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PREFÁCIO
Exmo. Sr. Ertuğrul GÜNAY
Ministro da Cultura e Turismo

Quando o Centro de Estudos Latino-Americanos foi estabelecido em
2009 seu objetivo era realizar pesquisas sobre a região levando em conta o
desenvolvimento de relações mútuas, promover o reconhecimento da
Turquia e, à luz de arquivos e recursos, desvendar o início das relações entre
o Império Otomano e estes países, e o desempenho destas relações.
Creio ser notável e louvável o êxito alcançado por este trabalho
apenas dois anos após a criação do centro.
O tema parece requerer investigação pela posição geopolítica da
Turquia e pela missão internacional que nosso país assumiu especialmente
nos últimos anos, ainda que este objeto de investigação não tenha sido
tratado em seu campo.
Ao estudar os artigos dos valiosos cientistas que contribuíram com o
projeto, será possível verificar que apesar de as terras da América terem
conhecido o mundo ocidental no início dos anos de 1500, o início das
relações do Império Otomano com este território coincide com os anos de
1800, uma fase posterior.
Embora as vastas terras da América do Sul tenham sido usadas como
colônia pela Espanha e por Portugal por anos, os ricos recursos naturais
foram, de certa forma, úteis ao grande desenvolvimento da economia local.
Paralelamente a este desenvolvimento, a política de trazer trabalhadores
especialmente da Europa para suprir a mão de obra necessária foi aplicada
em quase todos os países latino-americanos, sobretudo na Argentina, no
Brasil e em Cuba.
O Império Otomano, que entrou em fase de declínio após o segundo
cerco de Viena, no século XIX, com o anúncio da reforma política no ano de
1839, passou a uma nova fase. As dificuldades econômicas nesta etapa e as
intermináveis revoltas causaram movimentos de grandes migrações em
terras otomanas.
Neste período, enquanto se observavam tanto as políticas
expansionistas da Rússia Czarista no Cáucaso como a emigração em massa
do povo muçulmano à Anatólia pela perda dos Bálcãs, uma grande
comunidade das terras otomanas de maioria cristã, além de alguns
v

muçulmanos, começou a migrar para o Novo Mundo com o desejo de uma
vida melhor e mais segura.
Assim começava o período de emigração em direção à América
Latina, dando início às relações diplomáticas que tinham o intuito de
proteger os direitos dos cidadãos e auxiliá-los na resolução de seus
problemas.
Este livro, a primeira publicação do Centro de Estudos LatinoAmericanos da Universidade de Ankara, certamente preencherá um grande
espaço tanto com seu tema como com valiosas determinações em seu
conteúdo.
Agradeço ao valioso Reitor da Universidade de Ankara, Prof. Dr.
Cemal Taluğ, ao Diretor do Centro, Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, aos
nossos cientistas que partilharam suas valiosas opiniões conosco, e a todos
aqueles que colaboraram com o projeto.
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Dr. Yılmaz KURT, Catedrático
Catedrático do Departamento de História
da Faculdade de Línguas, História e Geografia

Este estudo compartilhado com o título Império Otomano - América
Latina parece ter surgido como produto de um trabalho xtenso. Participamos
de um projeto realizado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da
Universidade de Ankara e, graças a este projeto, tivemos a oportunidade de
informar-nos sobre um tema muito novo para todos nós. O início das
relações entre o Estado Otomano e a América Latina no final do século XIX
consiste em um conjunto de informações inéditas tanto para mim como para
muitos outros historiadores. Em geral, são investigadas as relações entre o
Estado Otomano e os estados da Europa, Ásia e África e, mais recentemente,
as relações com os Estados Unidos. Neste sentido, estes estudos iniciados
pelo Centro de Estudos Latino-Americanos (ou LAMER, sua sigla em turco)
preencheram a grande e verdadeira lacuna e abriram novos horizontes para
os historiadores.
As centenas de documentos de arquivo obtidos do catálogo do
Arquivo Otomano do Primeiro Ministro (ou BOA, sua sigla em turco) em
Istambul pelo LAMER têm grande importância no que se refere ao
estabelecimento de relações políticas e comerciais entre o Estado Otomano e
os países latino-americanos, especialmente a Argentina, o Brasil, o México e
o Chile. As investigações mútuas sobre a capacidade comercial revelada
como o resultado destas relações e os tratados comerciais firmados
constituem o trabalho dos historiadores. No entanto os detalhes das relações
diplomáticas e políticas, a investigação e a avaliação da forma social e
cultural originada destas relações sugerem participação de especialistas nos
idiomas da área, como o espanhol. É realmente muito difícil a leitura de
nomes de lugares e pessoas corretamente sem o conhecimento do idioma.
As primeiras relações entre o Estado Otomano e a América Latina
começaram com contatos diplomáticos. Nas tentativas de estabelecer
relações diplomáticas, o Embaixador Otomano em Paris atuou como
mediador realizando os contatos necessários. O Estado Otomano e os países
latino-americanos que acordaram no intercâmbio de embaixadores decidiram
estabelecer consulados honorários ou oficiais nos locais necessários. Os
acordos para concessão de condecorações e medalhas, que eram moda no
século XIX, e correspondências sobre o assunto constituíam grande parte
destas relações. O segundo passo das relações diplomáticas com o Estado
vii

Otomano foi a assinatura de acordos comerciais. Estes tratados foram
preparados geralmente baseados no primeiro tratado assinado com o Brasil.
Deste modo, os barcos dos dois países navegaram livremente de um porto a
outro e se beneficiaram dos privilégios reconhecidos ao Estado detentor dos
mais altos privilégios.
Nestes acordos firmados há a procura por uma resposta para a
resolução dos problemas jurídicos aos quais estaria confrontado um cidadão
de um dos dois países nas terras do outro. Muitos pontos foram esclarecidos
desde a questão da propriedade de bens imóveis até assuntos sobre a polícia
e os tribunais. Por meio dos estudos de historiadores e especialistas em
idiomas, foram revelados assuntos como a forma de aplicação desses
acordos, e em que medida os artigos se deparam com problemas.
Ao encontrar documentos e publicá-los, o LAMER abriu o caminho e
os horizontes para os estudos neste assunto. Hoje sabemos mais
apropriadamente que os estudos de línguas e literatura são parte da cultura; a
área real de investigação constitui um conjunto de língua, história e folclore
dessa cultura. É sabido por todos nós que esta é a principal razão pela qual o
Grande Atatürk abriu a Faculdade de Letras, História e Geografia e deu-lhe
este nome. A coincidência destes estudos com o 75º aniversário do
estabelecimento da Faculdade de Letras, História e Geografia (ou DTCF, sua
sigla em turco) é de grande importância.
Acreditamos que estes estudos do LAMER trarão grande aceleração
tanto às investigações acerca da história otomana bem como da história de
países latino-americanos. No título do livro o aspecto de “primeiras
relações” vem como uma boa notícia de que novos estudos e publicações
serão realizados. Felicito principalmente o diretor do LAMER, Senhor Prof.
Dr. Mehmet Necati Kutlu, e todos os acadêmicos que colaboraram com esses
estudos. Cordialmente.
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APRESENTAÇÃO
Dr. Mehmet Necati KUTLU, Catedrático
Universidade de Ankara
Diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos

O Centro de Estudos Latino-Americanos se estabeleceu na
Universidade de Ankara no ano de 2009 com o intuito de realizar estudos
interdisciplinares em nível acadêmico. O primeiro projeto de investigação de
nosso centro tem sido acerca das primeiras relações interestatais entre os
países da América Latina, que é a região objeto, e o Império Otomano. O
projeto intitulado "O Início das Relações entre a América Latina e o Estado
Otomano no Bicentenário da Independência", preparado neste contexto, foi
apresentado à reitoria da Universidade de Ankara com seu orçamento
previsto e, ratificado pela Unidade de Coordenação de Projetos de Pesquisa
Científica de nossa reitoria, entrou em vigor em 1º de abril de 2010.
Fundamentalmente, nosso estudo limitou-se a ser realizado com os
países com representação em Ankara, usando documentos do Arquivo
Otomano da Direção Geral de Arquivos de Estado do Primeiro Ministro da
República da Turquia. Nesse contexto, foram pesquisados nos arquivos
documentos relacionados à Argentina, Brasil, Equador, Cuba, México, Chile
e Venezuela, contudo infelizmente não foram encontrados documentos
originais suficientes sobre o início das relações destes países com Peru e
Equador. Tanto nossas relações com esses dois países bem como
documentos e informações sobre a Colômbia, cuja embaixada foi aberta em
nosso país no segundo semestre do ano de 2010, serão tratados em nosso
segundo projeto intitulado "Relações entre a América Latina e o Estado
Otomano durante o século XIX".
Para empregar no contexto de nosso estudo, foram obtidos 174 grupos
de documentos do Arquivo Otomano da Direção Geral de Arquivos de
Estado do Primeiro Ministro e um total de 663 papéis destes documentos
foram avaliados um a um por nossos especialistas. Dos 153 papéis
selecionados entre estes documentos dos 54 grupos de documentos utilizados
nos artigos, a maior parte está no idioma otomano, e aproximadamente um
quinto está em francês e espanhol.
Graças às várias dificuldades que enfrentamos tanto na fase de suas
transcrições, realizadas do idioma otomano para a atual língua turca, bem
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como de sua tradução para o espanhol e português, nosso projeto que previa
completar-se em um ano foi concluído em um ano e meio, contabilizando
um atraso de seis meses.
Após a etapa da tradução, as transcrições e os documentos traduzidos
para o turco atual foram avaliados por acadêmicos de várias disciplinas,
membros da Faculdade de Línguas, História e Geografia, e da Faculdade de
Ciências Políticas da Universidade de Ankara, e como resultado de seus
esforços foram produzidos os artigos que compõem a obra. A aplicação
deste estudo como um livro de recursos, tanto na Turquia quanto na América
Latina, realizado no contexto do projeto de acordo com sua finalidade, é um
dos principais objetivos de nossa investigação. Por esta razão, a publicação
foi traduzida para o português e o espanhol.
Gostaria de agradecer aos que nunca retiraram seu apoio na
elaboração deste projeto e sua conversão em livro, apesar das dificuldades
enfrentadas: ao nosso Reitor Senhor Prof. Dr. Cemal Taluğ, à Vice-Reitora
Senhora Profª. Drª. Nilgün Halloran, aos Assessores do Reitor Senhora Profª.
Drª. Esin Akı e Senhor Prof. Dr. İsmail Yalçın. Da mesma forma, agradeço
sinceramente ao nosso pessoal cujo número não é maior que os dedos de
uma mão e que têm contribuído em todas as etapas de tradução, correção e
editorial do início ao final de nossos estudos.
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O INÍCIO DAS RELAÇÕES ENTRE
ARGENTINA E IMPÉRIO OTOMANO
Şebnem Atakan*
A colonização que começa com a descoberta de parte dos territórios
da Argentina em 1516 pelo navegador espanhol Juan de Solis1 e que se
segue com a instalação do nobre Pedro de Mendoza2 no Rio da Prata, região
que se encontra hoje a cidade de Buenos Aires, chega a seu período final no
século XIX, com a união entre nativos e os europeus. Até a independência, a
região do Rio da Prata era voltada para os países mais poderosos do mundo;
primeiramente à Espanha, depois à Inglaterra e aos Estados Unidos.
Nos séculos XVI e XVII os territórios do Rio da Prata se estendiam
por uma área de 2,5 milhões de km2. A área mais próxima à fronteira com o
Peru era pouco povoada e subdesenvolvida. Apenas três mil dos 250 mil
colonos espanhóis no continente americano se estabeleceram nesta área. A
densidade da população nativa que vivia na região era menor em
comparação com México e Chile.
A principal razão que levava Vasco Núñez de Balboa e Magalhães a
explorar esta área nos primeiros anos do descobrimento era a necessidade de
buscar uma rota comercial para chegar ao sul,às Índias. Com a exploração
* Professora Adjunta, Universidade de Ankara, Faculdade de Linguas, História e Geografia,
Departamento de Filologias Ocidentais, Filologia Espanhola.
1
Marinheiro espanhol nascido em Sevilha (Lebrijo, 1470-1516). Em sua juventude
começou a trabalhar nas embarcações comerciais no leste da Espanha e norte da África.
Depois de entrar no domínio do Reino de Castela fez expedições militares para a América
com Yáñez Pinzon, um dos marinheiros empreendidos nas expedições de Cristóvão
Colombo à América, em 1508, com dois barcos chamados "Magdalena" e "Isabelita".
Durante esta viagem exploraram o Golfo Dulce e a Costa de Yucatán. De volta à Espanha
em 1509 houve um conflito entre Solis e Pinzón. Após sua preparação, saiu novamente de
San Lúcar em 1515 para descobrir novos lugares. Os marinheiros que vieram até a foz do
Rio Paraná-Guaçu após a descoberta do Golfo Dulce dão ao mesmo o nome de Rio Solis,
que posteriormente se tornaria Rio da Prata. Assim se descobriu a maior parte da
Argentina.
2
(Granada, 1487- Ilhas Canárias 1537). Militar e diplomata espanhol nomeado por Carlos I,
o descobridor e primeiro governador da região do Rio da Prata.
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das minas de prata, surgiu a necessidade de se instalar na área. Assunção,
capital atual do Paraguai, foi fundada por essa razão. Destarte, o nome
Argentina que deriva da palavra "argentum" (e que significa "prata" em
latim) é uma clara referência aos ricos depósitos minerais.
Com o aumento da população espanhola em cidades como Assunção e
Tucumán, perto da fronteira do Chile, a região da Bacia da Prata, que inclui
Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Chaco, Farmosa, Misiones,
Paraguai e Uruguai, torna-se um lugar importante graças à colônia
espanhola, que foi administrada por governantes espanhóis até sua
independência.
Em 1806 iniciou-se a guerra de independência contra o governo
espanhol. Entre 1810 e 1816, foi estabelecido o Primeiro Parlamento, depois
o Grande Parlamento e, finalmente, o primeiro Triunvirato, que tinha três
administradores. Seguiram-se o segundo e terceiro Triunviratos. Em 09 de
julho de 1816, com a declaração de independência realizada no Congresso
Geral organizado em Tucumán, a Argentina ganhou a liberdade. Em 1817,
foi declarada a Constituição Federal dos Estados Unidos da América do Sul.
A partir de 1809 há um crescimento populacional na Argentina. Nas
terras que compreendem a região entre Buenos Aires, os Andes e o Paraguai
viviam 406 mil habitantes; este número subiu para 527 mil em 1819,
chegando a 768 mil habitantes em 1839. As principais atividades
econômicas que sustentaram o país foram a pecuária e artefatos em couro.
Entre 1830 e 1834 o país entrou em déficit, a dívida pública e a inflação
aumentaram até que a situação estabilizou e melhorou com a política de
apertar os cintos de Juan Manuel de Rosas3. Assim, a dívida de Buenos
Aires, reduzida em sete milhões de pesos em 1835, era de 36 milhões em
1840, contudo cairia para 18,7 milhões em 1846, chegando a 13,75 milhões
em 1850. O couro exportado aumentou de 823 000 unidades em 1837 para 2
601 000 em 1851; a lã, de 164 000 arrobas, alcançou 640 000 arrobas4 na
mesma época; a quantidade de navios que entraram em Buenos Aires
duplicou entre o terceiro e o quarto decênios5. Apesar de todos estes
progressos e da mão de ferro de Rosas, o país não experimentou nenhum
avanço economicamente significativo. Depois de Rosas deixar seu posto em
1852, surgiu a necessidade de aumentar a mão de obra nas zonas rurais,
cujos recursos econômicos eram a pecuária e agricultura. Com a escassez de
3

4
5

2

(Buenos Aires, 1793 - Southampton, Hampshire, 1877). Militar opressivo e governador de
Buenos Aires.
Peso equivalente a 11.502 kg
Francois Chevalier, América Latina de la Independencia a Nuestros Días, Editorial Labor,
Barcelona 1979, p.14-15

mão de obra nativa (os gaúchos6 que viviam nos pampas7 argentinos), veio a
necessidade de trazer trabalhadores, especialmente da Europa, que chegavam
como imigrantes. Assim, graças à ampla participação dos países além-mar,
grandes avanços sociais e econômicos se realizaram na Argentina.
A Argentina, que também pode ser definida como um país de
imigrantes, absorveu o maior movimento migratório de sua história entre os
anos 1870 e 1929, período em que o país foi povoado por pessoas de
diferentes países e religiões distintas. A imigração aumentou especialmente
após a Primeira Guerra Mundial que atingiu a Europa como um furacão. A
população foi acrescida pela chegada de homens jovens, a maioria dos quais
tinham entre 20 e 35 anos, passando de 1 800 000 para 12 000 000 de
habitantes. Os primeiros turcos que vieram ao território argentino procediam
da Síria e do Líbano que estiverem sob domínio otomano e, mais tarde,
francês. Grupos de imigrantes, geralmente formados por cidadãos rurais que
chegaram com passaportes turcos, tanto muçulmanos como de outras
religiões, entraram no país pela primeira vez através da porto de Buenos
Aires.
As taxas de imigração de acordo com estatísticas do governo, entre
1891 e 1926, são as seguintes8:
Época
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1926

Espanhóis
20,31 %
36,99 %
48,89 %
27,51 %

Italianos
65,66 %
45,63 %
28,83 %
40,92 %

Franceses
3,95 %
1,96 %
2,09 %
1,21 %

Russos
2,69 %
4,22 %
4,71 %
3,47 %

Turcos
1,79 %
3,78 %
4,87%
1,89 %

Outros
5,60 %
7,43 %
10,61%
25,12%

O aumento do volume do comércio exterior na Argentina contribuiu
para o aprimoramento de suas relações bilaterais com outros países europeus
e com Império Otomano, que basicamente consistia em assinar acordos
comerciais. Da Batalha de Kahlenberg no segundo cerco de Viena, o Império
Otomano começou a recuar, mas no século XIX uma nova era se inicia com
a declaração do Decreto de Tanzimat (de 03 de novembro de 1839), que
apontava muitas novidades e tinha uma postura próxima à do Ocidente. O
Império estava em fase de modernização, o que lhe permitia satisfazer as
necessidades de transporte municipal e outros serviços em seus portos
mediterrâneos orientais que tinham importantes relações econômicas com a
Europa. Estas cidades apresentavam problemas de alojamento para as
tripulações das embarcações comerciais e não cumpriam requisitos mínimos
6
7
8

Habitantes da Argentina que dedicam-se à pecuária.
Vegetação de estepe típica da região.
www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/archivos/1.pdf
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de saneamento. Para o mundo europeu os portos orientais, ao invés de
longínquos e exóticos, já eram cidades para se viver e enriquecer9.
A base do acordo entre o Império Otomano e Argentina a partir dos
acontecimentos mundiais acima mencionados é a carta datada de 21 de julho
de 1870, escrita pelo embaixador argentino em Paris, Balkarí10, na qual
menciona o desejo de abrir consulados em algumas cidades otomanos. O
embaixador narra o avanço deste assunto em sua carta datada de 10 de
outubro de 1870: "Em resposta à minha carta datada de 21 de julho passado
em nome do meu governo sobre a abertura de consulados no Egito e no
Império Otomano, expressando o desejo de permanência, fomos informados
por escrito que os consulados podem ser abertos após a assinatura de um
acordo de amizade e comércio regularizando as relações entre Império
Otomano e Argentina, e o Império está determinado a iniciar a negociação
de um acordo e a firmá-lo. "11
O primeiro acordo comercial12 assinado entre os dois países em 1872
continha 15 artigos e apresentava a amizade entre os dois países; outorgava
direitos mútuos para que ambos os países pudessem realizar comércio
marítimo e obter livre circulação, igualdade mútua dos portos de exportação
e importação, do valor da taxa dos faróis, dos práticos e do socorro em caso
de acidentes; definia que não apenas os argentinos que viviam no Império
Otomano como também os otomanos residentes na Argentina tinham o
direito de ter propriedades e moradias protegidas pelo Estado, e que os
Consulados Otomanos na Argentina e o Consulado Argentino no Império
Otomano tinham igual licença e privilégios dos consulados de outros
Estados na mesma categoria.
O primeiro passo concreto na abertura do consulado foi a petição
datada de 23 de dezembro de 1899 enviada por Halik Mansur Efendi, cônsul
honorário do Império Otomano em Sidney, ao Ministério das Relações
Exteriores solicitando que ele próprio fosse cônsul honorário em Buenos
Aires a fim de estabelecer-se temporariamente nesta cidade para continuar
seus negócios. A partir do ano 1900 houve um período de 10 anos em que se
realizaram trabalhos para abertura de um consulado, feitos por
representantes de ambos os países em Roma. Esses trabalhos demoraram
9

10

11

12

4

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, Abril de 2010,
p. 189-190
Chamado de Balkari ou Balikadi em documentos otomanos, Mariano Severo Balcarce
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algum tempo devido à condição Argentina de que antes de abrir um
consulado otomano no país, o Império Otomano deveria aceitar um acordo
baseado na reciprocidade segundo o Direito Público Internacional. Por outro
lado, havia a insistência do Império Otomano de que os consulados
argentinos não requeriam as mesmas capitulações exigidas em antigos
acordos13.
Ao investigar a relação entre a República Argentina e o Império
Otomano encontramos dois documentos interessantes. Um deles trata da
concessão de condecoração de 4º. nível com a medalha de Kılıçlı Mecidi e
do atestado de mestre para Diego Bevacqua, representante do cônsul dos reis
argentino e espanhol em Roma, por seus méritos na Guerra Russo-Turca
como oficial de Cruz Vermelha. Outro item historicamente interessante é a
carta escrita por Diego Bevacqua ao embaixador otomano na Inglaterra,
Kostaki Musurus Paxá14, em 17 de setembro de 1882, informando-o que
rejeitava a medalha otomana em razão de possuir a Condecoração de Lazare,
conferida pelas autoridades italianas, considerada de nível mais alto15.
O acordo alcança seu ponto final em 1909 depois de muitos
preparativos, com a intenção de desenvolver as relações bilaterais sobre
questões sociais e econômicas entre os dois países envolvendo, por vezes,
dificuldades em encontrar um ponto comum sobre os deveres dos
consulados. Em 17 de abril de 1909, o texto do acordo elaborado por
embaixadores em Roma dos países interessados foi enviado a Istambul para
a confirmação e em 1º de dezembro de 1909 o protocolo do consulado foi
igualmente aprovado pelo sultão e também assinado por Kasim Bey,
embaixador otomano em Roma, e Roque Saenz Peña, embaixador argentino
em Roma (e que mais tarde foi presidente de seu país). O acordo contém os
seguintes itens:
Artigo I
Os governos do Império Otomano e da República Argentina acordam
mutuamente o direito de designar consulados, cônsules gerais, representantes
consulares em todos os territórios, todos os centros comerciais e portos dos
países de acordo com as regras dos funcionários do Estado.
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Artigo II
Cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules do Império Otomano, e
representantes consulares otomanos na República da Argentina; cônsules
gerais, cônsules e vice-cônsules da Argentina e representantes consulares
argentinos no Império Otomano cumprirão seus postos totalmente e estão de
acordo com as normas do Direito Público Internacional. O Consulado Geral,
os cônsules e vice-cônsules da Argentina no Império Otomano em nenhum
caso se aproveitarão das capitulações que ainda beneficiam alguns
funcionários dos consulados de outros países no Império Otomano.
Artigo III
Este protocolo de consulado estará em vigor por 10 anos a contar do
dia em que se aprovem as confirmações unilaterais. O contrato permanecerá
em vigor até que uma das partes declare o protocolo inválido ou até que se
expire o mesmo. Caso seja declarado inválido, o contrato estará em vigor por
mais um ano.
Artigo IV
O mais rapidamente possível os dois governos confirmarão este
protocolo de forma unilateral.
As autoridades representativas firmaram mutuamente este protocolo e
assim ele foi selado.
Em 11 de julho de 1910 foram preparados dois exemplares originais
em Roma16.
Após a abertura de consulados em ambos os países, graças à
assinatura do Acordo de Comércio entre o Império Otomano e a República
Argentina, as relações continuaram por muitos anos, por vezes de forma
mais intensa e por outras, lentamente. No último período do século XX,
durante a presidência de Carlos Menem (1989-1999), que atende pelo
apelido de "o turco" e vem de uma família libanesa, a sociedade histórica
com a República da Turquia progrediu e as relações bilaterais se ampliaram.
Graças às relações sociais e comerciais durante o mandato da atual
presidente argentina Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, vêm se
consolidando a amizade e cooperação cuja raiz histórica relacionava os dois
países no passado.
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Anexo 1
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Anexo 1a

Arjantin Cumhuriyeti’nin Paris’de mukîm sefîri Mösyö Balkadi’nin
Paris Sefâret-i Seniyyesine gönderdiği mektubun suret-i tercümesidir.
Mısır’da ve Memâlik-i Şâhanenin sâir taraflarında birer konsolosluk ihdâsı
hakkında hükümet-i matbûam nâmına taleb-i müsa‛adeyi hâvî geçen şehr-i
temmuzun yirmi biri tarihli nemîka-i âcizâneme cevâben iş bu
konsolosluklar için Saltanat-ı Seniyye ile Arjantin Cumhuriyeti beyninde
ihtilât ve münâsebâtı tanzîm eder bir mu‛âhede-i dostî ve ticaretin
in‛ikâdından sonra ihdâs olunabileceği ve Devlet-i ‘Aliyye ise böyle bir
mu‛âhedenin akd ve tanzîmi zımnında mükâlemâta girişmeye meyyâl
bulunduğu taraf-ı ‛âlî-i sefirânelerinden iş‛âr buyrulmuş olmakla işbu
cevabın hükümet-i metbû‛am cânibinden teblîğine müsara‛âtle beraber
mükâlemât-ı lâzimenin icrâsı hakkında muvâfakat ve ta‛lîmâtını taleb
eylemişdim bu def‛a aldığım mekâtib-i hükümet-i cumhuriyye Saltanat-ı
Seniyye’nin hayr-hâhâne beyân buyurduğu ifâde tamamıyla muvâfakat ve
icrâ-yı îcâbı hakkında âcizlerine i‛tâ-yı me’zûniyyet eylediğinden akd
olunacak mukavelenâmenin mevâd ve şerâiti ba‛de müttefiken ve ber-vechi
usûl tanzîm olunmak üzere bir kere keyfiyetinin taraf-ı âlî-i sefîrânelerinden
devlet-i metbu‛a-i mefhameleri cânibine lütfen iş‛ârı ricâsında
bulunduğumun beyânı mü’esser-i ihtirâmiyyeye vesîle ittihaz kılındı.

9

Anexo 1b
Cópia traduzida da carta enviada à Comissão da Grande Embaixada em Paris
pelo Embaixador da República Argentina, Senhor Balkadi, que reside em
Paris.
O Grande Embaixador indicou por escrito que em resposta à carta datada do
dia vinte e um de julho passado, na qual, em nome do governo ao qual estou
ligado, solicitei o estabelecimento de consulados em outras regiões do Egito
e do Estado Otomano, após um tratado de amizade e comércio com a
motivação de desenvolver amistosas entre o Governo Otomano e a
República Argentina, com negociações sobre os consulados, suas
inaugurações serão realizadas, e que o Governo Otomano está inclinado a
negociar a elaboração do tratado. Considerando a resposta, e agindo em
nome do governo, ao qual estou ligado, pedi-lhes que me informassem de
modo adequado sobre a solicitação das referidas negociações. Na carta que
recebi no período do Governo Republicano, foi vista de boa maneira a
apropriada expressão escrita. Como os súditos foram autorizados a tomar as
medidas necessárias, de modo a ajustar os artigos e as condições da
assinatura do tratado, por meio da presente faço uma petição por escrito à
parte interessada em nome da Grande Embaixada sobre este assunto.
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Anexo 2
BOA (Arquivo Otomano Do Gabinete Do Primeiro Ministro) HR, SYS.,
Dossiê: 246, Documento Número: 14640
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Anexo 2a

Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 3 Haziran sene 1870
tarihli Paris Sefâret-i Seniyyesi tarafından takdîm olunan tahrîrâtın
tercümesidir
Devlet-i ‛Aliyye ile Arjantin Cumhuriyeti beyninde bir mu‛âhede-i dostî ve
ticaretin akdi keyfiyetine dair fî 11 Ağustos sene 869 tarihiyle irsâl buyrulan
tahrîrât-ı sâmiye-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleri mûcibince cumhuriyet-i
mezkûrenin Paris’te mukîm sefîri Mösyö Balikadi’ye göndermiş olduğum
nemîkaya cevâben mûmâileyh tarafından Devlet-i ‛Aliyye’nin şu Milan ve
Nişi hükümet metbûası cânibine bildirildiğini mütezammın alınan mektub-i
şehr-i mezkûrun yirmi yedisinde huzûr-u ‛âli-i sadâret-penâhîlerine takdîm
itmiş idim sefir-i mûmâileyhin husûs-u mezkûrdan dolayı mükâlemâta
girişmeye cumhuriyeti tarafından me’zûn idildiğine dair bu def‛a gönderdiği
mektûbun dahi bir sûreti leffen takdîm kılınmış olmağla bu bâbda lâzım
gelen evâmir ve ta‛limât-ı ‛aliyye-i hidivâ-fehîmânelerinin taraf-ı âcizâneme
bildirilmesi ricâsında bulunduğumun beyânı ta‛zîmât-ı fâ’ikanın te’kîdine
vesîle ittihâz kılınmıştır.
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Anexo 2b
Tradução da nota oficial apresentada pela Grande Embaixada em Paris ao
Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 03 de junho de 1870.
De acordo com a vontade do Honorável Grão-Vizir e a nota sobre o Tratado
de Amizade e Comércio entre o Governo Otomano e a República Argentina,
enviada na data de 11 de agosto de 1869, remeti uma carta ao Senhor
Balikadi, Embaixador da República da Argentina, que reside em Paris. Em
resposta a esta carta, apresentei ao Honorável Grão-Vizir, em vinte e sete de
agosto, a carta enviada por Balikadi a propósito de informar os
representantes dos governos de Milão e Nishi do Estado Otomano. O Senhor
Balikadi foi autorizado pelo Estado ao qual está ligado a iniciar as
negociações deste trabalho especial. Desta vez, apresentou uma cópia de sua
carta. Nesta ocasião, queria fortalecer meus mais altos respeitos pela
declaração na qual fiz uma petição para que me informem das ordens e
instruções do Excelentíssimo Grão-Vizir.
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Anexo 3
BOA (Arquivo Otomano Do Gabinete Do Primeiro Ministro) HR, SYS.,
Dossiê: 246, Documento Número: 14640
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Anexo 3a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Memâlik-i Hazret-i Şahane’den Mısır ve sâir bazı mahallerde birer
konsolosluk ihdâsı hakkında Arjantin Cumhuriyeti’nin Paris’te bulunan
elçisi tarafından taleb-i müsâ‛ade olunduğuna dair Paris Sefâret-i Seniyyesi
cânibinden vuku‛ bulan iş‛âr üzerine işbu iltimâsın is’âfı evvel emirde
Saltanat-ı Seniyye ile Cumhuriyet-i müşârûn-ileyhâ beyninde bir mu‛âhede-i
dostî ve ticâretin in’ikâdına men‛ût olduğu sefâret-i müşârûn-ileyhâya
bildirilmiş idi elçi-i mûmâ-ileyh Devlet-i ‛Aliyye ile bir muâhede-i ticâret
akdini müzâkere eylemek üzere cumhuriyet-i muşârûn-ileyhâ tarafından
me’zûn edilmiş olduğundan bu bâbda iktiza eden tâ‛lîmâtın i’tâsı ifâdesini
mutazammın sefâret-i müşârûn-ileyhâdan vârid olan tahrîrât ile elçi-i
mûmâileyhin mektûba tercümeleri leffen ‛arz u takdîm kılındı bu misüllü
hükümetleriyle münâsebât vedâdiyyenin husûl-i fevâ’id ve muhsînât mûceb
olacağına ve bu bâbda öte taraftan izhâr-ı havâhiş ve arzu olunmuş idüğüne
binâen cumhuriyet-i müşârûn-ileyhâ ile ol vechle bir mu‛âhede-i ticâret
müzâkere ve ‛akd olunmak üzere sefâret-i müşârûn-ileyhâya me’zûniyet
i’tâsı hakkında her ne sûretle emr u fermân hazret-i şehinşâhî şeref-sünûh ve
sudûr buyruldu ise âna hareket olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm
olundu efendim
Fî 14 Recep Sene 1287
Mâ‛rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmîle-zîb îbcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle
mezkûr tercümeler manzûr-ı meâlî-mevfûr hazret-i mülûkâne buyrulmuş ve
cumhûriyet-i müşârûn-ileyhâ ile ol vechile bir muâhede-i ticâret müzâkere
ve ‛akd olunmak üzere sefâret-i müşârun-ileyhâya me’zûniyet i‛tâsı
müte‛allık ve şeref-sudûr buyrulan emr u fermân mehâsin-ünvân cenâb-ı
şehinşâhî iktizâ-yı celîlinden olarak sâlifü’z-zikr tercümeler yine savb-ı
sâmi-i âsafîlerine i‛ade kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü’l-emrindir.
Fî 15 Recep Sene 1287

15

Anexo 3b
Meu Excelentíssimo e Misericordioso Senhor:
Antes de tudo, a Grande Embaixada em Paris foi informada sobre o Tratado
de Amizade e Comércio entre o Estado Otomano e o Governo Argentino,
conforme nota oficial da Grande Embaixada em Paris sobre a aceitação desta
solicitação do Embaixador da República da Argentina em Paris para a
abertura de consulados em diferentes regiões do Estado Otomano e do Egito.
Como a República da Argentina autorizou o Embaixador em Paris para
negociar o Tratado de Comércio com o Estado Otomano, foram entregues a
nota desta autorização e a nota oficial do Embaixador em Paris da República
Argentina, e suas traduções. Pelo fato de que as relações amistosas destes
governos são proveitosas e boas e por outro lado como expressaram o pedido
e o desejo é solicitado que se realizem negociações para o tratado de
comércio com a República Argentina. Se um decreto ou mandato for
publicado pelo Honorável Grande Sultão autorizando Embaixador da
República Argentina em Paris a firmá-lo, se atuará de acordo com o mesmo.
Com esta declaração, esta autorização se faz por escrito, meu Senhor. 14 do
sétimo mês do calendário lunar de 1287 (10 de outubro de 1870).
É a apresentação de seus súditos desprezíveis.
Foram apresentadas ao Grande Sultão as traduções trazidas com o GrãoVizir, adorno de respeito das pontas de meus dedos, quem recebeu esta
autorização. Foi autorizada ao Embaixador da República Argentina em Paris
a condução das negociações do Tratado de Comércio e a assinatura do
Tratado com a República Argentina. O decreto e o mandato publicados sobre
este assunto e suas traduções foram devolvidos, novamente, ao Honorável
Grão-Vizir para que se faça o necessário pela vontade do Grande Sultão que
tem bons títulos. Neste sentido, o decreto e o mandato são do Excelentíssimo
Senhor meu, que é o senhor de todos os mandatos. 15 do sétimo mês do
calendário lunar de 1287 (11 de outubro de 1870).
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Anexo 4a

Traduction
Youssouf (?)

Milazzo/ Sicile / le 17 Sbre 1882

Excellence
S.E. Musurus Bey m’a fait parvenir le brevet et l’insigne de la 4ème
classe de l’Ordre du Médjidié dont S.M. I.le a cru m’honorer un
considération des services que j’ai prêtés en qualité de Président d’un comité
de la Croix Rouge, durant la Guerre Russo-Turque aux vaillants soldats
blessés dans les batailles.
Bien que je sois reconnaissant envers S.M.I et envers V.E. d’une
pareille distinction, je me permets cependant, de soumettre à V.E, qu’étant
déjà décoré des Ordres de 1ère classe de S.M. le Roi d’Italie mon Auguste
Souverain- Commandeur de l’ordre de SS. Maurice et Lazare – de la
Couronne d’Italie et de tant d’autres étrangers. Je ne pourrais sans
compromettre ma dignité accepter un pareil ordre dont le grand ordre est de
beaucoup inférieur à ceux dont je suis décoré depuis longtemps.
J’ajoute en outre que, lorsque la proposition de S.E. Musurus Bey en
ma faveur parvint à ce ministère-là, un personnage de considération de
l’Ambassade d’Italie a informé le prédécesseur de V. Exc. de mes titres; et
lui, en les accueillant favorablement, l’a assuré que j’aurais été décoré du
titre de commandeur (...) des Ordres Ottomans.
V. Exc comprendra très bien quelle serait ma situation en admettant
une pareille acceptation; et j’ai pleine confiance qu’Elle cherchera un moyen
de l’attribuer à une erreur involontaire causée par nulle connaissance des
précédents pour ne pas me contraindre à un refus bien douloureux pour moi.
Dans la certitude que V.E. voudra bien accueillir bénignement mes
justes raisons et voudra bien m’accorder directement l’honneur d’une
réforme. Je la prie de recevoir mes plus vifs remerciements.

Commandeur Diego Bevacqua Proto
V. Consul de S.M. le Roi d’Espagne et de la République Argentine
20

Anexo 4b

Tradução
Youssouf (?)

Milazzo / Sicília / 17 de setembro de 1882

Vossa Excelência,
Excelentíssimo Senhor Musurus, pela respeitabilidade dos meus
serviços como diretor de um Comitê da Cruz Vermelha com os heróicos
soldados feridos em batalha durante a Guerra Turco-Russa, o Majestoso
Imperador me informou que me honrara com a Medalha e Título de
Privilégio de 4º. Nível de Condecoração de Médici com Espada e me
entregou esta Medalha e Título.
Embora agradeça a Vossa Excelência, e igualmente ao Majestoso
Imperador, não vejo inapropriado apresentar a Vossa Excelência a
Condecoração de 1º. Nível que me concederam Rei da Itália, muitos
estrangeiros, São Mauricio, o comandante de Condecoração de Lazare e meu
Excelentíssimo Majestoso Monarca, o trono italiano. O importante é que não
poderia aceitar sem ofuscar a minha reputação esta condecoração, que é mais
a baixa de minhas condecorações, concedidas há muito tempo.
Ademais, a proposta do Excelentíssimo Senhor Musurus é de que ao
chegarem ao mediador (Ministério?), uma pessoa acreditada pela Embaixada
da Itália, informado, em meu nome, da prioridade de Vossa Excelência, e a
mesma pessoa prestando agradável atendimento, me deu garantia de que me
condecorariam com o comando das Condecorações (Tropas?) (...) Otomanas.
No caso de aceite desta proposta, Vossa Excelência compreenderá
muito bem em que posição estarei. Estou bastante seguro de que Vossa
Excelência buscará uma maneira para não forçar-me a esta situação muito
difícil para mim de recusar e de deparar com o erro ocorrido, sem intenção,
pelas informações inválidas (sem valor) das figuras anteriores.
Não tenho dúvidas de que Vossa Excelência aceitará amavelmente
minhas justificadas razões e me honrará concedendo-me uma resposta direta.
Rogo que aceite meus agradecimentos.
Comandante Diego Bevacqua Proto (?)
Consulado da República Argentina e do Majestoso Rei da Espanha
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HMŞ.İSO, Dossiê:8, Documento Número:1-2, Lef.4
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Anexo 5a
PROTOCOLE CONSULAIRE
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement de la
République Argentine désirant développer leurs relations commerciales par
la création de Consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Husséin Kiazim
Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa Majesté le
Roi d’Italie; et la République Argentine Son Excellence Monsieur Roque
Saenz Pêna, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la
République Argentine auprès de sa Majesté le Roi d’Italie, lesquels, dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des Articles
suivants:
Article I
Le Gouvernement Impérial Ottoman et la Répulique Argentine
s’accordent réciproquement le droit de nommer des Consuls Généraux,
Consuls et Vice-Consuls, dans tous les ports et places commerciales de
toutes les parties de Leurs Pays, ainsi que de leurs dépendances dans
lesquelles sont admis les fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
Article II
Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls Ottomans dans les
territoires de la République Argentine et les Consuls Généraux, Consuls et
Vice-Consuls Argentins dans les territoires de l’Empire Ottoman, exercent
leurs fonctions conformément aux règles du droit International Public
Général et sur la base d’une parfaite réciprocité. Il est expressément entendu
et stipulé que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de la
République Argentine sur le territoire Ottoman ne pourront, dans aucun cas
et sous aucun prétexte, jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires
consulaires de certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les
Capitulations.
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Article III
Le présent Protocole Consulaire sera valable pendant dix ans, à
compter du jour de l’échange des ratifications, délai à l’éxpiration duquel il
restera en vigueur jusqu’à ce que l’une des deux Hautes Parties contractantes
le dénonce. En cas de dénonciation, il restera en vigueur pendant une année
encore.

Article IV
Le présent Protole sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt
que faire se pourra, et les ratifications seront échangées à Rome, entre
l’Ambassade Impériale Ottomane et la Légation de la République Argentine.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Rome, le 11 Juin 1910 en deux exemplaires originaux.
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Anexo 5b
PROTOCOLO CONSULAR
O Governo Imperial Otomano e a República Argentina, desejam
desenvolver as relações comerciais com o estabelecimento de consulados
nos seus respectivos países, para este fim nomearam:
Em nome da República Argentina, o Excelentíssimo Senhor Roque
Sáenz Peña, Representante Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da
República Argentina, a Sua Majestade o Rei da Itália e em nome do Governo
Imperial Otomano, Excelentíssimo Senhor Hüssein Kazim, Embaixador de
Sua Majestade Imperial, o Sultão de Sua Majestade o Rei da Itália,
devidamente autorizados por seus respectivos Governos, acordam sobre os
seguintes artigos:

Artigo I
Governo Imperial Otomano e a República Argentina acordaram
reciprocamente o direito de designar cônsules gerais, cônsules e vicecônsules em todos os centros comerciais e portos de ambos os países, como
se permite a qualquer funcionário similar de outro país.

Artigo II
Cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules otomanos nos territórios da
República Argentina e cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules argentinos
em territórios otomanos cumprem suas missões na base de reciprocidade
total e no âmbito das normas do Direito Internacional Público. Cônsules
gerais, cônsules e vice-cônsules argentinos em territórios otomanos de
nenhuma maneira, e sob nenhuma circunstância, poderão desfrutar do
regime de exceção que funcionários consulares de alguns países ainda se
beneficiam das capitulações na Turquia.

