda~masm~n yerine geçecek yeni bir ticaret antla~mas~~veya
tahkim sözle~mesi imzalanmas~n~~teklif etmi~, Osmanl~~Devleti'nin böyle bir
anda~man~n imzalanabilmesi için öne sürdü~ü ko~ullar~~da kabul etti~ini
bildirmi~ti. Bu ko~ullar ~unlard~:

Tahkim sözle~mesinden önce 1858 tarihli ticaret anda~mas~mn Brezilya'ya sa~lad~~~~imtiyazlar fesh edilmeli ve onun yerine Avrupa devletler hukukuna dayal~~bir ticaret anda~mas~~imzalanmal~d~r. Imzalanacak bu antla~ma
da, tahkim sözle~mesiyle birlikte ayn~~anda yürürlü~e girmelidir. Osmanl~~
Devleti'ne göre, bu ko~ullar yerine getirilmeden imzalanacak olan bir tahkim sözle~mesi di~er devletlerin de emsal göstererek yararlanma ve imtiyazlann~~geni~letme çabas~~göstermelerine neden olacakt~r-24.
21 BOA,

HRHM~i$0, Dos.33/2, no.1, lef.2.
HRS1S, Dos.76, no.4, Lef.4.
23 BOA, a.g.belge, Lef.5.
24
1-1REM~.J.50, Dos.33/2, no.4, Lef.2-6. Bu sak~nca belgede ~öyle ifade edilmektedir."1858 tarihinde Brezilya Hükümeti ile münakid muâhedenâmenin hükümet-i mezkûreye
bah~eyledi~i hukuk ve imtiyâzâu fesh veya ilga edilmedikçe bir tahkim muki'velenâmesi akdi
df~vel-i sairenin de bundan bil-istifade mukâvelât-~~mf~masile akdine talip olarak baz~~mesâil-i
esâsiyyeyi ve tevsi-i imtiyazâta milteallik birtak~m umûr ve husilsan hüküm tarikiyle tesviye etmeye luyam etmelerine intâc edebilece~i...", BOA, a.g.b, Lef.5.
22 BOA,
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Brezilya'n~n bu ko~ullan kabul etti~ini Roma elçisi arac~l~~~~ile bildirmesinden sonra iki ülkenin Roma elçileri aras~nda görü~meler ba~lam~~~ve sonunda bir taslak haz~rlanm~~t~r. ~ncelenmek üzere ~sti~are Odas~'na gönderilen taslak kabul edilebilir bulununca son karar için Sadaret'e gönderilmi~tir25.
Bu tasla~~n Sadaret taraf~ ndan onaylanmad~~~, Brezilya'n~n 1910 ve
daha sonraki y~llarda bu tür bir anda~man~n yap~lmas~~ için sürdürdü~ü giri~imlerden anla~~lmaktad~r. ~ki ülke aras~nda imzalanamayan tahldm ve ticaret antla~mas~mn görü~meleri bu kez Londra ve Berlin elçiliklerinde sürdürülmü~, ancak Brezilya Hükümeti'nin imtiyaz iste~ini tekrar gündeme getirmesi ve D~~i~leri Bakan~~Baron de Branko'nun ölümüyle ç~kmaza girmi~tir26.
Osmanl~~Devleti'nin Brezilya Ba~~ehbenderi Münir Süreyya, 27 ~ubat 1912
tarihinde göndermi~~oldu~u resmi arizada, ticaret antla~mas~~ görü~melerinin, ~ehbenderli~in maslahatgüzarl~~a dönü~türülmesi ve Sao Paulo'da ikamet etme ~art~~getirilmesinden sonra burada devam ettirilmcsini teklif etmi~~
ise dc uygun g?wf~ lmemi~tir27.
Brezilya'daki yeni rejimin göçmenler politikas~~da yava~~yava~~de~i~meye
ba~lam~~, göçmenler hakk~nda izlenen politikalar, göçmenlerin geldikleri
ülkelerle Brezilya aras~nda sorunlar ç~ karmaya ba~lam~~t~. Bu, Osmanl~~göçmenleri için de geçerli idi. Cumhuriyet hükümetleri, 1858 antla~mas~ n~n
baz~~hükümlerine ayk~ r~~davranarak Osmanl~~ Hükümeti'nin antla~mar tek
tarafl~~fesh etmesine zemin olu~turuyorlard~. Sao Paulo ~ehbenderli~i, 4 May~s 1909 tarihinde Hariciye Nezareti'ne gönderdi~i tahriratta, 1858 tarihli ticaret antla~masm~n, Brezilya'daki Osmanl~~vatanda~lar~n~n hukuk ve ç~karlar~n~~istenilen düzeyde koruyamad~~~n~, bu nedenle devletler hukuku genel
kurallar~~çerçevesinde de~i~tirilmesini veya tamamen fesh edilmesini istemi~tir. ~ehbenderlik, Osmanl~~vatanda~lar~n~n u~rad~~~~hak ve menfaat kay~plar~~
hakk~nda ~u bilgileri vermektedir.