Artigo III
O presente protocolo estará em vigor por 10 anos a contar da data da
aprovação mútua. Até que uma das duas Altas Partes Contratantes o
denuncie, o protocolo permanecerá em vigor até ao final do período. Em
caso de rescisão, permanecerá em vigor por mais um ano.
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Artigo IV
O presente protocolo será ratificado por ambos os Governos, o mais
rapidamente possível, e as ratificações se realizarão reciprocamente.
* Em fé do qual, os representantes plenipotenciários firmaram o
presente protocolo e colocaram seus próprios selos no presente.
Feito em Roma, em 11 de junho de 1910, em dois exemplares
originais.
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REFLEXÕES SOBRE O INÍCIO DAS
RELAÇÕES OTOMANO-BRASILEIRAS
Mehmet Necati Kutlu*
À luz de documentos históricos, este artigo destina-se a elucidar o
primeiro período em se estabeleceram as relações bilaterais entre Brasil e
Império Otomano, demonstrar como se deram os primeiros passos destas
relações e divulgar o modo pelo qual as mesmas se consolidaram1.
O Brasil, que conta com a maior área e população entre os países
latino-americanos e pertence ao grupo de países em ascensão conhecido
como BRIC2, foi conhecido pelo velho mundo pela primeira vez em 1500,
graças às ações de conquista e descobrimento realizadas por tropas
comandadas pelo navegador português Pedro Álvares Cabral (1467-1520). A
região que permaneceu na área de influência de Portugal, de acordo com o
Tratado de Tordesilhas3 firmado em 1494, foi colônia do Império Português
desde o século XVI até o início do século XIX. O desenvolvimento desta
*
1

2
3

Catedrático Dr., Universidade de Ankara, Faculdade de Linguas, História e Geografia,
Departamento de Filologias Ocidentais, Filologia Espanhola.
Os documentos que constituem a essência deste trabalho foram encontrados graças ao
trabalho pormenorizado no Arquivo Otomano da Direção Geral do Arquivo do Gabinete
do Primeiro Ministro da Turquia, por meio de proposta no contexto de um projeto de
pesquisa elaborado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Ankara
e apresentado à reitoria da mesma Universidade.
Brasil, Rússia, Índia e China.
O Papa Alexandre VI (Rodrigo de Borja), de origem espanhola, determinou uma linha que
passava de cem léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde para separar as zonas de influência
da Espanha e de Portugal na América, mas esta divisão não tinha resultado satisfatório
para as partes (especialmente para Portugal). Os delegados de Portugal e Espanha
reuniram-se na cidade de Tordesilhas, que encontra-se na província de Valladolid, em
Castela e Leão, e decidiram mover a linha previamente determinada para 370 léguas a
oeste das Ilhas de Cabo Verde. O Tratado entrou em vigor após a aprovação pela Espanha
em 02 de julho de 1494 e em 05 de setembro de 1494 por Portugal. Uma coincidência
interessante da história, a filha dos reis católicos (Isabel e Fernando), que assinaram este
tratado e teriam possibilitado de algum modo a destruição da América escravizando os
povos americanos, a Rainha Joana, que ascendeu ao trono em 1504, com a alegação de sua
perda de consciència pela vida dura, casamento tempestuoso e marido desleal Felipe de
Borgonha, viveu uma vida de prisão de 1509 até sua morte, em 1555, no mosteiro de Santa
Clara na mesma cidade em que seus pais tinham assinado o tratado.
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colônia foi limitado, em princípio, à sua área costeira e, nesta época, o Brasil
foi dividido em unidades administrativas chamadas "capitanias"4, que se
encontravam sob comando de um governador-geral. Depois que os
espanhóis iniciaram o processo de conquista e colonização da região do Rio
da Prata5 (que hoje pertence à Argentina) no segundo quarto do século XVI,
mais concretamente no ano de 1530, os portugueses mandaram uma tropa
com centenas soldados sob o comando de Martim Afonso de Sousa6 (15001571) para a descoberta e conquista do Brasil. Estima-se que a chegada das
primeiras plantas de cana-de-açúcar na região também datam desta época,
com a vinda dessa tropa. As atividades de conquista contra os índios
Guaranis e Tupis, que tinham armas primitivas e careciam de organização,
não se mostraram difíceis para os conquistadores portugueses, resultando em
aceleração das atividades de evangelização do povo indígena na segunda
metade do século XVI. O Brasil foi submetido ao comando espanhol
conjuntamente com Portugal ao final do século XVI, retornando ao seu
estatuto administrativo anterior após a independência de Portugal em 1640.
A partir de então, conflitos entre Espanha e Portugal ocorreram no século
XVII pelo domínio de alguns centros desenvolvidos, e algumas frotas
francesas realizaram incursões na região.
Em termos gerais é possível dizer que no século XVII a colonização
portuguesa foi incentivada na região do Brasil que se tornou uma zona
próspera graças à generalização das atividades agropecuárias e à exploração
das minas de ouro e diamantes encontradas. Para dar continuidade ao
desenvolvimento de sua grande e valiosa colônia, por um lado Portugal
promoveu o crescimento da população e por outro promoveu a construção
urbana e a melhoria da educação ao longo dos séculos XVII e XVIII. Não se
pode negar o papel decisivo dos membros da Companhia de Jesus, sociedade
Jesuíta em grande parte responsável pelos progressos realizados nesses
séculos no âmbito da educação. Neste contexto, cabe salientar que a
tendência anti-jesuíta que se viveu a partir do ano de 1767 na Espanha e em
suas colônias teve lugar em anos anteriores no Brasil, com a expulsão dos
4
5

6
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Enciclopédia Santillana, Grupo Santillana Ediciones, S.A., Madrid, 2001, p. 200.
Pedro de Mendoza (1487-1537), que tinha sido nomeado para realizar o descobrimento e
conquista da região do Rio da Prata, construíu um castelo e uma vila e deu o nome de
Santa Maria del Buen Aire. Esta cidade é considerada hoje a fundação da cidade de
Buenos Aires (Aviles Fernández, 1981:192-193).
Martim Afonso de Sousa nasceu a Villa Vichosa e era um nobre soldado português. Foi
governador-geral das terras portuguesas na América entre os anos de 1542 e 1545. Estudou
matemática e navegação e na juventude pela primeira entrou no serviço do Duque de
Bragança, mais tarde aderindo ao grupo de serviço do Príncipe Herdeiro Dom João.
Depois que o Príncipe subiu ao trono como João III, foi encarregado da descoberta e
conquista da região do Brasil no ano de 1530. É o fundador do primeiro assentamento
europeu no Brasil, São Vicente.

jesuítas residentes no Brasil em 1759 por decisão do Reino de Portugal. A
vida educacional do país se viu afetada negativamente por esta iniciativa.
A revolta de “Tiradentes”7, em 1789, que surgiu em certa medida
devido à influência dos ideais da Revolução Francesa, viu-se sufocada sem
grandes dificuldades. O abandono do Brasil pela família real em novembro
de 1807, antes das tropas francesas de Napoleão cruzarem a fronteira
espanhola para invadir Portugal, constituiu o acontecimento histórico que
mudou o destino do Brasil. O rei, Dom João VI (1767-1826), diante da
ameaça da invasão francesa, entre seus aliados Inglaterra e França, adotou
uma atitude radical pró- inglesa e optou por mover a corte e centro
administrativo do país para o Brasil. Com a decisão tomada rapidamente e
realizada em um curto prazo de tempo, o rei levou consigo a dinastia, o
tesouro, dez mil funcionários e nobres e abandonou Portugal sob proteção do
exército britânico, chegando ao Porto da Bahia no Brasil em 22 de janeiro de
18088. Junto a esta migração de funcionários e nobres houve, obviamente,
grande transferência de tecnologia, de recursos materiais e culturais ao
Brasil. Este sucesso deu origem a um resultado pouco comum à escala
mundial, concluindo-se na conversão da colônia em pátria mãe, quando a
cidade do Rio de Janeiro tornou-se capital “de fato” do Reino de Portugal.
O mais antigo documento encontrado no Arquivo do Império
Otomano sobre relações turco-brasileiras data precisamente desta época e é
um relatório de tais acontecimentos. Este documento revela o interesse da
Sublime Porta pelo Brasil já no início do século XIX. O relatório do ano de
1807, período em que o país ainda não era independente, menciona os fatos
resumidos nos parágrafos anteriores desse artigo, ou seja, a ocupação do
Reino de Portugal por forças francesas e a saída do rei de Portugal para o
Brasil. O documento leva a data de “22 Recep 1222” (25 de setembro de
1807) e é, em suma, uma revisão dos eventos ocorridos após a invasão
francesa. O fato de haver um relato praticamente imediato à Sublime Porta
no mês de setembro reforça a ideia de que o Império Otomano não via
América Latina como um território distante ao qual não se prestaria atenção,
ao contrário, a região era observada com acuidade9. Como será mencionado
nas próximas páginas, os primeiros passos da imigração otomana nesta
região começaram na primeira metade do século XIX10. Desta maneira, não
7

8
9
10

Joaquim José da Silva Xavier, líder da revolta, era assim apelidado por seu ofício: era
dentista.
Carlos Malamud, Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 309.
BOA. HR. TO., dossiê 250, documento n° 14149/G, código-fonte: HAT.
Para obter mais detalhes, consultar: Mehmet Necati Kutlu, “Visión de la Sublime Puerta
Otomana de los acontecimientos del año 1898 en Cuba y su enviado especial: Enver
Pacha”, Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto,
Venezuela, n° 11, Janeiro-Dezembro, 2006, p. 109.
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seria lógico que o Império Otomano não tivesse interesse nos
acontecimentos de um país no qual tantos de seus súditos estiveram
instalados. Não podemos, obviamente, considerar que o documento aqui
citado, que compreende os eventos em Portugal e no Brasil, possa
demonstrar o início das relações otomano-brasileiras, tema central deste
estudo; a menção a este documento limita-se a reiterar informações
consideradas como preliminares ao estudo.
Depois que deram frutos a resistência e a rebelião em Portugal, e que
o rei Dom João VI decidiu retornar à Europa em 1821, seu filho Pedro
(1798-1834) ficou no Brasil com o título de vice-rei. Nestas circunstâncias o
Brasil, que tinha sido elevado ao nível de "pátria mãe", agora via a tentativa
de ser rebaixado novamente ao nível de vice-reino; mas a condição não era
fácil de ser admitida nem pelo povo, nem pelos administradores, nem para
próprio país que desde o ano de 1808 teve um papel diferente e superior. Por
outro lado, a memória da rebelião de Pernambuco (1817), que tinha
acontecido no nordeste do Brasil principalmente em razão dos privilégios
dados aos portugueses em contradição com os dos crioulos, ainda era
presente. Após a vivência de tensões e pressões semelhantes no Brasil e em
Portugal pelo retorno da dinastia, a chegada do rei em Portugal não foi
suficiente para acalmar a situação. Neste momento, enquanto Portugal
realizava esforços para eliminar o status privilegiado que havia obtido o
Brasil, os intelectuais brasileiros tentaram levar a situação adiante, dando os
primeiros passos no sentido da independência. Nestas circunstâncias, no
outono de 1822 o Príncipe Pedro recebeu uma carta de seu pai, ordenando-o
retornar imediatamente a Portugal. Graças aos esforços de intelectuais
liderados pelo ilustre biólogo e estadista José Bonifácio (1763-1838) e
também ao empenho e apoio da esposa do Príncipe Pedro, Maria
Leopoldina, o processo culminou com a proclamação da independência. O
Príncipe, que recebeu quase simultaneamente cartas destas duas
personalidades às margens do Rio Ipiranga, confirmou a resolução de
insurreição, adotando a postura que se resumiu com o lema "independência
ou morte", em 07 de setembro de 1822. Na história brasileira este evento é
conhecido como o "Grito do Ipiranga". Continuamente a este processo os
acontecimentos foram-se acelerando e, em 12 de outubro de 1822, Dom
Pedro foi proclamado o imperador constitucional, e em 1º. de dezembro do
mesmo ano, com apenas 24 anos de idade, foi coroado11.
Um dos mais importantes eventos vividos no Brasil após o momento
da independência ocorreu após a morte do Rei português Dom João VI, em
1826. Este acontecimento que previa a união dos dois reinos por herança
mais uma vez não deu exatamente o resultado esperado. Pedro I subiu ao
11
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Carlos Malamud, Op.cit., p. 312.

trono e, indo a Portugal pouco tempo depois, abdicou da coroa de Portugal
em favor de sua filha Maria, e voltou ao Brasil para retomar a administração
do país. Apesar de tudo, o rei cedendo às revoltas e rebeliões também se viu
forçado a abdicar do trono do Brasil em favor de seu filho, Dom Pedro II
(1825-1891), retornando à Europa. Assim começava para o Brasil o período
de Pedro II como o segundo imperador do país.
Pedro II subiu ao trono em 1831 antes de completar seis anos de
idade, diante da declaração de seu pai "meu filho tem sobre mim a vantagem
de ser brasileiro "12. O reinado de Dom Pedro II que durou 58 anos passou
por confrontos entre conservadores e liberais. Este período de edificação do
novo país, com o estabelecimento e a consolidação de sua independência,
coincide a formação de sua estrutura institucional com um evento muito
representativo nas relações otomano-brasileiras. O Imperador Dom Pedro II
realizou uma visita ao Império Otomano em 1876. O Imperador Dom Pedro
II viajou à Turquia neste ano, ou seja, há exatamente 135 anos. Em artigo
publicado no mês de janeiro de 1976, o pesquisador Hasan Türüdü afirma
que esta visita tinha sido realizada no contexto de uma viagem à Europa e
que a motivação mais importante do imperador era a visita de um católico à
Terra Santa13. Nestes dias o imperador que tinha viajado para a Europa em
companhia de sua esposa tinha sido hóspede dos reis da Bélgica e Suécia, e
do czar da Rússia. O Imperador e a Imperatriz resolveram viajar
separadamente na Europa Central, realizando o Imperador uma visita à
Rússia enquanto a Imperatriz chegava a Ruse viajando ao longo do Rio
Danúbio, mais tarde indo a Varna e, de lá, chegando a Istambul de barco.
Esta primeira visita de Chefe de Estado, apesar de constituir um ponto
decisivo nas relações otomano-brasileiras, não representa tampouco o início
das relações diplomáticas entre os dois países. Pelo contrário, é possível
afirmar que esta primeira visita de nível superior é resultado de relações
previamente estabelecidas e desenvolvidas até certo grau.
Um ponto importante a ser salientado sobre as relações otomanobrasileiras é que a migração aqui mencionada constitui, de certa maneira,
uma das bases para o estabelecimento dessas relações, e não apenas estas,
mas as relações do Império Otomano com toda a América Latina conservam
seus reflexos até os dias atuais. Estes imigrantes, os avôs e avós das massas
que hoje são importantes atores da vida social na quase totalidade dos países
latino-americanos, eram denominados “turcos” nos países de destino, devido
ao passaporte com o qual viajavam, e de fato as massas mencionadas ainda
12
13

Ibid., p. 314.
Hasan Türüdü, “Brezilya Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyareti” (A visita à Turquia dos
Reis do Brasil), Hayat Tarih Mecmuası, Janeiro de 1976, p. 68-69.
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são denominadas da mesma maneira14. O conhecido diplomata e acadêmico
venezuelano Kaldone G. Nweihed (Haldun Nahit) (1929), emigrante nascido
em Jerusalém, analisa as ondas de emigração em três períodos fundamentais.
Neste contexto, Nweihed assinala que a primeira onda foi vivida na fase de
desmembramento do Império Otomano, ou seja, entre 1880 e 1920, a
segunda entre 1920 e 1945, que compreende o período entre as duas guerras
mundiais, enquanto a última onda ocorreu entre o ano de estabelecimento de
Israel e o fim da Guerra Fria, entre o ano de 1948 e 199015.
O pesquisador e acadêmico turco Mehmet Temel em seu livro
intitulado "XIX ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri"
("Relações entre o Império Otomano e a América Latina nos séculos XIX e
XX") observa, sobre os movimentos migratórios da Europa e Oriente Médio
aos países da América Latina, que "após a posição de apoio adotada pela
maioria desses países, nas ondas de migração, milhões de europeus,
juntamente a centenas de cidadãos otomanos, emigraram para estes países.
Por exemplo, entre o ano 1880 e 1930, 9.300.000 pessoas migraram para a
Argentina, o que incluía 150.000 cidadãos otomanos, 5.500.000 pessoas ao
Brasil, dos quais 105.000 cidadãos otomanos. Com a migração dessas
pessoas, houve considerável desenvolvimento das relações entre o Império
Otomano e estes países"16.
Outro fato considerável quanto a estas informações é refere-se à
imprensa. Sobre este assunto, é bastante surpreendente a quantidade de
14

15

16
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Entre as personalidades deste tipo que recordamos em primeiro lugar encontram-se os expresidentes da Colômbia Julio César Turban Ayala (1978-1982), do México Plutarco Elías
Calles (1924-28), da Argentina Carlos Menem (1989-1999), os do Equador Abdullah
Bucaram (1996) e Jamil Muavvad (?), Jaime Abdul Gutiérrez, Presidente da Junta do
Governo de El Salvador (1979-1984), Jorge Dáger Menassa, Presidente do Congresso da
Venezuela, Gabriel Turbay, Presidente do Senado da Colômbia, a Chanceler do Paraguai
Leyla Rachid, Said Mussa, Chanceler de Belize, o Chanceler cubano Raúl Roa Coury,
Gustavo Dáger Chadid, Ministro da Agricultura da Colômbia, Pedro Alid Zoppi, que
exerceu o cago de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, Timar
Musumechi, ex-diretor da Gendarmeria da Argentina, a famosa atriz uruguaia Daad Sfeir,
a pintora equatoriana Yvonne Juez Abdulbaki que por sua vez foi embaixadora em
Washington, a música colombiana Shakira Mubarak e os conhecidos literatas, a
colombiana Meira del Mar (Olga Shams) e o escritor argentino Elias Consul, os brasileiros
Chafiq Malouf e Rachid Salim El-Juri, também conhecido como Al Shair Qarawi, o poeta
chileno Mahfoud Massis, o poeta venezuelano-libanês Yusef Haddad que escreveu em
árabe até sua morte, o homem de negócios mexicano Carlos Sleem e o poeta-governador
venezuelano Tarek William Saab. (Kutlu, 2005:127).
Kaldone G. Nweihed, “La emigración de sirios, libaneses y palestinos a Venezuela,
Colombia y Ecuador: Balance cultural de una relación sostenida durante 110 años”, El
Mundo Arabe y America Latina, Edições UNESCO, Madrid, 1997, p. 240.
Mehmet Temel, “XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri” (Relações entre
o Império Otomano e a América Latina nos séculos XIX e XX), Nehir Yayınları, Istanbul,
2004, p. 11.

notícias no "Tasvir-i Efkar", um dos principais jornais da época17. Estes
números podem ser considerados importantes até hoje, em que comunicação
e escopo da notícia adquiriram uma velocidade impressionante em
demonstram o interesse considerável da Turquia na América Latina.
Ainda no mesmo livro, Mehmet Temel considera o “Acordo de
Amizade, Residência, Comércio e Navegação” como ponto de partida para o
desenvolvimento das relações otomano-brasileiras. Apesar de sua grande
importância, o acordo firmado entre Kostaki Musurus Paxá (1807-1891) e o
Encarregado de Negócios Francisco Inácio Carvalho, representantes dos
respectivos países em Londres no ano de 1858, não pode ser considerado
como ponto de início das relações diplomáticas. Em outras palavras, é o
mesmo caso das situações mencionadas anteriormente. A razão principal
para se chegar a tal conclusão é a existência de alguns documentos que
demonstrariam a existência prévia de relações oficialmente diplomáticas
entre os dois países.
Em nossa opinião, o início das relações diplomáticas entre o Império
Otomano e o Brasil remonta ao estabelecimento mútuo de Consulados
Honorários imediatamente após a proclamação da independência no Brasil.
As informações dos primeiros documentos dos Arquivos Otomanos apontam
o ano de 1850 para esse contexto. O conteúdo do documento datado de “20
Şevval 1266” (29 de agosto de 1850) que está registrado nos Arquivos
Otomanos sob o título e número “BOA. R. DVN. MHM., dossiê: 8/A,
documento número: 79” é o seguinte:
"Ao Senhor Samuel, nomeado Cônsul no Brasil pelo Honorável
Estado Otomano (que sua respeitabilidade aumente).
Sabemos claramente que existe respeito à reciprocidade para os
direitos dos cidadãos do meu Estado Otomano, segundo as normas e leis
entre estados como tomar medidas de proteção, assegurar e maximizar a
paz e tranquilidade em territórios otomanos para os cidadãos, funcionários
e comerciantes de países aliados segundo um acordo e que aceitam um ao
outro como aliado com o Estado Otomano, que permanecerá para sempre.
De acordo, o Estado Otomano deve nomear um cônsul no Brasil para ajudálos com os problemas dos meus cidadãos otomanos, aqueles que visitam a
região, e ter em conta os casos para facilitar seu trabalho, como ocorre com
outros países com os quais tem negócios. Você, cujo nome é mencionado,
seus serviços, o fato de que é uma pessoa que desejam a bondade do Estado
17

Necdet Hayta, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (A revista
Tasvir-i Efkar como fonte bibliográfica para investigações históricas), T.C Kültür
Bakanlığı, Ankara, 2002, p. 337
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Otomano e é o cônsul da região acima referida, foi relatado a Mehmet Bajá,
um dos grão-vizires do Estado Otomano que está em Londres como
Embaixador em Londres. E foi publicado um edital do Grande Sultão sobre
sua nomeação como cônsul, graças à minha grande vontade. Em
conformidade com esta minha ordem, minha ordem valiosa, que consiste
nesta sua nomeação ao consulado, foi redigido e enviado ao Conselho
Superior do Sultão Otomano (Divan-i Humayun).
Quando tomei conhecimento da situação, segundo requer o processo
necessário para sua nomeação, por sua lealdade e boa vontade, desse
momento em diante, solicito que trabalhe para a proteção, em todos os
aspectos, dos cidadãos do Estado Otomano, de comerciantes que vão a essa
região frequentemente e de resto que tome cuidado em todas as concessões
obtidas.
Que faça grandes esforços para tomar todas as medidas possíveis
para facilitar os assuntos comerciais dos cidadãos e para ter cuidados no
procedimento de obtenção dos materiais necessários para seu comércio e,
quando necessário, recorrendo ao embaixador mencionado, para realizar os
serviços desejados.18.
Este documento, além de demonstrar o reconhecimento mútuo entre
os dois Estados, também mostra que o Império Otomano, vendo necessidade,
tinha designado um cônsul honorário (provavelmente por terem sido
iniciados os movimentos migratórios que mencionamos anteriormente), e
nomeou como cônsul o mesmo senhor Samuel, que provavelmente tinha
nacionalidade otomana.
Este e outros documentos similares encontrados nos Arquivos
Otomanos mostram o interesse diplomático de alto nível que o Império
Otomano tinha no Brasil. Ao mesmo tempo, os documentos dos Arquivos
Otomanos mostram o ano seguinte como o ano em que se instalaria a
primeira representação brasileira e se designaria o primeiro representante em
Istambul. O documento mencionado que data do ano de 1851 e está
registrado nos Arquivos do Gabinete do Primeiro Ministro sob o título e
número “BOA, HR. TO., dossiê: 36, documento: 14” é um relatório que
contém mais de um assunto, e foi enviado ao Ministro de Relações
Exteriores pelo Ministro Otomano em Bruxelas. As relações do Império
Otomano com o Brasil são abordadas em um parágrafo deste relatório, no
qual se menciona a espera da designação de um ministro da seguinte forma:
18
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BOA. A. DVN. MHM. (Sadaret Tasnifi Divan Mühime Kalemi Evrakı), dossiê 8/A,
documento n° 79 (Ver: Anexo 1)

"Recentemente, meus amigos brasileiros que voltaram do Rio de
Janeiro mencionaram que o Governo do Imperador Dom Pedro desejava
muito travar relações íntimas com o Governo de nosso Majestoso Grande
Sultão. O Governo Brasileiro tenciona nomear um encarregado de negócios
a.i. em Constantinopla. Tenho razões para esperar que este cargo seja
atribuído a um amigo meu, o distinto Senhor Gimarhair, que tem viajado
muito, é amabilíssimo e possui boa fortuna. No que se refere a todos os
documentos, esta seria uma excelente escolha.”19.
Além dessas relações que, em nossa opinião, constituem os primeiros
contatos diplomáticos entre Brasil e Império Otomano, o primeiro acordo
bilateral importante é o "Acordo de Amizade, Residência, Comércio e
Navegação", firmado em 05 de fevereiro de 185820, comentado pelo Prof.
Dr. Mehmet Temel. Informações adicionais que consideramos interessantes
sobre o início das relações diplomáticas referem-se a alguns dados existentes
nos Arquivos do Itamaraty – Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
Esses documentos21 que foram trazidos a público graças aos esforços da
acadêmica e pesquisadora brasileira Monique Sochaczewsky Goldfield
revelam a existência de um Consulado Geral do Brasil e citam o nome do
Cônsul Geral Antonio Alves Machado de Andrade Carvalho. Ainda, o
documento22 de 07 de setembro de 1859 informa a nomeação deste
diplomata como Cônsul Geral em Istambul.
Como últimos comentários, é possível dizer que o interesse do
Império Otomano no Brasil remonta ao ano de 1807, com os primeiros
passos para a formação do país. A época mais prematura em que podemos
comprovar a concretização deste interesse na plataforma das relações
diplomáticas coincide com a segunda metade do século XIX, exatamente o
ano de 1850. Neste contexto, devemos salientar que o encaminhamento das
primeiras relações diplomáticas entre Império Otomano e Brasil foi realizado
por um lado mediante representações honorárias otomanas, enquanto o lado
brasileiro optou por estabelecer uma representação na qual o trabalho foi
desempenhado por diplomatas enviados de sua organização central. O ponto
que gostaríamos de ressaltar no contexto das relações diplomáticas otomanobrasileiras é a primeira visita de Chefe do Estado foi realizada no ano de
1876, ou seja, há exatamente 135 anos.
19
20
21

22

BOA. HR. TO., dossiê 36, documento n° 14 (Ver: Anexo 2)
Mehmet Temel, Op.cit., p.88
Os documentos mencionados foram encontrados pela pesquisadora Monique
Sochaczewsky Goldfield nos Arquivos do Itamaraty - Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, segundo entrevista com a mesma. Os documentos não foram publicados. Neste
caso, achamos mais conveniente mencionar a existência destes documentos e deixar
publicações dos mesmos a cargo da pesquisadora.
Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil - Itamaraty (AHI):
244/3/14.
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ANEXOS

Anexo 1
BOA. A.DVN.MHM., Dossiê:8/A, Documento No:76
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Anexo 1a
Bu def‘a taraf-ı eşref-i Saltanat-ı Seniyyemden Brezilya’ya şehbender
nasb ü ta‘yîn kılınan Mösyö Samuel (zîdet hürmetehu)ya ki
Devlet-i ‘Aliyye-i ebediyyü’d-devâmımla dost-ı mu‘âhid olan düvel-i
mütehâbbe teba‘a ve me’mûrîn ve tüccârının memâlik-i Devlet-i ‘Aliyyemde
her dürlü esbâb-ı himâyet ü sıyânet ve vesâ’il-i ârâmiş ü emniyetleri istihsâl
ü istikmâl olunacağı misüllü kānûn ve kavâid-i düvel üzerinde Saltanat-ı
seniyyem teba‘ası haklarında dahi usûl-i mütekâbiliyyeye ri‘âyet olunacağı
bedîhiyâtdan bulunduğuna binâen Brezilya’ya âmed-şodd iden teba‘a-i
Devlet-i ‘Aliyyemin vukû‘-yâfte olan husûsâtına mu‘âvenet ve teshîl-i
umûrlarını mûcib olur hâlâta dikkat eylemek üzere sâ’iri ticâretde bulunduğu
misüllü mahall-i mezkûra dahi taraf-ı Saltanat-ı seniyyemden bir şehbender
nasb ü ta‘yîni lâzım gelüb sen ki mûmâ ileyhsin ma‘iyetinden ve hayrhâhânından olduğun cihetle mahall-i mezkûrenin şehbender nasb olunması
husûsu vüzerâ-yı i‘zâm-ı Devlet-i ‘Aliyyemden büyük elçilik ünvânıyla
Londra Sefîri bulunan (düstûr-ı kadrim?) Mehmed Paşa (iclâlehu) tarafından
inhâ ü iş‘âr olunmuş ve ol vechile me’mûriyetin husûsuna irâde-i seniyye-i
mülûkânem ta‘allukuyla ol bâbda emr-i hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı
şehriyârânem sünûh ü sudûr eylemiş olmağın mûcebince şehbenderlik-i
mezkûra me’mûriyetini mutazammın divân-ı hümâyûnumdan işbu emr-i
celîlü’l-kadrim ısdâr ü tisyâr olundu. Keyfiyet ma‘lûmun oldukda lâzıme-i
me’mûriyet ve muktezâ-yı hayr-hâhî ve sadâkatin üzere bundan böyle
Devlet-i ‘Aliyyem teba‘asından ol tarafa iyâb ü zehâb eden tüccâr
vesâ’irenin min külli’l-vücûh himâyet ü sıyânet ve müstahakk oldukları
kâffe-i imtiyâzâtını rü’yetiyle teshîl-i umûr-ı ticâretlerini mûcib olur esbâb-ı
vesâ’ilin istikmâli ve mevâdd-ı mukteziyye-i ticâretlerinin usûlü vechile
tesviye ü ikmâli husûsuna i‘tinâ ve dikkat ve mevâdd-ı lâzımede sefîr-i
müşârün ileyh tarafına mürâca‘atla îfâ-yı hıdemât-ı makbûleye mezîd-i sa‘y
ü gayret eyliyesin. Fî evâsıtı L (Şevvâl) sene (12)66 (20-29 Ağustos 1850)
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Anexo 1b
Ao Senhor Samuel, nomeado Cônsul no Brasil pelo Honorável Estado
Otomano (que sua respeitabilidade aumente).
Sabemos claramente que existe respeito à reciprocidade para os
direitos dos cidadãos do meu Estado Otomano, segundo as normas e leis
entre estados como tomar medidas de proteção, assegurar e maximizar a paz
e tranquilidade em territórios otomanos para os cidadãos, funcionários e
comerciantes de países aliados segundo um acordo e que aceitam um ao
outro como aliado com o Estado Otomano, que permanecerá para sempre.
De acordo, o Estado Otomano deve nomear um cônsul no Brasil para ajudálos com os problemas dos meus cidadãos otomanos, aqueles que visitam a
região, e ter em conta os casos para facilitar seu trabalho, como ocorre com
outros países com os quais tem negócios. Você, cujo nome é mencionado,
seus serviços, o fato de que é uma pessoa que desejam a bondade do Estado
Otomano e é o cônsul da região acima referida, foi relatado a Mehmet Bajá,
um dos grão-vizires do Estado Otomano que está em Londres como
Embaixador em Londres. E foi publicado um edital do Grande Sultão sobre
sua nomeação como cônsul, graças à minha grande vontade. Em
conformidade com esta minha ordem, minha ordem valiosa, que consiste
nesta sua nomeação ao consulado, foi redigido e enviado ao Conselho
Superior do Sultão Otomano (Divan-i Humayun).
Quando tomei conhecimento da situação, segundo requer o processo
necessário para sua nomeação, por sua lealdade e boa vontade, desse
momento em diante, solicito que trabalhe para a proteção, em todos os
aspectos, dos cidadãos do Estado Otomano, de comerciantes que vão a essa
região frequentemente e de resto que tome cuidado em todas as concessões
obtidas.
Que faça grandes esforços para tomar todas as medidas possíveis para
facilitar os assuntos comerciais dos cidadãos e para ter cuidados no
procedimento de obtenção dos materiais necessários para seu comércio e,
quando necessário, recorrendo ao embaixador mencionado, para realizar os
serviços desejados.
(20-29 de Agosto de 1850)
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Anexo 2
BOA. HR. TO., Dossiê:36, Documento No:14
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Anexo 2a
Nº 9/125 A
Légation Ottomane
N° de l’ind: 125 A
N° d’ordre: 9
Bruxelles, le 7 Juin 1851

Excellence,
Dans la lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser par le courrier
précédent ( sous la date du 27 Mai), j’énonçais l’opinion que les Ministres
Belges démissionnaires seraient forcés de reprendre leurs portefeuilles. C’est
ce qui n’a pas manqué d’arriver. Mais leur rentrée aux affaires a été
beaucoup plus modeste que leur sortie momentanée. Le Ministre de
l’Intérieur, M. Charles Rogier, est venu déclarer au Sénat que le Cabinet
espère, au moyen de certaines modifications dans les projets de loi présentés,
parvenir à renforcer la majorité libérale.
Il résulte de tout ce qui a précédé que la crise ministérielle peut se
résumer en deux mots: le Cabinet Rogier- frère a voulu forcer les membres
dissidents de la majorité à s’incliner devant lui et c’est lui, au contraire, qui
s’incline devant eux.
Cette manière de revenir au pouvoir n’est pas faite pour raffermir une
administration qui était déjà usée. L’existence de ce Cabinet n’est plus
qu’une vie négative, dépendant d’un hasard, d’un caprice parlementaire ou
de moins que cela. Il ira tant que les dissidents le voudront bien, ou plutôt
tant qu’ils ne voudront pas le remplacer: contrefaçon parfaite, mais sans
doute involontaire, de ce qui est arrivé en Angleterre au Ministère John
Russel.
En attendant que quelque chose de normal sorte de tout cela, la
rêveuse et naïve Allemagne se laisse remettre peu à peu dans la vieille
ornière du passé. Il faut espérer pour ce bon peuple, si riche en théories, que
ses pacifications s’arrêteront au traité de Vienne. Cependant, comme les
Allemands aiment beaucoup à remonter aux sources, en histoire et en
politique, il ne serait pas impossible qu’on réorganisât la patrie Allemande à
la mode de traité de Westphalie. Cela serait beaucoup plus savant et cela
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permettrait une grande dépense d’érudition, de citations et de dissertations
plus ou moins mystiques.
Réellement à suivre la gymnastique politique des souverains
Allemands et du Roi de Russe en particulier, on serait tenté de croire qu’ils
tiennent à justifier, à l’avance, les mesures radicales des révolutions à venir.
A l’homme qui a salué, sans abdiquer, les cadavres des bourgeois tués
par les soldats qui défendait sa couronne, il ne manquait plus que d’aller
s’incliner devant l’Empereur Nicolas: qui sait? Peut-être avait-il le même
chapeau. Tout cela serait fort amusant, fort visible, si ce n’était si inquiétant
pour l’avenir.
En Hollande, le parti rétrograde et haineux des (…) protestants,
s’appuyant sur les sympathies d’un Roi incapable, immoral et méprisé,
continue avec ardeur la guerre contre un ministre libéral et honnête mais trop
faible.
En France, la prorogation des pouvoirs du Président gagne chaque
jour du terrain, en dépit de la chambre et des discours maladroits du Prince
(…) Napoléon; parce que le bourgeois veut avant tout l’ordre: cette
disposition exclusive de la majorité de la population explique en grande
partie les singulières contradictions qui se manifestent souvent dans les
élections: craint-on, par exemple, une tentative trop hardie de la part du
Gouvernement, un coup d’état, c’est-à-dire du désordre, vite on se rejette sur
le candidat de l’opposition pour donner une leçon au Président ou à son
entourage. Mais aussitôt après en entendant éclater les rires et les cris de joie
sauvages du socialisme, on s’effraie de ce qu’on a fait et une nouvelle
élection se présente-t-elle, on votera blanc ou bleu parce que la veille, on a
voté rouge.
En Italie, tout est en fermentation. Les Français sont détestés à Rome
malgré leur admirable discipline qu’un mouvement venu (?) à éclater en
France et l’Italie prendra feu de nouveau. Les libéraux modérés n’ont de
longtemps rien à espérer de ce côté.
En Espagne, l’élément révolutionnaire sommeil, ou plutôt il est encore
étourdi des coups (…) que lui a portés Narvaëz. Le nom seul du général
impose à ses adversaires et d’ailleurs Madrid n’est pas si loin de lui qu’il ne
puisse, en cas d’événements, y rentrer au bout de quelques nuit de poste.
Certes si Narvaëz eût été encore chef du Cabinet Espagnol, le
pronunciamiento de Saldanha, en Portugal n’eût pas eu grande chance de
succès ni de durée. Il est vrai qu’il durera peu sans cela: La Reine cède à la
révolte, mais en la maudissant du fond de cœur et avec l’intention bien
arrêtée de prendre sa revanche dès qu’elle en trouvera l’occasion.
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En Angleterre, les protectionnistes et les free-traders se font une rude
guerre dont on ne connaîtra le résultat que dont les prochaines élections
générales. Jusqu’ici les parties sont à peu près d’égale force.
Aux Etats-Unis, les bellicistes (?) séparatistes continuent à se
manifester dans les Etats du Sud. Certes, l’idée de la séparation est vivement
repoussée par tous les hommes réellement politiques mais il n’en est pas
moins vrai qu’elle a fait singulièrement de chemin, depuis qu’elle s’est
risquée pour la première fois au grand jour de l’opinion publique: alors
c’était presque un blasphème; aujourd’hui c’est déjà une thèse sérieuse
qu’on discute à fond; il est à craindre qu’elle ne (se?) finisse par devenir un
fait. On espère beaucoup de la fermeté de M. Webster, s’il parvient à la
présidence; mais il y a dans la vie des peuples, des événements que ne peut
éviter toute la sagesse humaine; ce sont des écueils que la Providence (?)
semble avoir disposés elle-même pour déjouer les calculs de notre orgueil.
La question de l’esclavage, au milieu de ce peuple libre, est un de ces écueils
inévitables: tôt ou tard elle doit porter malheur à la puissante confédération.
En attendant, le mouvement d’émigration vers l’Amérique Septentrionale
continue à travers la Belgique et la Hollande. C’est toujours encore
l’Allemagne qui fournit le plus riche contingent à ce mouvement et ce sont
les ports d’embarquement de Brême et d’Anvers qui en profitent le plus.
Le rôle d’absorption que joue dans le Nord de l’Amérique, la
République des Etats-Unis semble dévolu, dans le midi à l’Empire du Brésil.
Depuis quelques années, ce magnifique pays a commencé à se développer
dans tous les sens. Le gouvernement a compris quels admirables éléments de
force er de prospérité il possède et il semble décidé à les mettre à profit.
Des Brésiliens de mes amis, revenus récemment de Rio-Janerio, n’ont
beaucoup parlé du vif désir qu’à le gouvernement de l’Empereur Don Pèdre
d’entrer en relations intimes avec le gouvernement de S.M. Notre Auguste
Souverain. L’intention du gouvernement Brésilien est d’envoyer à
Constantinople un chargé d’affaires. J’ai lieu d’espérer que ce poste sera
confié à un de mes amis, M. Gimarrhair, homme fort distingué, qui a
beaucoup voyagé et qui joint à un caractère très-aimable une fort jolie
fortune. Ce serait, sous tous les rapports, un excellent choix.
En terminant cette lettre, je prends la confiance de rappeler au
souvenir bienveillant de Votre Excellence celles que j’ai eu l’honneur de lui
adresser sous les dates:
1) du 7 Décembre 1850 et relative à mes avances depuis le 1er
Novembre 1849,
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2) du 25 Février (confidentielle) relative à un projet de mariage pour la
réalisation duquel je sollicitais l’Auguste Bouté (?) de S.M. Notre
Bien-aimé Souverain,
3) du 7 Mars (Nº: 112 (…) ) relative au prix de la médaille (frappée à
Bruxelles en l’honneur de S.M. Impériale) et à la récompense à
donner à l’auteur de cette médaille, M. Mart. (?),
4) du 27 Mars, relative à l’exposition de Londres
Je saisis cette occasion pour vous prier d’agréer les assurances de
profond respect avec
lequel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le très humble et
dévoué serviteur

Son Excellence
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères
Vicomte (…)
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Anexo 2b
N°: 9/125 A
Liderança da Missão Otomana (Ministério Plenipotenciário)
(…) N°: 125A
N° de ordem: 9
Bruxelas, 07 de junho de 1851
Vossa Excelência:
Na carta (com data de 27 de maio) que tive a honra de ter enviado
com o correio anterior, anunciei que os Ministros da Bélgica, os quais
renunciaram aos respectivos cargos, são forçados a tomar posse novamente
de seus cargos como Ministro. Isto não triunfou. No entanto o retorno aos
seus cargos foi menos importante que suas renúncias imediatas. O Ministro
de Assuntos Internos, Senhor Charles Rogier, comunicou o Senado que o
governo tinha expectativa de fortalecer a maioria liberal por meio de
algumas mudanças nos projetos de lei.
Com o que aconteceu anteriormente, pode-se deduzir o seguinte: a
crise governamental pode ser resumida em duas palavras: o governo de
Rogier queria que os membros rebeldes da maioria o respeitassem, mas ao
contrário ele próprio curvou-se em reverência a eles.
Esta forma de retorno ao poder não fortalece uma administração que
logo perdeu sua validade. A existência deste governo já não é uma existência
negativa dependente de uma coincidência, nem de uma indecisão sobre o
parlamento ou nem ao menos dependente desta situação. Desde que os
rebeldes o aceitem, ou melhor, não aceitem substituí-lo, tudo continuará
assim, mas sem dúvida alguma o que aconteceu com o Ministro John Russell
na Inglaterra não foi intencional.
Até que se deduza algo normal de tudo isso, a cândida e sonhadora
Alemanha rende-se gradualmente à velha rotina do passado. Para este povo
bom e muito rico em teoria espera-se que se dê importância, novamente, às
atividades pacíficas com o Acordo de Viena. No entanto, como os alemães
gostam muito de alcançar recursos, na história e na política, será possível
reorganizar o procedimento do Tratado de Vestfália da pátria alemã. Mais
eruditamente, isto dará oportunidade para profundos conhecimentos, citações
e um grande consumo de textos científicos mais ou menos místicos.
Seguindo os estudos políticos do governo alemão e especialmente do
Rei da Rússia, acreditamos que eles queiram dar oportunidade, de antemão,
às principais medidas de suas futuras revoluções.
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Protegendo seu trono, a um homem que saúda os cadáveres dos
burgueses, assassinados pelos soldados sem renunciar ao trono, apenas
faltava curvar-se em reverência ao Imperador Nicolau (Nicolás). Quem
sabe? Talvez ele, também, tinha o mesmo chapéu. Se não fosse tão
preocupante para o futuro, tudo poderia ser visível e bastante divertido.
Na Holanda, o partido reacionário dependente da simpatia do rei
incapaz, imoral e desprezível e os vingativos protestantes continuam a
batalha com ira contra um ministro liberal, honrado, mas demasiado fraco.
Na França, apesar dos discursos do Príncipe (...) Napoleão, incapaz, e
da assembleia, cada dia ganha, com grande velocidade, a magnitude da
autoridade do Presidente, porque um burguês, em primeiro lugar, deseja
ordem: esta adaptação que pertence à maioria explica, em grande medida,
estranhas oposições que surgem frequentemente nas eleições. Tememos uma
grande tentativa de golpe de Estado pelo governo, ou seja, a desordem.
Imediatamente, para dar uma lição no Presidente e em sua comitiva,
apoiamos o candidato da oposição, pelo desespero. No entanto, após ouvir os
selvagens gritos de alegria e risos do socialismo, temos medo do que
fizemos. Como antes votamos em vermelho, nas novas eleições, votaremos
em branco ou azul.
Na Itália, tudo está violento. Apesar de sua admirável disciplina, os
franceses são odiados; na cidade de Roma, de tal maneira, com um novo
movimento que irá deflagrar na França, a Itália irá novamente se enfadar.
Neste sentido, os liberais moderados não esperam nada a longo prazo.
Na Espanha, o elemento revolucionário não é ativo ou melhor, todavia
é margeado pelos golpes (...) de textos escritos ao elemento revolucionário
por (Ramón María) Narváez. O nome do General também evoca a respeito
em seus opositores. Ademais, Madrid não está longe para ir e voltar no
momento dos acontecimentos. Sem dúvida, se Narváez continuasse na liderança
do Gabinete Espanhol, o pronunciamento de Saldanha em Portugal não teria
possibilidade de grande sucesso ou de existência. Sem isto, é verdade que
durará menos. A Rainha se submete à rebelião, amaldiçoando o silêncio; seu
desejo de vingança, por ora impedida, poderá encontrar oportunidade.
Na Inglaterra, os protecionistas e os defensores do livre comércio
venceram uma batalha difícil, resultado que conheceremos somente das
próximas eleições em diante. Até agora, as partes têm poderes quase iguais.
Nos Estados Unidos, os partidários da guerra separatista seguem
aparecendo nos países do sul. Sem dúvida, a idéia de separação é fortemente
rejeitada pelos políticos, mas desde o dia em que a idéia de separação foi
anunciada, pela primeira vez, no grande dia da opinião pública, avançou
bastante, o que foi quase um insulto. Esta é uma alegação séria que tem sido
discutida hoje. Há uma preocupação de que se converta em um evento
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problemático. Esperam muito da indiferença do Senhor Daniel Webster, mas
na vida há eventos e pessoas que não podem escapar sem que o ser humano
os perceba. Se o Senhor Webster for eleito diretor, isto será um obstáculo de
Deus para que deixemos nossos planos de honra. A questão da escravidão
deste povo livre é uma das armadilhas inevitáveis; mais cedo ou mais tarde a
questão da escravidão trará má sorte à poderosa Confederação.
Enquanto isso, o movimento de emigração para a América do Norte
continua pela Bélgica e a Holanda. O país que mais contribui para este
movimento, sempre, tem sido a Alemanha e aqueles que mais se
beneficiaram têm sido os portos de embarque de Bremen e da Antuérpia.
Parece que os Estados Unidos e o sul do Império do Brasil foram
afetados pelo movimento de bloqueio que afeta o norte da América. Há
alguns anos, este país maravilhoso tem começado a desenvolver-se em todos
os aspectos. O governo tem entendido que tem poderes admiráveis e
elementos para progredir e percebe que está determinado a colocá-los em uso.
Recentemente, meus amigos brasileiros que voltaram do Rio de
Janeiro mencionaram que o Governo do Imperador Dom Pedro desejava
muito travar relações íntimas com o Governo de nosso Majestoso Grande
Sultão. O Governo Brasileiro tenciona nomear um encarregado de negócios
a.i. em Constantinopla. Tenho razões para esperar que este cargo seja
atribuído a um amigo meu, o distinto Senhor Gimarhair, que tem viajado
muito, é amabilíssimo e possui boa fortuna. No que se refere a todos os
documentos, esta seria uma excelente escolha.
Terminando a carta, apresento a Vossa Excelência as datas que tenho
a honra de enviar a sua bondade:
1) De 07 de dezembro de 1850, sobre meu progresso desde a data de
1° de novembro de 1849,
2) De 25 de fevereiro (confidencial), sobre o projeto de um
matrimônio, nosso amado Majestoso Monarca Grand Boute,
3) 7 de março (N °: 112 (...)), sobre a medalha (apresentada em
Bruxelas em honra do Majestoso Imperador) e sobre a concessão
dessa medalha ao escritor Senhor Mart,
4) 27 De março, a exposição em Londres.
Aproveito esta oportunidade para pedir que Vossa Excelência aceite
cumprimentos do meu mais alto respeito e tenho a honra de ser o mais
humilde e obediente servo, com o presente,
A Sua Excelência
Ministro de Relações Exteriores,
Visconde de (...)
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O INÍCIO DA RELAÇÃO ENTRE CUBA E
IMPÉRIO OTOMANO
Nazan Çiçek*
a) Um olhar sobre a história de Cuba até o início do século XX1
Cuba é um arquipélago constituído por 1600 pequenas ilhas, situado
próximo ao Trópico de Câncer numa região chamada Caribe. Os países mais
próximos são o Haiti e a República Dominicana a leste, a Jamaica ao sul, o
México a oeste e os Estados Unidos ao norte. Com seus 14 estados, Cuba
tem uma população de 11 milhões segundo o censo de janeiro de 1996. De
acordo com o mesmo, 66% da população é branca, 12% negra, 21,9% são
pardos e 0,1% têm origem asiática. De acordo com a Constituição
Republicana em vigor desde 1976, Cuba é um estado socialista de
trabalhadores (sem distinção entre colarinho azul ou branco) e camponeses
cubanos. Sem que haja prejuízo do cumprimento das leis, todos os tipos de
crenças e práticas religiosas estão entre os direitos democráticos dos
cubanos. Os órgãos básicos do sistema administrativo chamado "Poder
Popular" são assembleias municipais, assembleias estaduais e a Assembleia
Nacional. Todas são constituídas por meio de eleições regulares.
A “expedição” de Cuba, como a de outros países latino-americanos
pela Europa, foi realizada na viagem de Cristóvão Colombo em 1492 com
apoio logístico prestado graças a ambições colonialistas do Reino da
Espanha em atravessar o Oceano Atlântico. Após a "expedição" de
Colombo, os espanhóis que viajaram a Cuba começaram a ocupar, em
meados de 1510, este arquipélago a partir da costa sudeste. A resistência dos
indígenas, executada com armas insuficientes em comparação às dos
ocupantes espanhóis, foi derrotada em pouco tempo e o primeiro
assentamento espanhol em Cuba se fez em 1512. Como parte da política de
* Professora Associada, Universidade de Ankara, Faculdade de Ciências Políticas,
Departamento de Ciência Política e da Administração Pública
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colonização, os indígenas foram divididos entre os ocupantes espanhóis
como os territórios da ilha e obrigados a servir seus "senhores europeus" no
sistema escravo chamado encomienda. Em pouco tempo a população
indígena diminuiu e começaram a ser trazidos escravos da África.
Quando se intensificou a rivalidade entre a Espanha, monopolista da
colonização nos territórios latino-americanos, e Inglaterra, Holanda, França e
Portugal, outros atores na colonização dos séculos XVII e XVIII, aumentou
a tensão por classes entre os crioulos em Cuba. A classe que administrava as
plantações de açúcar, os grandes territórios e o comércio de escravos formou
uma forte oligarquia com liderança de governador da colonização. Os
médios e pequenos produtores, no entanto, não estavam contentes com as
políticas monopolistas de preços do governo colonialista e provocaram
várias revoltas.
No século XIX, muitas colônias espanholas no continente americano
traziam conflitos nacionais e lutas pela independência, provocados por
eventos como a Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776, a
Revolução Francesa em 1789 e a bem-sucedida revolta de escravos negros
no Haiti. O primeiro movimento separatista em Cuba foi organizado entre
1809 e 1810 pelo grupo separatista mais rico e privilegiado dos crioulos,
porém sem êxito. A Espanha queria lutar contra as ameaças separatistas em
Cuba ao mesmo tempo em que se via encurralada pela Inglaterra, pois esta
havia proibido o comércio de escravos em suas colônias e a economia
espanhola, que usava trabalho escravo, não estava de acordo com seus
interesses comerciais. Em 1835, o governo de Madri foi forçado a assinar
um acordo que dava direito à Inglaterra de tomar os navios espanhóis que
faziam comércio de escravos. Assim, sua situação de monopólio e a
pretensão de hegemonia da Espanha sobre a América Latina sofreu um duro
golpe.
Do início de 1830 até 1860 a Espanha rejeitou sistematicamente os
pedidos de reforma feitos de diferentes maneiras pelos crioulos, o que
culminou num ponto importante no processo de independência de Cuba, a
Guerra dos Dez Anos. No Manifesto de 10 de outubro declarado por
Céspedes (em 1868), um dos líderes do movimento de independência,
afirmava-se que "a Espanha priva os cubanos de seus direitos fundamentais,
governa a ilha com violência e pressão, condenando pessoas à fome com
impostos fortes e injustos, continua a escravidão, desperdiça fontes cubanas
em despesas infrutíferas." Depois do manifesto, foi dado início à Guerra da
Independência, organizada por um grupo de intelectuais afetados pelas idéias
da Revolução Francesa e de movimentos nacionalistas, que era a parte mais
radical dos proprietários cubanos de terras e plantações. Os líderes do
movimento aceitaram a Constituição de Guáimaro em 1869 e declararam a
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república. A Espanha apresentou uma forte atitude contra o movimento
separatista e declarou guerra contra todos os partidários do nacionalismo
cubano. O movimento de independência de Cuba foi palco de batalhas
sangrentas até 1878 e depois de 10 anos a Espanha estava novamente no
controle. Em todo caso, esta guerra criou bases para avivar o nacionalismo
cubano e a abolição da escravidão, com o Pacto de Zanjón, criou na ilha um
sentimento de unidade entre crioulos, brancos e negros, que facilitaria então
a organização da nação cubana.
A guerra de independência, a abolição da escravidão e o aumento da
produção de açúcar em outras regiões do mundo causaram muitas mudanças
na estrutura do povo cubano. Os ex-escravos participavam dos grupos de
trabalhadores livres, os cubanos ricos perdiam seus bens e passavam para a
classe média urbana. A pressão da concorrência na produção de açúcar e a
necessidade de modernização acarretaram em um número menor de
produtores no mercado. Neste momento o capital dos EUA começou a variar
para os campos de tabaco, açúcar e mineração; apesar de ser colônia política
da Espanha, até o final do século Cuba começou a ser economicamente
dependente dos EUA. Neste ambiente, o movimento de trabalhadores se
ativou novamente e se organizou de maneira extensa. Os trabalhadores
desempenharam papel importante na luta pela independência de Cuba e José
Martí (1853-1895), o herói nacional de Cuba, recebeu o apoio da classe
trabalhadora na organização do Partido Revolucionário Cubano e na luta de
independência.
José Martí iniciou o percurso defendendo a idéia de lutar contra o
imperialismo não apenas da Espanha e dos EUA em Cuba, mas em toda a
América Latina, e começou a liderar o Partido Revolucionário Cubano em
10 de abril de 1892. O objetivo deste partido era obter a independência
completa de Cuba e preparar a declaração de uma república democrática. O
partido tinha membros de quase todos os países latino-americanos, que
funcionava como uma organização multinacional. Foram estabelecidas
relações com os governos latino-americanos opostos à colonização,
garantido assim o apoio na guerra da independência ora planejada. Em 1895,
revoltas foram organizadas como um primeiro passo na luta contra a
colonização. Embora tenha havido um grande intervalo no movimento com o
assassinato de José Martí, em 19 de maio de 1895 por tropas espanholas, no
meio do mês de setembro reuniram-se os cinco representantes de unidades
do Exército da Salvação, a Constituição de Jimaguayú foi declarada e
fundou-se o governo central, chamado Conselho do Governo. Depois de
organizar os movimentos da independência nas províncias do leste, as tropas
nacionalistas se dirigiram para o oeste e tomaram muitas províncias
derrotando os espanhóis. Posteriormente, tanto em Cuba quanto na
plataforma internacional a legalidade do movimento nacionalista se
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fortaleceu. O governo espanhol, que buscava remover o movimento com
pressões e deportações, decidiu aplicar outra estratégia em 1897 para
continuar ter posse da ilha; declarou que um novo regime autônomo se
estabeleceu em Cuba. Antes de executar o sistema autônomo, que era uma
concessão aos espanhóis, o episódio de Maine mostrava abertamente o
desejo dos EUA de participar diretamente da guerra entre Espanha e Cuba. O
governo espanhol fez tudo o que podia para evitar que os EUA convertessem
a explosão do encouraçado Maine em Havana em casus belli, e declarou
ainda que a pressão sobre os independistas e suas deportações conforme
"recomendação" do Presidente dos EUA, McKinley, tinham sido abolidas. O
Conselho de Governo, no entanto, recusou a declaração dizendo que não
haveria nenhuma alternativa senão a independência plena. McKinley, o
presidente americano, solicitou autorização do Conselho após o colapso de
Maine para intervir na guerra entre Cuba e Espanha com a finalidade de
encerrá-la. Depois de receber autorização do Conselho em 11 de abril de
1898, os EUA romperam relações diplomáticas com a Espanha e
desembarcaram na ilha, sob o pretexto de garantir a independência de Cuba.
Após a derrota definitiva das tropas espanholas, os EUA não entregaram a
ilha às tropas cubanas; reuniram-se com a Espanha e firmaram o Tratado de
Paris em 10 de dezembro de 1898, que pôs fim à guerra e entregou Cuba aos
EUA. O movimento independentista de Cuba, há 30 anos lutando para deixar
de ser colônia da Espanha, desta vez fazia parte do domínio colonial
americano. Posteriormente, logo veio uma forte oposição separatista aos
EUA. Os EUA declararam que a ocupação era temporária e estabeleceram
uma administração satélite, em que se pudesse controlar Cuba de longe. Na
ilha, havia greves e revoltas contra o governo, que era visto como
colaboracionista. Com o pedido do governo, os EUA ocuparam a ilha pela
segunda vez em 1906.
Na história de Cuba, os anos entre 1909 e 1925 são de hegemonia
definitiva dos EUA. Neste período a capital americana assumiu o controle de
vários setores estratégicos, e por muitas vezes a força militar foi usada para
sufocar movimentos de oposição na ilha.
b) O Império Otomano no século XIX
O movimento nacionalista também começou a afetar o Império
Otomano no início do século XIX e se espalhou rapidamente entre o povo
cristão governado pelo sultão. Como o Reino da Espanha, o Império
Otomano também encontrou uma série de revoltas separatistas que se
acelerariam gradualmente durante um século. Alguns anos antes do primeiro
movimento em Cuba organizado pelos crioulos, o Império Otomano tinha
sufocado com dificuldade a revolta dos sérvios (1804) e depois teve que
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lutar contra o movimento separatista organizado pela minoria grega, o que
em pouco tempo se convertiria na Guerra da Independência com o apoio da
Inglaterra, França e Rússia na península de Mora (1820-1827). As Guerras
Russo-Turcas acabariam com a derrota do Império Otomano, resultado da
maior eficácia da política russa no mar Mediterrâneo, na região dos Bálcãs.
A Inglaterra e a França viam a atitude da Rússia face ao Império Otomano
como uma violação ao Congresso de Viena, organizado para restaurar o
equilíbrio político na Europa, enfraquecida pelas guerras napoleônicas, e
temiam que a Rússia se fortalecesse a ponto de prejudicar a unidade da
Europa; assim pensaram em uma estratégia de consolidação do Império
Otomano contra a Rússia. Essa estratégia criada pelo Ministro do Exterior (e
futuro primeiro-ministro) da Inglaterra, Lord Palmerston, foi a política
tradicional da Inglaterra e de seu aliado relutante, a França, no Oriente
Médio. O objetivo principal desta estratégia era manter a integridade
territorial e a independência política otomanas por um processo inconclusivo
para evitar a morte "prematura" do Império Otomano, o "homem doente da
Europa", do qual se pensava que não poderia lutar contra os ataques russos
nem contra ameaças separatistas de seu próprio povo. Com esta "guarda" a
Inglaterra e a França entraram na Guerra da Criméia (1853-1856) com o
Império Otomano contra a Rússia, oferecendo apoio militar e logístico. Em
princípio, entretanto, previa-se uma "guarda" indireta para alterar os
processos econômicos, políticos e administrativos otomanos para uma
maneira européia, sob o nome de "reformas". Essas mudanças tiveram como
alicerce algumas instituições, valores e normas estabelecidos na Europa no
século XIX e se requeria introduzi-los na estrutura social e política otomana,
especialmente transformar a tradicional relação entre o Estado e o povo em
um sistema mais liberal. Neste contexto, pensou-se que a queda do Império
Otomano poderia ser retardada com sua "modernização" e resolução de seus
problemas internos, caso contrário a Rússia poderia preencher o vácuo de
poder na região. A maioria das prescrições e pressões exercidas pela
Inglaterra e pela França sobre os governantes otomanos durante o século
XIX, a respeito das reformas e da modernização do Estado, foram demandas
para a melhoria das condições das minorias cristãs e ampliação de seus
direitos e liberdades. É irônico que estivessem de acordo sobre estas
demandas o Estado inimigo do Império Otomano, a Rússia, com os
protetores do Império Otomano, a Inglaterra e a França, e estes países
oprimiram o Império Otomano de distintas maneiras para a melhoria da
situação social e política das minorias cristãs. Em outras palavras, defender
os direitos dos cristãos no Império Otomano passou a fazer parte da luta de
poder, sobre o Império, pelos grandes estados rivais com vistas à hegemonia
e aos interesses econômicos, militares e políticos na região oriental do mar
Mediterrâneo. Especialmente a Rússia desempenhou papel de protetor da
população cristã nos Bálcãs, utilizando a identidade comum de eslavos e
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ortodoxos, o que contribuiu diretamente ou indiretamente na organização e
êxito de vários movimentos nacionalistas nesta geografia.
Outros elementos no processo de modernização do Império Otomano
foram a abertura da economia otomana ao livre comércio e os empréstimos
nos mercados financeiros europeus, aumentados gradualmente. A economia
otomana, fracassada frente à produção coletiva do capitalismo avançado na
Europa, começou a contrair dívida externa para financiar as guerras,
rebeliões e tentativas de reformas, e logo começou a fazer empréstimos para
pagar antigas dívidas. Após fazer uso de fontes mais rentáveis de impostos
como garantia para dívidas e não gastar o dinheiro emprestado em
investimentos de infra-estrutura rentável de longa duração, o sistema
econômico otomano faliu completamente e o império entregou sua
hegemonia econômica nas mãos dos estados credores com o estabelecimento
da Administração da Dívida Pública Otomana em 18812.
O declínio demográfico do Império Otomano no século XIX é
vinculado ao fracasso econômico e às guerras, revoltas e batalhas com
efeitos de guerra civil entre os povos otomano e cristão. Por um lado o povo
muçulmano refugiou-se na Anatólia e migrou para o país do sultão graças à
perda de territórios nos Bálcãs, ocasionada pela política expansionista da
Rússia no norte do Cáucaso, e por outro lado não só os cristãos, mas também
os muçulmanos começaram a emigrar ao Novo Mundo, isto é, à América,
com o desejo de ter "uma vida melhor e mais segura." As capitulações
outorgadas aos cidadãos estrangeiros, especificamente privilégios
econômicos e jurídicos, se tornaram um meio de privar o Império Otomano
da hegemonia sobre seu povo, pois no século XIX os grandes Estados
começaram a atuar como protetores dos cristãos no Império Otomano e a
conceder cidadanias vendendo passaportes através de suas embaixadas e
consulados. O Governo Otomano não poderia suspender as capitulações por
ter relações assimétricas com estes grandes Estados europeus e, portanto,
criou uma nova lei de cidadania em 1869 com a esperança de resolver, ainda
que parcialmente, os problemas causados pelas capitulações que já tinham
uma forma mais complicada com o aumento das migrações.
Independentemente das condições históricas mencionadas acima, é
impossível compreender o interesse Otomano em países latino-americanos, e
especialmente em Cuba no século XIX. As experiências do Reino da
Espanha nas colônias independentistas e em pretensões e intervenções
imperialistas na Inglaterra e nos EUA foram claramente um ponto de
interesse para o Império Otomano, que foi rapidamente perdendo seu poder
2
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imperial e sua importância na política mundial, tinha dificuldade em resistir
aos movimentos separatistas e de independência, e lutava para se manter à
frente dos grandes Estados ocidentais. Na tentativa de desenvolver
estratégias para manter a existência do Império Otomano, os governantes
otomanos acompanharam de muito perto os acontecimentos nas colônias da
Espanha e desenvolveram um ponto de vista com pontos comuns entre os
dois impérios. Neste contexto, é muito significativo o relatório do Senhor
Ferruh Ali, embaixador otomano em Washington, datado de 28 de março de
1898, em que fornecia informações sobre a luta entre os EUA e a Espanha
sobre Cuba e os eventos relacionados, dos quais também analisou o
movimento de Creta (1897), grave problema do Império Otomano na época,
mostrando a situação de Cuba como referência.
"Como os subsídios dados aos cretenses por banqueiros
gregos, os americanos ricos também deram apoio
significativo aos cubanos. Essa assistência alcançou 15
bilhões, que se deu como dívida. Se fala sobre a intervenção
dos EUA para formar um governo porque foi prometido que
a dívida será paga com juros altos depois que se declare a
república na ilha."3
c) Uma análise do início das relações entre Cuba e o Império
Otomano à luz de novos documentos de arquivo
No trabalho realizado nos Arquivos Otomanos do Primeiro-Ministro
da Turquia foi visto que o documento mais antigo sobre Cuba é datado em
1868. O documento vem do Departamento de Tradução do Ministério dos
Negócios Estrangeiros do Império Otomano, datado de 10 de fevereiro de
1868 e escrito pela Embaixada da Espanha para o Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Império Otomano, é como uma nota informativa sobre a
exigência do passaporte para membros do povo otomano ao entrar em Cuba:
"De acordo com a ordem de Sua Majestade a Rainha datada
de 14 de maio, foi autorizada a entrada na ilha de Cuba sem
passaporte para os cidadãos do meu país e de outros países
estrangeiros. Mas o Governo do Reino decidiu suspender
esta aplicação. A partir de agora é obrigatório ter o
passaporte necessário para entrar em Cuba, assim é
necessário fornecer a informação aos cidadãos otomanos que
viajarão à ilha."4
3
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Sobre este documento datado de pouco antes do Manifesto de 10 de
outubro (1868), uma das premissas do movimento independentista nacional
em Cuba, pode-se observar que a Espanha acreditava que as entradas sem
passaporte em Cuba dificultariam o controle da ilha, e a exigência de
passaporte seria um dos remédios para evitar distúrbios no local.
Visivelmente, este documento deve ser avaliado em um contexto específico
de migração para a América a partir do Império Otomano, no século XIX.
Em 1868, segundo as leis otomanas, o movimento migratório a partir
do Império Otomano em direção à América era ilegal. As migrações a partir
do Império Otomano eram proibidas há muitos anos, porque a diminuição da
população com as migrações populacionais e, assim, a possibilidade de
redução de impostos preocupava o Governo Otomano. "Também nessa
época havia a visão entre funcionários oficiais Otomanos de que estas
emigrações afetavam de forma negativa a imagem do país no exterior.
Porque quase todos os emigrantes eram de classes mais baixas e, para onde
iriam, prejudicariam a imagem de prestígio do país otomano. Embora fosse
oficialmente proibida emigração e os emigrantes fossem vistos como ilegais,
era impossível dizer que postos oficiais do governo otomano efetivamente
trabalhassem para impedir o tráfego de emigração"5. Durante anos aumentou
a migração do Império Otomano para a América Latina, como um segredo
conhecido por todo o mundo. No mencionado documento, a sugestão de que
entradas sem passaportes em Cuba teriam sido autorizadas até o momento,
ainda que não toleradas, apontava para uma perspectiva de que as
autoridades otomanas fossem mais sensíveis sobre este assunto.
Quase um ano após a apresentação do documento do Reino da
Espanha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império Otomano, foi
adotado, em 19 de janeiro de 1869, o Livro de Códigos da Cidadania
Otomana, e com isso "as pessoas que deixam o Império Otomano sem
permissão oficial serão tratadas como cidadãos otomanos, pois ainda serão
vistos como dependentes do Império e não serão reconhecidos seus direitos
de cidadania em outros países quando voltarem ao Império.6" É impossível
dizer, no entanto, que este regulamento causara uma diminuição no tráfego
de migração do Império Otomano para o Novo Mundo. Pelo contrário, desde
1885 o aumento das emigrações para a América do Sul e a América do
Norte, e também das emigrações do povo otomano, forçaram a Sublime
Porta a abrir novos consulados ou a expandir os antigos. "Seria um erro
pensar que a ideia do Império Otomano era estabelecer ou o desenvolver os
serviços de consulados nos sítios mencionados apenas para facilitar o
5