Brezilya Hükümeti'nin 14 May~s 1908 tarih ve 6948 numaral~~tâbliyyet
yasas~, Osmanl~~vatanda~lar~n~n hukukunu bozmakta ve aleyhte yeni baz~~hükümler içermektedir. Brezilya'da Osmanl~~ ana ve babadan do~an çocuklar
yerel memurlarca Brezilya uyruklu kabul edilmekte ve ana veya babadan biri

25 BOA,

HRSYS, Dos.76, no.4, Lef.l.
HRHM~.~~O, a.g.b, Lef.4.
27 BOA, HRSYS, a.g.b, Lef.6.
26 BOA,
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öldü~ünde veresenin hukukunu korumakla görevli ~ehbendere haber verilmeksizin keyfi olarak terekesi yaz~lmaktad~r.
Brezilya uyruklu kabul edilen bu çocuk, rü~t ya~~na eri~ti~inde Osmanl~~
yasalar~~gere~ince askerlik hizmetini Osmanl~~Devleti'nde yapmas~~gerekti~i
halde, Brezilya Hükümeti taraf~ndan askere al~nmaktad~r.
Brezilya'ya göç eden baz~~Osmanl~~vatanda~lar~, Brezilya vatanda~~~gibi
seçimlerde oy kullanmaktad~rlar. Oysa yerel seçim nizamnamesinde, yabanc~~
seçmenler Brezilya uyruklu kabul edilerek asker alma cetveline dahil edilmekte ve hizmet edecekleri yaz~lmaktad~r. Yerel nizamlar gere~i seçmen olmak isteyen yabanc~lar, önce Brezilya vatanda~l~~~~hakk~n~~kazand~ktan sonra
seçmen olmakta iken hükümet vatanda~~say~s~n~~ artt~rmak amac~yla bunun
tersini yaparak önce seçim cetveline dahil edip, sonradan Brezilya tâbiiyetine
geçirmektedir. Osmanl~~Hükümeti'nin izni olmadan yap~lan bu ~ekildeki tâbiiyyet terki, ~ehbenderlikçe kabul edilmedi~inden bunlar~ n halen Osmanl~~
vatanda~~~oldu~u iddia edilmekte, bu da hükümetle Osmanl~~memurlar~~aras~nda sürekli anla~mazl~~a neden olmaktad~r.
~ehbenderlik, 1858 antla~masm~n de~i~tirilmesi durumunda bu sorunlar~n yap~lacak baz~~düzenlemelerle de giderilebilece~ini bildirmektedir. Düzenlemede, Brezilya'ya hicret ettikten sonra birinci baundan do~an çocuklar
Osmanl~~uyruklu kabul edilmeli, Avrupa devletleri nezdinde oldu~u gibi rü~t
ya~~ na eri~tiklerinde de tâbiiyyet hakk~~kendi seçimlerine b~ralulmal~d~ r.
Ölen bir Osmanl~~vatanda~~n~n terekesi, yerel memurlar~ n mühürlemesi
esnas~ nda ~ehbendere bildirilmeli, tereke ~ehbendere veya resmi vekiline
teslim edilmelidir. Böylece ölen Osmanl~~vatanda~lar~n~n varislerinin hukuku
korunmu~~olacakt~ r.Brezilya Hükümeti'nin ~talya ile 19 A~ustos 1876 tarihinde Rio de Janeiro'da imzalam~~~oldu~u ticaret antla~mas~yla konsolosluk
sözle~mesinin 16. 17. 18. 19. ve 32. maddelerinde bu ~ekilde hükümler bulunmaktad~ r. Bu antla~malar hakk~nda bilgi edinilmek istenirse Sao Paulo
eski ~ehbenderi Fuad Muzaffer Bey'in daha önce vermi~~oldu~u muhura
gönderilebilecektir".
~ehbenderli~in bu bildiriminden sonra, yap~lacak muhtemel düzenlemede yararlan~lmak ve bilgi edinilmek üzere 1869 tarihli ve halen yürürlükte
olan Osmanl~~Tâbiiyyet Nizamnamesi'nin Frans~zca tercümesi Brezilya' ya
gönderilmi~, nizamnâmenin ~u maddesine de dikkat çekilmi~tir:
28 BOA,
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Osmanl~~ tebaas~ndan bir kimse, irade-i seniyye ile tâbiiyyet de~i~ikli~i
iznini içeren resmi ruhsatname almad~ kça Osmanl~~ tebaas~~say~l~ r ve ülkeye
döndü~ünde ecnebi tâbiiyyeti iddias~~geçersiz olur. izinsiz tâbiiyyetini terk
eden veya yabanc~~bir devletin hizmetine giren ki~iyi hükümet isterse tâbiiyyetten dü~ürür. Bu ~ekilde irade-i seniyye ile tâbiiyyetten dü~ürülecek ki~ilerin Osmanl~~ ülkesine dönü~ü yasak oldu~u gibi, vak~f türünden gayr-~~ menkul mallar~~dü~er.
~ehbenderli~in bu raporundan sonra bir süre daha geli~meleri izleyen
Osmanl~~Hükümeti, 5 ~ubat 1858 tarihli Dostluk, ikamet, Ticaret ve Seyr-i
Sefâin Antla~mas~ 'n~n 7 ~ubat 1911 tarihinden itibaren fesh edildi~ini bildirmi~, antla~ma, 11. maddesi gere~i 12 ay daha uygulamada kald~ktan sonra
7 ~ubat 1912'de resmen yürürlükten kallun~~t~r.
Antla~man~ n yürürlükten kalkmas~ndan hemen sonra, Osmanl~~ülkesindeki Brezilya tebaas~~ ve mallar~~ hakk~nda nas~ l i~lem yap~laca~~~gündeme
gelmi~, Meclis-i Vükela, isti~are Odas~ 'n~n da görü~ünü ald~ ktan sonra 27
Mart 1912 tarihinde 87 numaral~~tezkere ile Brezilya'ya "en ziyade müsaadeye sahip millet" muamelesi uygulama karar~~alm~~t~r. Bu arada Brezilya'n~n Osmanl~~ mallar~na uygulamakta oldu~u gümrük vergileri ara~t~ r~lacak,
vergi oranlar~~yüksek ise dü~ürülmesi için giri~imde bulunulacak, olumlu sonuç al~namazsa Brezilya mallar~na tarife-i mütefâvite (çe~itlilik tarifesi) uygulanacakt~r. Sao Paulo ~ehbenderli~i'nin yapt~~~~ara~t~ rmalardan Brezilya'n~n,
yabanc~~mallar~na iki çe~it gümrük vergisi uygulad~~~, ülkede üretilen yabanc~~mallar~ ndan yüksek vergi ald~~~, ülkede üretilmeyen ve çiftçilerin geli~mesine katk~da bulunacak yabanc~~mallardan vergi almad~~~~ve ithaline
izin verdi~i, vergi indirimini sadece Amerikan mallar~ na uygulad~~~, Osmanl~~
mallar~ndan % 11 den fazla vergi almakta oldu~u anla~~lm~~t~r.
Osmanl~~Hükümeti, kendisinin kabul etti~i % 11 oran~n~n üzerinde
vergi alan Brezilya Hükümeti'nin uygulamas~n~~çok yüksek bulmu~~ve en ziyade müsaadeye sahip millet muamelesini uygulamaya mecbur olmad~~~n~~
ifade ederek Brezilya mallar~~hakk~nda tarife-i mütefâvite uygulanmas~ n~~Rüsûmât Müdüriyet-i Umûmiyyesiyle (Gelirler Genel Müdürlü~ü) Umûr-u Ticariyye Müdüriyet-i Umûmiyyesi'ne (Ticari i~ler Genel Müdürlü~ü) bildirmi~tirw.
29 BOA,

a.g.b, Lef.2

3° BOA, HR.HM~.~~O, Dos.33/2, no.2, lef.6.
Belleten C. LXVIII, 10
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Meclis-i Vükela, ayn~~tarihte ald~~~~di~er bir kararla, 7 ~ubat 1912 tarihinden geçerli olmak üzere Brezilya uyruklular~n tabi olacaklar~~kurallar~~ cla
belirlemi~tir. Kurallar ~unlard~r:
Osmanl~~ülkesindeki Brezilya vatanda~lar~, Avrupa devle der genel hukuku kurallar~na tabi olacaklar ve Osmanl~~vatanda~~~muamelesi göreceklerdir.
Brezilya Hükümeti, 1867 tarihli emlak istimlaki protokolünü imzalamad~~~~için Osmanl~~ülkesinde ikamet eden Brezilya uyruklular önceden oldu~u gibi emlak sahibi olamayacaklard~r.
Brezilyal~~suçlular~n tutuklanmas~, ikametgahlar~n~n aranmas~~hakimler huzurunda yap~lacak, cevaplar~, mahkemelerdeki yarg~lamalar~~ve haklar~nda verilecek hükümler aç~k ve do~rudan olacakt~r. Bunlar~n himayesini
üstlenen konsoloslar arac~l~ k etmeyeceklerdir. Tutukluluk ve hapis hallerini
Osmanl~~hapishane ve tutukevlerinde geçireceklerdir. Para cezalar~~do~rudan tahsil edilecektir. istedikleri suçlar~n davalar~, Osmanl~~vatanda~lar~n~n
yarg~land~~~~yetkili mahkemelerde görülecek, ancak tercüman haz~ r bulunduramayacaldard~r.
Kaçak bal~ k avc~l~~~~gibi kaçakç~l~ ktan yakalananlar~n davas~, idare
meclislerinde görülecek, Brezilyal~~~ahitler, mahkemeler taraf~ndan do~rudan ~ahitli~e davet edilecek, gelmedikleri takdirde Osmanl~~ ~ahitleri hakk~ ndaki muameleye tabi tutulacaklard~r.
~stinaf ve temyiz muamelelerinde t~ pk~~ Osmanl~~ tebaas~~hakk~ndaki
gibi Temyiz Mahkemesi Ceza ve Dairesi'nin kararlar~~infaz olunacakt~r. Hukuk ve ticarete ait i~lerde de Osmanl~~tebaas~~gibi muamele göreceklerdir.