6
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trabalho dos cidadãos otomanos no exterior ou apoiá-los. O Império tinha a
intenção de previnir que imigrantes otomanos passassem a ter cidadania de
outros países e continuassem suas relações oficiais com o Império.7" Ao
obter passaportes e novo status estrangeiros, os cidadãos otomanos querem
os mesmos privilégios concedidos a estrangeiros no Império Otomano ao
voltar para o país e ficam livres de suas responsabilidades de cidadania
otomana; assim surgia o risco de se adicionar uma nova dimensão ao problema
das capitulações, o que aborrecia a Sublime Porta por muito tempo.
Neste contexto, nota-se que o governo otomano tomou medidas para
ter uma representação diplomática em Cuba logo após a aprovação do Livro
de Códigos da Cidadania Otomana. No documento enviado da Embaixada
Otomana em Washington ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do
Império Otomano em 10 de janeiro de 1873 fala-se na luta imperialista em
Cuba, no movimento independentista, separatista e nacionalista na ilha e na
luta da Espanha para continuar a possuir estes ricos territórios nas Antilhas, e
indica-se que seria conveniente que a Sublime Porta abrisse ao menos um
consulado honorário em Cuba, cuja importância econômica e política
aumentavam a cada dia, como fazem outros governos8. O documento que
continha a proposta, originalmente em francês, foi apresentado ao Sultão
Abdul Aziz após sua tradução pelo Departamento de Tradução:
"Sabemos que Sua Excelência o Sultão dá importância à ilha
de Cuba, colônia da Espanha e que alguns Estados são muito
ambiciosos e ávidos nesse assunto. Durante quatro anos, as
revoluções em Cuba e as tentativas para protegê-la da
Espanha vêm chamando a atenção de toda a Europa e todos
os Estados têm cônsules no Porto de Havana, área cuja
importância comercial é conhecida em todo o mundo. A
razão pela qual não foi pedida até hoje a nomeação de um
cônsul geral para o local indicado é de que não foi possível
encontrar uma pessoa com a capacidade necessária. Embora
a ilha de Cuba, por estar próxima à costa estadounidense,
não esteja dentro da zona de carga da Embaixada de
Washington, e tenha relações políticas e comerciais com os
EUA mais que com a Europa, gostaria de pedir, sem ser
desrespeitoso, a abertura de um consulado geral em Cuba e a
nomeação do Senhor John Gondie (Grandi) sem
remuneração."9
7
8
9
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Pelas correspondências, entende-se que o Sultão Abdul Aziz aprovou
esta proposta e ordenou a abertura de um consulado em Havana.10
Outro documento dos arquivos otomanos mostra que as autoridades
otomanas já sabiam das vastas migrações que incrementaram a população na
América e destaca também os problemas causados pela falta de ajuda e
apoio do governo Otomano aos cidadãos otomanos em Cuba. Em um
documento acompanhado da tradução de uma carta enviada de Havana à
Embaixada Otomana em Madri em 15 de setembro de 1889 sugere-se que a
carta anexada seja lida atentamente para que se possa formar uma opinião
sobre os problemas dos migrantes e assim poder solucioná-los. Nesta carta
assinada por Quirico Gallostra, residente em Havana, e que deveria servir de
exemplo, é relatado um desacordo entre Manuel Kura, Antuvan Murad, Juraj
Sazab e Salomon Celal, cidadãos otomanos e originalmente árabes libaneses,
surgido de suas atividades comerciais em Havana e da perda de uma grande
quantidade de dinheiro, assunto que ganhou ainda maior complexidade após
sua apreciação pela justiça. Depois de afirmar que essas pessoas não falavam
o espanhol e desconheciam o sistema jurídico vigente na ilha, o que os
impediria de apoiá-los ou auxiliá-los juridicamente, prejudicando-os por um
tempo superior a seis meses, foi demandada uma intervenção da Embaixada
Otomana em Madri a fim de tentar evitar a violação dos direitos destes
cidadãos através de processo judicial11. No contexto da carta referida, a
Embaixada em Madri pede autorização da Sublime Porta para deliberar o
assunto junto ao governo espanhol.
Ao considerar a carta acima mencionada, enviada em 1889,
solicitando ajuda da Embaixada Otomana em Madri na resolução de
problemas de cidadãos otomanos em Cuba, podemos perceber que o
Consulado aberto em 1873 em Havana não funcionou de maneira eficaz ou
era insuficiente para sanar as demandas. Ao mesmo tempo, também é
possível que a visita da delegação otomana, na qual se encontrava Enver
Paxá, General de Brigada do Estado Maior na época, enviada a Istambul
pelo Sultão para verificar a situação em Cuba, tenha alertado o governo
colonialista espanhol; após esta visita, as condições se tornaram difíceis para
o povo otomano em Cuba. Em relatórios detalhados sobre Cuba, Enver Paxá
elogiava a luta independentista do povo cubano contra a Espanha e
anunciava que resistiriam também à ocupação americana da mesma maneira
caso se seguisse a intervenção dos EUA na ilha.12 O governo otomano deu
seguimento às relações diplomáticas com Cuba por meio do Consulado
10
11
12
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nomeando Quirico Gallostra, que escreveu a carta datada de 1889, como
cônsul em Havana em 1890. No relatório do Ministério dos Negócios
Estrangeiros apresentado ao Sultão Abdul Hamid II havia uma indicação de
que a população otomana em Cuba era de quatro mil residentes e, como seria
útil um funcionário da ilha para resguardá-los e facilitar seu trabalho,
Gallostra, residente em Havana, seria indicado para assumir este cargo.
"Foram lidos os documentos oficiais de reivindicações
enviados pela Embaixada em Madri sobre a nomeação do
Senhor Quirico Gallostra, residente em Havana, como
cônsul para facilitar o trabalho e a proteção de cidadãos
otomanos na ilha de Cuba, e as demandas apresentadas por
alguns destes cidadãos. Como a população otomana em
Cuba é de quase quatro mil pessoas, ter um funcionário
nesse país é útil para aceitar o relatório."13
Outros documentos nos arquivos otomanos sobre as relações do
Império Otomano e Cuba no século XIX indicam que a Sublime Porta seguia
de perto o movimento nacionalista no arquipélago cubano e políticas
americanas sobre Cuba. Pouco depois do início da Guerra dos Dez Anos, em
1869 a Embaixada Otomana em Washington enviou uma carta a Ali Paxá,
famoso na época de Tanzimat, que ocupava os cargos de Primeiro Ministro e
Ministro de Negócios Estrangeiros na época, comentando assuntos
discutidos no Parlamento dos EUA e o reflexo do movimento em Cuba na
política e opinião pública norte-americanas.
"[...] O movimento de Cuba tem preocupado as pessoas. O
povo norte-americano, incitado pela política interna e
externa com a última guerra civil e a cobiça de territórios do
antigo governo, parece assim estar preparado para a
intervenção em Cuba e no Caribe e a obtenção desses
territórios. A violência a que estão sujeitos cidadãos
estadounidenses em Cuba, a pretensão e opressão pelas
tropas voluntárias espanholas sobre famílias inócuas, a
atitude imprudente e torpe da Espanha face o encouraçado
Mary Lowell do qual se duvidava por levar armas aos
rebeldes, tornaram Cuba um dos mais importantes assuntos
na imprensa norte-americana. Nas cidades de Nova York e
Washington grupos cubanos se reúnem para apoiar rebeldes
cubanos na ilha. Na segunda e terça-feira passadas uma
reunião foi realizada na casa do Senador Tomery, em
Kansas, com o mesmo objetivo, e na qual convidados
13
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especiais estavam em primeiro plano. No outro dia, o clérigo
do Senado abriu a reunião rezando pelo fim bem sucedido
do movimento na ilha e pela independência. Apesar destes
acontecimentos e do grande interesse, o governo federal não
indicou ainda que tomara partido. Entende-se que o
Presidente Grant não verá os rebeldes cubanos como
estrangeiros ilegais que declaram guerra à Espanha, por isso
não irá repetir o erro da Inglaterra durante a guerra civil. "14
É possível pensar que os documentos sobre o movimento da
independência em Cuba e a atitude da Espanha e dos EUA em relação aos
cubanos foram lidos com grande interesse pelo Grão-Vizir Ali Paxá.
Somente dois anos antes do movimento na ilha de Cuba, em 1866, o povo
cristão sob a hegemonia otomana em Creta rebelou-se com ajuda da
Inglaterra, França e Rússia para se juntar à Grécia15. Havia semelhanças
interessantes entre as queixas e demandas apresentadas no manifesto
declarado em 14 de maio de 1866 pelos líderes da revolta em Creta, e as
acusações dirigidas por Céspedes (Carlos Manuel de Céspedes del Castillo)
à Espanha no Manifesto de 10 de outubro. Como nacionalistas cubanos
declararam a república com a aprovação da Constituição da Guáimaro em
1866, os líderes do movimento de Creta declararam o estabelecimento do
parlamento de Creta e o fim da hegemonia otomana sobre a ilha. O Império
Otomano enviou exércitos contra os rebeldes e a ilha foi palco de batalhas
sangrentas como na colonização espanhola. Durante a revolta, a pressão da
Inglaterra e da França sobre a Sublime Porta, foi expressa de diferentes
maneiras. A Rússia e o Reino da Grécia também contribuiram para que
proseguisse o movimento, prestando apoio logístico. Como as campanhas
realizadas nos EUA para apoiar os ideais cubanos, reuniões e manifestações
foram organizadas, dinheiro foi recolhido e cerimônias rituais foram
celebradas em igrejas nos países europeus, especialmente na Inglaterra, para
sucesso do movimento em Creta. No segundo ano do movimento, o Ali Paxá
foi à Creta e declarou ao povo cristão a criação de uma nova estrutura,
conferindo extensas autorizações aos governadores da ilha, e promoveu
reformas. Isso, contudo, não satisfazia os rebeldes, que tinham a intenção de
unir-se à Grécia, e o Império Otomano estava a ponto de entrar em guerra
com a Grécia. O movimento se encerrou somente com conciliação dos
grandes países, por preocupações de que uma guerra entre Império Otomano
e Grécia poderia deteriorar o equilíbrio de poder na região; uma conferência
foi organizada em Paris em 1869. O Império Otomano não obstruiu as
14
15
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atividades dos países europeus na revolta em Creta e fez uma concessão ao
povo cristão na ilha. O povo muçulmano, não satisfeito com a situação,
demonstrou receio diante da Sublime Porta. É possível acreditar que o
movimento nacionalista em Cuba era de interesse para a elite otomana
governante não apenas por sua dinâmica, mas igualmente por tensões entre
os EUA e o Reino da Espanha, soberana na ilha de Cuba, porque o Império
Otomano tinha problemas semelhantes neste contexto.
Alguns documentos que aparecem com a classificação dos arquivos
otomanos do século XIX no Ministério dos Negócios Estrangeiros do
Império Otomano mostram que diversos assuntos eram acompanhados pela
Sublime Porta, como a Guerra dos Dez Anos e geralmente a luta
independentista em Cuba, a política externa dos EUA que defendia a
independência cubana, tensões causadas pela ilha de Cuba nas relações da
Espanha com a Inglaterra e os EUA, e a abolição da escravidão em Cuba16.
Em lugar de uma conclusão
A exploração nos arquivos Otomanos no século XIX mostra que o
interesse otomano na América Latina, que estava sob a hegemonia da
colonização espanhola, e em Cuba, que tinha grande importância econômica
no continente, cresceu a partir de meados do século XIX. Neste século, a
situação do Império Otomano começou a mudar, sem retorno, sobre o
equilíbrio político mundial; o Império tinha dificuldade em manter a unidade
de seus territórios e sua independência frente os países europeus, seu sistema
político tradicional, sua estrutura econômica e as relações sociais se
transformaram com efeitos traumáticos. Em tal ambiente, se estabeleceram
relações entre Império Otomano e Cuba sob a influência de dados
demográficos, econômicos e diplomáticos. Considera-se, ainda, que a elite
governante do Império Otomano, que se exaltava com os movimentos
nacionais de independência e perdia sua força e pretensão de afetar a política
mundial, acompanhava a luta independentista cubana durante o século XIX e
as estratégias da Espanha para lutar contra eles, fazendo uma análise
comparativa como uma aula de práticas políticas.
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ANEXOS

Anexo 1
BOA, Hariciye Nezareti [H.R], Tercüme Odası [T.O], Dossiê: 270,
Documento No: 13, 10.02. 1868.
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Anexo 1a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye fî 10 Şubat Sene 1868 tarihiyle
İspanya Sefâreti tarafından vârid olan tahrîrin tercemesidir.
Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin sene-i sâbıka-i mayısın on dördü
tarîhli emirleri iktizâsınca gerek devlet-i metbû‛am teba‛asının ve gerek
teba‛a-yı ecnebiyyenin Küba Ceziresi’ne bilâ pasaport ‛azîmet itmelerini
şimdiye kadar müsâ‛ade olunmuş bu kere hükümet-i krâliyet tarafından emri mezkûrun feshine karar verilmiş olmağla bundan böyle cezîre-i mezkûreye
azîmet idenlerin beher hâl iktizâ iden pasaportu hâmil olmaları lâzım
geleceğinden keyfiyet oraya gidecek olan teba‛a-yı hümâyûn-ı ‛âlinin
mâ‛lûm olmak üzere ‛arz ve iş‛ârı vazîfeden ‛add olunduğunun beyânı
tecdîd-i te’mînat-ı ihtirâmiyeye zerî‛a ittihâz kılındı
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Anexo 1b
Tradução da nota oficial enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros à Legação da Espanha em 10 de fevereiro de 1868.
De acordo com as ordens de Sua Majestade a Excelentíssima Rainha,
na data de quatorze de maio tanto os cidadãos de meu país como os cidadãos
de países estrangeiros foram autorizados a entrar na ilha de Cuba sem
passaporte. Desta vez, a proscrição da permissão foi determinada pelo
Governo do Reinado. De agora em diante, como as pessoas que viajam para
a ilha de Cuba devem apresentar o passaporte necessário em cada entrada, é
um dever informar os cidadãos que viajam para lá por escrito, para
conhecimento. Com a presente declaração, reitero meu respeito.
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Anexo 2
BOA, H.R, T.O, Dossiê: 115, Documento No: 91, 10.01.1873.
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Anexo 2a
Makâm-ı Nezâret-i Hâriciyeye fî 10 Kanûn-i Sânî Sene 873 tarihiyle
Washington Sefâret-i Seniyyesine vârid olan tahrirâtın tercümesidir.
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîre-i ma’mûresinin
ehemmiyet-i mevkî‛si ve ba‛zı tarafın ne derece matmu‛-u hırs ve tama‛
olduğu ma‛lûm-u ‛âli-i nezâret-penâhîleridir dört seneden berü cezîre-i
mezkûrede vuku‛ bulan ihtilâlât ve İspanya’nın yed-i tasarrufundan nez‛i
için edilen teşebbüsâtın bütün Avrupa’nın nazar-ı dikkatini celb itmiş
olmağla hemen her devlet tarafından bahr-i muhîtte ticâretce ehemmiyeti
derkâr olan Havana Limanı’nda konsoloslar bulundurulmakdadır taraf-ı
Saltanat-ı Seniyye’den dahî mahalli mezkûra bir baş şehbender ta‛yîn
buyurulmasını şimdiye kadar teklîf itmediğim sebeb-i mücerred şu
me’mûriyeti hüsn-ü îfâya muktedir ve evsâf-ı matlûbe ile muttasıf bir zât
bulamayışımdır Küba Cezîresi Washington Sefâret-i Seniyyesi dâiresi
dâhilinde değil ise de Amerika sevâhiline kurbiyyeti ve muâmelâtı politika
ve ticâriyece Avrupa’dan ziyâde Amerika’ya münâsebeti olmasına binâen
taraf-ı Devlet-i ‛Aliyye’den orada bir baş şehbenderlik ihdâsiyle Mösyö Jön
Gondi’nin maaşsız olarak ta‛yîn kılınmasını ‛arz ve teklif-i mücâseret ederim
mûmâ ileyh hakkında istihsâl eylemiş olduğum tahkîkât ez-her cihet hüsn-ü
hâlini mü’eyyed bulunmağla ol babda
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Anexo 2b
Tradução da nota oficial da Legação em Washington ao Grande Ministério
dos Negócios Estrangeiros datada de 10 de janeiro de 1873.
Por todo o Grande Ministério sabe-se da importância da ilha de Cuba,
sob domínio do Estado espanhol, e quão ambiciosos e gananciosos são
alguns países. Há quatro anos, revoluções em Cuba e tentativas de eliminar o
monopólio da Espanha têm chamado a atenção dos Estados Europeus. Quase
todos os Estados europeus têm cônsules no Porto de Havana, que tem grande
importância no comércio via marítima. A razão pela qual o Estado Otomano
ainda não nomeou um cônsul geral em Havana é a falta de uma pessoa
qualificada que esteja no poder. Embora a ilha Cuba não esteja ligada à
Grande Legação de Washington, foi solicitado ao Estado Otomano que
estabeleça lá um consulado geral, por causa de sua proximidade com as
costas estadunidenses e das relações políticas e comerciais que tem com os
EUA, mais que com a Europa. E sugiro o nome do Senhor John Gondie para
este cargo sem remuneração. De acordo com as informações que obtive
sobre ele, estou convencido de que é uma boa pessoa.
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Anexo 3
BOA, H.R, T.O, Dossiê: 115, Documento No: 91, 10.01.1873.
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Anexo 3a
Légation Impériale de Turquie,
Washington, 10 Janvier 1873
Nº 1102/ 510
Proposition de créer un consulat général à la Havane.
Monsieur le Ministre,
Votre Excellence n’ignore pas quelle est l’importance de l’Ile de Cuba
dans la mer des Antilles, et combien cette riche et magnifique possession de
l’Espagne est l’objet de certaines convoitises. L’état d’insurrection dans
lequel se trouve, depuis environ quatre ans, une partie de l’Ile, et les
tentatives mises en avant pour l’affranchir de la domination espagnole, ont
attiré vers ce point les regards et l’attention du monde Européen. Tous les
gouvernements, ou à peu près tous, entretiennent des Consuls à la Havane
qui est un des ports de commerce les plus fréquenté de l’Atlantique.
La difficulté de rencontrer une personne qui offrit toutes les garanties
désirables pour remplir des fonctions consulaires au nom de la Sublime
Porte, m’a empêché jusqu’ici de soumettre au Gouvernement de Sa Majesté
la proposition de créer un Consulat Général dans cette ville, quoique, à vrai
dire, l’Ile de Cuba ne soit point placé dans le cercle de la juridiction
diplomatique de la Légation Impérial à Washington. Mais comme la
proximité de cette île des côtes américaines, et son importance de premier
ordre tant sous le rapport des intérêts commerciaux de ce continent, la
rendent de fait bien plus dépendant du nouveau monde que de l’Europe, je
crois satisfaire en même temps à un besoin de notre représentation et au soin
de metre en évidence nos couleurs nationales partout où elles doivent se
produire, en venant proposer à Votre Excellence la nomination de Mr John
Gondie en qualité de Consul-Général honoraire à la Havane. J’ai eu sur cette
personne les meilleurs renseignements que l’on puisse désirer, et je ne doute
pas, si Votre Excellence daigne partager mes vues et approuver mes idées
que nous n’ayons eu cette personne un agent très digne d’inaugurer la
présence de notre pavillon sur la terre renommée de la Reine des Antilles.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de la haute
considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence, le très
humble et très obéissant serviteur.
(…)
Son Excellence
Rhalil Pacha, Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 3b
Legação do Império da Turquia
Washington, 10 de janeiro de 1873
N°: 1102/510
Proposta para estabelecer um consulado geral em Havana
Senhor Ministro (Ministro Plenipotenciário):
Vossa Excelência o Ministro (Ministro Plenipotenciário) está
consciente da importância de Cuba e das insaciabilidades causadas pela
posse de territórios tão ricos e belos da Espanha no mar do Caribe. O estado
de insurreição que continua há cerca de quatro anos em uma parte de Cuba e
as tentativas para salvá-los da dominação espanhola chamaram a atenção do
mundo europeu neste momento. Todos os governos, ou quase todos, têm
cônsules em Havana, um dos portos comerciais mais ativos do Atlântico.
Para dizer a verdade, a dificuldade em encontrar uma pessoa que
ofereça todas as garantias desejáveis para assumir as missões consulares em
nome da Sublime Porta impediu-me de apresentar ao Governo de Sua
Majestade a proposta de encontrar um cônsul geral nesta cidade, embora a
ilha de Cuba não esteja situada no círculo da autorização da Legação
Diplomática do Império em Washington. Mas como a proximidade de Cuba
da costa estadunidense e sua importância de primeira ordem nos ingressos
comerciais neste continente torna-a na verdade mais dependente do Novo
Mundo que da Europa, proponho ao Senhor Ministro (Ministro
Plenipotenciário) a nomeação do Senhor John Gondie como Cônsul Geral
(Honorário?) em Havana e espero que ele cumpra a missão de exibir nossas
cores nacionais em toda parte e ao mesmo tempo satisfaça nossa necessidade
de representação. Tenho as melhores informações desejáveis sobre essa
pessoa e não tenho nenhuma dúvida de que Vossa Excelência compartilharia
a mesma opinião que a minha e de que estaria de acordo comigo sobre não
designar a pessoa que realizou a cerimônia de inauguração de nossa bandeira
nas famosas terras da Rainha das Antilhas.
Rogo que aceite, meu Ministro (Ministro Plenipotenciário), as certezas
de minha elevada consideração, e tenho a honra de ser o mais humilde e
obediente servo.
Sua Excelência
Ministro dos Negócios Estrangeiros Halil Paxá
(…)
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Anexo 4
BOA, İrade Hariciye [İ.HR], Dossiê: 258, Documento No: 15427,
10.01.1873
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Anexo 4a
Makam-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyeye Fî 10 Kânûn-ı Sânî 1873
Tarihiyle Washington Sefâret-i Seniyyesinden vârid olan Tahrîrâtın
Tercümesidir.
Bâb-ı ‛Âlî Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye Tercüme Odası aded
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîre-i ma’mûresinin
ehemmiyet-i mevkî‛si ve ba‛zı tarafın ne derece matmu‛-u hırs ve tama‛
olduğu ma‛lûm-u âli-i nezâret-penâhîleridir dört seneden berü cezîre-i
mezkûrede vuku‛ bulan ihtilâlât ve İspanya’nın yed-i tasarrufundan nez‛i
için edilen teşebbüsâtın bütün Avrupa’nın nazar-ı dikkatini celb itmiş
olmağla hemen her devlet tarafından bahr-i muhîtte ticâretce ehemmiyeti
derkâr olan Havana Limanı’nda konsoloslar bulundurulmaktadır taraf-ı
Saltanat-ı Seniyyeden dahî mahalli mezkûra bir baş şehbender ta‛yîn
buyurulmasını şimdiye kadar teklîf itmediğime sebeb-i mücerred şu
me’mûriyeti hüsn-ü îfâya muktedir ve evsâf-ı matlûbe ile muttasıf bir zât
bulamayışımdır Küba Cezîresi Washington Sefâret-i Seniyyesi Dâiresi
dâhilinde değil ise de Amerika sevâhiline kurbiyyeti ve muâmelâtı politika
ve ticâriyece Avrupa’dan ziyâde Amerika’ya münâsebeti olmasına binâen
taraf-ı Devlet-i ‛Aliyye’den orada bir baş şehbenderlik ihdâsiyle Mösyö Jön
Gondi’nin maaşsız olarak ta‛yîn kılınmasını ‛arz ve teklif-i mücâseret ederim
mûmâ ileyh hakkında istihsâl eylemiş olduğum tahkîkât ez-her cihet hüsn-ü
hâlini mü’eyyed bulunmağla ol babda emr u fermân hazreti men lehü’l
emrindir.
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Anexo 4b
Tradução da nota oficial da Legação em Washington ao Grande Ministério
dos Negócios Estrangeiros com a data de 10 de janeiro de 1873.
Departamento de Tradução do Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Sublime Porta (Estado Otomano)
Por Sua Majestade o Sultão se sabe da importância da ilha de Cuba,
um dos países sob domínio do Estado espanhol, e quão ambiciosos e
gananciosos são alguns países. Há quatro anos, as revoluções nesta ilha e as
tentativas de se libertar do domínio da Espanha chamaram a atenção de toda
a Europa, e cada país tem consulados no porto de Havana, cuja importância
comercial nesta região é certamente conhecida. A razão pela qual não se
propôs ainda a nomeação de um cônsul geral em tal região para o Grande
Estado Otomano é a de que não se pôde encontrar uma pessoa capaz de
exercer esta missão. Embora a ilha de Cuba não esteja ligada à Grande
Legação em Washington, pelo fato de estar perto das costas da América e ter
mais relações políticas e comerciais com os EUA que com a Europa, lhes
recomendo e proponho o estabelecimento lá de um consulado geral para o
Estado Otomano e a nomeação do Senhor John Gondie a este cargo sem
remuneração. O questionamento sobre a referida pessoa justifica todos os
seus aspectos positivos e o mandato e edito neste assunto são de meu
Senhor.
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Anexo 5
BOA, İ.HR, Dossiê: 258, Documento No: 15427, 26 Zilhicce 1289 [24.02.
1873.]
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Anexo 5a
‛Atûfetli Efendim Hazretleri
İspanya Devleti müstemlekâtından Küba Cezîresinin mu‛âmelâtı
politika ve ticâriyece ehemmiyetinden bahisle taraf-ı Devlet-i ‛Aliyeden
Mösyö Jön Gondi’nin bilâ maaş baş şehbender ta‛yîni lüzûmuna dair
Washington Sefâreti Seniyyesi’nden vârid olan tahrîrâtın tercümesi leffen
‛arz u takdîm kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân-ı hümâyun cenâb-ı
şehinşâhi her ne vecihle müte‛allik ve şeref sudûr buyurulur ise mantûk-ı
münîfi infâz edileceği beyânıyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.
Fî 26 Zilhicce Sene 1289

Ma‛rûzu Çâker-i Kemîneleridir ki
Enmile-i pîrây-ı ta‛zîm olan iş bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle
tercüme-i ma‛rûz-ı manzûr-ı hümâyûn cenâb-ı mülûkâne buyurulmuş ve bermûceb-i isti’zân mûmâ ileyh bilâ maaş baş şehbenderliğine müte‛allik ve
şeref-sudûr buyurulan emr u fermân hazreti şâhâne mantûk-ı celîlinden
bulunmuş olmakla ve sâlifü`z-zikr tercüme yine savb-ı âli-i hidîvîlerine iâde
kılınmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü`l emrindir.
Fî 27 Zilhicce Sene 1289
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Anexo 5b
Vossa Excelência Nosso Amabilíssimo Sultão
Oferece-se e apresenta-se em anexo a tradução de documentos
oficiais, enviados pela Legação em Washington, sobre a necessidade da
nomeação não remunerada do Senhor John Gondie como cônsul geral por
parte de nosso Grande Estado, pela importância das relações comerciais e
políticas com a ilha de Cuba, uma das colônias do Estado espanhol. Neste
sentido, nos foi informado que será publicado o mandato e o edito de acordo
com nosso Sultão, Meu Senhor.
26 do décimo segundo mês do calendário lunar de 1289 (23 de fevereiro de
1873)
É o pedido de seu humilde súdito:
Foi apresentada a Vossa Excelência Meu Sultão, com tradução, a nota
do nosso vizir que dá força à ponta de nossos dedos. Indicando a necessidade
de nomeação sem remuneração da referida pessoa para o consulado geral,
tem sido considerado conveniente que ele trabalhe. Novamente, o edito e
mandato neste assunto pertencem ao meu Senhor dos mandatos.
27 do último mês do calendário lunar de 1289 (24 de fevereiro de 1873)
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Anexo 6
BOA, H.R. T.O, Dossiê: 68, Documento No: 70, 09.10.1889.
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Anexo 6a
Bâb-ı Âli Tercüme Odası
Mütercim: Hasan Ağa Fî 7 Teşrîn-i Evvel Sene 1305
Musahhih: Fî 11 Teşrîn-i Evvel Sene 1305
Nev‛-i Tercüme: Cebel-i Lübnan ahâlisinden Amerika’ya hicret
edenlerin dûçâr oldukları muhsin ve meşakk hakkında Havana’dan âhz
olunan mektûbun leffen irsâl kılındığına dair.
Nezârete fî 9 Teşrîn-i Evvel Sene 89 tarihiyle Madrid Sefâret-i
Seniyyesinden vârid olan 125 numaralı tahrîrâtın tercümesidir.
Cebel-i Lübnan yerli ahâlisinden bir hayli eşhâsın Amerika’ya
muhâceret ettikleri ma‛lûm-i âlî-i asafâneleridir muhaciriye-i merkûmenin
dûçâr oldukları muhsin ve meşakk hakkında bir fikir hâsıl itmek için
Havana’dan ahz iylediğim bir mektûbun sûret-i tercümesi leffen takdîm
kılındı bu bâbda İspanya Hükümeti nezdinde teşebbüsât-ı lâzım-ı ibrâ
iylerim re’y-i kâsırâneme göre muhâcirîn-i merkûmenin lisân-ı ahlâk ve
‛âdât ve kavânînine memâlikine muhaddem ve hıdmetleri cihetiyle memâlik-i
ba‛îdede ne dürlü nasıl müşkilâta tesâdüf ittiklerini hemşireleri görüb tenbîh
içün mektûb-ı mezkûrun neşr ve i‛lân olunmasını fâ‛ideden hâlî olmayacakdır
emr u fermân
Madrid Sefâret-i Seniyyesi’nden fî 15 Eylül Sene 89 tarihi ve Keriko
Gallostre imzası ile Havana’dan irsâl olunan mektûbun sûret-i tercümesidir.
Teba‛a-yı Şâhâneden olub bir güne ve kusur ve kabahatleri olmaksızın
altı mâhı mütecâviz bir zamandan berü bir mecide düçâr-ı ıztırâb olan
birkaç biçâregân hakkında mücerred bir (……….) sâikasıyla muâvenet..)
taleb iderim he ne kadar bu bâbda İspanya Meclis-i Meb‛ûsânı ‛arizasından
(2)Doktor
“Edrikdo Overko” ya müraca‛ât itmiş isem de taraf-ı
sefîrânelerinden dahî i‛mâl-i nüfûz olduğu takdîrde maksadın şeyin daha
sür‛atle istihsâl olunacağı i‛tikâdındayım vuku‛âtın sûret-i cereyânı
şöyledirki Lübnanlı arabâtdan “ Manuel Küra” “Antuvan Murad” “Juraj
Sazan” ve “Salomon Celal” nâm kimesneler “Alakran” Nâhiyesi’nden
hareketle hâmil oldukları eşyâ-yı ticâriyeyi nâhiye-i mezkûre dâhilinde şeker
‛imâlâtına mahsûs bir fabrikada (...)‛ameliyle satmak maksadıyla mezkûr
fabrikaya doğru esnâ-yı ‛azîmetlerinde “Juraj Sazan” içinde üç dört altun
bulunduğunu beyân eylediği para çantasının cebinde olmadığını görmesi
üzerine iki jandarmaya (…) arkadaşlarına???? (….) ithâm itmiş jandarmalar
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dahî merkûmlar bi`t-tevkif
“Matanzas”da bulunan bir mahkemeye
götürmüşdür İspanyolca ifâde-i merâma gayr-ı muktedîr bulunması
hasebiyle(3) iddiânâmesinden meblâğ-ı mürûkun üç dört yüz altun olduğunu
beyân eylemiş olduğundan akçe mikdârının ehemmiyeti muhâkemenin
nazar-ı dikkatini celb itmiş ve işin mehâkim-i ‛askeriye a‛idiyetini beyân ile
üzerine mehâkim-i mezkûreyle mehâkim-i askeriye beynindeki iddiâlarından
dolayı da‛vâ sürüncemede kalmışdır cezîre vâlisi da‛vânın buraya havâle
halinde der-‛akab nasıl tesvîyesini itmediğine taraf-ı ‛acizânelerindan bu
bâbda teşebbüsât lâzım-ı icrâsına ‛inâyet itmeyeceğiz ve erbâb-ı nâmusdan
olan şu biçâreler nâmusuna olarak istirhâm eylerim beyân-ı hâl
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Anexo 6b
Despacho de Tradução da Sublime Porta
Intérprete: Hasan Aga Fî, 07 de outubro de 1305 (de acordo com o
calendário Rumi), (13 de outubro de 1889)
Data de ajuste: 11 de outubro de 1305 (23 de outubro de 1889)
Tipo de tradução: Sobre o envio, em anexo, da carta recebida de
Havana sobre os favores e as dificuldades encontrados pelos libaneses
emigrantes à América.
Tradução da nota oficial com o n.º 125 da Legação em Madri ao
Ministério dos Negócios Estrangeiros datada de 09 de outubro de 1289.
Sabe-se que muitas pessoas do Líbano emigraram para a América. A
carta acompanhada de tradução enviada de Havana foi apresentada para
informar os favores e dificuldades encontrados pelos imigrantes indicados.
Neste sentido, é requerida uma tentativa por parte do Governo espanhol. Em
minha opinião, pelos estados morais, tradições e serviços a seus países em
conformidade com as leis destes migrantes tem sido observados por seus
concidadãos sua difícil situação em terras distantes. Será de grande valia
explicar e discorrer esta situação, indicando-a na carta.
Cópia traduzida da carta enviada de Havana com a assinatura do
Quirico Gallostra em 15 de setembro de 1289 pela Grande Legação de
Madri.
Os cidadãos otomanos, sem ter cometido qualquer erro ou falha, estão
em situação desagradável por mais de seis meses. Estes pobres foram
isolados por um incidente com o qual se confrontaram. Por isto, lhe peço
ajuda. Embora já tenha solicitado auxílio sobre este assunto ao Doutor
Edriko Overko da Assembléia de Deputados, creio que com a influência de
pessoas sensíveis este caso será rapidamente resolvido. O evento ocorreu da
seguinte maneira: “Manuel Kura”, “Avtuvan Murat”, “Juraj Sazan” e
“Solomon Celal”, alguns árabes libaneses, no distrito chamado “Alacranes”,
dirigiram-se a uma fábrica, produtora de açúcar no mesmo distrito, com o
objetivo de vender seus bens. Durante o percurso, um deles, Juraj Sazan, ao
não encontrar sua carteira no bolso, recorreu a dois policiais (acusando sua
companhia), alegando que nela teria três ou quatro mil em ouro. Os policiais,
ao prendê-los, os levaram a um tribunal em Matanzas. Estas pessoas não
puderam prestar declaração em espanhol. O montante declarado como
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trezentos ou quatrocentos em ouro chamou a atenção da delegação do
tribunal. Por essa razão, o tribunal transferiu o caso ao tribunal militar. Pela
transferência do caso ao tribunal militar e pelas relações entre os dois
tribunais, o caso ficou no ar. Como o governador da Ilha não concluiu o caso
após sua transferência para lá, não auxiliaremos nas tentativas necessárias
para resolver este assunto.
Suplico em nome da honra destas pessoas.
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Anexo 7
BOA, İ.HR, Dossiê: 316, Documento No: 20301, 19 Cemaziyelevvel 1307
[11.01.1890]
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Anexo 7a
Küba Cezîresi’nde bulunan teba‛a-i ‛osmâniyeyi himâye ve masâlih-i
vâkıa‛sını temşît etmek üzere Havana’da mukîm Mösyö Keriko
Gallostre’nin cezîre-i mezkûra fahrî baş şehbenderliğine leffen lüzûmuna
dâir teba‛a-yı merkûmeden bazıları tarafından gönderilen istid‛â ve Madrid
başşehbenderliğinin ol bâbda ki tahrîrâtı sûretlerinin leffiyle Madrid Sefâret-i
Seniyyesi’nden meb‛us Tahrîrât Encümen-i Hâriciyye’de kıra‛ât olunmuş ve
cezîre-i mezkûrede bulunan teba‛a-yı Devlet-i ‛Aliyye’nin dört bin
raddesinde idüğü cümle-i iş’âratdan olmasına göre orada bir me’mûr
bulundurmak lâzimeden bulunmasıyla iş‛âr-ı vâkı‛ın tervîci muvâfık-ı
maslahat olacağı tezekkür kılınmış olmakla icrâ-yı iktizâsı vâbeste-i re’yi
‛âlîdir ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehül emrindir
Fî 25 Rebîül Âhir Sene 1307 ve Fî 6 Kânûn-i Evvel Sene 1305
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Anexo 7b
Para facilitar o trabalho e assegurar a proteção dos cidadãos otomanos
na Ilha de Cuba, e para a nomeação como cônsul geral temporário em
Havana do Senhor Quirico Gallostra, residente nesta Ilha, foram lidos, na
Comissão de Relações Exteriores, os documentos oficiais enviados pelo
Consulado Geral em Madri com as cópias das petições enviadas por alguns
cidadãos sobre este assunto enviados por esta Legação. Como os otomanos
residentes em Cuba são aproximadamente quatro mil, há a necessidade de
haver lá um funcionário, acreditando que a aceitação da declaração será
benéfica, os requisitos são opinião geral. Neste sentido, o edito e mandato
pertencem a Vossa Excelência meu Senhor das ordens.
Em 25 do quarto mês do calendário lunar de 1307 (19 de dezembro de
1889) e em 06 de dezembro de 1305 (de acordo com o calendário Rumi) (18
de dezembro de 1889).
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Anexo 8
BOA, Hariciye Nezareti Siyasi Kısım [HR.SYS], Dossiê: 44, Documento
No: 13, 4.9.1869.
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Anexo 8a
Légation Impériale de Turquie,
Washington, le 9 Avril 1869
Nº 166/ 270 (970?)
Clôture de la (…) du Congrès.
Incidents qui ont marqué cette session
Affaire de Cuba
Monseigneur,
La première session du 41ème Congrès, ouverte le 4 Mars, sera close
demain.
En dehors des nominations envoyées par le Président Grant au Sénat
pour être confirmées, la seule affaire importante qui ait été traitée par la
Législature est celle du Tenure of Office act
Cette loi, adoptée le 2 Mars 1867 malgré le veto du Président Johnson,
avait pour but d’empêcher le Pouvoir Exécutif de suspendre ou de révoquer
aucun fonctionnaire sans le consentement du Sénat. L’irritation causée dans
le parti républicain par la défection du successeur de Lincoln était si vive, les
Radicaux redoutaient tellement l’influence hostile que le Pouvoir Exécutif
était à même d’exercer au moment des élections présidentielles, que le
Congrès n’avait pas hésité à porter des peines sévères contre ceux qui
accepteraient des fonctions de Mr. Johnson sans l’agrément de la Chambre
Haute. Mais une fois le danger passé, une fois le nouveau Président installé,
le Général Grant, d’accord avec l’opinion publique demanda le rappel de
cette loi de défiance qui avait le grave inconvénient de permettre à la
Législature d’empiéter sur les attributions de l’Exécutif et d’introduire ainsi
une regrettable confusion entre les Pouvoirs de l’Etat.
La Chambre des Représentants, cédant aux vœux du peuple, vota à
deux reprises l’abrogation pure et simple de la loi; mais le Sénat n’était pas
également disposé à se dessaisir d’une arme aussi précieuse. Il ne pouvait,
d’ailleurs, pardonner au Général Grant de s’être résolument séparé des chefs
du parti Radical dès les premiers jours de son avènement, d’avoir confié
plusieurs postes importants à d’anciens compagnons d’armes, à des parents,
à des amis, et nommé, en dernier lieu, receveur des douanes à la NouvelleOrléans un ancien chef de l’armée confédérée, le Général Longstreet. La
discussion fut longue et animée au sein de la Chambre Haute, mais la
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Chambre des Représentants persistant à demander le rappel de la loi, et un
conflit paraissant devoir éclater entre les deux Assamblées, les deux
Chambres nommèrent de part et d’autre un Comité de Conférence qui
refondit complètement le bill. D’après le nouveau texte adopté par le
Congrès, les révocations et les suspensions doivent être soumises au Sénat;
mais le refus de la part de ce coups de ratifier une pareille mesure n’entraîne
plus, comme sous la loi précedente, la réintégration du fonctionnaire révoqué
ou suspendu, mais son remplacement par un autre. Telle qu’elle est et malgré
la liberté d’action qu’elle laisse au Pouvoir Exécutif, cette loi n’en consacre
pas moins une interprétation nouvelle de la Constitution et une usurpation de
la Législature sur les attributions Présidentielles. Le Général Grant, malgré
l’avis contraire de son Attorney Général, a cependant signé la nouvelle loi.
En même temps que cette affaire du Tenure of Office act,
l’insurrection Cubaine a beaucoup préoccupé l’attention publique. Il n’est
pas douteux que le peuple Américain, dont l’ardent esprit d’entreprise tant
au dedans qu’au dehors a été surexcité par la dernière guerre civile et par les
acquisitions de territoire de l’administration passée, serait très-disposé à
s’annexer les Antilles et surtout Cuba. Les violences commises sur plusieurs
citoyens Américains dans cette île, l’imprudence et la maladresse des
autorités espagnoles qui ont saisi dernièrement un brick Américain, le Mary
Lowell, dans les eaux Anglaises sous prétexte qu’il était chargé de munitions
destinées aux insurgés, les cruautés commises par les volontaires espagnols
sur des familles inoffensives, sont autant de fautes que la presse n’a pas
manqué de relever dans toute l’étendue de l’Union. A New-York et à
Washington des juntes Cubaines se sont organisées pour aider les insurgés.
Lundi et mardi derniers, une réunion s’est tenue dans le même but chez le
Sénateur Tomeroy de Kansas, les dames et les Révérends y ont joué le
principal rôle. Enfin avant hier le chapelain du Sénat ouvrait la séance par
une prière en faveur de l’insurrection et de l’affranchissement de l’île.
En présence de ces manifestations populaires et malgré plusieurs
Résolutions adoptées par la Chambre des Représentants, il ne paraît pas que
le Gouvernement Fédéral soit disposé jusqu’ici à sortir de la neutralité et
même il a envoyé à Cuba des vaisseaux pour s’opposer au débarquement des
expéditions flibustières. Le President Grant comprend qu’en reconnaissant
les insurgés Cubains comme belligérants il tomberait dans la même faute que
l’Angleterre pendant la guerre de sécession, et s’enlèverait à lui-même le
droit de poursuivre le redressement des griefs des Etats-Unis contre le
Gouvernement Anglais à propos des déprédations du (…) l’Alabama. Il est
vrai que le Président du Comité des Affaires Etrangères de la Chambre, le
Général Banks et (…) lui-même proposent de tourner la difficulté en
reconnaissant les Cubains comme belligérants sur terre et non sur mer; mais
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il n’est point probable, à moins d’incidents graves et imprévus, que le
Cabinet Fédéral se laisse entraîner dans cette voie.
Des élections d’Etats ont en lieu cette semaine dans le Connecticut et
le Rhode-Island, et ont donné la victoire aux Républicains.
Le Président Grant a envoyé avant-hier au Sénat un message pour
hâter la reconstruction des deux Etats rebelles la Virginie et le Missisipi.
On s’attend tous les jours au changement complet du coup
diplomatique Américain à l’étranger.
J’ai l’honneur d’être avec un profond respect Monseigneur de Votre
Altesse le très humble, très obéissant et très-dévoué serviteur

(…)

Son Altesse
Monseigneur Aali Pasha,
Grand Vézir de l’Empire et Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 8b
Legação Imperial da Turquia
Washington, 09 de abril de 1869
N°: 166/270 (970?)
Encerramento (...) do Congresso
Incidentes referidos nesta reunião
Caso de Cuba
Meu Senhor:
A primeira sessão do 41º. Congresso, inaugurado em 04 de março,
acabará amanhã.
Além das nomeações apresentadas pelo Presidente Grant para serem
confirmadas pelo Senado, o único caso importante que foi processado pelas
regras legislativas é o contrato de mandato.
Apesar do veto do Presidente Johnson, o objetivo desta lei aprovada
em 02 de março de 1867 foi impedir a destituição e exoneração de qualquer
funcionário do Estado pelo poder executivo sem a aprovação do Senado. A
ira causada pelo Partido Republicano com a partida dos sucessores de
Lincoln era tão grande, os socialistas radicais temiam tanto a influência
hostil, que no momento das eleições presidenciais o poder executivo estava
em condições de praticar o descuido de punir severamente aqueles que
aceitam as missões do Senhor Johnson (Andrew Johnson), sem a aprovação
da Câmara Alta do Congresso. Mas uma vez passado o perigo, e uma vez
nomeado o novo Presidente, o General (Ulysses S. Grant), de acordo com a
opinião pública, exigiu a revogação desta lei de desconfiança que causa a
grave inconveniência que permite ao poder executivo intrometer-se em seu
cargo ou, melhor dizendo, nas normas legislativas, causando confusão
fastidiosa entre os poderes do Estado.
A Câmara dos Representantes, submetendo-se à vontade do povo,
votou duas vezes na revogação da lei; mas o Senado não estava disposto a
desistir de uma arma tão valiosa. O Senado não poderia perdoar, a partir do
primeiro dia em que o General Grant subiu ao poder, sua separação decisiva
dos presidentes do partido socialista radical e sua oferta de vários cargos
importantes a seus antigos colegas, sua família, seus amigos e, por último
mas não menos importante, ao ex-chefe do exército, General Longstreet,
coletor nas aduanas em Nova Orleans. A discussão foi longa e animada na
Câmara Alta, mas a Câmara dos Representantes insistiu na revogação da lei
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e por um conflito parece ter existido entre as duas câmaras; ambas
nomearam o Comitê de Conferência que revê totalmente o projeto de lei no
Parlamento Inglês. De acordo com o novo texto da lei aprovada pelo
Congresso, as revogações e suspensões devem ser apresentadas ao Senado
para revisão, mas já não se executa, como na lei anterior, a rejeição da
ratificação da medida; quanto ao restabelecimento dos funcionários
revogados ou suspensos, se substitui o funcionário revogado ou suspenso por
outro. Apesar da liberdade de ação do poder executivo como deveria ser,
esta lei não adota a nova interpretação da Constituição e a usurpação das
normas legislativas sobre os poderes presidenciais. Ao mesmo tempo, apesar
do parecer do procurador-geral, o General Grant assinou a nova lei.
No momento da posse, a insurreição cubana preocupou demasiado o
povo. Não há dúvida de que o povo americano, cujo espírito irritado é
causado em grande parte interna e externamente com a ocupação do
território da administração anterior pela última guerra civil, está se
preparando para ocupar sobretudo Cuba e o Caribe. Ao mesmo tempo, a
violência de muitos cidadãos estadunidenses com o pretexto de que a
munição dos insurgentes estava a seu cargo, a imperícia e o descuido das
autoridades espanholas que se deram conta de um bergantim americano, que
se chama Mary Lowell nas águas britânicas, e crueldades cometidas pelos
soldados voluntários espanhóis sobre as famílias inofensivas eram erros tão
grandes que a imprensa não deixou de expô-los em todas as partes da União.
Em Nova York e Washington, as juntas cubanas uniram-se para ajudar os
insurgentes. Na segunda e terça-feira passadas, com o mesmo motivo, uma
reunião foi realizada na casa do Senador Tomeroy, no Kansas, e as senhoras
e os estimados convidados desempenharam o papel principal na reunião.
Finalmente, antes de ontem, o capelão do Senado, tendo em conta o
levantamento e a libertação da ilha, abriu a sessão com uma oração.
Contra os protestos populares, apesar de várias resoluções adotadas
pela Câmara dos Representantes, não parece, até o momento, que o Governo
Federal tenta ser imparcial; o Governo inclusive enviou navios a Cuba para
se opor à chegada dos flibusteiros. O Presidente Grant entende que cairia no
mesmo erro que a Inglaterra cometera durante a guerra civil, conhecendo os
insurgentes como guerreiros e eliminando o direito de exercer uma
compensação para os assuntos sobre os quais os Estados Unidos não
puderam entrar em acordo sobre a devastação (...) do Alabama contra o
Governo britânico. É verdade que o Presidente de Relações Exteriores da
Câmara, General Banks (Nathaniel P. Banks), ofereceu, ele mesmo, (...)
aceitar os cubanos como guerreiros na terra, mas não no mar, para salvar-se
das dificuldades, mas isto não é possível, a menos que ocorram incidentes
graves e inesperados o Governo Federal trabalhará neste contexto.
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O Presidente Grant enviou, antes de ontem, uma mensagem ao Senado
para acelerar a reconstrução dos dois estados rebeldes, Virgínia e Mississipi.
Todos os dias, esperamos mudar totalmente os golpes diplomáticos
dos Estados Unidos no estrangeiro.
Expressando minha mais alta consideração, tenho a honra de ser seu
mais humilde servo, obediente fiel a Vossa Excelência, meu Príncipe.
(…)
Prezado Príncipe, Grão-Vizir do Império e Ministro dos Negócios
Estrangeiros,
Estimado Ali Paxá
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O INÍCIO DAS RELAÇÕES ENTRE MÉXICO
E O IMPÉRIO OTOMANO
Erkan Yurtaydın*
Em 09 de setembro de 2010 o "Relógio Otomano" foi inaugurado
novamente na Cidade do México, salvando-se de um desgaste de cem anos.
Embaixadores do Líbano e Turquia, defensores econômicos de seu restauro,
também participaram da cerimônia com as autoridades mexicanas. Este
relógio localizado na Praça do Colegio de las Niñas da capital, na esquina
das avenidas Venustiano Carranza e Bolívar, foi oferecido em 22 de
setembro de 1910 pelo povo otomano no México ao Estado Mexicano para
celebrar o Centenário da Independência do México.
Sabemos que, na verdade, as pessoas ditas otomanas referem-se
àquelas que têm origens no Oriente Médio, portadoras de passaporte
otomano. Além disso, sabemos que são chamados de "turcos" os que vieram
do Império Otomano.
A Lei de Imigração e Naturalização de 28 de maio de 1886 prevê, em
seu artigo 12, que "pelo menos seis meses antes do pedido de naturalização,
devem ser apresentadas por escrito à prefeitura do local de sua residência,
indicando a intenção que tem de ser cidadão mexicano e de renunciar à sua
nacionalidade estrangeira"1 e o governo mexicano não apresentava atitude
obstrutiva contra os imigrantes. No censo de 1895 foram apontados
"Arábia", "Turquia" e "Egito" como países de origem dos imigrantes. Os
94,55% dos libaneses e sírios residentes no México se apresentavam como
turcos (e não como otomanos como se deveria)2.
*

1

2

Professor Adjunto, Universidade de Ankara, Faculdade de Linguas, História e Geografia,
Departamento de Filologias Ocidentais, Filologia Espanhola.
Zidane Zeraqui: “La inmigración árabe en México: Integración nacional e identidad
comunitaria”, p. 14-15, unc,edu.ar IN: http://www.cea.unc.edu.ar/africa-orientemedio/
contrapdfs/03/2%20zeraoui.pdf
Op.cit., p. 22, ver também o trabalho do mesmo autor Roberto Marín Guzman, “Arab
Inmigration in Mexico in the nineteenth and twentieth centuries. Assimilation and Arab
Heritage” (Texas, 2003).
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O que sabemos sobre o México, que acendeu o fogo de
independência em 1810?
A República do México, cujo nome oficial é Estados Unidos Mexicanos
(de acordo com as Constituições de 1824 e 1917), abrange uma área de
1.964,375 km2, dos quais 5.127 km2 são de superfície insular. De acordo
com os dados de 2005, da população total de 103.263.388 mexicanos,
53.013.433 são mulheres. Conforme os dados de 2000, a percentagem da
população urbana é de 74,6%. A expectativa de vida é 68,5 anos para os
homens e 74,7 anos para as mulheres; a composição étnica do país é de 60%
de mestiços, 30% de ameríndios e 9% de europeus, sendo 1% de outras
origens; 89,7% da população é católica e 4,9% é protestante. O México tem
importantes depósitos de petróleo. O México é um Estado composto por 32
estados federativos. O poder legislativo é investido no Congresso da União,
um corpo legislativo composto pelo Senado e Câmara de Deputados, e cada
estado é representado separadamente na Câmara de Deputados. As eleições
presidenciais são realizadas a cada seis anos sem a possibilidade de reeleição
do presidente. Senadores e deputados não podem ser candidatos à reeleição
imediata3.
Os asiáticos chegaram há cerca de 30 ou 35 mil anos a esses territórios
durante a glaciação do Estreito de Bering, passando pela Sibéria. Há nove
mil anos, estes migrantes asiáticos chegaram até a Patagônia. Escavações em
Tlapacoya, perto da capital, provam que o ser humano viveu ali 20 mil anos
antes. Estudos demonstram que as características das pessoas que ali viviam,
e caçavam para alimentar-se, datam de 12 mil anos4. Paralelamente a tais
pesquisas5 que apontam o ano 3500 a.C. como início real da agricultura, há
trabalhos que indicam o período compreendido entre 8000 e 7000 a.C. para o
mesmo advento6. Estes estudos consideram, ademais, equivalentes e
simultâneos da América Central outros centros agrícolas primeiros e mais
antigos, como o Oriente Médio e a Anatólia.
Com a efetiva adaptação de assentamento agrícola e com o início da
produção de cerâmica desde 2500 a.C., dava-se início a uma nova era na
história da América Central e do México. A população aumentou, os
costumes do povo se desenvolveram, tornando-se mais complexos. A cultura
olmeca dominava toda a região entre os anos de 1300 e 1400 a.C. Esta
3
4

5
6

http://www.sre.gob.mx/index.phb/otros/información-general-sobre-méxico
Ignacio Bernal: “The Origins” A Compact History of Mexico, Colegio de Mexico, Mexico
1985, p. 17
Op.cit., p. 18
Daniel Zizumbo Villareal, Patricia Colunga Garcia Morin, “El origen de la agricultura, la
domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en
Mesoamerica”, Revista de Geografia agrícola, nº 41, julho-dezembro 2008, p. 85-113,
Universidad Autónoma Chapingo, México
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civilização, que possuía extraordinária alvenaria com os seus monumentos e
suas cidades (pode-se efetivamente definir os assentamentos como cidades),
utilizava um calendário e tinha o conceito de "0" (zero) no cálculo exato
matemático. A palavra "olmeca" significa "o homem no país de inundações"
na língua Nahuatl, inexistente hoje.
A estrela da região foi Teotihuacán até os anos 700 d.C. Seu período
mais brilhante foi entre 350 e 650 d.C., e tinha 200 mil habitantes em seu
momento mais populoso. Este era um número elevado em comparação com
as suas cidades contemporâneas. Teotihuacán era mais que uma cidadeestado e afetava todo o seu entorno. Esta cidade, cujas classes sociais eram
complexas, era realmente um monumento à civilização. Segundo a Lenda do
Quinto Sol, Teotihuacán surgiu na época do Quarto Sol após três sóis
anteriores. Com tristeza porque nada restara a oferecer após o
desaparecimento de Teotihuacán, um dos deuses converteu-se em Sol e o
outro, na Lua. O rei asteca mexicano Moctezuma II, por essa razão, visitava
Teotihuacán a cada ano.
A civilização Maya, que se popularizou com o infortúnio Teotihuacán,
começou a declinar nos séculos IX e X d.C. Alguns relacionam o fato à seca
que ocorreu na época7. É preciso lembrar, no entanto, que os maias e os seus
idiomas não desapareceram totalmente e ainda vivem nos dias atuais.
Ao falarmos em história mexicana pré-colombiana devemos também
mencionar os toltecas, civilização que emergiu após a queda de Teotihuacán
e durou 300 anos. Após a queda dessas civilizações apareceram vários
reinos, sempre lutando entre si, e esta época de batalhas continuou até o final
do século XV. Não podemos discorrer sobre todas as civilizações mexicanas
da época, mas mencionamos aqui seus nomes: os Zapotecas, os
Chichimecas, os Tlahuica, os Mixtecs, os Pipiles, os Nicaraos, os Culhuas,
os Tepanecos, os Purepechas, os Vacusechas, os Itzaes e os Cocomes.
Foram os mexicanos, conhecidos como astecas, que terminaram esta
temporada e estabeleceram um grande império. Moctezuma I uniu em 1276
os mexicanos e outros povos sob seu governo e comandou o império até
1469. Ao subir ao trono em 1502, Moctezuma II não tinha conhecimento dos
desastres que ocorriam e o império passava por seu período mais brilhante.
Os espanhóis que vieram ao México em 1517 foram recebidos com
hospitalidade. Após o massacre de Toxcatl, no entanto, iniciou-se um duro
período de lutas e, com a queda do último ponto em Tayasal em 1697, os
espanhóis obtiveram o México. Era chamada "Nova Espanha" esta área que
já pertencia aos espanhóis e pela qual, por quase 300 anos, passaram 63 vicereis até a independência.
7

“Uygarlığın Çöküş Nedeni Ağaç Halkalarında Gizli”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Eki, s.
1254, 1º de abril de 2011, p. 8.
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Reformas burocráticas, políticas e econômicas da dinastia Bourbon,
que ascendeu ao trono no continente, ou seja, na Espanha, alteraram a ordem
entre os espanhóis com o poder econômico na América. As invasões
francesas na Espanha desde 1808 foram a gota d’água. Em 1810, o padre
Miguel Hidalgo y Costilla liderou a Guerra da Independência, mas pagou
com sua própria vida. Este período terminou com a afirmação do documento
da independência em 28 setembro de 1820 por John O'Donoju e O'Ryan, o
último vice-rei espanhol do México.
Relações entre Império Otomano e México
O único trabalho que aborda este assunto é o livro de Mehmet Temel
intitulado "Relações entre o Império Otomano e a América Latina nos
séculos XIX e XX." A segunda parte deste livro (entre as páginas 49 e 69)
discorre sobre as relações entre o Império Otomano e o México.
Documentos que não constam neste livro serão especialmente mencionados.
De acordo com Mehmet Temel, “as relações com este país, que
ganhou a independência da Espanha em 1821, começaram na época de
Maximiliano, que subiu ao poder com o apoio da França em 1864. Um
diplomata mexicano chamado Pablo Martínez chegou a Istambul e Atenas
em setembro de 1864 para informar a adesão de Maximiliano8”. Esta frase é
uma definição correta desta relação diplomática. Por outro lado, temos outro
importante documento datado de 20 de janeiro de 1854. Durante a Guerra da
Criméia (1853-1856) chegou a Istambul um artigo sobre a "intenção" do
embaixador mexicano em Berlim, junto com documentos que continham
informações e comentários sobre a Suécia, Dinamarca, Prússia e Rússia9.
Alguns documentos importantes que não constam no livro de Mehmet
Temel são sobre a conquista francesa em Puebla, no México.10 Após tomar
conhecimento (...) sobre a conquista de Puebla no México pela França,
comemorações foram realizadas no Porto de Pire pelas embaixadas da
França e de outros países (...) simultaneamente, tiros de canhão foram
disparados em Bursa (no 6º. dia do segundo mês de 1280 do calendário
lunar). Estes documentos que não podem ser analisados diretamente sob o
título de México refletem sobre a não disparada de tiros de canhão pela
Inglaterra. As tropas de Napoleão III cresceram e ocuparam o México em
1862. A tomada de Puebla está relacionada a este processo.
8

9
10

Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, Nehir Yayınları,
İstanbul, outubro de 2004, p. 49
Hariciye Nezareti, Mektubi Kalemi (HR.MKT), dossiê 70, documento n° 16 (ver Anexo 1)
23 de julho de 1863, İHR dossiê 201, documento n° 11495(ver Anexo 2), as datas das
notas informativas são entre 19 de junho de 1863 e 24 de julho de 1863.
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Na carta enviada em 08 de julho de 1864 pelo Imperador do México,
Sua Majestade, ao Grandioso Sultão se diz: "Eu me encontro com o
agradável dever de anunciar à Vossa Majestade Imperial ter aceitado em
meu Palácio de Miramar em 10 de abril último a coroa que me oferecia a
grande maioria do povo mexicano no dia 12 deste mês, na presença das
autoridades da capital e dos membros dos departamentos”.11
De acordo com a tradução do documento enviado do México em 10 de
julho de 1864 e de Nova Iorque em 29 de julho, telegrafado em 08 de agosto
de Paris a Istambul "foi declarado o Governo do Império no México e o
Senado elegeu como imperador o Arquiduque Maximiliano, irmão do
Imperador da Áustria. No caso de rejeição a esta indicação, se roga ao
Imperador da França Sua Majestade a determinação de outro imperador”12.
Conforme cartas escritas a partir do palácio do Império do México,
datadas de 07 e 08 de julho de 1864, o imperador Maximiliano nomeou
Pablo Martínez del Río como embaixador a fim de manter o sultão otomano
informado sobre a situação13. No documento enviado por Cemal Paxá, Sua
Excelência o Embaixador, em 02 de setembro de 1864, é relatado que,
segundo informação dada pelo Sr. Hidalgo, embaixador do México em Paris,
Pablo Martínez del Río iria para Istambul e depois para Atenas14.
Segundo o documento mandado em 09 de setembro de 1864 pela
Embaixada em Paris para Ali Paxá, ministro dos Negócios Estrangeiros,
Pablo Martínez del Río, que acabara de regressar de Londres, visitou o
embaixador em Paris, informando que estaria em Istambul no final do mês,
tendo passado por Viena e Constanza15.
Pablo Martínez del Río Castiglione, enviado ao Império Otomano por
Maximiliano, era como um porta-voz de poderosas famílias mexicanas
procedentes da Europa, que haviam proposto a Maximiliano ser o imperador.
Quando Maximiliano perdeu seu poder, bens e terras de muitas pessoas,
como Pablo Martínez, foram confiscados pelos novos governadores. Pablo
Martínez foi enviado para Milão, sua cidade natal, e só em 1870 foi capaz de
regressar ao seu país com a anistia.
O imperador Maximiliano enviou uma carta ao sultão otomano em 20
de janeiro de 1865 dizendo que o general Leonardo Márquez (Araujo) foi
nomeado plenipotenciário do Império Otomano para desenvolver relações
11
12
13

14
15

BOA., HR.TO., dossiê 282, documento n° 73 (ver Anexo 3)
İ.HR. dossiê 202, documento n° 11533, 27-S-1280 (ver Anexo 4)
İ.HR, dossiê 333, documento n° 21456 (ver Anexo 5), HR.TO (Tercüme Odası) dossiê
282, documento n° 73 (ver Anexo 6)
HR.TO (Tercüme Odası) dossiê 74, documento n° 25,22 (ver Anexos 7 e 8)
HR.TO (Tercüme Odası) dossiê 74, documento n° 25 (ver Anexo 9), İ.HR., dossiê nº:209,
documento n° 12068 (ver Anexo 10)
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bilaterais16. No documento datado de 24 de março de 1865 pela Embaixada
em Paris foi relatado que o general Márquez estaria “chegando a Istambul
via Marselha na próxima semana"17.
O sultão enviou uma carta a Maximiliano expressando seu
contentamento com a chegada de Márquez a Istambul18. O general Márquez,
designado por Maximiliano para entregar uma condecoração de primeiro
nível19 ao sultão, firmou um documento que consistia em três artigos sobre o
desenvolvimento das relações bilaterais e a abertura de representação
diplomática, reciprocamente, até a assinatura de um acordo de amizade e
comércio entre os dois países, documento assinado por Mehmet Emin Âli
Paxá, ministro dos Negócios Estrangeiros do Império Otomano. Em 15 de
agosto de 1865 esta ata foi apresentada ao sultão para sua aprovação,
entrando em vigor em 04 de setembro de 186520.
Entendemos pela carta enviada pelo embaixador do México em
Istambul ao ministro dos Negócios Estrangeiros, em 12 de junho de 1865,
que uma medalha e um certificado de honra de Nossa Senhora de Guadalupe
foram enviados ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Império Otomano
para os tradutores do Divan-ı Hümayun*, o título de Comendador para o
senhor Arifi e de Cavaleiro para o senhor Sermed, por suas contribuições
para a elaboração das atas acima mencionadas21.
Como se entende pelo documento datado de 02 de outubro de 1865,
uma medalha de Guadalupe foi enviada ao senhor Kamil, mestre de
cerimônias do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império Otomano,
pelo Imperador do México22. Certamente, no documento datado de 12 de
julho de 1865 enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Sublime Porta ao senhor Musurus, embaixador em Londres, vemos que o
imperador Maximiliano enviou uma medalha e um certificado de condecoração
ao Sr. Sermed, primeiro Secretário da Embaixada Otomana em Londres23.
16

Mehmet Temel, Op.cit., p.49
HR.TO, dossiê 74, documento n° 64 (ver Anexo 11); İ.HR, dossiê 212, documento n°
12289 (ver Anexo 12)
18
Mehmet Temel, Op.cit., p.50
19
İ.HR, dossiê 212, documento n° 12289 (ver Anexo12) (24 de março de 1865); HR.TO
dossiê 74, documento n° 64 (24 de março de 1865) (ver Anexo13); İ.HR, dossiê 213,
documento n° 12356 (1º de junho de 1865) (ver Anexo 13); İ.HR, dossiê 213, documento
n° 12364 (9 de junho de 1865) (ver Anexo 15)
20
Mehmet Temel, Op.cit., p. 50-51; nos documentos que temos, a data para a apresentação
ao sultão é de 17 de agosto de 1865. ver İ.HR dossiê 215, documento n° 12446 (ver
Anexos 16 e 17)
* Conselho Otomano do Sultão.
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Durante as reuniões sobre o documento de três artigos, foram nomeados
consulados na Síria, Palestina e Egito sem esperar pela confirmação da ata24.
De acordo com os documentos de 29 de março de 1866, Izzet Paxá,
ex-governador de Jerusalém, e o senhor Isteryadi, tradutor do Governo de
Jerusalém, também foram premiados com condecorações de Guadalupe. O
nível das condecorações não é citado nos documentos25. O Império Otomano
também concedeu condecorações à outra parte. Uma condecoração de
primeiro nível foi oferecida ao general Leonardo Márquez em 28 de julho de
186626 e uma condecoração de terceiro nível a Silvestre Navarra Vaho,
primeiro secretário do embaixador, em 16 de setembro de 186627.
Em 06 de maio de 1866 firmou-se entre o Império Otomano e o
Império do México o Acordo de Amizade, Comércio e Navegação, que
consistia em 30 artigos. Leonardo Márquez e Mehmet Emin Âli Paxá,
ministro dos Negócios Estrangeiros, assinaram o texto em francês28.
O imperador do México, Maximiliano, informou por uma carta datada
de 19 de junho de 1866 o encerramento do período do general Leonardo
Márquez como encarregado29. O embaixador convocou uma reunião para a
despedida do sultão antes da saída de Istambul. Na página 60 do livro de
Mehmet Temel diz-se que a reunião foi marcada para 1º de agosto 1866 às
18 horas. No documento dos Arquivos Otomanos datado de 13 de agosto de
1866, enviado da Embaixada do México ao Ministério de Negócios
Estrangeiros entende-se, porém, que até esta data ainda não tinha havido
nenhum encontro, caso estejam corretam a interpretação e transcrição do
arquivo otomano30.
O general Don Leonardo Márquez não foi um embaixador ordinário.
Participou na guerra do México contra os EUA, do mesmo modo que
desempenhou papel ativo nos conflitos políticos mexicanos, tornando-se um
firme defensor. Tentou organizar um exército mexicano após retornar de
Istambul, quando as tropas francesas foram retiradas por causa do problema
da Prússia. Pensava em estabelecer um Estado independente no sul como
resultado da pressão dos republicanos, com sua nova capital Puebla, mas este
24

25
26
27
28

29

30

İ.HR, dossiê 219, documento n° 12722(ver Anexo 23), HR.TO, dossiê 282, documento n°
74 (ver Anexos 24 e 25)
İ.HR, dossiê 224, documento n° 13112 (ver Anexos 26 e 27)
Mehmet Temel, Op.cit., p.60
İ.HR, dossiê 221, documento n° 12888 (ver Anexo 28)
Mehmet Temel, Op.cit., p.52-53. Uma versão turca com linguagem simples se encontra
entre as páginas 53 e 60.
HR.TO, dossiê 282, documento n° 78 (ver Anexos 29, 30 e 31), İ.HR, dossiê 221,
documento n° 12860 (ver Anexos 32 e 33)
HR.TO, dossiê 282, documento n° 78 (ver Anexos 34, 35 e 36)
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plano não foi realizado; fugiu para Veracruz e depois para Havana.
Curiosamente, Márquez, conhecido como "O Tigre de Tacubaya" não foi
beneficiado pela anistia de 1870.
Uma carta interessante, datada de 13 de fevereiro de 1866, chegou à
Embaixada Otomana em Paris. Esta carta foi enviada pelo Batalhão Egípcio
em Veracruz (o Exército Mexicano), escrita pelo comandante do batalhão, o
Sr. Mehmet Elmas. Na carta, o comandante diz que os franceses são gentis e
bondosos com eles e pede que sejam dadas condecorações aos oficiais
militares e soldados franceses, cujos nomes são mencionados na carta. Na
transmissão da carta, a Embaixada na França comenta que "o comandante
não tem etiqueta".31
As tropas do Batalhão Egípcio partiram em 1863 e permaneceram no
México até 1867. O Khedive (governador do Egito) não pensava de maneira
científica (!) e acreditava que pessoas de pele escura teriam mais resistência
contra a febre amarela, doença alastrada entre as tropas francesas, sugerindo
a Napoleão III, portanto, uma união. Os soldados foram selecionados na
Núbia, na época a região localizada ao sul do Egito e norte do Sudão.
Curiosamente, o primeiro comandante do batalhão morreu de febre amarela.
Dizia-se que os militares deste batalhão não tinham disciplina32.
Pelo documento datado de 21 de maio de 1866, entregado pelo
embaixador do México em Jerusalém ao governador de Jerusalém,
entendemos que os soldados arqueiros se queixaram de Ali Agha, o kol
aghası (oficial do exército otomano entre o capitão e o major), e que tais
queixas se seguiram até 27-28 de abril. Vemos no documento da Embaixada
do México de 13 de junho de 1866 que o governador não estava muito
interessado nas queixas, dizendo que nada poderia fazer sobre o assunto33.
Ali Agha discutiu com o mensageiro da Embaixada do México em Jerusalém
durante o transporte do exército e proferiu palavras ofensivas o cônsul. Ao
analisar os documentos entendeu-se que Ali Agha falhou. Neste caso,
normalmente dever-se-ia pedir o perdão do cônsul do México com 21 tiros
de canhão mas, ao invés disso, Ali Agha pediu perdão ao cônsul e afastou-se
do cargo34.
Em 19 de junho de 1867 Maximiliano, derrotado pelas tropas de
Juárez (Benito Pablo Juárez Garcia), foi fuzilado e todos os acordos foram
invalidados pelo novo governo, e assim se romperam as relações entre o
Império Otomano e o México.
31

32
33
34

HR.TO dossiê 75, documento n° 89; (ver Anexos 37, 38 e 39), ver também HR.SFR (3)
dossiê 75, documento n° 35 (19 de março de 1863) (ver Anexos 40 e 41)
www.elgrancapitan.org (fórum de história militar)
HR.TO, dossiê 282, documento n° 76 (ver Anexos 42 e 43)
Mehmet Temel, Op.cit., p. 61
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Anexo 1
Hariciye Nezareti, Mektubi Kalemi (HR.MKT), Dossiê: 70, Documento No: 16
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Anexo 1a
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Berlin’de bulunan Meksika Cumhûru elçisi Ceneral Uraga Rusyalu ile
icrâ olunan muhârebâtı re’yü’l-‘ayn müşâhede itmek niyetiyle Rumili orduyı hümâyûnu cânibine ‘azîmet eylemek üzere cumhûr-ı mezkûr tarafından
istihsâl-i ruhsât itmiş ve Firengî şehr-i Martın evâ’iline doğru buradan kıyâm
ve hareket eylemek tasavvurunda bulunduğunu kullarına ifâde iderek
kendüsüyle pek iyü görüşüldüğünden Rumili ordu-yı hümâyûnu müşîri
devletlü ‘Ömer Paşa hazretleriyle husûl-ı mu‘ârefe ve mülâkātı ve gerek
tavsiye-i zâtı zımnında sefâret-i seniyyenin tavassutunu taleb eylemiş ve
mûmâ ileyh gâyet zengin ve mâldâr olduğundan başka Meksika’ca
ziyâdesiyle nüfûz ve i‘tibârı olduğuna ve Rusyalunun ‘aleyhinde olub
Devlet-i ‘Aliyye hakkındaki meyl ü muhabbetinin kemâli kerrât-ı
müte‘addide ile fehm ve hiss olunmuş idüğünü mebnî bunun mu‘âmelât-ı
dilnüvâzî ve iltifâtsâzî ile taltîfi Devlet-i ‘Aliyye’nin ve millet-i İslâmiyyenin
öyle diyâr-ı ba‘îdede dahi intişâr-ı ezkâr-ı cemîlelerine ve izdiyâd-ı meyl ve
teveccüh-i ‘umûmîye sebeb olacağı hasebiyle mûmâ ileyh hakkında icrâ-yı
hüsnü’l-iltifât ve ri‘âyet olunması içün keyfiyetin müşârün ileyh Ömer Paşa
hazretleri taraflarına emr ü iş‘âr kılınmış ve buradan hurûcunda görüşmeğe
vesîle olmak ve nâm ü şöhreti bilinmek üzere sefâret-i seniyye tarafından
müşârün ileyh Ömer Paşa hazretleri taraflarına olarak yedine bir kıt‘a
tahrîrât verilmesi mutlaka re’y ve tensîb-i ‘âlî-i nezâret-penâhîlerine
mütevakkıf bulunmuş idüğü muhât-ı ‘ilm-i ‘âlî-i hidîvîleri buyuruldukda ol
bâbda ve her halde emr ü fermân lutf ü ihsân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 20 R. (Rebî‘i’l-âhir) sene (1)270 (20 Ocak 1854)
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Anexo 1b
É o pedido de seu desprezível súdito.
O Enviado Especial da República do México em Berlim, General
Uraga (José López) tem permissão da República do México para ir até a
fronteira do exército da Rumélia com a intenção de ver com seus próprios
olhos a guerra com a Rússia. Uraga informou-me que pensava partir dali no
início do mês de março do calendário europeu. Como se dão muito bem com
ele foram solicitadas a organização de um encontro com o Comandante do
Exército da Rumélia, o Próspero Ömer Paxá, e a intermediação da Grande
Embaixada para que eles o recomendem. Tanto o enviado é muito
endinheirado, rico, como é uma pessoa muito forte e próspera no México.
Além disso, tem-se percebido muito que ele está contra a Rússia e a
grandeza de seu interesse e afeto pelo Estado Otomano. Portanto, sua
gratificação pelos tratamentos complacentes e afabilidades ampliará a noção
de boa reputação do Estado e da nação islâmica mesmo em terras distantes e
o crescimento dos bons sentimentos do povo e sua inclinação. À luz dessas
idéias, com ordens a situação foi informada ao Excelentíssimo Ömer Paxá
para apreciar e respeitar a essa pessoa. Durante sua partida, teria sido
conveniente dar uma nota ao general mexicano através do Excelentíssimo
Ömer Paxá, mencionado pela Grande Embaixada para realizar uma
entrevista, tendo conhecimento de seu nome e fama. Como esta situação,
provavelmente, depende da vista e da decisão do Excelentíssimo Ministro,
quando apresentado ao seu conhecimento, neste assunto e sob todas as
circunstâncias, a ordem e o edito pertencem ao meu Excelentíssimo Senhor
de favores e mandatos.
(20 de janeiro de 1854)
Seu súdito (selo: Es-seyyid (Senhor) Ali Rıza)
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Anexo 2
23 Temmuz 1863, İHR Dossiê: 201, Documento No:11495
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Anexo 2a
Ma‛rûz-u çâkeri kemineleridir ki
Meksika cânibinde vâki‛ Puebla nâm mahalin zabt ve teshîr olduğu
isticâr olunması üzerine Pire Limanı’nda bulunan Fransa Devlet-i Fehîmesi
sefâyin-i harbiyesi der-atiyye-i orada olan düvel-i saire sefâyini taraflarından
icrâ-yı şehr-ayin olduğu sırada Bursa Vapur-u Humâyûnu’na dahi alay
sancakları küşâdıyla top endaht kılındığı vapur-u humâyûn-u mezkûr
süvârîsi tarafından başka iş‛âr olunmuş ve ol bâbda yazılan isti‛lâmnâme-i
aciziyeye cevaben süvâri-i mumaileyhin bu kerre dahi tevârüd iden şakkası
manzûr-ı âlî cenâb-ı sadâret-penâhileri buyurulmak üzere mukaddemce
gelen şakka ile beraber leffen takdîm pişgâh sâmi-i asafâneleri kılınmış
olmağla emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir Fi sene 19 Muharrem
(1)280 ve Fi sene 23 (12)79
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Anexo 2b
À Sua Majestade o Honrado e Excelentíssimo Grão-Vizir
É a apresentação de seu desprezível súdito.
Após a conquista da região chamada "Puebla", no México, navios de
guerra do Estado da França que estão no Porto de Pire e outros navios de
Estados que estão na região da rebelião no momento de festas, ao levantar
bandeiras, dispararam tiros de canhão para o Vapor Estatal de Bursa. Em
resposta, a nota de alto nível, escrita sobre esta questão, pelo capitão do
Vapor do Estado, a fim de que o Excelentíssimo Grão-Vizir faça o
necessário pela referida nota do capitão, foi apresentada à sua presença com
a nota recebida em adequada forma aos vizires. O edital e a ordem
pertencem ao Senhor de todos os mandatos. 19 de maio de 1280 (06 de julho
de 1863) e 23 de junho de 1279 (05 de julho de 1863)
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Anexo 3
BOA., HR.TO., Dossiê:282, Documento No:73
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Anexo 3a
Taraf-ı müstecmi‘ü’ş-şeref-i hazret-i pâdişâhîye fî 8 Temmuz sene 1864
tarîhiyle Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından tevârüd iden
nâmenin sûreti tercemesidir.
Meksika ahâlisinin ekseriyet-i ârâsıyla, geçen şehr-i Nisan’ın onunda
tarafıma ‘arz olunan tâc-ı hükümdârîyi Miramira?’da kâ’in sarayımda kabûl
ve şehr-i cârînin on ikinci günü pây-i taht me’mûrlarıyla ve mebusân-ı
milliye hâzır oldukları halde resmen ve ‘alenen Meksika İmparatorluğu
mesnedine ku‘ûd eylemiş olduğumun taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhîlerine
beyân ü iş‘ârı vâzife-i nâzîfesinin îfâsına ibtidâr iderim. Sulh-i ‘umûminin
bekāsı ve medeniyetin âsâr-ı hayriyesinin devâmı sâ’ir hükümdârân gibi
nezd-i şevket-vüfûr-ı cenâb-ı mülûkânelerinde dahi mültezim olacağından
hakkımda eser-i celîl-i meveddet-i şâhâneleri şâyân buyurularak ve
münâsebât-ı hâlise-i vifâkiyye ile iş bu yeni imparatorluğumun teşyîd-i
esâsına himmet-i bülend-menkabet-i şahâneleri sezâvâr ve öteden berü
cânîb-i seniyyü’l-menâkıb-ı pâdişâhîlerine derkâr olan ihtirâmât-ı fâ’ika ve
meveddet-i hâlisemin ‘ale’d-devâm ibrâz-ı delâ’iline müsâra‘ât ideceğim
hakkında dahi i‘timâd-ı ‘âlî-i şehriyârîleri bî-dirîğ ü şâyân buyurulacağı
ümidindeyim.
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Anexo 3b
Cópia traduzida a carta com data de 08 de julho de 1864, recebida por Sua
Majestade o Excelentíssimo Rei do México a Sua Excelência o Grande
Sultão Honorável e Unificador.
Em meu Palácio de Miramar, aceitei a soberana coroa que me chegou
em dez de abril, tendo sido eleito pela maioria do povo mexicano. Quando
no dia doze deste mês os funcionários da capital e a Assembleia de
Deputados estiverem prontos, oficialmente e publicamente eu tomarei posse
de meu cargo no trono do Império Mexicano informando por escrito a Vossa
Excelência, Honorável Sultão. Por causa da garantia das condições gerais de
paz e sua continuação necessária para o Grande Sultão, trabalharei para que
o Senhor sinta a amizade e meu afeto, que fortalecem nossas relações
amistosas e meu respeito. Desejo-lhe bem-estar e confirmo minha lealdade.