Hukuki ve ticari davalar (1000 kuru~~ve bundan daha a~a~~~tazminat~~
gerektirenler) Muhtelit Ticaret Mahkemelerinde de~il, Osmanl~~vatanda~lar~n~n davas~n~n görüldü~ü Ticaret ve Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.
Adli evrak gibi ilamlar~n tebli~inde adliye memurlar~~Brezilyal~lar~n
mesken ve ikametgah~na aram~z girebileceklerdir.
Vilayetlerdeki Muhtelit Ticaret Mahkemelerinden verilen hükümler
Dersaadet Birinci Ticaret Meclisi'nde temyiz edilebilecektir.
iflas eden Brezilyal~lar~n i~leri, Osmanl~~Ticaret Mahkemeleri konsoloshane tercümanlar~~arac~~ettirilmeksizin görülecektir.
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10. 1858 antla~mas~mn feshinden önce usulüne uygun olarak görülen
cezai, hukuki ve ticari bütün davalarla ilgili i~lemler, hükümden dü~tü~ü
güne kadar geçerli olacakt~ r. Bugünden sonraki i~lemler, Avrupa devletler
genel hukuku çerçevesinde yürütülecektir31.
Meclis-i Vükela'mn alm~~~oldu~u bu kararlar, Osmanl~~ Devleti'nde bulunan Brezilyal~lar~ n durumuna bir aç~ kl~k getirmi~~ise de 1858 antla~mas~ n~ n yerine yeni bir ticaret antla~mas~, tahkim sözle~mesi veya konsolosluk
protokolünün imzalanamamas~, Brezilya'daki Osmanl~~ vatanda~lar~n~ n Osmanl~~ Hükümeti'ne olan tepkilerini artt~ rm~~ t~ r. Osmanl~~ Hükümeti'nin
kendilerini sahipsiz b~ rakt~~~~ve ilgilenmedi~i dü~üncesine kap~lan bu topluluk Osmanl~~Devleti'ne kar~~~gerek bas~ n ve gerek di~er yollarla tenkit ve kötüleme kampanyas~~ açm~~, Osmanl~~Hükümeti'nin seferberlik nedeniyle askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri için yapt~~~~ça~r~y~~dikkate almam~~t~ r.
~ki ülke aras~nda suçlular~n iadesine ili~kin bir sözle~me bulunmad~~~ndan
ve devletler genel hukuku kurallar~~ aç~s~ndan asker firarilerin iadesi mümkün olmad~~~ ndan bunlar hakk~nda herhangi bir i~lem de yap~lamam~~t~ r32.
Yeni bir antla~ma imzalanamamas~~ nedeniyle kar~~la~~lan bir ba~ka sorun
da, Brezilya'n~n, Osmanl~~ Hükümeti'nin 14 Nisan 1914 tarihinde Sao Paulo
Ba~~ehbenderli~i'ne atad~~~~Sami Arslan'a exequatörünü vermemesidir".
Osmanl~~Hükümeti, Brezilya'n~n Roma elçili~i arac~l~~~~ile Brezilya Hükümeti'nden Arslan'~ n memuriyetinin onaylanmas~n~~istemi~, Brezilya Hükümeti de, Osmanl~~ Devleti'nin Roma elçisi Mehmet Nabi Bey'e Beyrut konsoloslu~una izin verilmedi~i için bu karar~n al~nd~~~ n~~ bildirmi~tir. Mehmet
Nabi Bey de 26 Mart 1915 tarihinde Hariciye Nezareti'ne gönderdi~i bir tahriratla Brezilya'n~n görü~ünü aktarm~~t~r34.
Sami Arslan, memuriyetinin onaylanmas~na engel olan bu sorunun giderilmesi için 22 A~ustos 1914 tarihinde Osmanl~~Hükümeti'ne bir tahrirat
göndermi~, hükümet de 3 Aral~ k 1914 tarihinde Arslan'a verdi~i cevapta Japonya'n~ n, konsolosluk protokolü imzalanmadan imtiyaz ve kapitülasyonlardan yararlanmak amac~yla Osmanl~~Devleti'ni nas~ l tehdit etti~ini hat~ rlatarak, basiretli davran~ lmas~~ gerekti~ini, konsolosluk protokolüne denk bir
31 BOA, DH.~D, Dos.61-1, no.22, Lef.1-3; BOA, HR.SYS, Dos.76, no.4, Lef.7-9; BOA, MV,(
Meclis-i Vükela Mazbatalan), Dos.163, no.6.
32 BOA, HR.HM~.~.50, Dos.33/2, no.1, Lef.l.
33 BOA, ~rade Hariciye, Dos.356, no.6; BOA, HR.SYS, a.g.b, Lef.14.
31 BOA, a.g.b, Lef.11.
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sözle~menin imzalanmas~ndan ve kapitülasyon imtiyazlar~ ndan yararlanmayacaklar~na ili~kin taahhüt al~nd~ktan sonra nota teatisine giri~ilebilece~ini
bildirmi~tir. Fakat Brezilya'da çok say~da Osmanl~~ vatanda~~n~n bulundu~unu göz ard~~edemeyen hükümet, Brezilya Hükümeti'ne Yafa Konsülatosu'nu la~vetmesi ~art~yla Beyrut'ta konsülato açmas~na izin verebilece~ini bildirmi~tir". Bu cevaptan sonra 15 May~ s ve 30 Temmuz 1915 tarihlerinde
4860/403 ve 1047/22 numaral~~ tahriratlarla Roma elçili~inde, 25 Kas~m
1915 tarihinde de 36291 ve 36430 numaral~~müzekkerelerle Berlin elçili~inde Brezilya ve Osmanl~~elçileri aras~ nda nota al~~veri~leri yap~lm~~t~r .
~ki ülke aras~nda bir türlü sonuçland~r~ lamayan görü~melerin bu kadar
uzamas~ndan ve belirsizli~in devam etmesinden kayg~~duymaya ba~layan Brezilya Ba~~ ehbenderi Münir Süreyya, 20 Ekim 1913 tarihinde Hariciye Nezareti'ne göndermi~~oldu~u resmi arizada Brezilya'daki tüm Osmanl~~~ehbenderlerinin exequatörlerinin geri al~nmas~~tehlikesiyle kar~~~kar~~ya kald~ klar~n~~
bildirmekte ve belirsizli~in Osmanl~~Devleti aç~s~ndan yol açabilece~i olas~~
tehlikelere dikkat çekmektedir. Arizada ~öyle denilmektedir:
"Brezilya'da ikamet eden Osmanl~~tebaas~, hem bizim hakk~m~zda kötü
dü~ ünmekte hem de cahildir. Zaten lay~ k~yla korunamayan hukuklar~~ konso lossuzluk nedeniyle tamamen yüz üstü b~ rak~l~ rsa merkezi hükümete ve
Türklere kar~~~olan duygu ve ilgisizlikleri artacak, gerek Brezilya'da ç~ karmakta olduklar~~onüç Arapça gazete ve gerek Suriye'ye yazd~ klar~~ binlerce
mektuplarla zihinleri zehirleyecekler, bu kötü propaganda da, Arap meselesiyle Suriye i~lerine zararl~~sonuçlar verdirecektir. E~er Brezilya'da Osmanl~~
konsolosluklar~~açmak ~imdilik mümkün de~ilse, ~ehbenderliklerin kapanmas~ndan do~abilecek sak~ncalar~~ ortadan kald~ rmak için dost devletlerden
birine ba~vurarak Osmanl~~hukukunun savunulmas~ m o devletin Brezilya'da
ikamet eden konsoloslar~ na havale etmek çok yararl~~ olacakt~ r. Bu ~ekilde
hareket edecek olursak, hem tebaam~ za kar~~~küçük dü~memi~~olur, hem de
onlar~n hukuklar~ n~~elden geldi~ince korumaya devam etmi~~oluruz. Yaln~z
Brezilya'da i~i az olan konsolosluklar~~seçmek gerekir".
Münir Süreyya arizas~ nda, Brezilya ile i~lerin yolunda gitmedi~ini, Osmanl~~ Hükümeti'nin Brezilya'n~n Beyrut'a atad~~~~konsolosa 7-8 ayd~r exequatör vermemesi nedeniyle iki hükümet aras~nda so~ukluk ba~lad~~~ n~ ,
35 BOA,
36 BOA,

HR.HM~.~~O, a.g.19, Lef.2,3.
a.g.b, Lef.4.

OSMANLI-BREZ~LYA ~ L~~K~LER~~

149

Brezilya Hükümeti'nin kendisinin resmi yaz~lar~ na cevap bile vermedi~ini,
20 Mart 1913 tarihinde Rio de Janeiro Ba~~ehbenderli~i'ne atanan Cebel-i
Lübnan as~ll~~ R~ zkullah Haddad'a exequatörünün verilmedi~ini, exequatör
sorununun giderilemeyip belirsiz kalmas~~üzerine Rio de Janeiro'da yay~mlanan Arapça gazetelerin hemen "hükümetimiz bizi 5-6 ayd~r ~ehbendersiz
b~rakt~ " ~ eklinde gereksiz, tenkitli, kötü niyetli makaleler yay~mlamaya ba~lad~klar~ n~~da bildirmektedir.