132

Anexo 4
BOA. İHR. Dossiê: 202, Documento No:11533
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Anexo 4a
Temmuz’un onu tarihiyle Meksika’da ve yirmi dokuzunda Nevyork’tan
yazılub Ağustos’un sekizinde Paris’ten telgrafla Der-sa‛âdet’e vârid olan
tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da imparatorluk hükümeti ilan olundu a‛yân-ı millet meclisi
Avusturya İmparatoru Hazretlerinin birâderi Arşidük Maximilian cenâblarını
imparator intihâb ve ittihâz itmişler ise de müşârûn-ileyhin adem-i kabûlü
takdîrinde bir diğer imparatorun ta‛yîni husûsunu Fransa İmparatoru
Hazretleri’nden ricâ eylemişdir
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Anexo 4b
Cópia da nota escrita no México em 10 de julho, enviada de Nova Iorque no
dia vinte e nove do mesmo mês, e enviada via telégrafo em oito de agosto de
Paris a Istambul.
Foi declarado o Governo do Império no México e o Senado elegeu
como imperador o Arquiduque Maximiliano, irmão do Imperador da Áustria.
No caso de rejeição a esta indicação, se roga ao Imperador da França Sua
Majestade a determinação de outro imperador.
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Anexo 5
İ.HR, Dossiê:333, Documento No:21456
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Anexo 5a
Mesned-i Celîl-i Sadâret-i ‘Uzmâya Fî 7 Temmuz sene 1864 tarîhiyle
müverrehan Meksika Hâriciye Nâzırı tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Ba‘de’l-elkâb
Metbû‘-ı mufahham haşmetlü imparator hazretleri Guadalup nişân-ı
meşhûrunun komandürlüğünü hâmil bulunan fevka’l-‘âde murahhas orta
elçisi Senyör Don Pablo Martinez Del Riyo vesâtatıyla taraf-ı sâmî-i cenâb-ı
sadâret-penâhîlerine i‘tâ kılınacak nâmesinde müsellem olan ma‘lûmât ve
fetânet-i zâtiyye-i âsafânelerine ve hakkında olan efkâr ve meveddet cenâb-ı
hidîvîlerine derkâr olan emniyetin delîli ibrâz itmişdir. Dirâyet-i fâ’ika ve
haslet-i nâdiresiyle i‘timâd-ı mekârim mu‘tâd-ı hazret-i mülûkâneye
istihkākını isbât itmiş ve efkâr-ı ‘umûmiyede rütbe-i i‘tibârın derece-i
‘ulyâsına vâsıl olmuş olan ‘akd-ı münâsebet itmek bence ne derecelerde
mûcib-i mahzûziyet ve mefharet olduğunun taraf-ı ‘âlî-i cenâb-ı vekâletpenâhîlerine ‘arz ü beyânına sefîr-i mûmâ ileyhin ol tarafa ‘azîmetini ma‘a’lmemnûniyye bir zât-ı fehâmet-simât ittihâz eylerim. Saltanat-ı Seniyye ile
Meksika İmparatorluğu beyninde revâbıt-ı dostî ve muhâdenetin teşyîdine
medâr olacak husûsâtın icrâsına ve her halde hakkımda temâyülât-ı
mütekâbile ve hayr-hâhâne ibrâzına himem-i celîle-i cenâb-ı sadâretpenâhîleri sezâvâr buyurulucağı i‘tikādında olduğum gibi sefîr-i mûmâ
ileyhin siyâk-ı mezkûreyi kemâl-i gayretle temhîd ideceğine derkâr olan
emniyetim cihetiyle kendüsünün nezd-i me‘âlî-vüfûr-ı hazret-i vekâlet
penâhîlerinde mazhar-ı hüsn-i kabûl ve zât-ı fehâmet-simât-ı hidîvânelerine
olan sadâkat ve devâm-ı sa‘âdet ü iclâl hidîv-i a‘zamîleri hakkında olan
temenniyâtımın ‘arz ü ibrâzına muvaffak olacağında şübhem yokdur.
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Anexo 5b
Tradução da nota enviada ao Grão-Vizirato pelo Ministro de Relações
Exteriores do México em 07 de julho de 1864.
Depois do título necessário
Sua Majestade o Excelentíssimo Imperador, a quem eu estou ligado,
nomeou ao cargo extraordinário de Ministro Plenipotenciário o Senhor Don
Pablo Martínez del Río, que detém o comando da famosa ordem de
Guadalupe. Sua Excelência o Imperador, por meio do referido Ministro
Plenipotenciário, em sua carta que apresentará a Vossa Excelência o GrãoVizir as informações cuja veracidade é incontestável, expõe opiniões e
elementos da prova de sua confiança em Vossa Excelência o Grão-Vizir,
bem como de sua amizade.
Por meio da presente, posso informá-lo que o Embaixador foi àquele
lado por seu cargo de informar a Vossa Excelência o Grão-Vizir que esta é
uma situação na qual a relação com uma pessoa dotada de supremacia,
chegada ao seu mais alto posto de respeito diante os olhos do povo, causa
gozo e orgulho e prova ter merecido sua confiança, a inteligência e raro bom
caráter de Vossa Excelência o Grão-Vizir acostumou-se com a generosidade.
Creio que serei digno do grande esforço de Vossa Excelência o Grão-Vizir
exercendo os elementos que serão mediadores para fortalecer os laços de
proximidade e amizade entre o Grande Estado Otomano e o Império
Mexicano e, em todo caso, mostrando boas inclinações por meu pedido de
favores. Além disso, estou seguro que este Embaixador será bem recebido
diante do Grão-Vizir cuja supremacia é demasiada, considerando minha
confiança de que claramente o Embaixador dará seguimento, com grande
esforço, às relações aqui mencionadas. Não tenho dúvidas quanto à lealdade
ao Grão-Vizir e aos desejos de continuação de sua felicidade e soberania.
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Anexo 6a
Au très haut, très sublime, très puissant, très magnanime et invincible
Prince le Grand Empereur des Ottomans Sultan Abdul Aziz Khan, notre très
cher et parfait ami,
Très haut, très sublime, très puissant, très magnanime et invincible
Prince le Grand Empereur des Ottomans Sultan Abdul Aziz Khan, notre très
cher et parfait ami, salut, longue vie et gloire. Le désir qui m’anime de voir
établir le plus tôt possible des relations amicales entre l’Empire Méxicain et
les Etats de Votre Majesté Impériale, me décide à nommer sans aucun délai
un Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, afin qu’il aille notifier
à Votre Majesté Impériale mon avènement au trône du Méxique. La
confiance que j’ai dans le patriotisme, les lumières et la fidélité du Seigneur
Don Pablo Martinez del Rio, Commandeur de l’Ordre Impérial et Illustre de
Guadeloupe, m’ont engagé à le choisir pour accomplir cette mission.
J’espère que ce choix sera agréable à Votre Majesté Impériale, et je la prie
d’avoir pleine confiance dans ce que le Seigneur Don Pablo Martinez del
Rio, déjà nommé, aura l’honneur de vous dire de ma part, aussi bien au sujet
de mon avènement au trône, que par rapport au sincère désir qui m’anime
d’entretenir avec Votre Majesté Impériale des relations d’amitié et de bonne
intelligence et quant à l’affection que je vous ai vouée.
Écrit dans notre Palais Impérial, à Mexico, le huit Juillet mil huit cents
soixante quatre
(Signé) Votre cher et parfait ami Maximilien
Par le commandement de S.M.I le Ministre des Affaires Etrangères
(Signé) Joseph I.(?) Ramirès
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Anexo 6b
A Sua Alteza mui elevada, mui sublime, mui poderosa, mui generosa
e invencível, nosso querido e perfeito amigo, o Grande Imperador Otomano,
Sultão Abdulaziz Khan,
Nosso amabilíssimo e perfeito amigo, Vossa Alteza mui elevada, mui
sublime, mui poderosa, mui generosa e invencível, o Grande Imperador
Otomano, Sultão Abdulaziz Khan, desejo de longa vida e glória. O desejo
que me impele a ver o tão rápido estabelecimento de relações amistosas
entre Vossa Majestade Imperial e o Império Mexicano me leva a considerar
a nomeação de um Ministro Plenipotenciário e um Enviado Extraordinário,
sem demora, notificando a Vossa Majestade Imperial minha ascensão ao
trono do México. Minha confiança no patriotismo, o conhecimento e a
fidelidade do Senhor Don Pablo Martínez del Río, Comandante Imperial,
famoso em Guadalupe, me levou a preferi-lo para cumprir esta missão.
Espero que esta eleição seja agradável a Vossa Majestade Imperial, e
com referência ao meu desejo sincero de que me ajudará a ter bom
relacionamento com Vossa Majestade Imperial e a dar seguimento às
relações amistosas e a meu afeto por Vossa Majestade, rogo que confie
totalmente no Senhor Don Pablo Martínez del Río, que terá a honra de
informá-lo em meu nome sobre minha ascensão ao trono.
Escrito em nosso Palácio Imperial no México, em 08 de julho de 1864
(Assinatura) Amabilíssimo e perfeito amigo seu, Maximiliano
Por ordem de Sua Majestade Imperial o Ministro dos Negócios
Estrangeiros
(Assinatura) José I. (?) Ramírez
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Anexo 7a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye fî 2 Eylül sene 1864 tarîhiyle Paris
Sefîri devletlü Cemil Paşa Hazretleri tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Fransa’nın Monişor gazetesinin geçen Ağustosun otuzu tarîhiyle
çıkarılan nüshâsında Meksika’ya dâ’ir tab‘ olunmuş olan bir bentde haşmetlü
Maksimilyan hazretlerinin Meksika Sandalî-i İmparatorîsi’ne ku‘ûd
eylediklerinin beyân-ı teblîğ-i resmîsi me’mûriyetle Mösyö Pablo
Martinez’in Der-sa‘âdet’e ve Atina’ya ‘azîmet ideceği havâdisi görülmüş ve
böyle bir me’mûrun i‘zâmı husûsu Paris’te mukîm memleket-i mezkûr sefîri
Mösyö Hidalgo tarafından mukaddemce taraf-ı çâkerâneme haber verildikde
me’mûr-ı mûmâ ileyhin Atina’ya gitmezden evvel Der-sa‘âdet’e gideceğini
me’mûl ideriz yollu vâkı‘ olan ifâdeme mûmâ ileyh Mösyö Hidalgo
tarafından resm-i mezkûrun bi’t-tab‘ ol vechile icrâ olunacağı cevâbıyla
mukābele olunmuş olduğunun beyân ve ifâdesi ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete
vesile ittihâz kılındı.
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Anexo 7b
Tradução da nota enviada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo
Excelentíssimo e Próspero Cemil Paxá, embaixador em Paris, em 02 de
setembro de 1864.
Na cópia do periódico Monişor da França de 30 de agosto passado em
uma parte impressa sobre o México, chegaram as notícias de que o Senhor
Pablo Martínez estava indo para Constantinopla e Atenas por seu cargo de
informar oficialmente que Sua Majestade Maximiliano subiu ao trono do
Império Mexicano. O Embaixador do México, Senhor Hidalgo, que reside
em Paris, informou anteriormente a mim (seu súdito) a nomeação daquele
funcionário. Depois de minha fala "esperávamos que este funcionário fosse a
Constantinopla antes de ir a Atenas", o Senhor Hidalgo respondeu dizendo
que "esta cerimônia será realizada naturalmente desta maneira". A
informação sobre a situação é a apresentação de minha lealdade, meu maior
tesouro.
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Anexo 8a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye fî 9 Eylül sene 1864 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesidir.
Haşmetlü İmparator Maksimilyan Hazretleri’nin Meksika Sandalî-i
İmparatorîsi’ne ku‘ûdunu resmen beyân ve teblîğe Mösyö Pablo Martinez
nâm zâtın me’mûr olmuş olduğunu şehr-i hâlin ikisi tarîhiyle müverrah olan
tahrirât-ı bendegânemle taraf-ı ‘âlî-i nezâret-penâhîlerine ‘arz ü iş‘âr ile
kesb-i fahr itmişidim. Londra’dan ‘avdet itmiş olan sefîr-i mûmâ ileyh bugün
nezd-i ‘acizâneme gelerek karîben Viyana ve Köstence tarîkiyle şehr-i hâlin
nihayetine doğru Der-sa‘âdete muvasalât ve îfâ-yı sefâret eyledikden sonra
yine me’mûriyetle Atina’ya dahi ‘azîmet ideceğini ifâde ve beyân eyledi
nezd-i ‘âlî-i nezâret-penâhîlerinde rehîn-i tensîb olduğu halde sefîr-i mûmâ
ileyhin memâlik-i şâhâneden mürûr ideceği mahallerde hakkında me’mûrîn-i
Saltanat-ı Seniyye taraflarından hâ’iz olduğu rütbe ve me’mûriyetine çesbân
mu‘âmelâtın icrâsı ve gerek idâreleri tarafından dahi süferâya mahsûs olan
mu‘âfiyetin îfâsı zımnında evâmir-i ‘aliyye-i nezâret-penâhîlerinin bî-dirîğ ü
şâyân buyurulması husûsunun ‘arz ü ihtârı ibrâz-ı me’ser-i ‘ubûdiyete zeri‘a-i
ittihâz kılındı.
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Anexo 8b
Tradução da carta enviada ao Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
pela Grande Embaixada em Paris em 09 de setembro de 1864.
Foi nomeado o Senhor chamado Pablo Martínez para informar e
declarar que Sua Majestade o Imperador Maximiliano sentou-se no barco
imperial do México. Tive orgulho de relatar a situação ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros com minha carta do dia dois deste mês. O
embaixador, que regressou de Londres, hoje me visitou em meu escritório e
disse que logo irá a Constantinopla via Viena e Constança, no final deste
mês, e após o término de sua missão como embaixador irá a Atenas como
encarregado. É dever de minha condição de súdito relatar que o Ministério
não mantém grandes ordens sobre a recepção dos funcionários deste
embaixador do Estado Otomano, conforme sua posição e cargo de
funcionário, em lugares por onde este embaixador vai passar, se o Ministério
dos Negócios Estrangeiros considera conveniente.
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Anexo 9a
Ambassade Impérial Ottoman
N°:1396,,385
Paris, le 9 Septembre 1864
Objet: L’envoyé extraordinaire du Mexique annonce son départ
prochain pour Consple. Il y sera la fin de ce mois.
Altesse,
Par ma dépêche du 2 de ce mois, N°:1383,,377, j’ai eu l’honneur de
porter à la connaissance de Votre Altesse la notification que M. Pablo
Martinez del Rio est chargé de faire à Constantinople de l’avènement de
l’Empereur Maximilien au trône du Mexique.
L’envoyé extraordinaire qui se trouvait à Londres est venu
aujourd’hui me voir et m’a annoncé qu’il partirait prochainement par la voie
de Vienne et Keustendjé et qu’il serait rendu à Constantinople vers la fin
présent mois. Il ira ensuite à Athènes pour y faire la même notification.
Votre Altesse croira peut être opportun de donner les ordres
nécessaires pour qui à son passage par notre territoire Monsieur del Rio sait
(?) l’objet de la part de nos autorités de l’accueil dû à (?) caractère dont il est
revêtu et pour qui aussi nos administrations locales douanières lui accordent
les fonctions diplomatiques.
J’ai l’honneur d’être avec respect de Votre Altesse le très humble et
très dévoué serviteur,
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de S.M.I. le
Sultan
(…)
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Anexo 9b
Embaixada do Império Otomano
N ° 1396, 385
Paris, 09 de setembro de 1864
Assunto: Notícia da partida do Enviado Extraordinário do México a
Constantinopla. A viagem se realizará ao final do mês.
Vossa Alteza:
Com relação à carta oficial que enviei em 02 deste mês com o número
de 1383, 377, tenho a honra de informar para conhecimento de Vossa Alteza
que o Senhor Pablo Martínez del Río está interessado na ascendência ao
trono do Imperador em Constantinopla.
O Enviado Extraordinário em Londres me visitou hoje e informou que
partirá em breve a caminho de Viena e Constança, e irá a Constantinopla ao
final deste mês. E, em seguida, irá a Atenas para fazer a mesma
comunicação.
Sua Alteza, passando por nossos territórios, considerará apropriado
dar as ordens necessárias para este assunto como se sabe que algumas de
nossas autoridades que os receberão estão ligadas à pessoa autorizada e
como nossa administração aduaneira deu a ela missões diplomáticas.
Tenho a honra de ser servo humilde e fiel de Vossa Alteza.
A Sua Alteza, Ali Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Sua
Majestade Imperial o Sultão.
(…)
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Anexo 10a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretlerinin Sandâl-i İmparatoriye
ku‛ûd eylediğinin beyân-ı resmîsi me’mûriyetle Mösyö Pablo Martinez’in
Der-sa‛âdet’e ve Atina’ya ta‛yîn olunduğunu devlet-i müşarûn-ileyhânın
Paris’de mukîm sefîri tarafından haber virildiğine ve me’mûr-u mümaileyhin
Atina’ya gitmezden evvel Der-sa‛âdet’e geleceği dahi sefîr-i mumâileyh
tarafından ifâde olunduğuna dâir Paris Sefâret-i Seniyyesi cânibinden vârid
olan tahrîrâtın tercemesi manzûr-ı ‛âlî-i hazret-i şehinşâhi buyrulmak içün
arz u takdîm kılındığı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi
sene 27 Rebiülahir 1281
Ma‛rûz-ı çâker kemineleridir ki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i vekâletpenâhîleriyle mezkûr tercüme manzûr me‛alî-mevfûr hazret-i padişahîye
buyrulmuş ve yine savb-ı sâmi-i asafânelerine iâde kılınmış olmağla olbâbda
emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir Fi sene 28 Rebiülahir 1281
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Anexo 10b
Excelentíssimo Senhor Mui Misericordioso
Informando oficialmente a subida ao trono do Glorioso Império
Mexicano, o funcionário Senhor Pablo Martínez foi nomeado para Atenas e
Constantinopla. Esta notícia foi dada pelo Enviado Extraordinário do Estado
Mexicano, que reside em Paris. O Enviado Extraordinário expressou que o
Senhor Pablo Martínez estava a caminho de Constantinopla antes de ir para
Atenas. Neste sentido, foi oferecida a tradução da carta enviada pela Grande
Legação em Paris para ser apresentada a Sua Excelência o Sultão. Com esta
declaração, esta nota foi escrita, meu Senhor. 27 do quarto mês do calendário
lunar de 1281 (29 de setembro de 1864)
É a apresentação de seu súdito desprezível.
Esta nota que tenho a honra de receber e que está indicada pelo GrãoVizir, foi oferecida ao Grande Sultão com sua devida tradução. E foram
devolvidas de forma digna aos Grão-Vizires. Neste sentido, todas as ordens
pertencem ao meu Senhor. 28 do quarto mês do calendário lunar de 1281 (30
de setembro de 1864)
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Anexo 11a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 24 Mart sene 1865 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzıranın
te’essüne hıdmet idenlerin birincisi bulunan zât-ı şevket-simât-ı hazret-i
mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından Ağıl
Meksikan nişânının kolyesini takdîm itmek üzere Ceneral Marquez nezd-i
Saltanat-ı Seniyyeye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkıyle Der-sa‘âdet’e ‘azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete vesîle ittihâz kılındı.
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Anexo 11b
Tradução da carta enviada ao Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
pela Grande Embaixada em 24 de março de 1865.
É mostra de minha condição de súdito, meu único tesouro, informar a
Sua Excelência o Sultão o primeiro dos que serviram para estabelecimento
do comitê no trabalho pelo Estado da França no México, que embora o
General Márquez tenha sido nomeado pelo Estado Otomano para apresentar
o Colar da Condecoração Mexicana em nome de Sua Majestade o Imperador
do México, foi a Paris e irá a Constantinopla via Marselha na próxima
semana.
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Anexo 12a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 24 Mart 1865 tarihiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîratın tercümesidir
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzırasının
te’sîsine hıdmet idenlerin birincisi bulunan Ceneral Markez zât-ı şevketsimât hazret-i mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri
tarafından Ağıl Meksıkin nişânının kolyesini takdîm itmek üzere nezd-i
Saltanat-ı Seniyye’ye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkiyle Der-sa‛âdet’e azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‛arz kâlâ-yı ubûdiyete vesile ittihâz kılındı
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Anexo 12b
Tradução da carta enviada ao Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
pela Grande Legação em Paris em 24 de março de 1865.
No México através do Estado da França disponível, foi nomeado pelo
Estado Otomano para apresentar o Colar da Condecoração Mexicana para
Sua Majestade o Imponente Sultão, o mais importante daqueles que serviram
para o estabelecimento da delegação, em nome de Sua Excelência o
Imperador. É mostra da condição de súdito informar que esta pessoa, desta
vez, foi para Paris e na próxima semana irá a Constantinopla via Marselha.
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Anexo 13a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyyeye fî 24 Mart sene 1865 tarîhiyle Paris
Sefâret-i Seniyyesi tarafından vürûd iden tahrîrâtın tercemesidir.
Meksika’da Fransa Devleti’nin tavassutuyla hey’et-i hâzıranın
te’essüne hıdmet idenlerin birincisi bulunan zât-ı şevket-simât-ı hazret-i
mülûkâneye haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından Ağıl
Meksikan nişânının kolyesini takdîm itmek üzere Ceneral Markez nezd-i
Saltanat-ı Seniyyeye me’mûr olduğu halde bu kerre Paris’e vürûd itmiş ve
gelecek hafta Marsilya tarîkıyle Der-sa‘âdet’e ‘azîmet itmek üzere bulunmuş
olduğunun beyânı ‘arz-ı kâlâ-yı ‘ubûdiyete vesîle ittihâz kılındı.
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Anexo 13b
Tradução da carta enviada ao Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
pela Grande Legação em Paris em 24 de março de 1865.
É mostra de minha condição de súdito, meu único tesouro, informar a
Sua Excelência o Sultão, o primeiro dos que serviram para o estabelecimento
do comitê no trabalho pelo Estado da França no México, que embora O
General Márquez tenha sido nomeado pelo Estado Otomano para apresentar
o Colar da Condecoração Mexicana em nome de Sua Majestade o Imperador
do México, foi para Paris e irá a Constantinopla via Marselha na próxima
semana.
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Anexo 14a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhiye haşmetlü Meksika İmparatoru
Hazretleri cânibinden gönderilmiş olan nişânı ve nâmeleri hâmilen bu kerre
Der-sa‛âdet’e gelmiş olan sefîrin hâk-pâ-yı humâyûn cenâb-ı mülûkâneye
takdîm eylemek üzere huzûr-u mu‛tâd olan bendegân ile kangı mâbeyn-i
humâyûn cânib-i ‛âlîsine a‛zâmî hakkında her ne vechle emr u fermân
hazret-i hilâfet-penâhî müte‛allik ve şeref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yı
celîli icrâ olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi 6
Muharrem 1282
Ma‛rûz Çâker Kemineleridirki
Resîde-i dest-i ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleri manzûr-ı
meâlî-mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve sefîri mumâileyhin işbu Pazar
günü saat beş buçuk kararlarında huzûr-u mu‛tâd olan zevât ile mâbeyn-i
humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmi müte‛allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden bulunmuş olmağla
olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir fi 6 Muharrem 1282
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Anexo 14b
Vossa Excelência Senhor mui Misericordioso:
O Enviado Extraordinário que chegou a Constantinopla, nos territórios
do Estado, como a tradição prevê, para apresentação ao Supremo Sultão de
tudo o que também contém a condecoração e as cartas enviadas por Sua
Majestade o Imperador do México, esta nota é escrita com a declaração que
terá lugar de acordo com o edital e a ordem e a honorável vontade dadas pelo
Sultão. 06 do primeiro mês do calendário lunar de 1282 (1º. de junho de
1865)
É a apresentação de seu súdito desprezível.
Esta nota de Sua Excelência o Grão-Vizir que tenho a honra de
receber foi apresentada ao Excelentíssimo Sultão. Pelo Grande Sultão deu-se
o edito e a ordem que este Enviado Extraordinário seja aceito no Palácio do
Sultão às cinco e meia do domingo. A este respeito, o edito e a ordem
pertencem a Sua Excelência, meu Senhor. 06 do primeiro mês do calendário
lunar de 1282 (1º. de junho de 1865).
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Anexo 15a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından senâverlerine
Ağıl Meksıkin nişânının birinci rütbesi irsâl olunmağla manzûr-ı meâlîmevfûr hazret-i mülûkâne buyurulmak içün irsâl su-yı vâlâları kılınmış
olmağla emsâli misüllü kabûl ve tevkîfi hakkında her tevcîhle emr u fermân
cenâb-ı şâhâne şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise muktezâ-yı ‛âlîsi icrâ
olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim fi 14
Muharrem 1282
Ma‛rûz-ı Çâker Kemineleridir ki
Hâme pirâ-yı ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri
manzur-ı meâlî-mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve zikrolunan nişânın
kabûl ve tevkîfi müte‛allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u fermân-ı
humâyûn cenâb-ı cihânbâni-i muktezâ-yı münîfinden bulunmuş olmağla
olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyˋül emrindir fi 15 Muharrem 1282
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Anexo 15b
Vossa Excelência Senhor mui Misericordioso
Foi enviado um posto elevado para apresentar ao Excelentíssimo
Sultão, perfeito em todos os aspectos, como é enviada a Condecoração
Mexicana de primeira classe às pessoas elogiadas por Sua Majestade o
Imperador do México. Esta nota é escrita com a declaração de que o edito e
a ordem em todos os aspectos sobre sua aceitação deste modo se apresentam
ao Honorável Sultão e em sua afirmação será realizado o necessário, meu
Senhor. 14 do primeiro mês do calendário lunar de 1282 (09 de junho de
1865).
É a apresentação de seu súdito desprezível.
A presente nota que é o adorno da pena de respeito foi apresentada ao
Grão-Vizir junto ao Excelentíssimo Sultão que é perfeito em todos os
aspectos e como exigência do edital e a ordem do Sultão que protege o
Estado e este mundo sobre a aceitação e conservação desta condecoração, o
edital e a ordem neste assunto pertencem ao meu Senhor de todas as ordens.
15 do primeiro mês do calendário lunar de 1282 (10 de junho de 1865).
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Anexo 16a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Ma‛lûm-ı ‛âlî buyurulduğu vechle Saltanat-ı Seniyye ile te’sîs-i
münâsebât-ı dostî ve ticâret itmek üzere Meksika Devleti tarafından Ceneral
Marquez sefîr murahhas olarak Der-sa‛âdet’e gelmişdi münâsebât-ı
mezkûrenin bir muâhede ‛akdıyla suret-i mukarrerede tanzîmine değin
Hâriciye Nezâret-i Celilesi’yle sefîr-i mümaileyh beyninde ba‛zı mevâdı
şâmil tanzîm ittirilmiş olan mazbata tercemesi leffen ‛arz u takdîm kılındı
bunun havî olduğu mevâdd bütün düvel-i mütehabbe ile mevcûd olan
muâhedâtın bazı ahkâmından ibâret olarak devlet-i müşârûn-ileyhe yeniden
bir şey verilmiş dimek olmadığı hasebiyle tercüme-i mezkûrenin meil ve
ifâdesi muvâfık emr u fermân-ı âlî hazret-i şehinşâhi olduğu halde nezâret-i
müşârûn-ileyh sefîr-i mümâileyh beyninde imzâ ve te‛âtî olacağı beyânıyla
tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim fi 24 Rebiülevvel 1282
Ma‛rûz-ı çâker kemîneleridirki
Esâbi‛-i zîb ibcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle
mezkûr terceme meşmûl nigâh-ı dekâyık-ı iktinâh-ı hazret-i tâcdârî
buyrulmuş ve zikr olunan tercemenin mâ’il ve ifâdesi yolunda
göründüğünden ber vech-i istizân-ı iktizâsının icrâsı şeref-sünûh ve sudûr
buyrulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehriyâri mantûk-ı münîfinden
olarak tercüme-i merkûmenin savb-ı sâmi-i hidîvîlerine iâde kılınmış
olmağla ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyˋül emrindir fi 25 Rebiülevvel
1282

173

Anexo 16b
Vossa Excelência Senhor mui Afetuoso:
Como se sabe, o General Márquez foi nomeado como Enviado
Extraordinário pelo Estado Mexicano e chegou a Constantinopla na
afirmação das relações amistosas e comerciais com o Estado Otomano. Até a
assinatura de um acordo sobre esta relação e a organização de uma cópia da
resolução foi apresentada a tradução do protocolo que consiste em alguns
artigos entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Enviado
Extraordinário. Os artigos relacionados a esta situação foram compostos por
alguns artigos dos acordos assinados com todos os Estados amigos. Por esta
razão, como não significa que tenha sido dado algo ao Estado mexicano,
considerando que a tradução é apropriada, a nota foi escrita com a
declaração de que o edital e a ordem são do Excelentíssimo Sultão e será
reciprocamente firmada entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o
Enviado Extraordinário. 24 do terceiro mês do calendário lunar de 1282 (17
de agosto de 1865)
É a apresentação de seu súdito desprezível.
A tradução do presente acordo realizada pelo Excelentíssimo GrãoVizir, que é o adorno de respeito dos meus dedos, foi apresentada ao
Excelentíssimo Sultão que delicadamente olha e vê profundamente. Como se
considera adequado o texto da tradução, obtendo permissão para efetuar o
necessário, a tradução foi devolvida ao Grão-Vizir como o edito e a vontade
de seu Excelentíssimo Sultão. Neste sentido, o edito e a ordem pertencem ao
Senhor das ordens. 25 do terceiro mês do calendário lunar de 1282 (18 de
agosto de 1865)
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Anexo 17a
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’yle haşmetlü Meksika İmpartoru Hazretleri’nin
sefîr-i murahhası beyninde imzâ ve te‛âti kılınacak mazbatanın suret-i
tercemesidir
Bir tarafdan zât-ı şevket-simât hazret-i padişâhî ve diğer cânibden
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri memâlikleri beyninde münâsebât-ı
dostî ve ticâret ihdâs itmek arzusunda bulunduklarından bu münâsebâtın bir
mu‛âhede akdıyla bir sûret-i makarrda da tanzîmine değin zîrde vaz‛ ülˋimzâ
nâzâr-ı umûr-ı Hâriciyye-i Saltanat-ı Seniyye ile Meksika Devleti sefîr-i
murahhası beyninde mevâdd-ı atiyyeye karar verilmişdir
Evvelâ Meksika Devleti bundan böyle teba‛ası bulunan ve düvel-i
sâire-i Avrupa taraflarından me’mûr bulundurulan memâlik-i şâhâne
iskelelerinin ve bilâd-ı cesîmesinin kâffesinde konsolos veyahûd konsolos
vekili bulundurulabilecekdir.
Saniyen gerek ziyâret ve gerek ikâmet içün arazî-i mukaddeseye
gelmek isteyen Meksika rehâbîn ve zevâ’iri Kudüs-ü Şerif’de me’mûru
bulunan Avrupa Devletleri teba‛asının nâ’il oldukları mu‛amelât ve
himâyetden müstefîd olacaklardır
Salisen Meksika Devleti’nin memâlik-i mahruse-i şâhânede ikâmet
idecek olan konsolos ve konsolos vekilleri ve gerek zîr-i hükümetlerinde
bulunan Meksika teba‛ası Saltanat-ı Seniyye ile muâhede olan ve en ziyâde
mazhâr müsaâde bulunan devletler me’mûriyet ve teba‛asına cânib-i
Saltanat-ı Seniyyeden i‛tâ buyrulan hukûkdan müstefîd olacak ve
me’mûriyet Devlet-i ‛Aliyye tarafından düvel-i müşârûn-ileyhâ me’mûriyet
ve teba‛ası ile derece-i mütesâviye tutulacaklardır Meksika Devleti
tarafından dahi kendü memâlikinin her tarafında ikâmet idecek me’mûriyet
ve teba‛a-i Devlet-i ‛Aliyye haklarında tamamıyla mu‛âmele-i mütekâbile
icrâ kılınacakdır
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Anexo 17b
Cópia do decreto firmado entre o Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros e o representante do Majestoso Imperador do México.
Foram acordados os artigos firmados sobre o porvir entre o Ministério
dos Negócios Estrangeiros do Estado otomano e a Embaixada do Estado
mexicano para a preparação de um decreto com a assinatura de um acordo
por seus desejos de criar relações amistosas e comerciais entre os territórios
de Sua Excelência o imponente Sultão, por um lado e o Majestoso Imperador
do México, por outro lado.
Em primeiro lugar, de agora em diante o Estado mexicano poderá
nomear cônsules e vice-cônsules em todos os portos e todas as grandes
cidades do Estado otomano onde vivem os cidadãos e trabalham
funcionários do Estado mexicano e de outros Estados europeus.
Em segundo lugar, os sacerdotes e visitantes que desejem ir para as
terras sagradas para visitar ou residir poderão ser beneficiados pelos
processos e pela proteção de que beneficiam os cidadãos dos Estados
europeus que têm pessoal em Jerusalém.
Em terceiro lugar, os cônsules e vice-cônsules mexicanos que vivem
em terras do Estado otomano poderão ser beneficiados pelos direitos legais
dados pelo Governo otomano aos Estados, e da mesma forma os cidadãos
mexicanos que residem no Estado otomano. E terão igualdade de condições
os funcionários e cidadãos do Estado otomano em outros Estados
especificados. A regra se aplicará reciprocamente a todos funcionários e
cidadãos do Estado otomano que residirão em todas as partes do Estado
mexicano.

177

Anexo 18
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Anexo 18a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 12 Haziran 1865 tarihiyle
muahharan Der-sa‛âdet’te mukîm Meksika Devleti Sefîri tarafından i‛tâ
olunan takrîrin tercümesidir.
Divân-ı Humâyûn tercümanı sa‛adetlü Arifi Bey’e komandör
rütbesinden ve Sermed Efendi’ye dahi şovalye rütbesinden iki kıt‛a Santa
Maria de Guadalup nişânıyla berâtlarını taraf-ı sâmi-i cenâb-ı nezâretpenâhilerine irsâl ile kesb-i fahr eylerim mezkûr nişânların metbu‛
mufahham cânibinden şu sûretle i‛tâsı derkâr olan münâsebât-ı dostî ve
musâfâtın te’kîdine bir delîl-i ‛alenî olmak maksadına mübteni olduğu
cihetle bunların mîr ve efendi-i mûmâileyhâya i‛tâ ve teslîm ittirilmesi
istid‛asında bulunduğum beyânı tecdîd-i merâsim ihtirâmiyye vesile ittihâz
kılındı
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Anexo 18b
Tradução da resolução entregue ao Ministério dos Negócios Estrangeiros
pelo Enviado Extraordinário do Estado mexicano que reside em
Constantinopla, em 12 de junho de 1865.
Tive a honra de enviar ao Grande Ministério duas peças do posto de
comando para o intérprete do Conselho Imperial, o Senhor Feliz Arifi, e do
posto de cavalaria para o Senhor Sermet, e as condecorações de Santa Maria
de Guadalupe. Com a presente reitero minha mais elevada consideração
declarando que o fato haver rogado que de acordo com este motivo, sejam
dadas as condecorações para as pessoas acima mencionadas pelo soberano a
quem estão ligadas, como prova de fortalecimento das relações de amizade.
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Anexo 19
İ.HR, Dossiê:214, Documento No:12404
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Anexo 19a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fî 12 Haziran sene 1865 tarîhiyle
müverrehan Der-sa‘âdet’de mukîm Meksika Devleti Sefîri tarafından i‘tâ
olunan takrîrin tercemesidir.
Divân-ı Hümâyûn tercümanı sa‘âdetlü Arifi Bey’e komandör
rütbesinden ve Sermed Efendi’ye dahi şovalye rütbesinden iki kıt‘a Santa
Maria de Guadalup nişânıyla berâtlarını taraf-ı sâmî-i cenâb-ı nezâretpenâhîlerine irsâl ile kesb-i fahr eylerim. Mezkûr nişânların metbû‘-ı
mufahham cânibinden şu sûretle i‘tâsı derkâr olan münâsebât-ı dostî ve
musâfâtın te’ekküdüne bir delîl-i ‘alenî olmak maksadına mübteni olduğu
cihetle bunların mîr ve efendi-i mûmâ ileyhümâya i‘tâ ve teslîm itdirilmesi
istid‘asında bulunduğum beyânı tecdîd-i merâsim-i ihtirâmiyyeye vesile
ittihâz kılındı.
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Anexo 19b
Tradução da carta de 12 de Junho de 1865, entregue ao Grande Ministério
dos Negócios Estrangeiros pelo Embaixador do Estado do México que reside
em Constantinopla.
Tenho orgulho de haver enviado ao Grão-Vizir, com suas
certificações, duas peças do posto de comando para o intérprete do Conselho
Imperial, o Senhor Feliz Arifi, e do posto de cavalaria para o Senhor Sermet,
e as condecorações de Santa Maria de Guadalupe. Como a concessão de tais
condecorações pelo Estado ao qual estou ligado é prova de fortalecimento
das relações amistosas e de aproximação, por meio da presente reitero a
minha mais elevada consideração afirmando que pedi que fossem concedidas
a este Senhor.
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Anexo 20
İ.HR, Dossiê:216, Documento No: 12532
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Anexo 20a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 2 Teşrin-i Evvel 1865 tarihiyle
mu‛ahharân Meksika Sefîri tarafından vârid olan takrîrin tercemesidir
Metbu‛ mufahham haşmetlü İmparator Hazretleri tarafından Teşrifatî-i
Hâriciyye ‛atûfetlü Kamil Bey Efendi Hazretleri’ne i‛tâ olunmak üzere bu
kerre taraf-ı halisâneme Guadalup nişânın bir kıt‛a grad kordonu irsâl
olunmuşdur nişân-ı mezkûrun mîr-i müşârûn-ileyh hazretlerine i‛tâsı
ricâsıyla pişigâh-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerine ‛arz u takdîmle kesb-i fahr
eylediğimin beyânı derkâr olan ihtirâmât-ı fâ’ikamın tecdîd-i te’minâtına
vesile ittihaz kılındı
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Anexo 20b
Tradução da resolução emitida para o Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pelo Enviado Extraordinário do México em 02 de outubro de
1865.
Foi-me enviada uma peça do cordão de grau da Condecoração de
Guadalupe para entregar ao Senhor Kamil, mestre de cerimônias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros por Sua Majestade o milagroso
Imperador a quem eu estou ligado. Tive a honra de apresentar ao Grande
Ministério com o pedido de concessão desta condecoração a Sua Excelência
o Senhor Kamil. Por meio da presente reitero os protestos de minha mais alta
consideração.
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Anexo 21
Hariciye Nezareti Sefaretler Evrakı(Londra): HR.SFR. (3), Dossiê:104,
Documento No:16
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Anexo 21a
Décoration
Croix de chevalier de l’ordre Méxicain conféré à Samed Effendi
12 Juillet 1865= Dépêche Ministérielle N°: 14310/ 102 transmettant
avec brevet la croix du dit ordre conférée à Samed Effendi.
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Anexo 21b
Condecoração
Condecoração do México outorgada ao Senhor Sermed
12 de julho de 1865
A carta oficial enviada ao Ministério com o número 14310/102 sobre
a concessão da condecoração ao Senhor Sermed juntamente com seu
certificado.
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Anexo 22
Hariciye Nezareti Sefaretler Evrakı(Londra): HR.SFR. (3), Dossiê:104,
Documento No:16
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Anexo 22a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Nº: 14310 × 102
Le 12 Juillet 1865
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint la Croix de Chevalier de
l’Ordre Méxicain avec le brevet y relatif que Sa Majesté l’Empereur
Maximilien s’est plu à conférer à Samed Effendi Premier Secrétaire de
l’Ambassade Impériale.
Vous voudrez bien lui transmettre cette décoration et l’informer que
notre Auguste Souverain l’autorise à l’accepter et à la porter.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute
considération.
Son Excellence, Musurus Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale
le Sultan
Aali
Londres.
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Anexo 22b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
N. º 14310/102
12 de julho de 1865
Caro Embaixador:
Tenho a honra de transmitir em anexo a Condecoração do México
outorgada, com gosto, ao Primeiro Secretário da Embaixada Imperial com
seu certificado pelo Majestoso Imperador Maximiliano.
O senhor aceitará transmitir a esta condecoração e informá-lo de que o
Senhor Sermed está autorizado por nosso Grande Imperador a aceitá-la e
usá-la.
Sou grato de que meu Caro Embaixador aceite os protestos de minhas
mais profundas estimas.
Ao Excelentíssimo Senhor Musurus, Embaixador de sua Majestade
Imperial o Sultão.
Ali
Londres.
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Anexo 23
İ.HR, Dossiê: 219, Documento No: 12722
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Anexo 23a
Melfûf tercüme-i hâlî Meksika Devleti tarafından Cozef Zogheb?’un
Mısır ve havâlisine Pedro de Hara? dahi Suriye Vilâyeti’ne Ceneral konsolos
ta‛yîn kılınmış olduklarından ol bâbda iki kıt‛a berât-ı ‛âlî i‛tâsı iltimâsından
ibâret olub kuyûda ledeˋl mürâca‛a Meksika Devleti bundan böyle teba‛ası
bulunan ve düvel-i sâire-i Avrupa taraflarından me’mûr bulundurulan
memâlik-i şâhâne iskelelerinin ve bîlâd-ı cesîmesinin kâffesinde konsolos ve
yahûd konsolos vekili bulundurabilecekdir deyü Devlet-i ‛Aliyye ile
Meksika İmparatoru beyninde bu kerre tanzîm olunan mazbatanın evvelki
bendinde münderic olmağla bu sûretde mümâileyhâ teba‛a-yı Devlet-i
‛Aliyye’den olmadıkları halde Mısır ve havâlisiyle Suriye Vilâyeti’ne âmed-i
şudd iden devlet-i müşârûn-ileyhâ teba‛a ve tüccâr ve ademlerinin umûr-u
husûsât vakı‛a-ı ticâretlerini ru’yet eylemek üzere Cenerâl konsolos ta‛yîn
kılındıklarını mübeyyen başka başka berât-ı âlî ve zabt emr ü şerîfi i‛tâsı
husûsunda keyfiyetin ol emirde taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhîleri istizân
buyrulması usûl-ü mer‛isinden idüğü muhatı-ilm-i ‛âlîleri buyuruldukda
olbâbda emr u fermân hazret-i men lehüˋl emrindir fi sene 4 Şevval 1282 ve
fi sene 5 Mart 1282
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Anexo 23b
Consistia na tradução e petição da concessão de duas peças de
certificado de grande condecoração quando se nomeou Joseph Zogheb (?) ao
Egito e sua circunstância; Pedro de Jara, à Província da Síria como Cônsul
Geral. Recorrendo ao lugar onde se encontram os registros, o Estado
mexicano poderá nomear cônsul ou vice-cônsul para todos os portos e
principais cidades do Estado otomano onde existem membros do pessoal de
outros Estados europeus. No artigo anterior do entendimento entre o Estado
otomano e o Imperador mexicano, foi apresentado sob seu conhecimento
pela exigência de permissão do Excelentíssimo Sultão para dar outras
certificações importantes que informam a nomeação do cônsul geral para
exercer as funções e os assuntos dos cidadãos, comerciantes dos estados que
viajam para o Egito e sua circunstância e para a Província da Síria, embora
não seja parte do Estado Otomano. Nesse sentido, o edito e a ordem
pertencem ao Senhor. Em 04 do décimo mês do calendário lunar de 1282 (20
de fevereiro de 1866) e 05 de março de 1282 (de acordo com o calendário
lunar) (17 de março de 1866)
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Anexo 24
HR.TO, Dossiê:282, Documento No:74
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Anexo 24a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye Fi 7 Mart 1866 tarihiyle müverrihân
Meksika Sefâreti tarafından vârid olan takrîrin tercümesidir
Metbu‛-u mufahham imparator hazretleri bu kerre Cozef Zogheb?’in
hatt-ı Mısriye ve Pedro de Hara?’nın dahî Suriye Vilâyeti’yle (……) ceneral
konsolosluğuna terfi‛ vezâ’if-i me’mûriyelerini dâiresi tevsi‛ arzına ve iş‛âr
ile **** o bâbda iktizâ iden konsolosluk ‛âlîlerinin ısdâr buyurulmasını ricâ
ider bu bâbda vesîle ile tecdîd-i müesser-i ihtirâmiyye müsâberet eylerim
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Anexo 24b
Tradução da resolução enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pela Legação do México em 07 de março de 1866.
Apresenta-se por escrito a promoção de Joseph Zogheb (?) para o
Egito; Pedro de Jara para a Província da Síria como (...) cônsul-geral e que
se estendem suas autoridades e Sua Majestade o Imperador roga que o
consulado necessário remova ***** neste assunto. Por meio da presente,
reitero meu respeito.
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Anexo 25
HR.TO, Dossiê: 282, Documento No:74
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Anexo 25a
Legacion de México en Turquia
Nº: 149
Constantinople, le 7 Mars 1866

Secréteriat Général
Enregistré Fº: 2826.