Brezilya D~~i~leri Bakanl~~~ 'ndaki Siyasi ~~ler Genel Müdürüyle yapt~~~~
görü~ melerden, Brezilya Hükümeti'nin Dersaadet'e atad~~~~elçilerin kabul
edilmemesi ve Beyrut konsolosuna exequatör verilmemesi nedeniyle Osmanl~~ Hükümeti'ne k~ rg~ n oldu~unu anlad~~~ n~~ da bildiren Süreyya ~öyle
devam etmektedir:
"Rio de Janeiro'da beni ziyarete gelen tebaam~z~ n tamam~~ konsolossuzluktan ~ikayet etmekte, Osmanl~~ Hükümeti'nin bir elçi veya maslahatgüzar
atamamas~~ nedeniyle nasipsiz ve korumas~ z kald~klar~ n~~ dile getirerek üzüntülerini bildirmektedirler. Bunlar~~ bize kar~~~büsbütün dü~man etmemeyi,
haklar~ n~~korumay~~ve bize ~s~ nd~ rmay~~kutsal bir vatan görevi kabul etti~im
için Siyasi i~ ler Genel Müdürüne ~ srar ederek Rio de Janeiro ~ehbenderi
R~zkullah Haddad'~ n exequatörünün geçici olarak verilmesini sa~lad~ m. Ancak Genel Müdür, Beyrut konsolosu Mösyö Kuniya'ya derhal exequatörü
verilmedi~i takdirde bunun geri al~ naca~~n~~ve Brezilya'daki hiçbir Osmanl~~
konsolosuna exequatör verilmeyece~ini ~ srarla belirtti. Bu nedenle bu i~~
hakk~ nda Hariciye Nezareti'mizin süratle bir karar almas~n~~istirham eylerim.
Bu sorun sürüncemede kal~ rsa Rio de Janeiro ~ehbenderimize i~ ten el çektirilece~i kesin, Brezilya Osmanl~~ Ba~~ ehbenderinin sahip oldu~u exequatörün geri al~ nmas~~da yak~ nd~ r.
Brezilya'da ticari ve sosyal önemi olan ve büyük bir güç olu~turan yüzbin
Osmanl~~ vatanda~~n~~ büsbütün bize dü~ man etmek taraftar~~ de~ilim. Özellikle tebaam~z~ n para sahibi oldu~u ve para ile her kötülü~ün yap~ labildi~i
göz önüne al~ n~ rsa iyilikle bu adamlar~~bize celbetmenin hükümet aç~s~ndan
hay~rl~~olaca~~ndan ~ üphem yoktur. Zaten mesele detayl~~ incelenecek olursa
görülür ki, Suriye istiklali gürültüleri sadece Suriye d~~~ nda oturan Suriyelilerin te~vikiyle meydana gelmi~tir. Zat-~~ devletlerini temin ederim ki yaln~z
Brezilya'da yay~ mlanan onüç Arapça gazetenin bu i~te büyük müdahalesi
olmu~tur. Cahil olan ve yaranl~~~gere~i Türklere yatk~ n olmayan bu insanlar,
bu gazetelerde gördükleri ~eyleri kesin do~ru hükmünde alg~ layarak, bize
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kar~~~dostluklar~m, dü~manl~klarm~~okuduklar~~makalelerle ölçüp biçmekte dirler. Ben gazetelerin bir k~sm~n~~bir çok zeminlerde ikna yoluyla iyi ile kötünün fark~n~~göstermek suretiyle aleyhimizde bir ~ey yazmamaya sevk ettim,
bu hususta ba~ar~l~~dahi oldum, ancak kötü yaz~lar~~okumak, kötü nasihatleri
dinlemek tebaam~za daha kolay ve daha makbul oldu~undan aleyhimizde
yazan gazetelerin, halk~ n zihninde daha etkili oldu~u her gün görülmektedir. Bu gazeteler buradaki vatanda~lar~m~z~~bu hale getirdilerse, Suriye'deki
vatanda~lar~m~n nas~l etkileyebilecekleri ise kolayca anla~~l~ r.
Bu gazetelerin Osmanl~~vilayetlerine girmesini yasaklamak mümkün,
ancak bu gazeteleri Brezilya'da okuyarak zehirlenen tebaan~n Suriye'de oturan akraba ve dostlar~na her hafta yazd~klar~~binlerce mektubu da~~ tmamak
mümkün de~ildir. ~~te bu büyük mahzurlar~n önünü almak için Brezilya'da
ikamet eden tebaam~z~~bize ~s~nd~rmak en do~ru yoldur. Bunun en emin ve
en k~sa yolu da tebaam~z~n hukukunu savunmakur".
Süreyya, tebaan~n hukukunun korunmas~~ için al~ nacak önlemleri de
~öyle s~ralam~~ur.
Hariciye müste~arm~n veya Süleyman Elbistani (Brezilya'daki Osmanl~~
tebaas~ n~n sayg~~duydu~u itibarl~~bir Osmanl~~vatanda~~ ) Efendi'nin ba~kanl~~~nda bir heyet olu~turularak Brezilya i~leri acilen mütalaa edilmelidir.
Brezilya hükümetiyle ask~da kalan ticaret muahedenamesi, elçilik
aç~lmas~, ~ehbenderlerin hukuk ve görevleri esastan incelenerek kesin bir
karara var~lmal~d~ r. Anla~ma sa~lanam~yorsa Brezilya Ba~~ehbenderli~i ve
Rio de Janeiro ~ehbenderli~i la~vedilerek tebaan~ n hukukunun korunmas~~
yerel yasalara b~rak~lmal~d~r.