Altesse,
Je viens de recevoir deux nouvelles nominations, par lesquelles S.M.
mon Auguste Souverain, entende les attributions de M. Zogheb (?) dans tout
l’Egypte, en la qualité de Consul Général du Méxique, ainsi que celles de M.
Hara (?), en toute la Syrie et la Palestine, en la même qualité.
C’est que j’ai l’honneur de faire connaître à Notre Altesse en lui priant
de vouloir bien les accorder leurs exequaturs nécessaires. Je profite…35
A. S.A. Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères

35

Cümlenin devamı bulunmamaktadır.
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Anexo 25b
Legação do México na Turquia (Ministério Plenipotenciário)
N ° 149
Constantinopla, 07 de março de 1866

Secretário Geral
Registro (…): 2826

Vossa Alteza:
Acabo de receber duas novas nomeações feitas por Sua Majestade o
Soberano Augusto, em que informa as funções do Senhor Zogheb (?) no
Egito, com o título de Cônsul Geral do México, bem como as funções do
Senhor Jara na Síria e Palestina, com o mesmo título.
Tenho a honra de pedir a Vossa Alteza a concessão dos exequatur
necessários para as pessoas acima referidas. Gostaria de aproveitar esta
oportunidade de...36
A Sua Alteza, Ali Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros

36

Falta a continuação da frase.
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Anexo 26
İ.HR, Dossiê:224, Documento No: 13112
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Anexo 26a
Numro

Huzûr-ı meâlî-nüşûr cenâb-ı sadâret-‛uzmâya

13
Ma‛rûz çâker kemîneleridir ki
Meksika Devleti tarafından bu kerre çâker bi-mikdârlarına Kodelopa
nişânının komandör ve Kudüs Hükümet Tercümânı İstiryadi Efendi’ye dahî
nişân-ı mezkurun ofisiye rütbelerinden bir kıt‛a nişân irsâl olunarak
Kudüs’te mukîm devlet-i müşârûn-ileyhâ ceneral konsolosu vâsıtasıyla i‛tâ
kılınmış ve sûret-i kabul ve ta‛lîki menûtâ-i irâde-i meâlî-âde-i cenâb-ı
vekâlet-penâhîleri bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i
veliyyüˋl emrüˋ ihsânındır fi sene 24 Şevval (12)83 ve sene 16 Şubat (12)82
Kudüs-ü Şerîf Mutasarrıfı
Es-Seyyid İsmail İzzet Bey

204

Anexo 26b
À presença de Sua Majestade o Excelentíssimo Grão-Vizir
N° 13
É a apresentação de seu súdito desprezível:
Foram outorgados pelo Cônsul Geral do Estado mexicano que reside
em Jerusalém a seus súditos o comando da ordem de Guadalupe, e ao
Intérprete do Governo em Jerusalém, Senhor Istiryadi, condecorações de
categorias oficiais da ordem de Guadalupe. Considera-se apropriada a
aceitação da imagem por Vossa Majestade o Grão-Vizir. Neste sentido, o
edito e a ordem pertencem ao Senhor das belezas. 24 do décimo mês do
calendário lunar de 1283 e 16 de fevereiro de 1282 (de acordo com o
calendário lunar) (1º. de março de 1867).
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Anexo 27
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Anexo 27a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Kudüs mutasarrıfı sâbık sa‛adetlü İzzet Paşa Hazretleri’yle Kudüs
Hükümet Tercümânı İstiryadi Efendi’ye Meksika Devleti tarafından
gönderilmiş olan nişânlara dâir paşa-yı müşârûn-ileyhin vârid olan tahrîrâtı
leffen takdîm kılınmağla mezkûr nişânların müşâru mümâileyha
taraflarından kabul ve ta‛lîk idilmesi hakkında her tevcihle emr u fermân
cenâb-ı şehriyâri şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ânâ göre hareket
olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm kılındı efendim fi 19 Safer
1283
Ma‛rûz-ı Çâker kemîneleridirki
Resîde-i enâmil-i ibcâl olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleriyle
mezkûr tahrîrâtı meşmûl nazar-ı inâyet-eser hazret-i zıllullahi buyurulmuş ve
zikr olunan nişânların müşâr-ı mümâmileyha taraflarından kabul ve ta‛lîk
idilmesi müte‛allik ve şeref-sudûr buyrulan emr u fermân mekârim- nişân-ı
cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı münîfinden olarak tahrîrât-ı merkûme yine savbı sâmi-i sadâret-penâhilerine iâde kılınmış olmağla olbâbda emr u fermân
hazret-i veliyyüˋl emrindir fi 20 Safer 1283
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Anexo 27b
Vossa Excelência Senhor mui Misericordioso
Foi apresentada a carta que Izzet Paxá recebeu com o documento
acerca das condecorações enviadas ao antigo Governador de Jerusalém e ao
Intérprete do Governo de Jerusalém, Senhor Istiryadi, pelo Estado mexicano.
Ordena-se por decreto e mandato de Sua Majestade o Honorável Sultão
sobre a aceitação de tais condecorações pelas pessoas. Com a declaração que
se realizará de acordo, esta nota foi escrita, meu Senhor. 19 do segundo mês
do calendário lunar de 1283 (03 de julho de 1866)
É a apresentação de seu súdito desprezível:
A presente nota, que é o adorno de respeito das pontas de meus dedos,
apresentou a bondosa resposta escrita com Sua Excelência o Grão-Vizir aos
representantes de Deus na terra. Foram devolvidas ao Gran-Vizir as notas
escritas de acordo com o decreto e mandato ordenados honoravelmente por
Sua Majestade o Sultão, que consiste na aceitação de tais condecorações
pelas pessoas acima referidas. Neste sentido, o decreto e ordem pertencem a
Sua Excelência o Senhor. 20 do segundo mês do calendário lunar de 1283
(04 de julho de 1866)
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Anexo 28
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Anexo 28a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Meksika Sefîrine nişân-ı zîşân ihsân buyurulduğu misüllü ser-kâtibi
Mösyö Silvestre Navarra Vaho’nun dahi taltîfi muvâfık nişân-ı âlî olcağına
binâen mümâileyh üçüncü rütbeden bir kıt‛a Mecidiye nişân-ı ‛âlîsi i‛tâsı
merhûn-ı müsâ‛ade-i seniyye görünür ise de olbâbda her teveccühle emr ü
irâde-i seniyye-i hazret-i padişâhi müte‛allik ve şeref-südûr buyurulur ise âna
göre hareket olunacağı beyânıyla tezkere-i senâveri terkîmine ibtidâr kılındı
efendim Fi 5 Cemazielevvel 1283
Ma‛rûz-ı çâker kemîneleridirki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhileri
manzûr-ı ihsân-ı mevfûr ve hazret-i padişâhî buyrulmuş ve ber-mûceb-i
istizân mümâileyh rütbe-i mezkûreden bir kıt‛a nişân-ı zîşân i‛tâsı müte‛allik
ve şeref-sudûr buyrulan emr ü irâde-i atıf(….) cenâb-ı şahâne icâb-ı ‛âlisinden
bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyüˋl emrindir Fi 6
Cemazielevvel 1283
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Anexo 28b
Vossa Excelência Senhor mui afetuoso:
Como a honorável condecoração foi concedida ao Embaixador do
México, considerando adequado outorgar condecoração também ao primeiro
secretário Senhor Silvestre Navarra Vaho, quando Sua Excelência o Sultão
permitiu e deu o edito e ordem, a ação ocorreu de acordo com o mesmo, e
deu-se início à redação da nota com a declaração da concessão da
condecoração de terceira classe de Mecidiye. Em 05 do quinto mês do
calendário lunar de 1283 (15 de setembro de 1866)
É a apresentação de seu súdito desprezível:
É o resultado, o decreto e a ordem da grande vontade de Sua
Majestade o Sultão que consiste na concessão da honorável condecoração de
alguns dos níveis acima indicados como o requerimento desta permissão,
que tive a honra de receber e que se apresenta a Sua Majestade o Sultão
junto ao Grão-Vizir. Neste sentido, o decreto e ordem pertencem a Sua
Excelência o Senhor. Em 06 do quinto mês do calendário lunar de 1283 (16
de setembro de 1866)
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Anexo 29a
Mesned-i Sâmi-i Sadâret-‛uzmâya Fi 19 Haziran 1866 tarihiyle mu‛ahharân
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan nâmenin
tercümesidir.
Bâ‛deˋl elkâb
Nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de me’mûriyet-i mahsûsa ile fevka’l-‘âde
murahhas orta elçimiz bulunan Ceneral Don Leonardo Markez’in
me’mûriyeti bu kerre rehîn-i hitâm olduğundan zât-ı hazret-i sadâretpenâhileri hakkında derkâr olan ri’âyet-i kâmilemizi ve vezâyîf-i me’mûre-i
mühimmesinin ifâsından mazhâr olduğu iltifât ve muâvenet-i me’mûreden
hâsıl olan teşekkürâtımızı ve Devlet-i ‛Aliyye taraf-ı sâmi-i cenâb-ı vekâletpenâhîlerine olan hubb-ı ve müvâlât-ı mahsûsamızın te‛kîdi mültezim-i
hâlisânemiz bulunduğunu beyân itmek ve zât-ı vâlâ-yı cenâb-ı hidivîleriyle
veda‛ eylemek üzere mumâileyhe me’mûriyet verilmişdir
Mesned-i sâmi-i sadâret-‛uzmâya fi 19 Haziran 1866 tarihiyle mu‛ahharân
Meksika umûr-ı ecnebiye ve bahriyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercümesidir
Me’mûriyet mahsûsât ile nezd-i Saltanat-ı Seniyyede bir müddetden
berü fevka’l-‘âde murahhas Meksika Elçisi bulunan Ceneral Don Markez’in
hıdmeti karn-ı hitâm olduğundan avdete me’zûn olduğu metbu‛ mufahham
haşmetlü imparator hâzretleri’nin cânibinden iş‛âr olunub mümaileyh
ma‛rifatiyle takdîm olunacak olan bir kıt‛a nâmeden mâ‛lûm-ı ‛âlî-i
hidîvîleri buyurulacakdır mümâileyhin müddet-i ikâmetinde mazhâr olduğu
hüsn-ü kabûl ve mahsûsa devlet-i imparatoriyyenin şükrâniyetini (…..) olub
sâmi-i sadâret-penâhilerden dahi vuku‛a gelen himem-i vâlâları mahzûziyet-i
muhibbânemizi mü’eddi olduğunun ve tezâyüd-ü akîbet vekâlet-penâhileri
(….. )olduğunun beyânına meâl memnûniyye ibtidâr olunur

213

Anexo 29b
Tradução da carta enviada ao Grão-Vizirato por Sua Majestade o Imperador
mexicano em 19 de junho de 1866.
Após os títulos
Agradecemos por seus elogios e apoio por nossa lealdade a Sua
Excelência o Grão-Vizir e sua importante missão. Como o General Don
Leonardo Marquez, Ministro Plenipotenciário de alto nível, já cumpriu sua
missão com um encargo especial no Império Otomano. E a referida pessoa
foi nomeada para declarar que cremos necessário fortalecer nosso afeto ao
Excelentíssimo Grão-Vizir do Estado Otomano e nossa amizade especial
para a despedida do Grão-Vizir.
Tradução da carta enviada ao Grão-Vizirato pelo Escritório de Relações
Exteriores e Navais em 19 de junho de 1866.
Encerrada a função do General Don Marquez, Embaixador do México
de alto nível por um bom tempo com uma missão especial no Império
Otomano. Com a permissão de Sua Excelência o Imperador, que tem grande
compreensão e a quem estamos ligados para responder, informando por
escrito, será oferecida, sob conhecimento de Vossa Excelência o Grão-Vizir,
a carta que será apresentada com o esforço do General Don Marquez.
Este é o início do agradecimento pela declaração (...) por Vossa
Excelência o Grão-Vizir do aumento dos bons resultados, que a
hospitalidade que o General Don Marquez encontrou durante sua estada e
sendo (...) o agradecimento especial do Estado, que a ajuda e as belezas de
Vossa Excelência o Grão-Vizir levam e mostram nosso afeto.
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Anexo 30a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye fi 13 Ağustos 1866 tarihiyle
muahharan Meksika Sefâreti tarafından vârid olan takrîrin tercümesidir.
Me’mûriyet-i âcizânem resîde-i hadd-i hitâm olduğundan Meksika’ya
avdetimi de emr bu def‛a arz itmiş olduğum üç kıt‛a tahrîrâtın birer kıt‛a
sûretleri tahrîrât-ı mezkûrenin huzûr-ı hazret-i pâdişâhîye ve taraf-ı sâmi-i
sadâret-penâhiye takdîmiyle resm-i vedâ‛inin icrâsı nukat(?) İcrâ
olunabileceğinin iş‛âr buyurulmasını niyâz iderim nezd-i ‛âlî-i hazret-i
nezâret-penâhîlerinde mazhar olduğum (…) hayr-hevâhî metbu‛ mufahham
haşmetlü imparator hazretlerinin mûceb-i şükrâniyeti olub ve devleteyn
beyninde müteyemmünen mevcûd olan revâbıt-ı dostî ve ittihâdın an-be-ân
te’kîdi dahî nezd-i imparatorîlerinde müstelzim bulunduğu husûsen hasbeˋl
me’mûriye ‛arz ve tebliğine mübâderet iderim muhlislerine gelince
me’mûriyet-i âcizânemin icrâsında taraf-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerinden
meşhûdum olan mu‛âvenetden dolayı beyân-ı teşekkür ile Der-sa‛âdet’te
ikâmetimi dâima kemâl-i mahzûziyetle yâd ve tezkâr ideceğimin ifâdesi
ihtirâmât-ı fâ’ikamın tecdîd-i te’mînâtına vesîle ittihâz kılındı
Taraf-ı müstecmi‛üş-şeref hazret-i padişâhîye fi 19 Haziran 1866 müverrihân
haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan nâmenin
sûret-i tercümesidir
Ba‛deˋl elkâb
Me’mûriyet-i mahsûsa ile bir müddetden berü nezd-i Saltanat-ı
Seniyye’de fevka’l-‘âde murahhas ortaelçimiz bulunan Ceneral Don
Leyonardo Markez’in me’mûriyeti bu kerre hitâma resîde olduğundan avdet
itmesine dâir hazret-i şevket-mevfûr cenâb-ı mülûkânelerine işbu nâme-i
muhibbânemizi takdîm ile nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de mazhar olduğu
iltifât-ı celîle ve vezâ’if-i me’mûriyetin hüsn-ü ifâsı husûsunda meşhudu
olan mu‛âvenet-i cemîle-i mahzûziyet-i kâmilemizi müstelzim olmuş ve
devleteyn beyninde teyemmünen derkâr olan revâbıt-ı ve mevâlâtın istikrârı
matlûb hâlisânemiz olub ya‛ni füzûn-u eyyâm şevket-i cenâb-ı (…..)
bulunduğunu beyân itmek zât-ı şevket-simât hazret-i şehriyârîleriyle vedâ‛
eylemek üzere kendüsüne me’zûniyet i‛tâ kılındığının iş‛ârı ibrâz (…) ve
muhâdenete zeri‛a ittihâz kılınmışdır.
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Anexo 30b
Tradução da resolução enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pela Embaixada do México em 13 de agosto de 1866.
Foi enviada a Sua Excelência o Sultão e ao Grão-Vizir as cópias das
três cartas em que desta vez ofereci retornar ao México por ter cumprido
minha função. Rogo que me informem para que eu possa me despedir
oficialmente. Fui apresentado a favores ante sua presença e Sua Excelência o
Sultão era ansioso neste assunto e demonstrou seu apreço. Comecei a
apresentar e comunicar, como requerimento de minha missão, que Sua
Majestade o Imperador considera necessário sempre o fortalecimento das
presentes relações de amizade e da unidade entre os Estados. Quanto às
pessoas que se esforçam para tal, agradeço pela ajuda do Grão-Vizirato na
aplicação de minha missão. Com a presente reitero meu respeito dizendo que
recordarei minha estada em Constantinopla com carinho.
Cópia traduzida da carta enviada a Sua Excelência o Grande Sultão
Unificador por Sua Majestade o Imperador do México em 19 de junho de
1866.
Após os títulos
É terminada a função do General Don Leonardo Marquez, que está no
Estado otomano como ministro plenipotenciário de alto nível Estado há
muito tempo para uma missão especial. Por esta razão, apresentando a Vossa
Majestade o Sultão esta carta sobre seu retorno, os meios para exercer a sua
missão de boa maneira e elogios que me fizeram no Estado otomano nos
ajudaram a aumentar nosso afeto. Desejamos estabilidade dos vínculos de
amizade entre os Estados. Aproveitamos a oportunidade para comunicar
meus pensamentos a Vossa Excelência o Sultão imponente e declarar por
escrito que me foi permitido despedir-me de Vossa Majestade o Sultão e
comunicar com mais tempo nossa amizade.
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Anexo 31a
Très illustre, très excellent et magnifique Seigneur.
Sa Majesté l’Empereur du Mexique, mon Auguste Souverain, vous
annonce dans la lettre que aura l’honneur de vous remettre son Excellence
Monsieur le Général de Division Don Leonardo Marquez, son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès Sa Majesté le Grand
Empereur des Ottomans, que ayant été terminé la mission spéciale qu’il
remplissait à cette Cour-là. Il a l’ordre de se retirer d’elle. Je profite avec une
grande satisfaction cette opportunité, pour vous exprimer les sentiments de
gratitude de mon Gouvernement, par la bienveillance et les considérations
distinguées dont l’envoyé extraordinaire de cet Empire a été l’objet à cette
Cour-là et je vous remercie beaucoup de la part que vous avez bien voulu
prendre, à ces demonstrations, en vous assurant au même temps des (…) que
je fait, très savant et très honorable Vizir, par Votre bonheur personel.
Votre ami et serviteur, le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Marine de Sa Majesté l’Empereur du Mexique, M. de Castillo.
A Mexico, le 19 Juin 1866
Au très illustre et magnifique Seigneur le premier Vizir de la Sublime
Porte Ottomane
Pour copie conforme à l’originale.
L’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des S.M.
l’Empereur au Mexique près de S.M.I. le Sultan
L. Marquez (?)
Pera, le 13 Août 1866
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Anexo 31b
Ilustre, Excelso e Maravilhoso Senhor:
Sua Majestade Imperial do México, meu grande soberano, na carta
que tenho a honra de apresentar, foi informado ao General Don Leonardo
Márquez, o Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário ante Sua
Majestade o Grande Imperador Otomano que terminou sua missão especial
desempenhada na corte. Foi ordenado que ele deixe seu cargo. Aproveito a
oportunidade, com grande satisfação, por meio da presente, para
amavelmente expressar a gratidão do meu Governo. As bondosas
considerações do Enviado Extraordinário do Império tinham importância por
esta Corte e como ao mesmo tempo aceitou minhas manifestações
garantindo (...), apresento meus agradecimentos a meu sábio, honrado e
bondoso Vizir.
Seu amigo e servo, Senhor Castillo, Ministro de Relações Exteriores e
Forças Armadas de Sua Majestade o Imperador do México.
Na Cidade do México, 19 de junho de 1866.
Ao Senhor Magnífico, o Ilustre Grão-Vizir do Governo Otomano
Para a cópia fiel da original:
O Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de Sua
Majestade o Imperador do México, ante sua Majestade Imperial o Sultão
L. Marquez (?)
Pera, 13 de agosto de 1866.
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Anexo 32a
Taraf-ı müstecmiüˋl şeref hazreti padişâhîye fi 19 Haziran 1866 tarihiyle
müverrihan haşmetlü Meksika İmparatoru Hazretleri cânibinden vârid olan
nâmenin sûreti tercümesidir
Ba‛deˋl elkâb
Me’mûriyet-i mahsûsa ile bir müddetten berü nezd-i Saltanat-ı
Seniyyede fevka’l-‘âde murahhas ortaelçimiz bulunan Ceneral Don
Leyonardo Markez’in me’mûriyeti bu kerre hitâma resîde olduğundan avdet
itmesine dâir huzûr-u şevket-mevfûr cenâb-ı mülûkânelerine işbu nâme-i
mühibbânemizi takdîm ile nezd-i Saltanat-ı Seniyye’de mazhar olduğu iltifât-ı
celîle ve vezâ’if-i me’mûriyetinin hüsn-ü i‛fâsı husûsunda meşhûdu olan
mu‛âvenet-i cemîle mahzûziyet-i kâmilemizi müstelzim olmuş ve devleteyn
beyninde teyemmünen derkâr olan revâbıt ve ru-mevâlatın istikrârı matlûb-u
halisânemiz olub füzûn-i eyyâm-ı ‛afiyet ve şevket cenâb-ı padişâhîleri
e‛azz-ı âmalimiz bulunduğunu beyân itmek ve zât-ı şevket-simât hazret-i
şehriyârileriyle veda‛ eylemek üzere kendüsüne me‛zûniyet i‛tâ kılındığının
iş‛arı ibrâz (…..) ve rû-muhâdenete zeri‛a ittihâz kılınmışdır.
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Anexo 32b
Cópia traduzida da carta enviada a Sua Excelência a Grande Sultão
Unificador por Sua Majestade o Imperador do México em 19 de junho de
1866.
Após os títulos:
Encerraram as funções do General Don Leonardo Márquez, que está
no Estado Otomano como ministro plenipotenciário de alto nível há muito
tempo para uma missão especial. Por esta razão, apresentando a Vossa
Majestade o Sultão esta carta sobre seu retorno, os meios para exercer sua
missão de boa maneira e elogios que encontrou no Estado Otomano foram
necessários para nosso afeto e boa ajuda. Desejamos estabilidade dos
vínculos de amizade entre os Estados. Aproveitamos a oportunidade para
comunicar meus pensamentos a Vossa Excelência o Sultão imponente e
declarar por escrito que me foi permitido despedir-me de Vossa Majestade o
Sultão e comunicar nossa amizade com mais tempo.
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Anexo 33a
‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Meksika Sefîri Ceneral Marquez’in bu defa memleketine avdete
me’zûn olduğunu mutazammın Meksika İmparatoru Hazretleri tarafından
vârid olan nâmenin i‛tâ olunan sûreti tercüme itdirilerek manzûr-ı meâlimevfûr hazret-i şehinşâhî buyrulmak içün leffen takdîm kılındı sefîr-i
mümâileyhin bunun aslını biˋz-zât takdîm ile icrâ-yı resm vedâ itmek
emelinde olduğundan men gayr-ı resm kangı güne ve ne vakitde mâbeyn-i
humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmi ve bir de mâ‛lûm-ı âlî buyurulduğu üzere bu
adem Meksika Devleti’nin ibtidâki elçisi olduğuna ve akd olunan
mu‛âhedeyi dahi imza eylediğine mebni şâyân-ı taltîf-i ‛âli olmasına nazaran
kendüsüne Mecidî nişânı humâyûnun birinci rütbesi verilmesi hakkında her
ne vechle emr u fermân ihsân-ı beyân cenâb-ı cihânbâni müte‛allik ve şerefsudûr buyurulur ise muktezâ-yı münîfinin i‛fâsına mübâderet olacağı
beyânıyla tezkere-i senâveri terkîm olundu efendim Fi 15 Rebiülahir 1283
Ma‛rûz çâker kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkere-i sâmiye-i asafâneleriyle
mezkûr tercüme manzûr-ı şevket-mevfûr hazret-i padişâhî buyrulmuş ve
sefîr-i mümâileyhin işbu çeharşenbe günü saat altı kararlarında men gayr-ı
resm mâbeyn-i humâyûn taraf-ı eşrefine a‛zâmî ve kendüsüne rütbe-i
mezkûreden bir kıt‛a nişân-ı zîşân i‛tâsı müte‛allik ve şeref-sudûr buyrulan
emr u fermân meâli-ünvân cenâb-ı cihânbâni muktezâ-yı münîfinden
bulunmuş olmağla olbâbda emr u fermân hazret-i veliyyüˋl emrindir fi 15
Rebiülahir 1283
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Anexo 33b
Vossa Excelência Senhor mui misericordioso
Traduzindo a cópia da carta enviada por Sua Majestade o Imperador
do México que consiste no retorno do Embaixador do México, General
Márquez, foi apresentada ao Excelentíssimo Sultão, que é perfeito em todos
os aspectos. O Embaixador apresentando o original da carta, na esperança de
despedir-se oficialmente para informar o honorável assunto ao Escritório
Editorial em hora e dia não oficiais, firmou uma ata como primeiro
embaixador do Estado do México. Com base nisso, concedendo a ele a
condecoração estatal de primeiro nível de Mecidiye, será realizado o
necessário segundo qualquer decreto e mandato dado por Sua Excelência o
Sultão que protege este mundo de forma honrosa. Com esta declaração esta
nota foi escrita, meu Senhor. 15 do quarto mês do calendário lunar de 1283
(27 de agosto de 1866)
É a apresentação de seu súdito desprezível:
A presente nota de Sua Excelência o Grão-Vizir que tenho a honra de
receber foi apresentada ao Excelentíssimo Sultão. Como requerimento da
vontade de Sua Majestade o Sultão de alta graduação, que protege o mundo,
o decreto e a ordem foram dadas de maneira honorável o que consiste na
concessão da gloriosa condecoração da graduação especificada, e se
informou não oficialmente ao alto nível ao Honorável Escritório Editorial,
nessa quarta-feira, aproximadamente às seis horas. Neste sentido, o edito e a
ordem pertencem a Sua Excelência, meu Senhor. 15 do quarto mês do
calendário lunar de 1283 (27 de agosto de 1866)
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Anexo 34a
Maximiliano, Empereur du Mexique, au très illustre et magnifique
Seigneur le premier Vizir de la Sublime Porte Ottomane.
Très illustre et magnifique Seigneur. Ayant été terminé la mission
spéciale entre cette Empire et la Sublime Porte, dont nous chargeâmes à Don
Leonardo Marquez, Général de Division de Notre Armée Grand Croix de la
Impérial Ordre de Guadeloupe, décoré d’autres Croix Nationales et
Etrangers en qualité de notre envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire auprès le Grand Empereur Notre Maître et Notre très-cher et
Grand ami, nous lui avons ordonné qu’il prenne congé de Votre Altesse et
qu’en le faisant il nous exprime toute l’estimation que nous avons pour vous,
ainsi que notre gratitude par la bienveillance avec laquelle vous lui avez
distingué et l’efficace coopération que Notre Altesse lui a prêté pour remplir
sa mission très important en vous assurant au même temps de notre grande
amitié pour la Sublime Porte et pour vous même.
Il est écrit à Notre Palais Impérial du Mexique, le dix-neuf Juin, mille
huit cents soixante et six.
M. (…) (Maximiliano)
Par ordre de Sa Majesté Impériale le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Marine. (M. de Castillo)
Au très illustre et magnifique Seigneur, le premier Vizir de la Sublime
Porte Ottomane.
Pour copie conforme à l’originale; L’envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S.M. l’Empereur du Mexique près S.M.I. le Sultan
L. Marquez
Pera, le 13 Août 1866
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Anexo 34b
Ao ilustre e magnífico Senhor Vizir do Governo Otomano, pelo
Imperador Maximiliano do México:
Ilustre e magnífico Senhor:
Após ter efetuado a missão especial entre o Império e a Sublime Porta,
temos rogado que se peça permissão de nosso Príncipe o General da Divisão
de nosso Exército, o encarregado Senhor Leonardo Márquez, que possui a
condecoração da Grande Cruz do Império de Guadalupe e outras
condecorações nacionais e estrangeiras, ente nosso Queridíssimo, Grande
Amigo, Altíssimo Senhor com o título de Ministro Plenipotenciário e
Embaixador Extraordinário. Ao fazê-lo, pedimos manifestar a cooperação de
Sua Alteza para que exerça sua função, garantindo toda a estima que temos
por Sua Alteza e ao mesmo tempo nossa grande amizade da Sublime Porta e
para com o Senhor.
Escrito no nosso Palácio Imperial do México em 19 de junho de 1860.
M. (…) Maximiliano
Por ordem de Sua Majestade Imperial o Ministro dos Negócios
Estrangeiros, o muito famoso e belo Senhor, o Grão-Vizir da Sublime Porta
Otomana (Senhor Castillo).
Para a cópia fiel do original, o Enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário de Sua Majestade Imperial do México ante Sua Majestade
Imperial o Sultão.
L. Márquez
Pera, 13 de agosto de 1866.
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Anexo 35a
Au très haut, très eminent, très puissant et invincible Prince le Grand
Empereur des Ottomans, Sultan: Abdulazis Khan, notre très cher et parfait
ami. Santé, longue vie et gloire.
Ayant été terminé la mission spéciale dont nous avons chargé près de
Votre Majesté Impérial, à Dn. Leonardo Marquez, Général de Division de
Notre Armée, Grand Croix de l’Impérial Ordre de Guadeloupe, décoré
d’autres Croix Nationales et d’ordres etrangères, qui a résidé auprès Votre
Majesté Impériale en qualité de Notre envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiare, nous lui avons ordonné de prendre congé de Votre Majesté
Impériale en remettant entre ses Augustes mains (?) cette, sa lettre de rappel
et qu’il exprime à Votre Majesté Impérial toute notre gratitude par les hautes
distinctions dont vous lui avez favorisée et par l’intérêt qu’a prit (?) Votre
Majesté Impériale dont le bon succès de sa mission diplomatique.
Au même temps nous lui avons ordonné qu’il ait honneur s’exprimer à
Votre Majesté les désirs dont nous sommes arrivés par la conservation et
progrès des relations qui heureusement existent entre les deux Empires et les
vœux sincères que nous faisons par le bonheur de Votre Majesté Impériale,
la grandeur de Votre Règne et la prospérité des peuples que dignement régit
Votre Majesté.
Il est écrit à Notre Palais Impérial de Mexico le dix-neuf Juin de
l’année mille huit cents soixante et six.
M. (…) Votre cher et parfait ami Maximiliano
Par ordre de Sa Majesté Impériale le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Marine
M. de Castillo.
Pour copie conforme à l’originale
L’envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.M.
l’Empereur au Mexique, près de S.M.I. le Sultan.
L. Marquez
Pera, le 13 Août 1866
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Anexo 35b
O Grande Príncipe mui alto, mui poderoso e invencível Grande
Imperador Otomano cumprimenta o Sultão Abdulaziz Khan por sua saúde,
longa vida e glória.
Após ter efetuado sua missão especial, encarregado próximo de Sua
Majestade Imperial, dando esta mensagem entre as grandes mãos do General
da Divisão de nosso Exército, o encarregado Senhor Leonardo Márquez, que
possui a condecoração da Grande Cruz do Império de Guadalupe como
outras condecorações nacionais e estrangeiras, próximo de Sua Majestade
nosso Senhor com o título de Enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário, rogamos que se peça permissão de Vossa Majestade
Imperial, seu êxito em sua missão diplomática e que se expresse, com grande
bondade, nossa gratidão.
No momento em que solicitamos ao Senhor Leonardo Márquez, como
está encarregado da prosperidade do povo, tive a honra de expressar nossos
mais sinceros votos de dignidade e felicidade a Sua Majestade Imperial e de
desenvolvimento das relações que existem entre os dois impérios através da
conservação.
Escrito no nosso Palácio Imperial na Cidade do México em 19 de
junho do ano de 1866.
Nosso Querido e Perfeito amigo Maximiliano, M. (...)
Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Forças
Armadas de Sua Majestade Imperial o Sultão.
M. de Castillo.
A cópia fiel do original;
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de SM o
Imperador do México ante Sua Majestade Imperial o Sultão.
L. Márquez
Pera, 13 de agosto de 1866.
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Anexo 36a
Legacion de Mexico en Turquia
Nº: 271
Constantinople, le 13 Août 1866
Altesse,
J’ai l’honneur de vous accompagner trois copies des lettres de rappel
que je viens de recevoir, ma mission étant déjà accomplie.
Je prie Votre Altesse de vouloir bien me dire quand pourrai-je avoir
l’honneur de présenter ces lettres et de prendre congé de Sa Majesté Impérial
le Sultan et de Son Altesse le Grand Vizir.
Mon Auguste Souverain me charge de vous exprimer toute sa
gratitude par la bienvaillance avec laquelle Votre Altesse a bien voulu
recevoir son envoyé, ainsi que par toutes vos bontés, en assurant à Votre
Altesse que Sa Majesté désire étrécir de plus en plus les bonnes relations qui
heureusement existent entre les deux pays.
Quant à moi Altesse, je profite cette occasion pour vous dire que je
suis très reconnaissant de tout ce que Votre Altesse a fait pour moi, dans
l’accomplissement de mon honorable mission. Mon séjour à Constantinople
sera pour moi, le souvenir le plus précieux de ma vie.
Daignez accepter Altesse l’expression de mes remerciments les plus
affectueux et agréer les assurances que j’ai le plaisir de vous renouveler de
ma plus haute considération.
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères
L. Marquez
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Anexo 36b
Legação do México na Turquia
N °: 271
Constantinopla, 13 de agosto de 1866.
Sua Alteza:
Tenho a honra de exercer minha função, enviando-lhe em anexo três
cópias das cartas que recebi.
Peço a Vossa Excelência, meu Príncipe informar-me quando posso ter
a honra de apresentar essas cartas e obter permissão de Sua Majestade
Imperial o Sultão e Sua Alteza o Grão Vizir.
Meu Grande Soberano, expressando sua gratidão ao receber o enviado
de Vossa Alteza, pediu-me para expressar a gratidão, assegurando toda a boa
intenção a Vossa Alteza o Príncipe sobre os desejos de Sua Majestade para
estreitar as relações que existem entre os dois países.
Quanto a mim, aproveito esta oportunidade para expressar que sou
muito grato por tudo o que Vossa Alteza tem feito por mim no cumprimento
de minha missão honorável. Minha estada em Constantinopla será a
recordação mais preciosa de minha vida.
Tendo a honra de reiterar minha mais alta consideração, Vossa Alteza,
aceite os protestos de minha mais sincera gratidão.
A Sua Alteza, Ali Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros
L. Márquez
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Anexo 37a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciye’ye Fi 16 Mart 1866 tarihiyle
müverrihân Paris Sefâret-i Seniyyesi tarafından vârid olan tahrîrâtın
tercümesidir
Meksika’da Veracuruz şehrinde bulunan Mısır Taburu Kumandanı
Mehmed Elmas Efendi tarafından vürûd iden bir kıt‛a tahrîrât leffen taraf-ı
‛âlî-i nezâret-penâhilerine takdîm kılındı mütala‛asından dahî müstebân
olacağı üzere zabıt-ı mümâileyh kendüleri hakkında hüsn-ü hıdmeti sebkat
itmiş olan ba‛zı Fransız zabıtân ve neferâtına Mecidi nişân-ı humâyûnu ihsân
buyurulmasını refikâsı nâme olarak istid‛a eylemişdir bu bâbda Mısır
idâresine beyân-ı hâl eylemek lazım gelür iken taraf-ı acizâneme müraca‛ât
eylemesi usûl-i câriyeye ‛adem-i vukûfundan ve Fransa zâbitânının
teşvîkinden neş‛et itmiş olması melhûzdur mücerred tahrîrât mezkûrenin
takdîmiyle ifâde-i hâl mu‛arızında takdîm-i ‛arîzaya ictisâr eylediğimin
beyânı ihtirâmât-ı fâikâmın te’kidine zeri‛a ittihâz kılındı
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Anexo 37b
Tradução da carta oficial enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pela Grande Legação em Paris em 16 de março de 1866.
A carta enviada pelo Senhor Mehmet Elmas, Comandante do Batalhão
Egípcio na cidade de Veracruz, no México, foi apresentada. De acordo com
o que claramente se sabe, o Senhor Mehmet Elmas pediu que se conceda a
condecoração estatal de Mecidi aos oficiais e soldados franceses que
realizaram seus serviços de boa maneira para documentar sua ação conjunta.
Neste sentido, ao invés de relatar a situação para a administração egípcia, é
possível ter contato comigo, verificar os processos que devem ser efetuados
e apoiar os oficiais franceses. Por meio da presente, reitero meu respeito e
minha coragem na apresentação da carta e expressão da situação.
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Anexo 38a
Impériale Ottomane
Nº: 2637=153
Objet: Envoi d’une lettre du commandant du bataillon Egyptien au
Méxique sollicitant le Médjidié pour des officers et soldats Français.
Altesse,
J’ai l’honneur de transmettre ci-inclus à Votre Altesse une lettre que je
viens de recevoir du Commandant du Bataillon Egyptien à Veracruz,
Mohammed Elmas. Ainsi que Votre Altesse voudra bien le remarquer de la
lecture de cette pièce, cet officier sollicite, au nom de ses camarades, l’ordre
Impérial de Médjidié en faveur de quelques officiers et soldats Français, qui
semblent leur avoir rendre des services réels.
Il paraît que le dit Commandant ignorait les usages et encouragé peutêtre par les officiers Français s’est adressé à moi à cet effet au lieu de
s’adresser à Son Altesse le Vice-Roi. Aussi je me borne à transmettre
simplement sa lettre à Votre Altesse et je la prie d’agréer l’expression
réitérée de la très haute considération, avec laquelle j’ai l’honneur d’être, de
Votre Altesse le très humble et très dévoué serviteur.
Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de la
Majesté Impériale le Sultan,
(…)
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Anexo 38b
Império Otomano
N °: 2637 = 153
Assunto: Envio de uma carta do Comandante do Batalhão Egípcio no
México para os oficiais e soldados franceses
Vossa Alteza
Tenho a honra de enviar em anexo a carta para Vossa Alteza que
acabo de receber do Comandante do Batalhão Egípcio em Veracruz, Mehmet
Elmas. E Vossa Alteza concordará em ler este documento, em voz alta,
diante da Assembleia. O dito Oficial, em nome de seus amigos, solicita a
condecoração imperial de Mecidiye que é importante para alguns oficiais e
soldados franceses.
Vê-se que este Comandante não conhece etiqueta, quiçá seja
incentivado por oficiais franceses e com este motivo, ao invés de dirigir-se
ao Regente, Vossa Alteza, veio a mim. Por esta razão, me limito a enviar
apenas a carta do Comandante a Vossa Alteza. Tendo a honra de ser seu
humilde e dedicado servo, rogo que aceite minha mais alta consideração.
A Sua Alteza Ali Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Sua
Majestade Imperial o Sultão.
(...)
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Anexo 39a
Armée du Méxique
Bataillon Egyptien
Veracruz, le 13 Février 1866.
Monsieur l’Ambassadeur,
Depuis ma dernière lettre, Son Excellence le Maréchal Bazaine ayant
daigné nous accorder une nouvelle preuve de la bienveillance de la France à
notre égard, j’ai l’honneur, Monsieur l’Ambassadeur, de la porter à la
connaissance de Votre Excellence.
Depuis la mort de notre bien aimé Commandant Yabrit Allab Effendi
(?), j’exerçais le commandement du (…); Son Excellence le Maréchal vient
pour arrêter du 6 courant de me conférer ce grade et il a nommé en même
temps un capitaine, un lieutenant et un sous- lieutenant.
Déjà dans le courant de l’année 1865 (?), Sa Majesté l’Empereur
Napoléon nous avait comblé des bienfaits: 3 Croix de la Légion d’Honneur
ont été accordés aux officiers et 11 médailles (…) aux soldats. Sa Majesté
l’Empereur Maximilien a bien voulu aussi (…) deux officiers de son ordre
de Guadeloupe.
Ces distinctions nous ont été accordées, en grande partie, sur la
proposition du Commandant Impérieur de l’Etat de Veracruz, Monsieur
Kermarec, excellent juge en fait de mérite et de courage et qui m’a cessé,
depuis que nous sommes sous des ordres, de faire ressortir les services
rendus par le Bataillon Egyptien, aussi nous serions heureux, Monsieur
l’Ambassadeur, si Votre Excellence voulait bien signaler cet officier
Supérieur à l’attention de Sa Hautesse le Sultan notre puissant Seigneur ainsi
que les quelques officiers et soldats portés sur la liste ci-jointe qui ont
marché fréquemment avec nous à l’ennuie ou qui se sont les plus appliqués à
nous faciliter la mission qui nous était confiée.
J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond respect, Monsieur
l’Ambassadeur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant
serviteur.
A Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Sublime Porte
Ottomane à Paris.
Le Chef de (…) Commandant le (…) Egyptien.
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Officiers et Soldats Français, pour lesquels des récompenses sont
demandées.
M.M. Kermarec, François. Chef d’Escadron d’artillerie de Marine,
Commandant supérieur du Cercle de Veracruz.
Coulombeix, Victor. Sous- Intendant militaire chargé de la
surveillance administrative du (…) Egyptien.
Morisson, Alexis. Capitaine d’Infanterie de Marine, Commandant de
la place de Veracruz (déjà porté sur la liste précédente.)
Mohammed Ben Ahmed, Sergent aux tirailleurs Algériens. Interprète
au Bataillon Egyptien.
Voirin, Louis Ernest. Soldat au Régiment Etranger, Secrétaire au
Bataillon Egyptien.
Muldero, Guillaume. Soldat au Régiment Etranger, Secrétaire au
Bataillon Egyptien.
Veracruz, le 13 Février 1866
Le Chef de Bataillon Comm. Le (…) Egyptien.
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Anexo 39b
Exército do México
Batalhão do Egito
Veracruz, 13 de fevereiro de 1866.
Embaixador:
Desde minha última carta, Sua Excelência o Marechal Bazaine fez o
favor de nos apresentar prova da boa vontade da França e tenho a honra de
apresentá-la para conhecimento de Vossa Excelência o Embaixador.
Desde a morte do nosso Queridíssimo Comandante Yabrit Allab, no
exercício do comando, em 06 deste mês, Sua Excelência o Marechal chegou
para me oferecer o posto de Marechal e ao mesmo tempo designou um
capitão, um tenente e alferes.
Em 1865, Sua Majestade o Imperador Napoleão tinha apresentado
com favores: 3 condecorações da Legião de Honra para os oficiais, 11
medalhas de (...) aos soldados. Sua Majestade o Imperador Maximiliano
também tinha decidido (...) para dois oficiais sob seu comando em
Guadalupe.
Estas condecorações foram outorgadas para expor os serviços
prestados pelo Batalhão Egípcio, em grande parte pela proposta do
Comandante Imperial do Estado de Veracruz, o Senhor Kermarec, o
honorável juiz de coragem, que estão sob ordens. Ao mesmo tempo, muito
agradecemos que Vossa Excelência aceite submeter à atenção de Sua Alteza
o poderoso Sultão este oficial de alto escalão como alguns soldados e
oficiais cujos nomes estão na lista adjunta, soldados que caminharam
conosco em uma difícil estrada e trabalharam para facilitar a função que nos
foi dada.
Tenho a honra de ser, com o mais profundo respeito, o mais humilde e
obediente servo de Vossa Excelência o Estimado Embaixador.
A Sua Excelência o Embaixador do Governo Otomano em Paris
O Chefe de (...) o Comandante de (...) Egito
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Os soldados e oficiais franceses para quem os prêmios são
reclamados:
François, M. M. Kermarec, o oficial de alto escalão de Veracruz, o
Comandante das Forças Armadas e Artilharia Marinha Veracruz.
Victor Coulombeix, o suboficial de intendência, encarregado da
supervisão administrativa do (...) Egito.
Alexis Morisson, Capitão da Infantaria de Marinha, Comandante da
Praça de Veracruz (seu nome está incluído na lista anterior).
Mohammed Ben Ahmed, Sargento dos soldados nativos da Argélia,
Intérprete do Batalhão Egípcio.
Louis Ernest Voirin, Soldado de Regimento de Relações Exteriores,
Secretário do Batalhão Egípcio.
Guillaume Muldero, Soldado de Regimento de Relações Exteriores,
Secretário do Batalhão Egípcio.
Veracruz, 13 de fevereiro de 1866.
O Chefe de Batalhão, Comandante de (...) do Egito.
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Anexo 40a
Nº: 540
Régiment de Nubiens fourni par Saïd Pacha pour être transporté au
Mexique.
Remerciements du Sultan pour le discours prononcé par L. Palmerston
en réponse à une interpellation.
Dépêche Minist.= Nº:7083/60=19 Mars 1863
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Anexo 40b
N °: 540
O serviço militar para os núbios transportados para o México por Sait
Paxá.
Em resposta a uma pergunta, agradeço ao Sultão por um discurso de
L. Palmerston.
Telégrafo Ministerial = N °: 7083/60 = 19 de março de 1863.
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Anexo 41a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Nº:7083/60
Le 19 Mars 1863
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de mettre sous les yeux de Sa Majesté Impériale le
Sultan le rapport de Votre Excellence en date du 26 Février N°:4161/3,
contenant le discours prononcé par Lord Palmerston à la Chambre des
Communes, à l’occasion d’une interpellation au sujet du régiment de
Nubiens fourni par le dernier Gouverneur Général d’Egypte au
Gouvernement Français pour être transporté au Mexique.
Les paroles si bienveillantes prononcées à cette occasion par Sa
Seigneur ont été l’objet de la plus vive satisfaction de notre Auguste
Souverain qui a bien voulu me charger de vous inviter à exprimer ses
sentiments à Lord Palmerston. Je vous prie d’y joindre les remerciments très
particulier de la Sublime Porte.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute
considération.
Son Excellence Musurus Bey, Ambassadeur de Sa Majesté Imp.le le
Sultan
Londres.
Aali
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Anexo 41b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
N °: 7083 / 60
19 de março de 1863
Caro Embaixador:
Tenho a honra de apresentar a Sua Majestade Imperial o Sultão o
informe de Sua Excelência de 26 de fevereiro com o n° 4161/3 que contém o
discurso que Lorde Palmerston realizou na Câmara por uma pergunta sobre o
serviço militar no Governo Francês para os núbios transportados ao México
pelo último Governador Geral do Egito.
Encarregaram-me de convidar Vossa Excelência para informar os
pensamentos de nosso Grande Soberano ao Lorde Palmerston. As boas
palavras foram pronunciadas por sua parte, com o motivo de satisfazer nosso
Grande Soberano. Peço que aceitem os agradecimentos da Sublime Porta.
Rogo que Vossa Excelência o Embaixador aceite os protestos de
minha mais alta consideração.
A Sua Excelência o Embaixador de Sua Majestade Imperial o Sultão,
Senhor Musurus,
Londres.
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Anexo 42a
Kudüs-ü Şerif mutasarrıfna fi 21 Mayıs 1866 tarihiyle mahâl-i mezkûrda
mukîm Meksika Konsolosu tarafından i‛tâ olunan tahrîrâtın tercemesidir
Biri geçen ayın yirmi yedisi ve diğeri yirmi sekizi tarihli iki kıt‛a
muharrerât-ı âcîzâneme cevâben vârid olan tahrirât-ı ‛aliyyelerini ahz
eylediğimde tahrirât-ı mezkûrede taleb olduğu vechle ma‛iyet âcizânemde
bulunan kavasların Kolâğası Ali Ağa ile mahkemede ne yolda muvâcehe
olunacağını suâl itmek ve ağa-yı mümâileyhin hakk-ı âcîzânemde vuku‛
bulan muâmele-i tahkiriyyesiyle gerek eşya ve gerek akçece vuku‛ bulan
zâyiâtı ru’yet ve tesviye eylemek üzere nezd-i ‛âlinize gelmişdim bu bâbda
dört saat kadar vukû‛ bulan mükâlememiz esnâsında hiçbir şey hâsıl
idilemeyib ancak ağa-yı mümâileyh her takdîrde muhâkeme tahtında
bulunmuş ise de hükümetin emriyle mahâl-i mezkûrdan ‛azîmet eylediği ve
bu bâbda olunan müteşebbüsâtın ise hiçbir semeresi görülemeyeceği
anlaşılmış olduğundan işbu maddeye sebebiyet vermiş olan harekâtın
netâyic-i ve hıymesiyle ağa-yı mümâileyhin ‛azîmeti ve eşya ve akçe
zâyi‛âtıyla hükümet-i mahalliyenin ‛adem-i takyîdi hakkında resmen
protesto itmeğe mecbur bulunmuşdur işbu tahrîrât-ı âcizânemin bir suretiyle
bu maddeye dair olan delâ’il ve evrâk-ı sâire Der-sa‛âdet’de mukîm devlet-i
metbu‛âm sefâretine irsâl olunmuşdur
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Anexo 42b
Tradução da carta dada pelo Cônsul do México que reside em Jerusalém, ao
Governador de Jerusalém em 21 de maio de 1866.
Quando recebi a carta de alto nível em resposta às minhas duas cartas,
uma de vinte e sete do mês passado e outra de vinte e oito, e o visitei para
perguntar como nos encontraríamos e falaríamos no tribunal com Ali Aga, o
Kol aghası (oficial no exército otomano entre o capitão e o major) e os
soldados arqueiros para compensar o dano em dinheiro ou na base de bens
como resultado da ação da depreciação que me fez Ali Aga. Nesse sentido,
durante a nossa conversa que durou quatro horas, nada aconteceu. Mas
embora o Aga mencionado tenha estado em todo caso em um tribunal, foi
com a ordem do governo e neste sentido como se compreende que não
procederá nenhuma tentativa, o resultado da ação que causou o presente
artigo, tive que protestar contra a ida do Aga e as condições do Governo
local na compensação do dano em dinheiro ou em bens. As evidências sobre
este artigo da presente carta e sua cópia e outros documentos foram enviadas
ao Embaixador de meu Estado que reside em Constantinopla.
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Anexo 43
HR.TO, Dossiê: 282, Documento No: 76
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Anexo 43a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyye’ye Fi 13 Haziran 1866 tarihiyle
muverrrihân Meksika Sefâreti tarafından i‛tâ olunan takrîrin tercemesidir
Kudüs-ü Şerif’de mukîm devlet-i metbu‛am Ceneral Konsolosu
hakkında vuku‛ bulan muâmele-i tahkiriyyeden dolayı me‛mûriyet-i
mahalliyeye iştikâ olunmuş ise de mahâl-i mezkûr mutasarrıfı bu bâbda bir
şey yapamıyacağını serd ve (…) ile istihsâl etyâb-ı tarziyeden istinkâf itmiş
olduğundan keyfiyetin bâlâ te’hîr ru’yet ve tesviyesi husûsunun Kudüs-ü
Şerif mutasarrıfına emr u iş‛âr buyurulması ricâsında bulunduğumun beyânı
te’mînâtına vesile ittihaz kılındı
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Anexo 43b
Tradução da resolução enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pela Embaixada do México em 13 de junho de 1866.
Por um evento de desapreço ao Cônsul Geral de meu Estado que
reside em Jerusalém se reclama ao Governo local. Quando isso aconteceu, o
Governador local recusou muito friamente que eu não poderia fazer nada
com relação a este assunto. Aproveito esta oportunidade para comunicar ao
Governador de Jerusalém que rogo que se ordene por escrito que se admita
mais adiante a regulamentação deste assunto.
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O INÍCIO DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
ENTRE CHILE E IMPÉRIO OTOMANO
Özlem Kaygusuz ∗
Embora o Império Otomano estivesse declinando rapidamente no
século XIX, o Estado continuava em um período de extensão das relações
estabelecidas com o mundo ocidental, iniciada séculos antes abrangendo
mudanças econômicas e sócios-culturais. Desde a primeira metade do
século, o império começou a entrar em contato com países do outro lado do
Oceano Atlântico, e ao final deste século os cidadãos otomanos começaram
a estabelecer relações com os europeus que migraram para países latinoamericanos1. Tais migrações e interações obrigaram o Império Otomano a
institucionalizar suas relações com os estes países. A data de 10 de março de
1913 pode ser considerada como o início oficial das relações entre Chile e
Império Otomano, com a assinatura de um acordo de consulado.
Ao realizar uma análise das primeiras relações entre os dois países
mediante documentos históricos, cabe destacar primeiramente as situações
que ambos atravessavam na época para, em seguida, discutir as
características destas relações. Como podemos explicar relações
supostamente econômicas em um período de expansão capitalista e
conversão sócio-econômica no início do século XX entre o Império
Otomano, que perdeu vastos territórios graças à ocupação da Tripolitânia e
às Guerras dos Bálcãs antes da Primeira Guerra Mundial, e o Chile,
estabelecido como Estado moderno após a dissolução do império que,
ademais, passava por instabilidades políticas internas nestes tempos de
desenvolvimento sócio-econômico? Este trabalho não se destina,
obviamente, a responder a esta pergunta, mas sim a introduzir e estabelecer
um quadro para o estudo do assunto.
∗
1