E~er Brezilya ile uyu~mak mümkünse Rio de Janeiro'ya bir elçi veya
maslahatgüzar, Rio de Janeiro'dan sonra siyasi, ekonomik ve ticari bak~mdan
ikincili~e sahip Sao Paulo Eyaleti'ne mümkünse Arap as~ll~~ bir ~ehbender,
di~er baz~~ ~ehirlere de birer fahri ~ehbender atanmal~d~r. Hislerime ve gözlemlerime göre bu iki yoldan birini seçmek zaman~~çoktan gelip geçmi~tir.
Münir Süreyya, Brezilya'da yay~mlanan Arapça gazetelerin isimleri, dü~ünceleri ve e~ilimleri hakk~nda da önemli bilgiler vermekte ve bir iki istisna
d~~~nda tamam~ n~n Suriye yanl~s~~ politika izlediklerine i~aret etmektedir. Gazeteler ~unlard~r:
"El-Fecr: Osmanl~~Hükümeti'ne ve Türk milletine en dü~man gazetedir.
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El-Efkar: Bu da Osmanl~~ Hükümeti'ne ve Türk milletine en dü~man
gazetedir.
Ebu's-Suhül: Osmanl~~ Hükümeti'ne ve Türk milletine dü~man olmakla
beraber, son zamanlarda ~iddetli dili terk etmeye ba~lam~~t~ r.
El-Amazon: Oldukça kötü niyetli bir gazetedir.
El-Cedid: Osmanl~~Hükümeti'ne ve Türk milletine en dost gazete olup
Brezilya'da ç~ kan gazetelerin en önemlisidir.
El-Mizân: Dost ve hay~ rhah gazetedir.
El-Ferâid: Dostlu~a meyillidir.
El-Minare: Dostlu~a meyillidir.
El-Kalemü'l-Hadidi: Yeni gazete olmas~~nedeniyle hareket hatt~~daha
bilinmiyorsa da bedhahl~~a e~ilimli görülmektedir.
El-Berid: Tereddütlü
El-Adl: Ne dost ne dü~ man, renksiz
El-Mintad: Tereddütlü
Es-Siham: Tereddütlü".
Münir Süreyya arizas~ n~ n sonunda Rio de Janeiro fahri ~ehbenderi R~zkullah Haddad Efendi'ye exequatörhi~ii olmamas~na ra~men ~ehbenderlik
i~leri hakk~ nda oldukça detayl~~bilgi verdi~ini, Osmanl~~Hükümeti'nin ~ili ve
Peru Cumhuriyetlerinde ikamet eden çok say~da Osmanl~~tebaas~ n~~unutmamas~ n~ , bu ülkelerle de birer ticaret muahedenamesi veya hiç olmazsa birer konsolosluk sözle~ mesi imzalamas~ m, ayr~ca bir Amerika politikas~~olmas~~
gerekti~ini de vurg-ulam~~ur".
Brezilya'da Osmanl~~Devleti aleyhinde yay~ n yapan gazetelerin Süreyya' n~ n bildirdiklerinden daha fazla oldu~u anla~~lmaktad~ r. Meclis-i Vükela 25
Eylül 1910 tarihinde matbuat yasas~n~ n 35. maddesine dayanarak ald~~~~bir
kararla Brezilya'da yapmlanmakta olan El-~stik1a138, 6 A~ustos 1913' te Rio de
Janeiro'da yay~ mlanan Elhamra39, 28 Ekim 1913' te Sao Paulo'da yay~ mlanan
37 BOA, HR.SYS, a.g.b, Lef.10; BOA, irade Hariciye , Dos.63, no.5.
38 BOA,

MV, Dos.144, no.20.

33 BOA, MV, Dos.179, no.60.
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Benan," 1 Ocak 1914'te Brezilya Santo Oriantale'de Necip Yusuf Azuri taraf~ ndan ç~ kar~lan Emniyetü'l-Arap 41 adl~~ gazetelerin, Brezilya'daki Osmanl~~vatanda~lar~ n~~Osmanl~~Hükümeti aleyhine k~~k~ rtt~ klar~~ ve zararl~~yay~ n yapt~klar~~gerekçesiyle Osmanl~~ ülkesine giri~lerini yasaklam~~t~r.
Süreyya'n~ n bildirdi~i gazetelerden El-Efkar'~ n ülkeye giri~i 7 Haziran
1913'te yasaklanm~~42, ancak yay~ n politikas~ n~~ de~i~tirdi~i gerekçesiyle 10
May~s 1914 tarihinde giri~~yasa~~~kald~ r~lm~~t~r".
~ki ülke aras~ndaki konsolosluk ve antla~ma imzalanmas~~ sorununun giderilmesi çal~~malar~ n~~Münir Süreyya'dan sonra Sao Paulo ~ehbenderi Sami
Arslan sürdürmü~~ise de Osmanl~~Devleti'nin istedi~i ~artlarda Brezilya ile bir
konsolosluk sözle~mesi imzalamadan konsülato aç~lmas~ na kesinlikle kar~~~
ç~ kt~~~~1915 ve 1916 y~llar~nda devam eden yaz~~malardan da anla~~lm~~t~r.