Professora Associada, Universidade de Ankara, Faculdade de Ciências Políticas,
Departamento de Relações Internacionais.
Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, İstanbul, Nehir
Yayınları, 2004, p. 11
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O Chile no início do século XX
Os atuais territórios do Chile na América Latina foram as terras mais
longínquas na América pertencentes ao Império Espanhol. Apesar disso, o
Chile tornou-se um dos mais importantes centros2 para a agricultura e
mineração3. Quando Napoleão ocupou a França em 1808, os colonos no
Chile atuaram como outros colonos do continente e se mantiveram fiéis ao
rei. No entanto, quando a Espanha passou a ser controlada pela França, as
elites de Santiago bem como as de Bogotá, Caracas e Buenos Aires
decidiram enfrentar os governadores do rei e estabelecer governos hispanoamericanos4. Quando a luta entre os que eram fiéis ao rei e os
independentistas acabou em 1818, momento em que o Chile ganhava a
independência, o regime já era republicano. Não obstante, o longo conflito
interno entre forças políticas levaram ao poder um líder revolucionário do
exército. Bernardo O'Higgins, apesar de ter prometido em assembléia
constituinte não fazê-lo, não cumpriu sua promessa e, portanto, acabou
sendo expulso do poder pelos aristocratas. Anos seguidos de instabilidade
política e desordens marcaram os primeiros anos da independência do Chile.
O primeiro governo constitucional no Império Otomano começou em 1876
com Kanun-i Esasi; a primeira constituição chilena foi declarada em 1833
após a vitória dos conservadores sobre os liberais. Esta constituição previa
um sistema no qual o poder reside em um forte governo centralizado em
mãos de proprietários de terras5. O sistema eleitoral estava sob o controle do
governo do ditador Diego Portales e de proprietários que apoiavam o regime.
Assim, não só os acontecimentos políticos como as leis constitucionais
instauraram o conceito da ditadura na vida política chilena.
Ironicamente, o fato que politicamente deu forças ao novo Estado e
findou instabilidades internas foi a guerra com o Peru entre 1836 e 1839.
Via-se então um general, um herói de guerra, ao invés de um ditador e deuse início a uma época positiva após 1850.
Apesar dos problemas e dissoluções políticas no Chile, o século XIX
foi um período de transformação econômica e social de grande alcance para
o país. A economia chilena, que foi a menor do continente durante o período
da colonização, começou a se desenvolver graças aos avanços na mineração
2
3

4

5

Op.cit.
A população indígena, especialmente no Chile, desapareceu quase completamente graças a
doenças epidêmicas e outras enfermidades causadas pelas duras condições de trabalho. Por
esta razão, havia uma população homogênea durante a época da colonização. Thomas E.
Skidmore ve Peter H. Smith, Modern Latin America, Oxford, Oxford University Press,
2005, p.109
Rene de la Pedraja, The Historical Context, Understanding Contemporary Latin America,
in: Richard S. Hillman, (ed.), Boulder, Lynne Reiner Publishers, 2005, p.57.
Skidmore e Smith, p.109.
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no século XIX. A produção de cobre, prata e nitrato contribuiu para o
desenvolvimento de comerciantes-produtores que não poderiam ser rivais
dos latifundiários. Os proprietários de terras mais poderosos começaram a
ocupar-se da mineração, mas isso não motivou discussões entre os cidadãos
e os núcleos rurais6. A descoberta de jazidas de nitrato ao norte do país
formou a dinâmica da classe de trabalhadores que vinha se organizando e
sindicalizando. Com a necessidade de investimento, a mineração assegurou a
chegada de capital estrangeiro no país. Especialmente a produção de cobre
estava em mãos de companhias européias e depois estadunidenses. Estas
companhias estadunidenses, que eram quase monopólios no setor da
mineração, não ofereciam benefício algum para o país. Com o tempo, tal
situação converteu-se em fonte de tensões sociais.
Até o século XX a sociedade chilena era composta por hispanoamericanos congêneres, tradicionais proprietários de terra, agricultores
dependentes da terra, um pequeno grupo de trabalhadores e a burguesia, que
trabalhava na mineração e na indústria e ao mesmo tempo tinha relações
com os proprietários de terras7. Como esperado, a instável vida política
acompanhava a ativa estrutura social, sem nenhum problema de
superpopulação. As tensões políticas provocaram a eclosão de uma guerra
civil em 1859. Acima do status da constituição e da igreja, e por trás da
separação entre liberais e conservadores, havia uma busca por preservar o
regime do despotismo8. Entre 1861 e 1891, época chamada de "República
Liberal", cresceram as responsabilidades do poder executivo em relação ao
legislativo, diminuindo o poder político da igreja e do presidente pelas
reformas9. A crise econômica levou à Guerra do Pacífico com o Peru (18791883). Esta guerra, por meio da qual foram obtidos territórios ricos em
minerais da Bolívia e do Peru com a pressão de investidores chilenos, causou
grande aumento na produção e exportação de nitrato no Chile.
Apesar destas crises, os últimos anos do século XIX deram
continuidade ao desenvolvimento econômico e à consolidação do sistema
político. Este período foi também um ponto importante na história do Chile
no âmbito da modernização. Ao final de 1880 o Chile viveu um período de
modernização, notadamente política e jurídica, semelhante à Comunidade de
União e Progresso no Império Otomano. Os reformistas liberais obtiveram
6
7

8

9

Ibid., p. 111-112.
Em 1895, apenas 3% da população chilena nasceu no exterior. Esta porcentagem é de 25%
na Argentina. Neste contexto, as migrações foram especialmente da Europa para o Chile.
Consultar: Skidmore e Smith, p.112.
Quando os liberais defendiam a idéia de igualdade religiosa, os conservadores queriam a
continuidade do estatuto privilegiado da Igreja.
Para a luta entre liberais e conservadores na América Latina em geral, consultar: William
H. McNeill, Dünya Tarihi, Ankara, İmge, 2007, p.543.
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muitas concessões em campos distintos, tais como direitos civis,
secularização, o declínio da influência da Igreja na vida cotidiana e a
ampliação do direito de voto. No entanto, a rápida transformação social, as
demandas extensas de diferentes classes e grupos sociais, a hegemonia dos
proprietários de terra e as pressões de monopólios estrangeiros trouxeram
instabilidade ao Chile. Com relação à política do país, que tinha caráter
autocrático dentro desta dinâmica, o presidente afastou-se do poder após
uma guerra civil em 1891. Foi o exército quem mais se aproveitou das lutas
entre Congresso e Presidência. Porém, graças à guerra civil o forte sistema
presidencial sofreu mudanças em favor do parlamentar10. Todas essas lutas
deixaram o país dividido. Em 1900, havia cinco partidos políticos no
parlamento.
Assim, no início do século XX o Chile era uma república dirigida por
um sistema presidencial mais limitado que no passado, e o poder político
estava sob controle da oligarquia dos tradicionais proprietários de terras, que
tinham geralmente interesses agrícolas. Os comerciantes, que ganhavam a
cada dia mais força nas cidades, aumentaram seu poder político com o grupo
de trabalhadores ainda não organizados. A classe média e o grupo de
trabalhadores se integraram ao sistema político sem problemas11. Neste
momento, Argentina e Chile haviam avançado mais que o Brasil na idéia de
participação política.
O Império Otomano no início do século XX
No início do século XX, quando o Império Otomano deu início às
relações oficiais com os países latino-americanos abrindo consulados, o
mundo se encontrava num período de pressão imperialista, de profundos
conflitos políticos e colapso econômico. Em outras palavras, a situação
política moderna e outros esforços de modernização permaneciam em
segundo plano, sob um regime antigo que tentava unir as terras e a
população. O Império Otomano não sofria com empenho de
desenvolvimento e de reforço12, senão com sua dispersão; tentava sobreviver
contra as mudanças que vinham ocorrendo no mundo. No entanto, nesta
época, os países latino-americanos que haviam passado pelo processo de
10
11

12

Skidmore e Smith, p.117.
O aumento de preços entre 1905 e 1907 levou o país às revoltas de trabalhadores e greves
de mineiros. Estas revoltas foram duramente sufocadas pelos proprietários de terras com o
apoio do exército. A partir de 1910, os trabalhadores obtiveram mais força e apareceram
sindicatos radicais. Mas nem o movimento trabalhista no Chile, nem a pressão
inflacionista criada pela Primeira Guerra Mundial expandida pelo mundo todo foram
ameaças ao sistema. As classes média e de trabalhadores participaram na política e a
burguesia optou por aproximar-se dos trabalhadores, vendo sua força na política.
Aqui o reforço refere-se a consolidações políticas, ao reforço do Estado.
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independência agiram de forma similar a outros países do mundo, tentando
consolidar uma sociedade e um Estado modernos, sem resistir às mudanças
históricas sob repressão externa e instabilidades políticas.
Cabe destacar, no entanto, que o ano de 1908 marcou uma virada no
período de modernização e restauração do Estado, que começou com Selim
III e suas importantes reformas, em seguimento às de Mahmud II, Tanzimat
e Kanun-i Esasi em 1876. A Monarquia Constitucional declarada em 1908
foi o primeiro passo para a mudança dos tempos no Império Otomano e a
razão que levou o país à marcha republicana de 192313. Após a
administração do país por 30 anos, Abdul Hamid II encerrou o mandato com
a pressão dos Estados liberais e da Sublime Porta. Em 1908 surgiu, pela
primeira vez, o poder político que poderia equilibrar o palácio14. A
Comunidade de União e Progresso, de caráter secreto, estabelecida por uma
burocracia em sua maioria composta de soldados (funcionários e oficiais),
depois de se tornaria um partido político destronando Abdul Hamid II, que
foi substituído por Mehmed Resat V. Pode-se dizer que o poder de Mehmed
Resat V se estendeu durante um período de 20 anos, entre 1909 e 1913 de
forma indireta, e um governo quase ditatorial entre 1913 e 191815. A
estrutura da Comunidade de União e Progresso é a sua conversão a partir de
uma oposição formada por intelectuais organizados principalmente no
exterior até a primeira organização política composta por um grande grupo
dentro do Império em torno de seu pensamento, adotada pelos oficiais do
exército e que estabeleceu suas bases nas cidades, porém foi igualmente
ativa nas províncias; nas palavras de Feroz Ahmed, "que não tinha uma
forma heterogênea própria de nenhuma classe social”16 . No entanto, o
período entre 1908 e 1914 é um momento de total mudança mas também da
dissolução do Império Otomano.
Durante estes anos, a perda de terras pelo Império Otomano foi o fator
mais importante que determinou o processo político. O período iniciado com
a declaração de independência da Bulgária e a anexação da Bósnia e
Herzegovina ao Império Austro-Húngaro continuou com as guerras com a
Itália em 1911 e com os países dos Bálcãs em 1912. A Comunidade de
União e Progresso tinha que controlar o poder político internamente e
também superar a repressão externa e as guerras. Foi mais eficaz contendo
13
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Sina Akşin, Önsöz, Türkiye Tarihi: 4. Cilt, Çağdaş Türkiye: 1908-1980, Mete Tunçay,
Cemil Koçak vd. İstanbul, Cem Yayınları, 1989, p.11
Sobre semelhanças e diferenças sociológicas ou ideológicas entre os Jovens Turcos, e os
precedentes Jovens Otomanos, consultar: Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki: 1908-1914,
İstanbul, Kaynak Yayınları, 1995, p. 33-35.
A associação secreta chamada "İttihad-ı Osmani" fundada em 1889 é a primeira. Ver: Mete
Tunçay, "Siyasal Tarih", Türkiye Tarihi, Çağdaş Turquia, p. 28.
Ahmed, p. 196.
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os grupos religiosos conservadores, enfadados pela política geralmente laica
da Comunidade com assaltos, assassinatos políticos, e com as rápidas
mudanças de governos. Esta época em que a Comunidade exercia controle e
o exército ingressou de forma mais eficaz na política pode-se considerar
como a pedra fundamental da tutela militar da Turquia17.
Ao mesmo tempo, surgiam também movimentos de independência
dos árabes e albaneses. A Comunidade de União e Progresso usou
completamente o poder político apenas após o Assalto da Sublime Porta.
Entre agosto de 1912 e maio de 1914, o parlamento não podia se reunir e
nesta época o país foi dirigido por Heyet-i Vükela, o órgão executivo
autorizado pelo sultão.
No contexto da política externa, a Comunidade de União e Progresso
não tinha nenhuma definição antes da declaração da Constituição. O seu
propósito era de aplicar o parlamentarismo, o sistema mais moderno de
grandes Estados, e prevenir que os futuros representantes abandonassem o
Estado18. Além disso, não se poderia tocar muito na política externa antes do
Assalto da Sublime Porta, e tais assuntos foram tratados com a mesma
equipe organizada na era da Abdul Hamid II. Geralmente havia a idéia de
aproximação com a Inglaterra, onde estavam as origens do sistema
parlamentar desejado, ao invés de aproximar-se da Alemanha, que apoiava
Abdul Hamid II19. Com os acontecimentos da época, porém, e ao não obter o
apoio necessário da Inglaterra, a política externa otomana baseada no eixo
inglês-russo na era da Abdul Hamid II foi encontrar bases no eixo em inglêsfranco-alemão. Antes da guerra, foi assinado um acordo com a Alemanha, e
após a guerra foram abolidas em parte as capitulações.
Apesar de ter sido antes uma sociedade secreta com ideais
panturquistas, ao assumir mais responsabilidades no poder administrativo do
Estado a Comunidade de União e Progresso venceu esta tendência
panturquista20. Porém, a revolta albanesa entre 1910 e 1912 aumentou de
forma irreversível o panturquismo. Havia uma política islamista moderada
para suprimir o nacionalismo árabe. O islamismo era visto como
oportunidade política, especialmente em relação à política exterior. Mas a
importância do panturquismo na Comunidade de União e Progresso apareceu
17
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com o consentimento da dissolução do império ao perceberem as elites que o
capitalismo e a colonização ganhavam poder21. Neste contexto, a
Comunidade de União e Progresso é uma resistência nacionalista contra a
superioridade do ocidente, e uma segurança para o país quanto à sua
inspeção econômica22.
A base mais importante para a ideologia da Comunidade de União e
Progresso era adaptar-se ao nível de civilização de sua época, e assim
estabelecer uma sociedade e um Estado modernos23. Sob condições de
guerra, houve tentativas de reformas desde 1913, ano em que a Comunidade
começou a ser ativa na vida política, com a industrialização, racionalização
da burocracia e a organização do governo, o estabelecimento de uma
administração pública ativa, modernização do direito e da vida social,
direitos das mulheres, modernização da educação e do exército. Isso não
significava, contudo, liberalização também no campo político. De junho de
1913 até o final da Primeira Guerra Mundial o Império Otomano era uma
autocracia constitucional liderada por um único partido político. A
Comunidade de União e Progresso preferiu uma modernização autocrática e
não deixou que nenhuma outra ideologia ou outra organização ingressasse na
política, e por isso teve limitado êxito em sua modernização24.
As Primeiras Comunicações e Correspondências Diplomáticas
entre Chile e o Império Otomano
Como mencionado anteriormente, o fator de migração é um
fundamento para o início das relações entre dois países distantes, que
precisavam de muito mais tempo para estabelecer relações internacionais
tendo-se em conta as condições de comunicação da época analisada. Desde o
final do século XIX, os cidadãos otomanos também foram para países da
América Latina, que recebia imigrantes por causa da necessidade de força de
trabalho25. Como resultado destas migrações, o desenvolvimento de relações
econômicas e sociais se deu graças a esforços de ambos os países,
conscientes de suas condições e possibilidades de desfrutá-las. O período do
final do século XIX e início do XX foi um tempo de transição para o
capitalismo industrial em que os países industrializados procuraram expandir
seus mercados e todos os países tinham interesse em ampliar seu comércio.
21
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Igualmente é possível apreender, por meio de correspondências entre
o Império Otomano e sua embaixada em Washington, que as primeiras
relações com o Chile começaram no princípio do século XX com o assunto
de venda de um navio de cruzeiro e alguns encouraçados do Chile para a
Rússia, via Império Otomano. De acordo com documentos, um agente em
São Petersburgo tentou realizar a venda através do Império Otomano, que
tinha boas relações com a Rússia, pois o Chile não poderia vender navios
diretamente26. Esta compra seguiu-se de mais uma tentativa de venda de um
canhão do Chile27.
Por meio de correspondências, pode-se verificar também que os dois
países tinham informações de acontecimentos políticos, um sobre o outro.
Uma carta enviada pelo Ministério das Relações Exteriores do Chile ao
Governo Otomano informava a nomeação de Emiliano Figueroa (Larraín)
como o representante mais aprovado após a morte do presidente, seguida da
morte do vice-presidente do Chile. Neste documento datado de 26 de
dezembro de 1910, indica-se a nomeação ao sultão otomano, através do Grão
Vizir Mustafá Paxá, com o pedido de resposta a esta carta28. Este documento
evidencia que as relações oficiais, nomeadamente a relação diplomática
entre os dois países já se havia iniciado há muito tempo, e esse é o primeiro
documento apresentando as relações diplomáticas entre estes países29. Por
ser um processo diplomático de rotina, a indicação de troca entre o Estado
chileno ao Império Otomano, com uma carta especial e sua referida resposta,
é importante para institucionalizar relações formais à semelhança dos
Estados europeus e para a continuidade dessas relações, o que é visto na
correspondência datada de 05 de março de 1911: os resultados da eleição
chilena são comunicados pela presidência do Chile ao Império Otomano, de
acordo com os documentos encontrados nos arquivos otomanos do gabinete
do Primeiro Ministro do Chile. Don Ramon Barosi Loko, presidente eleito
do Chile, comunicou a notícia com uma carta indicando o desejo de
fortalecimento das relações e amizade entre os dois países, e enaltecendo o
sultão30.
Neste período, como primeira etapa de implementação das relações
por intermédio de representantes diplomáticos permanentes, foi mencionada
a necessidade de firmar um acordo consular. Este foi, sem dúvida, um passo
importante em nome da institucionalização das relações, e a primeira
26
27
28
29

30

Temel, p. 81-82.
Para mais detalhes ver: o referido trabalho, p. 82-83.
BOA, İHR(1310 Sonrası İradeler Hariciye) Vol n° 9, 24.Z.1328. (Consultar: Anexo1)
Este documento é uma carta informativa, que será invalidada quando das primeiras
correspondências entre os dois países.
BOA, İHR(1310 Sonrası İradeler Hariciye) Vol n° 4, 4.Ra.1329. (Consultar: Anexos 2 e
3).
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tentativa veio do governo chileno. O encarregado de negócios da Embaixada
Otomana em Madrid enviou uma correspondência ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros em 04 de junho de 1912, indicando a nomeação do
senhor Felipe Farao como cônsul chileno na Síria e pedindo a sua aprovação.
Neste caso, o Governo Otomano enfatiza que tal aprovação pode ser feita
apenas após a assinatura de um acordo, como já firmado com a Argentina e o
Brasil31. Um assunto mencionado nas correspondências entre o governo
otomano e a Embaixada Otomana em Madrid é a ausência de artigos sobre
capitulações no acordo consular, que será preparado de acordo com normas
do direito internacional32. Este material mostra a sensibilidade do Império
Otomano com relação às capitulações, particularmente da Comunidade de
União e Progresso face à situação política e econômica da época.
O acordo consular com quatro artigos, elaborado após reuniões
realizadas entre Sezai Bey, embaixador do Império Otomano em Madrid, e
Emiliano Figueroa, embaixador da República do Chile em Madrid33. Este
acordo era idêntico ao firmado com a Argentina, com alteração apenas dos
nomes de países. Assim, é possível verificar que o Império Otomano tinha a
mesma abordagem com relação a todos os países deste continente.
O texto do acordo torna-se um protocolo oficial, elaborado em turco e
em francês e assinado pelos representantes oficiais de ambas as partes.
Na introdução do acordo, as partes indicam seu desejo de que este
acordo sirva para o desenvolvimento das relações, especialmente
econômicas, entre os dois países34. De acordo com o primeiro artigo, o
Governo Otomano e a República do Chile concedem mutuamente o direito
de nomear cônsules gerais, cônsules e representantes consulares em todos os
centros comerciais e em todos os portos de ambos os países, da mesma
forma que aceitam seus funcionários. No segundo artigo afirma-se que todos
os representantes designados terão o mesmo nível segundo a base da
reciprocidade e executarão seu posto conforme o direito internacional. No
mesmo artigo indica-se definitivamente que os representantes chilenos não
desfrutarão de privilégios e capitulações que beneficiam ainda funcionários
consulares de alguns países no território otomano. Este assunto, como
mencionado antes, foi enfatizado nas primeiras correspondências sobre a
elaboração de um acordo consular, e o acordo foi preparado abertamente. De
acordo com o terceiro artigo, o acordo consular, a partir do dia da assinatura
31

32

33
34

BOA,HR.HMŞ.İŞO (Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası), dossiê 78,
documento n° 12. Consultar: Anexo 4.
BOA,HR.SYS (Hariciye Nezareti, Siyasi Kısım), dossiê 77, documento n° 30. Consultar:
Anexo5.
BOA,HR.SYS, dossiê 78, documento n° 12.
BOA,HR.SYS, dossiê 78, documento n° 12. Acordo Consular (Consultar: Anexo 6).
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das confirmações unilaterais, estaria em vigor por 10 anos. O contrato
permaneceria vigente até que uma das partes declarasse a invalidação do
acordo ou até que o mesmo expirasse. O último artigo menciona que o mais
rapidamente possível os dois governos confirmariam o acordo cada um de
sua parte, e cartas de aprovação seriam entregues a cada parte pelo Senhor
Emiliano Figueroa (Larraín) e Sezai Bey em Madrid.
Após a assinatura do acordo pelos representantes, foram novamente
autorizadas a entrega e aprovação do acordo pelos dois países35. Após o
processo oficial, o governo do Chile solicitou a aprovação da nomeação do
senhor Filib Fara como cônsul na Síria, baseado em Beirute. Esta informação
consta na carta datada 14 de abril de 1914, escrita pelo encarregado de
negócios da Embaixada Otomana em Madrid a Asım Bey, Ministro dos
Negócios Estrangeiros36.
Como resultado, deu-se institucionalmente início às relações oficiais
entre os dois Estados com a nomeação do primeiro Consulado Chileno no
Império Otomano após a assinatura do acordo consular entre a República do
Chile e o Império Otomano, em 10 de março de 1913.
Outro documento encontrado nos arquivos otomanos do gabinete do
Primeiro Ministro mostra que a evolução política na América Latina era
acompanhada há muito tempo pelo Império Otomano. Um relatório datado
de 14 de julho de 1891 encontrado nestes arquivos aprecia detalhadamente a
guerra civil no Chile37. De acordo com este relatório, o Chile é um dos países
recentemente estabelecidos mais estáveis na América Latina. O documento
indica que o Chile é um país mais equilibrado e mantém seu prestígio
econômico em comparação com a Argentina e o Brasil. Triunfos militares
chilenos contra o Peru e Bolívia são mencionados, mas também se enfatiza
que o Chile entrara igualmente no período de instabilidade política geral na
América Latina com a guerra civil. Há a indicação de que o maior problema
do Chile era o advento de um governo militar e o comportamento arbitrário
dos ditadores38. Este relatório, que reporta muito detalhadamente o estado
político no Chile, mostra o nível de interesse na América Latina.
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BOA.,MV.(Meclis-i Vükela Mazbataları), dossiê 229, documento n° 42 (Consultar: Anexo
7) e BOA., İ.MMS(1310 Sonrası İrade-i Mahsus) 1.Ra.1331(Consultar: Anexo 8)
BOA.HR.SYS (Hariciye Nezareti Siyasi Kısım), dossiê 77, documento n° 30. (Consultar:
Anexo 9).
BOA.Y.PRK.TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği), dossiê 21, documento
n° 37. (Consultar: Anexo 10)
BOA.Y.PRK.TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği), dossiê 21, documento
n° 37. (Consultar: Anexo 10)
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Anexo 1a
Bâb-ı ‘Âlî
Dâ’ire-i Sadâret
Meclîs-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi
3797
‘Atûfetlü Efendim Hazretleri
Cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhîye Şili Re’îs-i Cumhûru
ile re’îs-i sânîsinin vefât etdiklerine ve kendisi vükelânın en kıdemlisi
bulunmak hasebiyle yeni re’îs intihâbına kadar riyâset-i Sânîyeyi der‘uhde
eylediğine dâ’ir cumhûriyet-i mezkûre re’îs-i sânîsi Emiliano Figueroa
cenâbları tarafından yazılub Şili Hâriciye Nezâreti’nden gönderilen nâmenin
aslı ile sûret-i tercemesi Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’nin bu bâbdaki tezkiresi
ile beraber evvelce bâ tezkire-i husûsiyye ‘arz ü takdîm kılınmış idi. İşbu
nâmeye cevâben ve emsâline tevfîkan tanzîm olunan nâme-i hümâyun leffen
sû-yi vâlâlarına irsâl kılınmağla sebk ve ibâresi muvâfık-ı irâde-i seniyye-i
cenâb-ı pâdişâhî olduğu ve icâb-ı ‘âlîsi icrâ buyurulduğu halde i‘âdesi
menût-ı himem-i ‘aliyyeleridir efendim.
Fî 23 Zi’l-hicce sene (1)328, fî 12 Kânûn-ı Evvel sene (1)326 (25
Aralık 1910)
Sadrazam Mustafa?
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmîye-i sadâret-penâhîleri
melfûf nâme-i hümâyûn ile beraber manzûr-ı ‘âlî olarak mezkûr nâme-i
hümâyûnun icâb-ı ‘âlîsi icrâ buyurulmağla leffen i‘âde ve takdîm
kılınmışdır. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 24 Zi’l-hicce sene (1)328, fî 13 Kânûn-ı Evvel sene (1)326 (26
Aralık 1910)
Rikâbet-i hazret-i şehriyâri
Cemal Ziya

281

Anexo 1b
A Sublime Porta (Bâb-ı Âlî)
Despacho do Gran-Visirato (Dâ' ire-i Sadâret)
Conselho de Ministros e Escritório de Petições (Ma'rûzat Kalemi)
3797
Meu Mui Excelentíssimo e Misericordioso Senhor:
Foram apresentados ao Grande Sultão Otomano o original e cópia da
carta escrita pelo Co-Presidente chileno Emiliano Figueroa (Larraín), e
enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre o falecimento do
Presidente e do Vice-Presidente chilenos, e como era o superior dos
Ministros, Figueroa tomou posse da co-presidência até que o presidente seja
eleito, nota do Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre este
assunto e antes com uma nota especial. Em resposta a esta carta, além de ter
enviado à sua grande presença a carta do Sultão, preparada de acordo com
seus pares, quando seu conteúdo e estilo de expressão são apropriados ao
mandato e à vontade do Excelentíssimo Sultão e quando seu requisito é
cumprido, seu retorno depende de suas grandes decisões, Senhor meu.
12 de dezembro de 1326 (25 de dezembro de 1910)
Grão-Vizir Mustafa.
É a apresentação de seu súdito desprezível.
Além de oferecer a carta do Sultão às suas vistas e esta grande nota do
Grão-Vizirato que tenho a honra de haver recebido em anexo, ao cumprir o
requisito desta carta do Sultão, devolvendo se apresentou ao Grão-Vizirato.
Neste assunto o mandato e o edito pertencem a Sua Excelência, meu Senhor
dos mandatos.
13 de dezembro de 1326 (26 de dezembro de 1910)
Primeiro-Secretário do Excelentíssimo Sultão
Cemal Ziya
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Anexo 2
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Anexo 2a
Bâb-ı ‘Âlî
Nezâret-i Hâriciye
Umûr-ı Siyasiyye Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi
Terceme Şubesi
Cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhîye asaletlü Şili cumhûru
re’îsi hazretleri tarafından irsâl olunan 27 Kânûn-ı evvel sene 1910 (27
Aralık 1910) tarîhli nâmenin sûret-i tercemesidir.
Ba‘de’l-elkâb
Vatandaşlarımın ârâsı neticesi olarak Cumhûriyet ri‘âsetine intihâb
olunduğumdan umûr ve vezâ’if-i mevkûleyi bu günden i‘tibâren der‘uhte
eylediğimi taraf-ı eşref-i hazret-i şehrîyârîlerine ‘arz eylemeği bir vazîfe-i
nazîfe ‘addederim. Bu husûsu zât-ı hümâyun-ı mülûkânelerine iş‘âr ile
beraber vezâ’if-i me’mûremin temşîti esnasında hükûmeteyn beyninde
teyemmünen cârî olan revâbıt-ı hakikiye-i dostâneyi tahtîm ve teşyîde sarf-ı
ma hâsal vus‘ ü iktidâr edeceğimi beyân eder ve hükûmet-i seniyyelerinin
terakki ve te‘âlisiyle izdiyâd-ı ‘ömr ü ikbâl ve tevâfüd-i şükûh ü iclâl-i
tâcdârîleri hakkındaki temenniyât-ı senâverânâmi ref‘-i bârgâh-ı cenâb-ı
Rabb-i müte‘âl eylerim.
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Anexo 2b
A Sublime Porta (Bâb-ı Âlî)
Ministério de Negócios Estrangeiros
Direção Geral de Assuntos Políticos
Divisão de Tradução
Cópia da carta datada de 27 de dezembro de 1910, enviada pelo
Excelentíssimo Nobre Presidente da República do Chile ao Excelentíssimo
Sultão Otomano.
Após o título otomano necessário
Desde que fui eleito Presidente da República como resultado dos
votos de meus cidadãos, vejo como uma responsabilidade muito boa
expressar ao Excelentíssimo e Honorável Sultão Otomano que tomo posse
de meus cargos a partir de hoje. Junto a informar ao Excelentíssimo Sultão
este assunto, declaro ao Grande Conselho do Grande Deus que no momento
de desempenhar meus cargos trabalharei com todas as minhas forças para
coroar e estender as relações reais de amizade que prevalecem de forma
auspiciosa entre os dois Governos. Apresento ao Grande Conselho do
Grande Deus meus mais íntimos desejos de vida longa e de aumento em sua
prosperidade ao Excelentíssimo Sultão com o desenvolvimento e exaltação
do Governo Otomano.
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Anexo 3a
Bâb-ı ‘Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‛rûzât Kalemi
45 – 4

‛Atûfetlü efendim Hazretleri
Taraf-ı eşref hazret-i padişâhî Şili Cumhuriyeti riyâsetine intihâb
olunduğunu müş‛ir Don Ramon Baros Luko Hazretleri cânibinden irsâl
olunan nâmenin sûret-i tercemesiyle beraber gönderildiğini hâvî Hâriciye
Nezâret-i Celîlesinin tezkeresi ve melfûfları emsâline tevfîken yazdırılan
cevâbnâme-i hümâyûn ile savb-ı atûfîlerine irsâl olunmağla sebk ve ibâresi
muvâfık-ı emr u fermân-ı hümâyûn cenâb-ı padişâhî olarak icâb-ı âlîsi icrâ
buyurulduğu halde i‛âdesi mütevakkıf-ı himem-i ‛aliyyeleridir efendim
Fî 3 Rebiül-Evvel 1329 ve fî 19 Şubat 1329
Sadrazam
Mustafa
Ma‛rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Resîde-i dest-i ta‛zîm olan işbu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri
melfûf nâme-i hümâyûn ile beraber manzûr-ı âlî buyurularak zikrolunan
nâme-i hümâyûnun icâb-ı âlîsi icrâ buyurulmuş olmağla emr u fermân
hazret-i veliyyü`l-emrindir.
Fî 4 Rebiül-Evvel 1329 ve fî 20 Şubat 1326
Kâtib Hazret-i Şehriyârî

287

Anexo 3b
A Sublime Porta (Bab-ı Âli) (O Estado Otomano)
Escritório do Grão-Vizirato
Conselho de Ministros e Escritório de Apresentação
45- 4
Mui Excelentíssimo e Misericordioso Senhor Meu:
A carta e os anexos do Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
que consiste na cópia traduzida da carta enviada por Sua Excelência Don
Ramón Baros Luco informando que foi eleito Presidente do Chile pelo mais
Ilustre Excelentíssimo Sultão, com a resposta escrita pelo Estado ajustada a
seus pares, seu conteúdo e estilo de expressão adequados ao mandato e à
vontade do Excelentíssimo Sultão, foram enviadas por nossa parte e,
cumprindo seu requisito, seu retorno depende de sua grande bondade,
Senhor meu.
04 de março de 1911,
Grão-Vizir
Mustafa
Seu desprezível súdito lhe apresenta:
Ao apresentar a grande carta de nosso Grão-Vizir, que tenho a honra
de haver recebido, com a carta do Estado em anexo à sua grande vista,
cumprindo o requisito desta carta do Estado, o mandato pertence ao meu
Senhor das ordens.
05 de março de 1911,
Secretaria do Excelentíssimo Sultão
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Anexo 4a
Bâb-ı ‘Âlî Hukûk Müşâvirliği
(Şili Cumhûriyeti tarafından Suriye’de konsolos ta‘yîni)
Numero: 30012
Tarîh: 17 Haziran sene (1)328, 30 Haziran sene (1)912 (30 Haziran 1912)
Nev‘-i Müsvedde: Tezkire
Mu‘âvin:
Müdür:
Müşavir: Ahmed Reşîd
Müşavir:?
Hülâsa: Şili Hükûmeti’nin Suriye’ye konsolos ta‘yîn itdiğine dâ’ir
Madrid Sefâret-i Seniyyesi tahrîrâtı. Fî 4 Haziran sene 1912.
Numero: 8015
Şili Cumhûriyeti tarafından Mösyö Filib/Felipe Farao’nun Suriye’ye
konsolos ta‘yîn idildiğine ve tasdîk-i me’mûriyeti zımnında evrâk-ı
lâzimenin gönderildiğine dâ’ir Madrid Sefâret-i Seniyye maslahatgüzârlığından vârid olub havâle buyurulan fî 4 Haziran sene 1912 tarîh ve
8015 numerolu melfûf tahrîrât ve merbûtâtı mütâla‘a kılındı.
Konsolos ta‘yîninden mukaddem Şili Hükûmeti’yle bir konsolosluk
mukāvelesi ‘akdedilmek lâzım geleceğine dâ’ir cevâben sefâret-i müşârün
ileyhâya tastîri iktizâ iden tahrîrât-ı ‘aliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin
müsveddesi leffen takdîm kılınmağla icrâ-yı icâbı husûsunun Umûr-ı
Siyâsiye Müdiriyet-i ‘Umûmiyesi’ne havâlesi ma‘rûzdur.

290

Anexo 4b
Assessoria Jurídica da Sublime Porta
(Nomeação do cônsul na Síria pela República do Chile):
N.º 30012
Data: 17 de junho de (1)328, 30 de junho de (1)912
Tipo de projeto: Nota
Assistente:
Diretor:
Conselheiro: Ahmed Reşîd
Consultor:
Resumo: Nota da Grande Embaixada em Madrid, informando que o
Governo chileno designou um cônsul para a Síria em 04 de junho de 1912.
N.º 8015
Têm sido examinados a nota e seus anexos, adjuntos, com a data de 04
de junho de 1912 e sob o n.º 8015 da Encarregatura de Negócios da Grande
Embaixada em Madrid acerca dos documentos necessários para a nomeação
do Senhor Felipe Farao como cônsul da República do Chile na Síria pela e
para a confirmação do mesmo cargo.
Antes da nomeação de um cônsul, foi apresentado em anexo o projeto
da nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros que deve ser escrito para a
Embaixada do Chile em resposta à necessidade de realizar um Protocolo de
Consulado com o Governo do Chile.
Solicita-se que a Direção Geral de Assuntos Políticos efetue o
necessário.
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Anexo 5a
Bâb-ı ‘Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
Aded
1621
Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne
Devletlü Efendim Hazretleri
Hükümet-i Osmaniye ile Şili Hükümeti beyninde kapitülasyon
usûlünden ârî ve hukûk-ı ‘umûmîye-i düvel-i kavâ’id ve esâsına müstenid
olarak kararlaşdırılan konsolosluk itilâfnamesinin imzâ ve te‘âtisi zımnında
Madrid Sefâret-i Seniyyesi’ne îcâb iden ruhsâtın i‛tâsı husûsu makam-ı
vâlâlarına 29 Teşrîn-i evvel 1328 tarihli tezkiresi üzerine meclis-i vükelâ
kararıyla tanzîm olunan irâde-i seniyye lâyihasını imzâ-yı hümâyûn-ı cenâb-ı
padişâhî ile tasdik buyurularak sûret-i musaddakası leffen savb-ı vâlâlarına
tesyâr kılınmağla infâzına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî
terkîm kılındı efendim.
Fî 4 Rebiü’l-Evvel 1331 fî 29 Kanûn-ı Sânî sene 1328
Sadrazam namına
Müsteşar
Adil
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Anexo 5b
A Sublime Porta (O Estado Otomano)
Escritório do Grão-Vizirato
Departamento de Redação
N°
1621
Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
Meu Excelentíssimo e Próspero Senhor:
Com a emissão aos Grandes Escritórios da nota que consiste na
entrega à Grande Embaixada em Madrid da autorização necessária para
trocar reciprocamente o tratado de consulados, decisão dependente do
Direito Internacional, além do procedimento de capitulações entre o
Governo Otomano e o Governo do Chile, a nota datada de 29 de outubro de
1328 foi preparada com a resolução da Assembleia Nacional (Meclis-i
Vükelâ). O projeto preparado com a ordem do Excelentíssimo Sultão foi
confirmado com a sua própria assinatura. Com a emissão do original ao alto
nível, a nota deste assunto foi redigida, meu Senhor.
04 do terceiro mês do calendário lunar de 1331 e 29 de janeiro de 1328
(1º. de fevereiro de 1913)
Em nome do Grão-Vizir
Subsecretário
Adil
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Anexo 6
BOA,HR.HMŞ.İŞO, Dossiê:78, Documento No:12
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Anexo 6a
Bâb-ı ‘Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Daire-i Müdüriyet-i Umûmiyesi
Umûr-ı Şehbenderî ve Hukuk-ı Muhtelite Müdüriyeti
Aded
Hükümet-i Seniyye ile Şili Hükümeti beyninde akdedilmiş olan
konsolosluk mukavelenâmesi sûretidir.
Biz ki bi-lütfu’l-mevlâ Türkistan ve şâmil olduğu memâlik ve
buldânın padişahı es-sultan ibnü’s-sultan es-sultan Muhammed Han ibnü’ssultan el-gazî Abdülmecid Han ibnü’s-sultan el-gazi Mahmud Han’ız işbu
tasdiknâme-i hümâyûnumuzla beyân ve i‛lân ederiz ki Devlet-i ‛Aliyyemizle
Şili Cumhuriyesi tarafeyn memâlikinde konsolosluklar te’sîs ve ihdâsı
sûretiyle beynlerindeki münâsebât-ı ticâriyeyi tezyîd arzusunda bulundukları
cihetle bunun için taraf-ı eşref-i pâdişâhânemden haşmetlü İspanya Kralı
hazretleri nezdinde sefîr bulunan ve ikinci mecîdi nişan-ı zîşânını hâiz ve
hâmil olan mütemeyyizân-ı ricâl-i Devlet-i ‛Aliyyemden iftiharü`l-ekâbir
ve`l-ekârim câmiu`l-mefâhir ve`l-mekârim Sezai Bey zîde alûhu ve Şili
Hükümet-i Cumhuriyesi tarafından kezâlik müşârûn-ileyh kral hazretlerinin
nezdinde sefîr bulunan Mösyö Emiliano Figueroa murahhas ta‛yîn kılınmış
olmakla murahhasât-ı müşârûn-ileyhimâ beynlerinde bi’l-müzâkere
kararlaştırılan mevâd Türkçe ve Fransızca olarak ber-vech-i âtî aynıyla zikr
ve beyan olunur.
Birinci Madde: Hükümet-i Osmaniye ile Şili Cumhuriyeti kendi
memleketlerinde diğer bir hükümetin memûrîn-i mümâselesinin kabul
olunduğu bi`l-cümle aksâmı ile mülhekât ve tevâbi‛îndeki limanlarla
merâkiz-i ticâriyenin kâffesine ceneral konsoloslar konsoloslar ve konsolos
vekilleri ta‛yîn etmek hakkını yekdiğerlerine mütekâbilen bahş ve i‛ta
ederler.
İkinci madde: Osmanlı baş şehbenderleriyle memâlik-i Osmaniye’de
hukûk-ı umûmiye-i düvel usûl ve kavâidine ve muâmele-i mütekâbile-i
tâmme esasına tevfîken ifâ-yı vazîfe ideceklerdir şurası katiyen mukarrerdir
ki Şili Cumhuriyeti’nin memâlik-i Osmaniye’de bulunacak general
konsolosları ile konsoloslar ve konsolos vekilleri uhûd-ı atîka dolayısıyla
bazı devletler konsolos me’mûrlarının memâlik-i Osmaniye’de el-yevm
müstefîd oldukları usûl-i istisnâ‛iyyeden hiçbir halde ve hiçbir bahâne ile
istifâde edemeyeceklerdir.
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Üçüncü madde: İşbu konsolosluk protokolü tasdiknâmelerinin yevm-i
te‛âtîsinden itibaren on sene müddetle mer‛î ve ma‛mûlûn-bih olacak ve bu
müddet hitâmında tarafeyn-i âkideynden biri bu protokolün mefsûhiyetini
i‛lân edinceye kadar mer`iyyu`l-icrâ olacakdır mefsûhiyeti i‛lân idildiği
takdîrde protokol bir sene müddet daha mer‛iyyü`l-icra olacakdır
Dördüncü madde: İşbu protokol hükümeteyn-i müşârûn-ileyhimâ
cânibinden sürat-i mümkine ile tasdîk olunacak ve tasdiknâmeler Madrid’de
Mösyö Emiliano Figueroa Larraín ile Sezai Bey Efendi beyninde teâtî
kılınacaktır.
Tasdîken li’l-makâl tarafeyn murahhısları işbu protokolü imza ve
kendi mühürleriyle tahtîm eylemişlerdir.
İşbu protokol iki nüsha-i asliye olarak 10 Mart 1913 tarihinde Madrid’de
tanzîm olunmuşdur.
Hatime
Mevâd-ı muharrare taraf-ı eşref-i şahâneme ‛arz ile kabul ve tasdîk
kılınmış olduğunu mübeyyen işbu tasdiknâme-i hümâyûnum ısdâr ve Şili
Hükümet-i Cumhuriyesi cânibine i‛ta kılındı.
Fî 1 Rebiül-Ahir sene 1331

297

Anexo 6b
(O Estado Otomano) A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direção de Assuntos Gerais
Direção de Assuntos Consulares e Direito Comum
N°
Cópia do protocolo consular firmado entre o Governo Otomano e o
Governo do Chile.
Nós somos o Sultão do Turquestão, que é a graça de Deus, dos países
que estão situados dentro de suas fronteiras e das cidades, Ibnu’s-Sultão
(filho do Sultão), es-Sultão (o Sultão), es-Sultão (o Sultão) Mohammed
Khan, Ibnu’s-Sultão (filho do Sultão), o veterano Albdulmejid Khan, Ibnu’sSultão (filho do Sultão), o veterano Mahmut Khan. Com este certificado,
declaramos e proclamamos. O Estado Otomano e a República do Chile
desejam desenvolver as relações comerciais através do estabelecimento de
consulados em seus países. Para este cargo foram nomeados como
representantes, por meu sultão, o mais ilustre dos homens, o distinto
estadista, grande homem, Senhor Sezai, que possui a grande condecoração
de Mecidi de segunda classe e que é embaixador ante seu Excelentíssimo
Majestoso Rei da Espanha, pelo Governo chileno, o Senhor Emiliano
Figueroa (Larraín), embaixador ante o majestoso rei. Os artigos definidos
sem discutissão por esses representantes são declarados abaixo, em turco e
francês.
Primeiro artigo: o Governo Otomano e a República do Chile podem
conceder o direito de nomear cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules em
todas as partes, em seu país, onde serão aceitos os funcionários e os
representantes do outro governo, nos portos de sua região dependente e em
todos os centros comerciais.
Segundo artigo: El Estado Otomano desempenhará sua função por seu
cônsul-geral com base na realização recíproca das normas do Direito
Internacional e no Estado Otomano. É certo que os cônsules gerais, cônsules
e vice-cônsules da República do Chile no Estado Otomano não poderão ser
beneficiados, de nenhuma forma e sem desculpa alguma, pelas exceções de
que os funcionários consulares em alguns países hoje se beneficiam no
Estado Otomano por sua convivência.
Terceiro artigo: O presente protocolo consular, a partir da assinatura
mútua de seus textos, estará em vigor há dez anos. Até o final deste período,
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até que se manifeste revogação por uma das partes do protocolo,
permanecerá em vigor.
Quarto artigo: o presente protocolo será firmado por ambos os
governos logo que possível, e as assinaturas serão mútuas em Madrid, entre
o Senhor Emiliano Figueroa (Larraín) e o Senhor Sezai.
Os representantes das partes, assinando este protocolo, firmam-no
com seus próprios selos.
Feito em Madrid, no dia 10 do mês de março do ano de 1913, em dois
exemplares originais.
Resultado
Os artigos escritos foram a mim apresentados e confirmados.
Declarando-o, o presente protocolo foi entregue à parte do Governo da
República do Chile.
1º. do quarto mês do calendário lunar de 1331 (10 de março de 1913)
Em fé do qual, os abaixo assinados firmam o presente Acordo.
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Anexo 7
BOA.,MV(Meclis-i Vükela Mazbataları), Dossiê:229, Documento No:42
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Anexo 7a
Mazbata
Hâriciye Nezâreti makâmının melfûfuyla meyâne-i acizânemizde
mütala‛â olunan tezkeresinde der-meyân olacağı vecihle hükümet-i
Osmaniye ile Şili Hükümeti beyninde bir konsolosluk itilâfnâmesi vücûda
getirilmek üzere hükümet-i müşârûn-ileyhânın Madrid Sefîri’yle müzâkere
idilmesi zımnında Madrid Sefâret-i Seniyyesi’ne 7 Temmuz 1913 tarihinde
i‛ta kılınan ta‛limâta tevfîkan sefâret-i seniyyece Arjantin Hükümeti’yle
mün‛akid konsolosluk protokolüne mümâsil ve kapitülasyon usûlünden ârî
olarak hukûk-ı ‛umûmîyye-i düvel-i kavâ’id ve esâsına müstenîden
kararlaşdırılan lâyihâ-i itilâfnâmenin imzâ ve teâtisi zımnında hükümet-i
matbûa‛sınca Şili Sefîri’ne selâhiyet verildiği beyânla bu bâbda Madrid
Sefâret-i Seniyyesi’nin taleb-i me’zûniyyet idildiği anlaşılmış ve ‛ahîren
Arjantin Hükümeti’yle ‛akdolunmuş olan protokole mutâbık bulunan
sâbıku`z-zikr lâyihâ-i itilâfnâme münderecâtı münâsib görünmüş
olduğundan sefâret-i seniyyeye icâb iden ruhsatın i‛tası bi`t-tezekkür kaleme
alınan irâde-i seniyye lâyihâsı mezkûr tezkire ve melfûfu ile arz u takdîm
olunmağla kıt‛a-i ahvâlin
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Anexo 7b
Resolução
Conforme será declarado na nota preparada em ocasião de nossa
entrevista, com os anexos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no
contexto da entrevista do Governo do Chile e do embaixador em Madrid
para preparar um acordo consular entre o Governo Otomano e o Governo
chileno, têm sido cumpridas as instruções dadas à Grande Embaixada em
Madrid em 07 de julho de 1913. De acordo com este documento, pela
embaixada tratou-se de realizar um projeto com base nas regras do Direito
Internacional, além do protocolo consular firmado com o Governo argentino
e além das capitulações. A assinatura mútua do presente projeto e seu
intercâmbio são considerados. Entende-se que com a afirmação autorizada
ao representante do Chile pelo Governo de que depende, permissão foi
requisitada da Grande Embaixada em Madrid. Finalmente, o conteúdo do
projeto consular do Chile, foi adequado com o protocolo assinado com o
Governo argentino.
Baseada nisso, a entrega da concessão necessária à Grande Embaixada
foi apresentada com esta nota e seus anexos da ordem e do projeto redigidos
como resultado de apreciação.
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Anexo 8
BOA., İ.MMS(1310 sonrası İrade-i Mahsus)1.Ra.1331
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Anexo 8a
İrâde-i Seniyye
Numarası

Tarihi
1 Receb 1332

2704
İrade-i Seniyye’nin hülâsası: Hükümet-i Osmaniye ile Şili Hükümet-i
beyninde konsolosluk itilafnâmesi imzâ ve teâtîsine dair.
Aded-i
melfûfât

Melfûfât
numarası

Evrâk-ı melfûfenin envâ‛ı

1

2704

Meclis-i mahsûsa vükelâsının mazbatası

1

24553

Hâriciye Nezâretinin tezkiresi

1/3

.