Hariciye Naz~ r~~Said Halim Pa~a, Roma elçisi Nabi Bey'e, 15 May~s 1915
tarihinde gönderdi~i tahriratta, Brezilya ile herhangi bir anda~ma imzalanmadan bu ülkenin Osmanl~~Devleti'nde konsülato açmas~ na izin verilmeyece~ini Roma elçisine bildirmesini istemi~tir". Sami Arslan'~ n, iki y~ld~ r exequatörsüz görev yapmakta oldu~unu ve bu sorunun bir an önce giderilmesi
gerekti~ini isteyen 28 A~ustos 1916 tarih ve 1123 numaral~~ tahrirat~ na da
Osmanl~~ Hükümeti kay~ts~z kalm~~t~ r.
Tüm çabalara ra~men imzalanamayan antla~man~ n imzas~~ Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk y~llar~nda gerçekle~mi~tir. 8 Eylül 1927 tarihinde önceki
sonuçsuz görü~melere ev sahipli~i yapan Roma'da, Türkiye-Brezilya Dostluk
Antla~mas~~ imzalanm~~t~ r.
SONUÇ
Devletleraras~~ili~kilerde sürekli dostluk veya dü~manl~~~ n olmad~~~, ili~kilerin ç~ kar esas~~üzerine kuruldu~u, XIX. ve XX. yüzy~ l Osmanl~-Brezilya
ili~kilerinde de görülmü~tür. XIX. yüzy~lda halen dünyan~ n say~l~~büyük devletleri aras~ nda yer alan Osmanl~~Devleti, co~rafi olarak kendisine binlerce

40 BOA, M1,Dos.194, no.18.
~~~ BOA, DH.KMS, ( Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti ),
Dos.11, no.3.
42 BOA, MV, Dos.179, no.24.
BOA, MV, Dos.188, no.21.
44 BOA, HR.SYS, a.g.b, Lef.17.
45 BOA, a.g.b, Lef.1-2.
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mil uzakl~ kta bulunmas~ na ra~men Orta ye Güney Amerika ülkelerinden
Meksika, Küba, ~ili, Peru, Arjantin ve Venezüela ile diplomatik ve ticari ili~kiler kurmu~tur. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'ndeki Hariciye ile ilgili fonlarda
bulunan, Osmanl~ca ve yabanc~~dillerde kaleme al~nm~~~binlerce evrak, Osmanl~~Devleti'nin Kuzey, Orta ve Güney Amerika politikas~ n~n aç~~a ç~kar~lmas~~için çok iyi düzeyde Osmanl~ca, ~ngilizce, Frans~zca ve Portekizce bilen
ara~t~rmac~lar~~beklemektedir. Meclis-i Vükela fonlar~ nda, sadece Brezilya'da
Osmanl~~aleyhinde yay~ n yapt~~~~için ülkeye giri~~yasa~~~konan gazetelerle
kararlar de~il, Arjantin, Meksika ve Küba'da Osmanl~~aleyhine yay~n yapan gazetelerin örnek nüshalar~~da bulunmaktad~ r. Bu kadar çok gazetenin
ne amaçla, hangi finansmanla, ç~kar~ld~~~ , büyük ço~unlu~unun niçin Osmanl~~aleyhinde yay~n politikas~~izledi~i, özellikle Orta Do~u Bölgesi'ne düzenli olarak nas~l gönderildi~i, söz konusu ülkelerde yakla~~ k kaç Osmanl~~
vatanda~~n~n bulundu~u, o ülkelerde sahip olduklar~~ekonomik, siyasal, sosyal mevki, nüfuz ve güçleri, ya~am biçimleri, bulunduklar~~ülkelerin sosyoekonomik ve siyasal ya~am~ na etkileri, oralarda kalan ku~aklar~n~ n bugünkü
durumlar~, ara~t~r~l~ p incelenmesi gereken önemli konulard~r.
Brezilya'n~n, günümüzden 120-130 y~ l önce kahvesini tan~ tmak için yapt~~~~çal~~ malardan, bugün kendisini dünyaya tan~ tma çabas~~içinde olan ülkemizin ç~karaca~~~pek çok dersler bulundu~u kan~s~n~~ta~~mamak mümkün
de~ildir. Türkiye'nin Ulusal Mücadele y~llar~ ndaki hakl~~davas~n~, o y~llarda
ba~ta Amerika Birle~ik Devletleri olmak üzere birçok Amerika ülkesine anlatmakta zorlanmas~n~n., Türkler hakk~ nda iyi ve olumlu kanaatler ta~~ nmamas~n~ n temelinde, sözü edilen gazetelerin yay~ n politikalar~~olabilir mi? Bu
sorular~n yan~ tlar~n~~aray~p, buldu~umuz do~ru yan~tlar~~ d~~~politikadaki karar al~c~ larm (decision maker) karar alma süreçlerine ~~~k tutmas~~için onlara
aktarmazsak, tarih tekerrür etmeye devam edecektir.
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