Matbu‛ konsolosluk mukâvelenâmesi
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Anexo 8b
Ordem

Data

N°

1º do sétimo mês do calendário lunar de 1332 (26 de maio
de 1914)

2704

Resumo da grande ordem: a assinatura do acordo entre o Governo
Otomano e o Governo do Chile e o recíproco intercâmbio consular.
Quantidade
de Anexos

N° de Anexos Conteúdo das páginas de anexos

1

2704

Parlamento Especial
Ata dos ministros

1

24553

Nota do Ministério de Relações Exteriores
(ou Negócios Estrangeiros)

1/3

.

Acordo Consular impresso
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Anexo 9
BOA, HR.SYS, Dossiê:77, Documento No:30
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Anexo 9a
Madrid Sefâret-i Seniyyesi
Aded
15 – 8
Hâriciye Nâzırı Devletlü Asım Beyefendi Hazretleri’ne
9 Haziran 1912 / 1350
Şili Hükümeti’nin Suriye Konsolosluğu’na ta‛yîn olunan Mösyö
Filib/Felipe Farao’nun Bâb-ı ‛Âlî’ce tasdîk-i me’mûriyeti talebini hâvî.
Melfûf 2. Umûr-ı Siyâsiyye.
Nâzır Beyefendi Hazretleri
Şili Cumhuriyeti’nin Madrid Sefâreti’nden Sefâret-i Seniyye’ye irsâl
ve sûreti tercümesiyle beraber melfûfen takdîm kılınan bir kıt‛a notasında
hükümet-i müşârûn-ileyhâ tarafından umûm-ı Suriye’ye şâmil ve merkezi
Beyrut olmak üzere ihdâs edilmiş olan konsolosluğun Mösyö Filib/Felipe
Farao’nun ta‛yîn olunarak mûmâileyhin Bâb-ı ‛Âlî’ce tasdik-i me’mûriyeti
taleb idilmiş ve bu ta‛yîne mütedâir evrâk dahi ma‛ân takdîm-i huzûr-ı ‛âlî-i
cenâb-ı nezâret-penâhîleri kılınmış olunmağla olbâbda emr u fermân hazret-i
men lehu`l-emrindir.
18 Cemâziel-Ahir 1330 ve 4 Eylül 1912
Maslahât-güzâr
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Anexo 9b
Grande Embaixada em Madrid
N°
15-8
Ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Excelentíssimo e Próspero
Senhor Asım
09 de junho de 1912 / 1350
02 anexos que consistem na afirmação do cargo do Senhor Felipe
Farao, nomeado pelo Governo Otomano para o Consulado do Governo
Chileno na Síria (ordens políticas).
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Em algumas notas apresentadas com sua tradução, que foram enviadas
à Embaixada Otomana pela Embaixada da República do Chile em Madrid,
solicita-se que pelo Governo chileno o Senhor Felipe Farao seja designado
para o consulado, cujo centro será Beirute e dominará em aspectos gerais a
Síria, e que se confirme seu cargo pelo Governo Otomano. Apresenta-se à
presença do Grande Ministério o documento desta nomeação. A este
respeito, o edital e ordem pertencem ao meu Excelentíssimo Senhor que
possui o direito de todas as ordens.
18 do sexto mês do calendário lunar de 1330 (04 de junho de 1912) e
04 de setembro de 1912.
Encarregado de Negócios a.i.
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Anexo 10
BOA., Y.PRK. TKM.(Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği),
Dossiê:21, Documento No:37
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Anexo 10a
İcmâl-i Vukûat Aded 4 ( Fî 2 Temmuz 1307 )
Geçen haftanın en ziyâde câlib-i nazar-ı dik kat olan ahvâli yine
cenûbî Amerika’daki Şili Cumhuriyetini iki taraf-ı muhâlife taksim eden
muhârebe-i dâhiliyeye inhisâr eyleyen ve bir müddetten beridir Şili ahvâl-i
âlem-i medeniyetin en başlı vaka‛sı hükmüne geçmiştir cenûbî Amerika’daki
devletlerden en ziyâde intizâm ve istikbâlince sebât ve metânet gösterenleri
Şili ve Brezilya ve Arjantin Cumhuriyetleri idi Brezilya’da imparatorluğun
ne hale gireceği mechûl bir cumhuriyete tahavvülü ve Arjantin’de müşkilât-ı
mâliyenin devleti hemen iflâs derecelerine getirmesi bu iki devletden
emniyet ve itimâdın zevâlini mûceb olmuştu Şili ise dâima şûriş ve ihtilâlden
musavven olarak yaşamak i‛tibâr-ı mâliyesini sû-i isti’mâl eylememiş ve
hele on sene ikdam kendisinden pek çok büyük ve kuvvetli olan Peru ve
Bolivya Devletleri’ni fena hâlde mâğlûb ederek Arika ve Tarapaka vilâyât-ı
cesîmesini ve Gavandel’i hâvî adaları ve Peru donanmasını zabt eylemiş
olmağla cidden hareket-i inzâr-ı dikkati bu terakkî isti‛dâdı izhâr eden
hükûmet-i ma‛tûf olmağın nazar değmiş gibi o da cenûbî Amerika
cemâhirine mahsûs kâide-i felâketten kurtulamayub reîs-i cumhûr Ceneral
Balmaçeda’nın hırs-ı tağlîb-i ile mûmâileyh ve kongre arasındaki (2)
muhârebe üç dört aydır devam edib durmaktadır
Akdemce de arz-ı atebe-i ulyâ kılındığı vechle bu muhârebe-i
dâhiliyede kongre tarafından galebesi melhûz olub Şili’de askerî
hükûmetlerinin başlamaması ve bu suretle memleketin şimdiye kadar olduğu
gibi huzur ve âsâyiş üzere terakkîde devâm eylemesi içün Şili hayrhevâhânîde bunu arzu eylemekdedir Balmaçeda’nın nüfûz ve kudreti günden
güne eksilmekte olub bu kere hey’et-i vükelâyı hod be hod tebdîl iderek
ahâlice meçhûl veya hod sû-i şöhret ile ma‛rûf bazı adamları nasb eylemiş ve
muâmelât-ı keyfiyeyi ileri getirerek yeni bir kongre kararıyla kendisine
kanûn fevkinde hak ve salâhiyet tevcîh ittirilmesi Valparaza (Valparaiso)
şehrindeki İngiltere konsolosunun iki kâtibini kongreye muâvenet ile ittihâm
ederek hile ile tevkîf ettirmesi gibi ahvâle ve geçen haftaki icmâl-i
abîdânemde ma‛rûz esbâb-ı mûmâ-ileyhi gerek Avrupa ve Amerika
Devletleri’nin ve gerek Şili âhâlisinin nazar-ı itibârlarından iskât edib
kendisi yavaş yavaş lâzımu`l-izâle bir müstağlib addolunmaya başlamıştır
Şimdiye kadar Balmaçeda’ya metba‛ olan asker fırkası bile kendisinden
soğumaya başlamış ve hatta Cîrâle nâm torpîl istimbotunun efrâd ve zâbıtânı
Takmace kongre fırkasına iltihâk eylemek üzere yola çıkdıkları hâlde
firârları vaktiyle ceza alınarak arkalarından (3.) gönderilen sefn-i cedîd
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bunları tevkîf eylemiş ve cümlesi kurşuna dizilmiştir mâmâfîh efkâr-ı
âmmeye cebr ve şiddet ile galebe mahal olduğundan âkıbet-i Balmaçeda
sükûtu tahmin ediliyor Şili kıt‛asının tahmînen vasatında bulunan Huasko
(Huasco) şehr-i vilâyetinin bu kere kongre ordusu tarafından zabtı ve oradaki
Balmaçeda askerinden bilâ muhâlefet firârları dahi kongreye mühim bir
mevk‛i-i askerî kazandırmış ve oradan yavaş yavaş Balmaçeda’nın makarrı
bulunan Santiago şehrine inilmesi emr-i tab‛î bulunmuştur
Balmaçeda’nın hareketi Şili’de muhârebe-i dâhiliyeyi intâc eylediği
gibi Haiti adası reîs-i cumhûru Ceneral Hipoteyden ahîran orada tahaddüs
eden Şurşen tenkîli esnâsında Fransa ve İspanya tebaasından bazı adamları
kurşuna dizdirmesi de Fransa ve İspanya ile Haiti arasında burûdeti mûceb
olmuş da kıt‛a münâsebâtı derecesine varılmayub işe sulhan bir sûret tesviye
bulunacağı me’mûldur
Şili ve Haiti umûrunun gayr-ı usûlde taalluk eden Amerika havâdisi
hep umûr-u âdiyeden Şili’de mahsûr olduğu gibi geçen hafta Afrika’ca da
mühim bir şey vuku‛u bulmuş ve yalnız esrâ-yı zenciyye ticâretinin men‛i
için tanzîm idilen ahidnâmenin Fransa tarafından redd-i maddesi hâlen âlemi medeniyetce sû-i te’sîri ve envâ-ı kîl-i ve kâli mûcib olmakda bulunmuştur.
(4. Sayfa) Asya havâdisinden
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Anexo 10b
Resumo dos Eventos N° 4 (14 de julho de 1891)
O evento mais notado ao longo da semana passada foi, novamente, a
eclosão de uma guerra civil que divide a República do Chile na América do
Sul em duas partes adversárias e sua continuidade. Esses eventos no Chile
são os mais importantes e perceptíveis entre os eventos mundiais. Os países
mais ordenados dos países latino-americanos e os que mostram mais
estabilidade eram as repúblicas do Chile, Brasil e Argentina. A má situação
do Império do Brasil e o fato de que se tornará uma república indeterminada
segue da mesma maneira que a crise econômica na Argentina pode levar o
estado à falência causando a perda de confiança nos dois Estados. O Chile,
sempre, manteve-se distante da confusão e não abusou da confiança
econômica em si próprio. Especialmente, nos últimos dez anos, derrotando o
Peru e a Bolívia, que são maiores e mais fortes que ele, o Chile conquistou
grandes cidades, Arica, Tarapacá (nomes de duas cidades no Chile), algumas
ilhas, também Gavandel e o exército peruano. Como chamava seriamente a
atenção o país que se destaca no desenvolvimento, ele tampouco pôde
salvar-se do desastre que afetou profundamente as Repúblicas SulAmericanas. A guerra entre o Congresso com o Presidente General
Balmaceda, continua por três ou quatro meses.
Da maneira que se realizou com grande solicitação antes, no Chile,
onde se pensava que o partido do Congresso venceria a guerra civil, o fato de
o governo militar não tomar posse do cargo e, portanto, para que o país fique
tranquilo como tem sido até hoje e se desenvolva, há uma solicitação do lado
chileno. Diminuindo a penetração e o poder de Balmaceda a cada dia, os
ministros alterando eles próprios sua delegação nomearam alguns homens
não conhecidos pelo povo e notórios por sua má reputação. Enfatizando com
seus tratamentos arbitrários, e recebendo uma autorização maior que a lei
para uma nova resolução do Congresso, ele fez prender por engano,
culpando por oposição ao Congresso, dois secretários do cônsul da Inglaterra
na cidade de Valparaíso. Para evitar que tanto países europeus como
americanos e o povo chileno acreditem em casos como esse, e estas razões
que mencionei em meu deprecioso relato da semana passada, mantendo-os
distantes, começa gradualmente a se considerar vencido.
Até agora, o grupo de soldados dependentes de Balmaceda começa a
arrefecer-se e até mesmo pessoas e oficiais do pequeno vapor de torpedos,
chamado Cîrâl, foram punidas por sua deserção embora tenham ido
participar do grupo do congresso concebido. Foram presos pelo novo navio
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mandado atrás deles, e foram fuzilados. No entanto, como Balmaceda
venceu com força e violência, estima-se que ele se tranquilizará por fim... a
cidade de Huasco que está situada no meio do Chile foi conquistada, desta
vez, pelo exército do congresso. Suas deserções sem se opor aos soldados de
Balmaceda ajudaram o congresso a vencer um sítio militar e, portanto, foi
ordenada a descida gradual à cidade de Santiago, onde se situa o quartelgeneral de Balmaceda.
O movimento de Balmaceda pôs fim à guerra civil no Chile e causou a
remoção de Şurşen (após a saída do Presidente da Ilha do Haiti General
Hipotey) e o fuzilamento de alguns cidadãos da França e Espanha, gerando
um problema inevitável e acarretando o rompimento das relações. Espera-se,
porém, que se encontre uma via pacífica.
O Chile e o Haiti foram afetados pelos acontecimentos que ocorreram
desordenadamente na América. Como esse, na semana passada, aconteceu
algo muito importante para a África e a rejeição pela França do acordo de
regulamentações para eliminar apenas o comércio de escravos negros causou
má impressão na opinião pública e fofocas diversas.
P.S: A partir desta parte, o documento não está relacionado à América do
Sul.
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O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS ENTRE O IMPÉRIO
OTOMANO E A REPÚBLICA DA
VENEZUELA
Gökhan Erdem*
Introdução
A Venezuela é o país que desencadeou o movimento de independência
contra os espanhóis na América Latina no final do século XIX. Em 1808,
depois da ocupação da Espanha pelos exércitos de Napoleão, o controle
espanhol no continente ficou enfraquecido e na América Latina as idéias de
separação do governo de Madri se fortaleceram. Em 1810, Simón Bolívar,
líder da revolução latino-americana, e seus companheiros fundaram o
primeiro governo independente em Caracas. A independência da Venezuela
foi declarada, e uma constituição1 foi preparada.
Quando Bolívar tentava propagar suas atividades independentistas no
resto do continente, a começar pela Colômbia, as forças em favor da
Espanha entraram Caracas finalizando, em 1812, o processo de curta
duração da independência. Assim, as forças revolucionárias/republicanas
lideradas Bolívar tiveram que recuar pela Colômbia. Em 1814 Napoleão foi
derrotado, as forças francesas desocuparam a Espanha e Fernando VII voltou
ao trono espanhol. Assim, o rei espanhol teve a oportunidade de derrubar
completamente o movimento independentista levando o exército espanhol ao
continente. Antes, a maioria do continente estava sob controle das forças
espanholas, mas depois Bolívar retornou do exílio à Venezuela em 1816,
reunindo em pouco tempo um exército republicano que derrotou as forças
espanholas. Em 1821, Venezuela e Colômbia declararam independência
fundando a união chamada "Gran Colombia"2.
* Assistente de pesquisa, Universidade de Ankara, Faculdade de Ciências Políticas,
Departamento de Relações Internacionais.
1
George Pendle, “A History of Latin America”, Baltimore, Penguin Books, 1963, p. 96-97
2
Rene Pedraja, “The Historical Context,” Latin America, Richard S. Hillman(ed.), Third
Ed., Londres, Lynne Rienner Publications, 2005, p. 57-61.
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Em 1830 a Venezuela deixou a União e se tornou uma república
independente. O país, que passou a ser dirigido por líderes autoritários,
tornou-se um dos mais ricos da América Latina com a exploração de jazidas
de petróleo no início do século XX. No contexto político, no entanto, estava
sempre atrás de Estados como o Brasil e a Argentina.
O Império Otomano, sujeito às conseqüências da decadência ao final
do século XVIII, tentava não perder territórios por causa de movimentos
nacionalistas e entrou numa era de modernização. Neste contexto, a
diplomacia se converteu em um meio de fortalecer o império nos campos
político, militar e econômico. A diplomacia foi modernizada em seu método
e instituição; especialmente a partir de meados do século XIX a organização
de relações exteriores otomana rapidamente adotou o método ocidental.
Sobretudo durante a época de Abdulhamid II, diplomacia foi vista como uma
arma que impediria, ou ao menos prolongaria, o período de decadência do
império; havia um esforço para variar as relações exteriores em qualidade e
quantidade desde o final do século XIX.
Portanto, as relações entre o Império Otomano e a República da
Venezuela se desenvolveram como as relações entre um grande império, já
envelhecido e a ponto de morrer, e um pequeno estado que deseja provar sua
maioridade.
O Primeiro Contato
Pode-se perceber que os primeiros contatos entre o Império Otomano
e a República da Venezuela estendem-se até a metade do século XIX. A
partir de um documento datado de 18573, entende-se que o presidente
venezuelano, Jose Antonio Paez, enviou uma carta ao sultão Abdulmacid, e
que o sultão permitiu a emissão de uma resposta, julgando "conveniente por
estilo e expressão". Infelizmente, não se encontram tais cartas, tampouco os
documentos mencionados nas mesmas.
Entre 1857 e 1880 não houve contatos diplomáticos significativos
entre os dois países. Sabe-se que a Embaixada Otomana em Washington em
1877 indica um problema entre EUA e Venezuela ao informar o centro sobre
os acontecimentos nos EUA4. Exceto esta carta, não se encontrou nenhum
outro documento importante nos arquivos.

3
4

BOA, İ. HR(İrade Hariciye), dossiê 141, documento n° 7393 (ver Anexo 1).
BOA, HR. SYS(Hariciye Nezareti Siyasi Kısım), dossiê 46, documento n° 7 (ver Anexo
2).
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Desenvolvimento e variação nas relações
O embaixador otomano em Washington, Senhor Aristarchi, enviou
uma carta5 em 1882 ao Ministério das Relações Exteriores pedindo a
permissão do sultão para receber uma condecoração do presidente
venezuelano Antonio Guzmán Blanco. O Senhor Aristarchi indica que tal
condecoração é de segundo nível, sendo as de primeiro nível oferecidas
somente a presidentes e sultões. Na sua carta, o Senhor Aristarchi menciona
também que tem relações da amizade com Dalla Kosta, ex-embaixador em
Washington e parente de Antonio Guzmán Blanco, e como consequência
desta amizade e com influência de Dalla Kosta foi-lhe concedida uma
condecoração.
O Ministro das Relações Exteriores apresentou a carta de Aristarchi ao
posto do Grão Vizirato e de lá, ao ser julgada conveniente, ela foi
apresentada ao Sultão Abdulhamid II. Não foi possível encontrar qualquer
documento que indique a permissão ou não do sultão para a concessão da
condecoração.
Nota-se como fator fundamental nas relações entre o Império
Otomano e a República da Venezuela o interesse econômico; a demanda
para abrir um consulado teve causas econômicas como o mais forte fator de
contatos diplomáticos entre os dois países. O desenvolvimento das relações a
partir de 1910 será analisado mais adiante. Pode-se dizer, porém, que a
característica econômica desta relação surge em meados de 1880.
Em uma carta de 06 de junho de 1885 do representante do presidente
venezuelano ao Duque Gabriel Roza, é requerida uma aprovação da Sublime
Porta para sua nomeação como cônsul de seu país em Alexandria6. Na carta
também assinada pelo Ministro das Relações Exteriores da Venezuela,
indica-se que a Venezuela necessita desenvolver suas relações econômicas
com o Egito; o Duque Gabriel Roza, adequado para a posição, seria
nomeado cônsul de Alexandria.
Gabriel de Roza enviou esta carta ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros Otomano em 18 de junho de 18857. Na carta havia o pedido de
conhecimento de Gabriel Roza como Cônsul da Venezuela e Cônsul Geral
da Costa Rica e, neste contexto, a entrega do certificado de condecoração.
Na carta se dizia também que com a abertura de um consulado a amizade
entre a República da Venezuela e os governos otomano e egípcio se
5
6

7

BOA, İ. HR, dossiê 336, documento n° 21651. (ver Anexos 3, 4 e 5).
BOA, HR. TO (Hariciye Nezareti Tercüme Odası), dossiê 529, documento n° 12 (ver
Anexo 6).
BOA, HR. TO, dossiê 529, documento n° 12.
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fortaleceria. Não foi encontrado qualquer documento no arquivo sobre a
resposta da Sublime Porta. Na ocasião não houve, porém, nenhum progresso
oficial sobre a abertura de um consulado, como se pode entender dos
encontros sobre a firmação de um acordo de consulado entre o Império
Otomano e a República da Venezuela, o que será mencionado mais adiante.
Outro exemplo da eficácia das relações econômicas entre os dois
países é o documento enviado em 18888 pela Direção de Publicações
Oficiais da República da Venezuela ao Ministério de Assuntos Interiores do
Império Otomano. O documento informa a decisão de se enviar
regularmente o boletim oficial e resoluções relativas ao Império Otomano,
anunciando que esta decisão teria lugar o mais rapidamente possível e, caso
o Governo Otomano fizesse o mesmo, as relações entre os dois países se
fortaleceriam. Entende-se que a proposta seria cumprida ao menos pelo lado
venezuelano. Em documento9 datado de 29 de novembro de 1892, indica-se
que a Direção de Imigração do Departamento de Estatística do Governo da
Venezuela teria enviado 25 exemplares do Boletim Oficial Venezuelano e do
periódico municipal ao Ministério de Assuntos Interiores do Império
Otomano, solicitando aprovação do mencionado envio, com emissão de um
recibo de aprovação.
Uma das características mais importantes do período Abdulhamid II é
a de que o sultão fez ativamente uso de sua autoridade sobre o poder
executivo e controlou a política interna e externa, em tendência totalmente
oposta à iniciada pelos sultões na era de Tanzimat*. Neste contexto
Abdulhamid II fechou o parlamento, diminuiu a atuação dos grão-vizires e
do gabinete, assim como governou praticamente sozinho o Ministério de
Negócios Estrangeiros. O sultão era o único poder receber representantes
estrangeiros ou mesmo decidir a política externa10.
Paralelamente, uma das características mais importantes do Império
Otomano era sobreviver sem perder territórios, desfrutando das lutas entre
grandes governos. Neste contexto se observavam as relações e problemas
entre grandes Estados pelo Palácio de Yıldız11; exemplo disso é o documento
datado de 1896 sobre a crise entre EUA e Inglaterra por causa do desacordo
de fronteiras entre a Venezuela e a Guiana12: neste relatório apresentado ao
* Reforma política otomana de 1839.
8
BOA, HR. TO, dossiê 532, documento n° 56 (ver Anexo 7).
9
BOA, HR. TO, dossiê 538, documento n° 16 (ver Anexo 8).
10
Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, C. IV., TTK Yayınları, Ankara, p. 270.
11
Para mais informações sobre este assunto ver: Selim Deringil, “II. Abdülhamid’in Dış
Politikası”, Tanzimattan Cumhiriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. II., p. 305-315.
12
BOA, Y. A. HUS, dossiê 347, documento n° 2. (ver: Anexos 9, 10 e 11)
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sultão, enviado pela Embaixada em Washington ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros, há uma indicação de que a crise entre EUA e Inglaterra estaria
a ponto de levá-los a uma guerra, problema solucionado pela via diplomática
com uma comissão arbitral que decidiria a questão da fronteira entre os dois
países.
Encontros sobre o Protocolo de Consulado
A abertura de representações permanentes do Império Otomano e da
República da Venezuela era, sem dúvida, um dos passos mais importantes
para o desenvolvimento das relações entre os dois países. Como
anteriormente mencionado, apesar dos acontecimentos de 1885, não se
obteve qualquer resultado nesse sentido. O governo venezuelano tentou
novamente, após 15 anos, realizar a abertura de um consulado13. O
encarregado de negócios da Venezuela em Berlim (que mais tarde será visto
como ministro plenipotenciário) Santos A. Dominici solicitava ajuda do
Império Otomano em três assuntos, enviando uma carta datada de 16 de abril
de 191014 ao embaixador Otomano em Berlim:
Primeiro, indicava que Alexandre A. Marini, residente no Egito,
demonstrava interesse em ser cônsul da Venezuela em Alexandria, e pedia,
portanto, informações sobre ele à Sublime Porta. Segundo, caso a
informação sobre Marini fosse positiva, desejava saber se o governo
otomano aprovaria sua nomeação como cônsul. Terceiro, o governo
venezuelano gostaria de saber sobre o processo de aprovação e nomeação de
funcionários consulares nomeados pelo governo venezuelano para o Egito.
Osman Nizami Paxá transmitiu as demandas de Dominici a Rifat
Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros, escrevendo a carta datada de 22
de abril de 191015, à qual Rifat Paxá enviou resposta em 19 de maio de
191016. Rifat Paxá indicava em sua carta que seria necessário,
principalmente, firmar um acordo de consulado ou, ao menos, um protocolo
temporário de consulado sobre autoridades e privilégios mútuos dos
cônsules. Neste contexto, o Consulado da Venezuela poderia ser ativo
somente após a conclusão destes processos. A Sublime Porta não tinha
dúvidas de que o governo venezuelano queria desenvolver as suas relações
com o Império Otomano.
13

14
15
16

Para informações sobre os encontros do Acordo de Consulado colsultar: Mehmet Temel,
XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri, İstanbul, Nehir Yayınları, 2004, p.
121.
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 12).
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 13).
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 14).
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Rifat Paxá enviou não apenas uma resposta positiva a Osman Nizami
Paxá como também anexou um projeto de acordo17 a ser transmitido ao
governo venezuelano. O projeto consistia nos seguintes itens:
1- Os Governos do Império Otomano e da República da Venezuela
concordam mutuamente no direito de designar consulados, cônsules gerais e
representantes consulares em todos os territórios, todos os centros
comerciais e portos de países de acordo com as normas dos funcionários do
Estado.
2- Os cônsules gerais, cônsules e representantes consulares otomanos
na República da Venezuela, bem como os cônsules gerais, cônsules e
representantes consulares venezuelanos no Império Otomano cumprem seus
postos completamente e estão de acordo com as normas gerais de Direito
Público Geral Internacional e de reciprocidade, e gozam dos direitos de
isenção. Os cônsules gerais e cônsules venezuelanos no Império Otomano
em nenhum caso se aproveitarão das capitulações de que ainda se beneficiam
alguns funcionários de consulados de outros países no Império Otomano.
3- As questões sobre cônsules gerais, cônsules e representantes
consulares de ambos os governos devem ser submetidas a controle
aduaneiro. Os funcionários consulares serão isentos de impostos de
importação em suas primeiras nomeações.
4- Este protocolo estará em vigor por cinco anos a contar da data de
aprovação das confirmações. O contrato permanecerá em vigor até que uma
das partes declare o protocolo inválido ou até sua expiração.
5- Logo que possível ambos os governos confirmarão este protocolo e
as confirmações serão feitas mutuamente entre a Embaixada do Império
Otomano e a Representação da República da Venezuela em Berlim.
Osman Nizami Paxá enviou uma carta18 ao Ministro dos Negócios
Estrangeiros em 24 de dezembro de 1910, indicando que Dominici, ministro
plenipotenciário da Venezuela em Berlim, havia mencionado que o projeto19
de protocolo enviado pela Sublime Porta em 19 de maio de 1910 fora
revisado pelo governo venezuelano e enviado com as alterações previstas
para ser encaminhado à Sublime Porta.
Seria apropriado mencionar novas exigências do governo venezuelano
antes dos pontos de vista expressados por Osman Nizami Paxá sobre o
projeto e seus encontros com Dominici sobre este assunto.

17
18
19

BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 15).
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexos 16 e 17).
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 18).
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Embora a parte venezuelana tenha aceitado o primeiro, quarto e quinto
itens, sugeria alterações no segundo e terceiro artigos. De acordo com as
alterações recomendadas, os artigos deveriam se apresentar da seguinte
maneira:
2- Os cônsules gerais, cônsules e representantes consulares da
Venezuela nos territórios do Império Otomano, bem como os cônsules
gerais, cônsules e representantes consulares do governo otomano na
Venezuela cumprirão seus postos completamente e desfrutarão de todos os
privilégios concedidos por leis sociais firmadas por regulamentações
oficiais.
3- As questões sobre cônsules gerais, cônsules e representantes
consulares serão apresentadas à legislação e ao controle de ambos os países
reciprocamente.
Osman Nizami Paxá mencionou em seu relatório que já havia dito a
Dominici que a sugestão da Venezuela para o segundo artigo ("Os cônsules
gerais, cônsules e representantes consulares desfrutarão de todos os
privilégios concedidos por leis sociais firmadas por regulamentações
oficiais") não seria aceita pela Sublime Porta. Dominici respondeu a Osman
Nizami Paxá que a Venezuela não apresentava nenhuma demanda de
capitulações, e assim se poderia facilmente chegar a um acordo entre os dois
países o mais breve possível.
Sobre a questão de isenção de impostos aduaneiros para funcionários
consulares, Dominici indicou que na Venezuela nenhum cônsul estava
dispensado de impostos de importação, mas acrescentou que qualquer
funcionário público estrangeiro já era isento de impostos para entrar no país.
De acordo com Dominici, este era um problema secundário e poderia ser
solucionado no contexto de reciprocidade. Somando-se aos pontos de vista
de Dominici, Osman Nizami Paxá também acrescentou suas opiniões ao fim
do relatório. De acordo com Paxá, no caso de aceite das mudanças no
segundo artigo, deveriam ser aceitas as alterações no terceiro artigo, e assim
se deveriam dar poderes para firmar o protocolo.
Rifat Paxá escreveu uma resposta, datada de 15 de junho de 191120,
destacando a necessidade de se refletir abertamente sobre a parte
venezuelana e a insistência da parte otomana em seu projeto. Paxá indicava
que no segundo artigo do projeto apresentado pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros Otomano, o lado venezuelano renunciaria às capitulações e se
deveria chegar a um pacto recíproco de acordo com as normas de Direito
Público Geral Internacional sobre direitos e capitulações. O Ministro dos
20

BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 18).
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Negócios Estrangeiros sublinhava que este princípio havia sido considerado
em acordos firmados pelo governo otomano com a Bulgária, o México e a
Argentina e seria impossível renunciá-lo21.
Rifat Paxá também indicava que a demanda mencionada no terceiro
artigo do protocolo proposto pelo governo otomano de que os cônsules
gerais, cônsules e representantes consulares de ambos os países seriam
submetidos a controle aduaneiro era bastante razoável. De acordo com Rifat
Paxá, não seria agradável nomear um diplomata otomano para trâmites
aduaneiros de um diplomata estrangeiro que iria a trabalho ao território
otomano, da mesma maneira que para os cônsules otomanos indo a trabalho
para a Venezuela.
Apesar de mencionar sua opinião sobre o terceiro artigo, Rifat Paxá
não o rejeitava para que se pudesse chegar a uma conclusão. De acordo com
a Paxá, no caso de haver dificuldades, a segunda parte do artigo terceiro
poderia ser alterada para "estes funcionários serão tratados com base na
reciprocidade sobre impostos aduaneiros."
Com ordens do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Osman Nizami
Paxá continuou seus encontros com Dominici, concordando com a maioria
das solicitações da parte otomana e informando-as a Rifat Paxá em seu
relatório22 datado de 29 de abril de 1911, enviado a Istambul. O embaixador
em Berlim mencionou neste relatório que o projeto de otomano de Dominici
tinha sido aceito pela Venezuela, exceto a segunda parte do terceiro artigo; o
embaixador venezuelano informou que o governo da Venezuela não havia
dado lugar a um artigo sobre isenção de aduana em favor de funcionários
estrangeiros em acordos consulados firmados com outros países, e era
impossível que se fizesse tal exceção para o Império Otomano. Contudo,
Dominici, apesar de se recusar a aceitar um artigo sobre a isenção aduaneira
no acordo entre os governos venezuelano e otomano, indicou que seu
Governo aceitava este direito de isenção para todos os funcionários
21

22

O opinião de Rifat Paxá, ou seja, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, reflete a dos
governadores otomanos perturbados desde o final do século XIX com as capitulações.
Estes governadores estavam determinados a abandonar as capitulações ou ao menos não
conceder direitos como capitulações aos Estados com os quais se pretendia estabelecer
relações novamente. Assim, desde 1896 havia uma sensibilidade em firmar acordos de
consulado com base na reciprocidade e igualdade, sem artigos sobre capitulações. Sobre
esta questão, consultar: Yasemin Saner Gönen, “Bâb-ı Âli’nin Son 26 Yılında
Vazgeçemediği Davası: Osmanlı Konsoslosluk Sözleşmeleri –I”, Toplumsal Tarih, C. 12,
S. 67, (Julho de 1999), p. 12–17 e Yasemin Saner Gönen, “Bâb-ı Âli’nin Son 26 Yılında
Vazgeçemediği Davası: Osmanlı Konsoslosluk Sözleşmeleri –II”, Toplumsal Tarih, C. 12,
S. 68, (Agosto de 1999), p. 36-41.
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35(ver Anexo 19)
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estrangeiros em seus primeiros postos, assim como os cônsules otomanos
podiam desfrutar do mesmo direito.
No anexo de seu relatório23, Osman Nizami Paxá enviou o texto do
protocolo aceito e pediu autorização e permissão para a assinatura.
Rifat Paxá enviou uma resposta24 em 04 de junho de 1911 para Osman
Nizami Paxá indicando que, no contexto de suas antigas opiniões, ainda
tinha dúvidas sobre o texto anexo. Segundo Rifat Paxá, se o artigo
mencionado fosse aplicado, a reciprocidade não teria o efeito esperado sobre
a isenção de aduana e os cônsules da Venezuela nos territórios otomanos
desfrutariam dessas exceções mais do que os cônsules otomanos na
Venezuela. Portanto, propunha mudança no artigo para "os objetos
atribuídos aos cônsules gerais, cônsules e representantes consulares se
apresentarão reciprocamente ao controle aduaneiro", o que seria mais
conveniente.
Segundo Rifat Paxá, neste contexto, no dia da aprovação do Protocolo
de Consulado, Osman Nizami Paxá e o Embaixador da Venezuela em
Berlim deveriam apresentar notas reciprocamente. Primeiro, na nota
venezuelana se indicaria o conhecimento sobre a exceção de aduana para
objetos importados por cônsules em nome do governo otomano, e a parte
venezuelana iria apresentar a sua demanda de reciprocidade à Sublime Porta.
A Sublime Porta indicaria por nota contendo a mesma exceção de que aceita
a reciprocidade e que, portanto, a demanda otomana seria compensada. Em
anexo, foram enviados a Osman Nizami Paxá exemplares das notas
preparadas pelo Conselho de Assessores de Direito do Ministério de
Negócios Estrangeiros25.
Rifat Paxá solicitou a Osman Nizami Paxá que falasse com o
embaixador venezuelano sobre este assunto; convencendo-o, enfatizou que
as vantagens do Império Otomano eram aguardadas.
Entre os arquivos, não se encontram documentos sobre a firmação de
um acordo entre ambas as partes após os encontros que se seguiram durante
um ano. Por causa das Guerras dos Bálcãs, de conflitos internos e do fim da
Primeira Guerra Mundial, é natural que o Império Otomano tenha perdido o
interesse no estabelecimento de consulados na Venezuela, com o qual não
tinha importantes relações políticas, econômicas ou militares. Assim se pode
imaginar que o lado venezuelano também perdeu seu entusiasmo sobre o
estabelecimento de um consulado. A situação é mais bem compreendida ao
se considerar que a segunda intenção da Venezuela, em 1910, assim como a
23
24
25

BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 20)
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexo 21)
BOA, HR. SYS, dossiê 77, documento n° 35 (ver Anexos 22 e 23)
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primeira, em 1885, era principalmente abrir um consulado no Egito. Após o
Império Otomano declarar que entrava em guerra em 1914, a Inglaterra
afirmava sua ocupação no Egito, assim o Império Otomano perdia o controle
sobre este território, e a Sublime Porta, sua importância para a Venezuela.
Conclusão
Como se vê, as relações neste período entre a Venezuela e o Império
Otomano são muito limitadas. A razão fundamental para esta característica é
a grande distância que separa os países, debilitando e tornando indiretas suas
relações políticas, econômicas, militares, culturais, entre outras. No entanto,
não apareceram grandes problemas no desenvolvimento das relações
diplomáticas entre os dois países.
A demanda da Venezuela em estabelecer relações diplomáticas
abrindo consulados não se realizou em razão da sensibilidade dos
governadores otomanos, desde o final do século XIX, com relação às
capitulações. A determinação e o desejo otomanos de não mais conceder
direitos como capitulações causaram a não conclusão dos encontros
realizados com a Venezuela. Esta tentativa desapareceu completamente no
período de queda do Império Otomano.
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Anexo 1
BOA, İ.HR, Dossiê: 141, Documento No: 7393
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Anexo 1a

‛Atûfetlü Efendim Hazretleri
Venezuella Cumhuriyeti Re’isine cevâben, tasdîr-i irâde-i seniyye-i
hazret-i padişâhî iktizâ-yı celîlinden olan nâme-i hümâyûn manzûr-ı meâlîmevfûr cenâb-ı mulûkâne buyurulmak içün irsâl-i su-yı vâlâları kılındı sebk
ve ibâresi muvâfık-ı emr u fermân-ı cenâb-ı mulûkâne olduğu ve iktizâ-yı
‛âlîsi icrâ buyurulduğu halde iâdesi mutavakkıf-ı himem-i behiyyeleridir
efendim
21 Receb sene 83
Ma‛rûz-ı çaker-i kemîneleridir ki
Enâmil-i zîb-i tefhîm olan işbu tezkîre-i sâmiye-i asâfâneleriyle
zikrolunan nâme-i hümâyûn, manzûr-ı meâli-mevfûr hazret-i padişâhî
buyurulmuş ve nâme-i hümâyûn-ı mezkûrun sebk ve ibâresi münâsib ve
yolunda görünmüş olmasıyla iktizâ-yı âlîsi icrâ buyurularak yine savb-ı
sâmî-i asâfânelerine iâde kılınmış olduğu muhât-ilm-i ‛âlî-i vekâletpenâhîleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i veliyyu`l-emrindir.
Fî 22 Receb sene 83
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Anexo 1b
Vossa Excelência Senhor mui misericordioso
Em resposta ao Presidente da República da Venezuela, a bendita carta
escrita como resultado da ordem de Sua Excelência o Sultão que traz sorte,
foi enviada a Vossa Excelência para ser apresentada ao Augusto Sultão.
Quando o estilo e expressão são adequados às ordens e as exigências são
cumpridas, seu retorno depende de vossa bondade, meu Senhor.
21 do sétimo mês do calendário lunar de 1283
(29 de novembro de 1866)
Seu desprezível súdito apresenta:
A mencionada nota de alto nível junto à nota de nosso Grão-Vizir que
é o adorno das pontas de meus dedos foi apresentada ao nosso bendito Sultão
para que as revise. Com o estilo e a expressão adequados às ordens e os
requisitos cumpridos, são devolvidas a Sua Excelência, o Grão-Vizir. Esta
situação está submetida ao grande conhecimento do nosso Grão-Vizir, e toda
a ordem e todo o mandato pertencem a Sua Excelência, o Sultão.
22 do sétimo mês do calendário lunar de 1283
(30 de novembro de 1866)
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Anexo 2
BOA, HR. SYS, Dossiê:46, Documento No:7
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Anexo 2a
Légation Impériale Ottoman
Washington, le 6 Avril 1877
N° 2313/1093
Etats-Unis et Venezuela
Monsieur le Ministre,
Le Président de la République du Vénézuela, Général Gurman Blanco,
a remis les passeports au Ministre des Etats-Unis, à la suite de la publication
d’une dépêche de cet argent à M. Fish.
Les Etats-Unis ont à recevoir, ainsi que d’autres Etats étrangers, parmi
lesquels l’Italie, des sommes assez considérables du Vénézuela. Le Président
Grant en avait entretenu à plusieurs reprises le Congrès dans ses messages. Il
l’avait même fait dans des termes désobligeants pour le Vénézuela. Le
Président Blanco, de son côté, y répondit par un langage déclaré abusif par
M. Fish. Il s’ensuivit des entrevues orageuses entre ce dernier et le Ministre
du Vénézuela à Washington. En outre, le représentant des Etats-Unis, à
Cavacas, écrivit que, pour obtenir les payements réclamés, il fallait user soit
de corruption, soit de la forcer à l’égard de l’administration Vénézuellienne.
L’imprudente publication de ce rapport détermina le Président Blanco à
remettre ses passeports à M. Russel, qui, du reste, vient d’arriver.
Les journaux reprochent au Département d’Etat de publier
inconsidérément des rapports, confidentiels par leur nature. Ce système
empêcherait, disent-ils avec raison, les agents Américains de rien écrire de
délicat à l’avenir.
L’affaire ne présente aucun intérêt, au point de vue Européen; mais
elle a ses côtés caractéristiques, car par une indiscrétion diplomatique, M.
Fish a exposé le Ministre des Etats-Unis à être renvoyé par une petite
république et à légué une affaire de forme pénible à son successeur. On
souhaite que cette circonstance fasse comprendre au Gouvernement actuel
l’inconvénient qu’il y a d’apporter si peu de soin dans des publications, qui,
sous la précédente administration, ont froissé tant de Gouvernement étrangers.
Daignez Agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage de mon profond
respect et de ma plus haute considération
(…)
Son Excellence
Safvet Pasha, Ministre des Affaires Etrangères
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Anexo 2b
Legação do Império Otomano
Washington, 06 de abril de 1877
N. º 2313 / 1093
Estados Unidos da América e Venezuela
Senhor Ministro:
O General Guzmán Blanco, Presidente da República da Venezuela,
apresentou os passaportes para o Ministro dos Estados Unidos, após a
publicação de uma carta oficial sobre o dinheiro enviado ao Sr. Fish.
Os Estados Unidos devem aceitar consideráveis somas de dinheiro da
Venezuela, assim como de outros países, incluindo a Itália. O Presidente
Grant mencionou várias vezes este assunto em seus pronunciamentos no
Congresso. Ele usou expressões desagradáveis sobre esta questão para a
Venezuela. E o Presidente Blanco respondeu ao Presidente Grant, com
linguagem abusiva, pelo Sr. Fish. Entre o Ministro venezuelano em
Washington e o Presidente Blanco foram realizadas sucessivamente
entrevistas tempestuosas e, além disso, o representante dos Estados Unidos
em Caracas escreveu que iriam conseguir receber os pagamentos tanto pela
corrupção como por força contra a administração venezuelana para obter o
pagamento solicitado. A publicação do relatório de modo irresponsável
forçou o Presidente Blanco a entregar os passaportes ao recém-chegado Sr.
Russell.
Os jornais criticam o Departamento de Estado dos Estados Unidos por
ter publicado relatórios secretos de modo imprudente. Dizem, precisamente,
que este sistema evitaria que os encarregados estadunidenses escrevam algo
de bom no futuro.
Este caso não tem nenhuma importância do ponto de vista europeu,
mas não se manifesta pela indiscrição diplomática. O Sr. Fish, nomeando o
Ministro dos Estados Unidos para uma pequena república, levou-o ao limiar
de ser enviado a este país e deixou um trabalho difícil para seu sucessor.
Esperamos a compreensão do atual Governo deste evento mal-sucedido no
período da administração anterior, não estimado por muitos governos
estrangeiros e que não chama nenhuma atenção nas publicações.
Rogo que aceite, Senhor Ministro, o tributo de meu profundo respeito
e minha mais distinta consideração.
(...)
Sua Excelência
Saffet Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros
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Anexo 3
BOA, İ. HR, Dossiê:336, Documento No: 21651
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Anexo 3a
Makâm-ı Nezâret-i Celîle-i Hâriciyeye fî 7 Mart sene (12)82 (19 Mart
1866) tarîhiyle Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan tahrîrâtın
tercemesidir.
Bâb-ı ‘Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hâriciye
Terceme Odası
‘Aded
Venezuella Cumhûru Re’îsi Ceneral “Kozman Blatko” bendelerine
“Büst Düvelipe Rator” nişânının ikinci rütbesinden bir kıt‘asını i‘tâ itmiş
olmağla bunun kabûl ve ta‘lîki husûsuna müsâ‘ade-i seniyye-i cenâb-ı
pâdişâhînin istihsâl buyurulmasını ricâ eylerim. Nişân-ı mezkûrun birinci
rütbesi nizâmnâme-i mahsûs ahkâmına nazaran yalnız hükümdârân ile
cumhûr-ı re’îslerine verilir imiş.
Venezuella’nın sâbık Washington Sefîri olub re’îs-i müşârün ileyhin
ammizâdesi bulunan Mösyö “Dalla Kosta” ile münâsebât-ı dostânede
bulunmuş olduğumdan sefîr-i mûmâ ileyh işbu münâsebâtın îfâ-yı vezâ’if-i
me’mûresince mucîb-i istifâde olmuş olduğunu re’îs-i müşârün ileyhe bi’tteblîğ böyle bir nişân ile taltîfimi inhâ eylemiş olmalıdır. Ol bâbda emr ü
fermân hazreti men lehü’l-emrindir.
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Anexo 3b
Tradução da carta enviada ao Grande Ministério dos Negócios
Estrangeiros pela Embaixada em Washington em 07 de março de 1282 (de
acordo com o calendário lunar) (19 de março de 1866)
A Sublime Porta
Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Tradução
Número
O Presidente da República da Venezuela, General "Kozman Blatko
(Antonio Guzmán Blanco)", outorgou uma condecoração de segundo nível
do "Busto de Düvelipe Rator". Rogo que se peça permissão a Sua Excelência
o Sultão para a sua aceitação e uso. O primeiro nível de tal decoração
somente é concedido aos soberanos e presidentes da república em
conformidade com as leis e regulamentos.
Como tenho boas relações com o antigo Embaixador da Venezuela em
Washington e o primo do Presidente, o dito Embaixador, Senhor "Dalla
Kosta", no período de exercício de suas funções, expressando ter tido
proveito desta relação amigável com o Presidente, deve haver informado
sobre minha premiação com tal condecoração. Neste sentido, o decreto e
ordem pertencem ao meu Senhor.
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Anexo 4
BOA, İ. HR, Dossiê:336, Documento No: 21651
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Anexo 4a
Bâb-ı Alî
Nezâret-i Celîle-i Hâriciye
Mektubî Hâriciyye Odası
‘Aded:

44

Baş Vekâlet Celîle-i Cenâb-ı Sâmîsine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Venezuella Reis-i Cumhûru tarafından Washington Sefîri sa‘âdetlü
Arestiyaki/Aristaki Bey Hazretleri’ne ikinci rütbeden i‘tâ olunan Büst
Düvelipe Rator nişânının kabûl ve ta‘lîki istizânını hâvî sefîr-i müşârûn-ileyh
tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesi leffen takdîm kılınmağla emr ü
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Cemâziye’l-ûlâ sene (1)299 ve fî 29 Mart sene (12)98 (10 Nisan
1882). N: Ömer Hamdi?
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Anexo 4b
A Sublime Porta
Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Cartas de Assuntos Exteriores
Número: 44
À Autoridade do Poder Principal
É a apresentação de seu súdito desprezível.
Apresenta-se em anexo a tradução das cartas enviadas pelo Estimado
Embaixador em Washington, Senhor Arestiyaki/Aristaki, por meio das quais
procurou obter permissão para a aceitação e uso da condecoração da segunda
classe do "Busto de Düvelipe Rator", outorgada pelo Presidente da
Venezuela, e nesse sentido o decreto e ordem pertencem ao meu Senhor.
29 de março de 1298 (de acordo com o calendário lunar) (10 de abril
de 1882).
N: Ömer Hamdi
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BOA, İ. HR, Dossiê:336, Documento No: 21651
343

Anexo 5a
‘Atûfetlü Efendim Hazretleri
Washington Sefîri sa‘âdetlü Arestaki/Aristiyaki Bey Hazretlerine
Venezuela Re’îs-i Cumhûru tarafından Büst Düvelipe Rator nişânının ikinci
rütbesi i‘tâ kılınmış olduğundan kabûl ve ta‘lîki istizânını hâvî sefîr-i
müşârün ileyh tarafından vârid olan tahrîrâtın tercemesi leffiyle Hâriciye
Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi ‘arz ü takdîm kılınmağla mezkûr nişânın
sefîr-i müşârün ileyh tarafından kabûl ve lede’l-icâb ta‘lîki hakkında her ne
vechle irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müte‘allık ve şeref-sudûr buyurulur
ise infâz-ı hükm-i celîline ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.
Fî 27 Cemâziye’l-ûlâ sene (12)99, Fî 4 Nisan sene (12)98 (16 Nisan
1882). Sa‘id
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki:
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmîye-i vekâlet-penâhîleri
ile melfûf tezkire ve terceme manzûr-ı ‘âlî buyurulmuş ve ber vech-i istizân
mezkûr nişânın müşârün ileyh tarafından kabûlüyle lede’l-icâb ta‘lîki rehîn-i
müsâ‘ade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî olarak mezkûr tezkire ve terceme
i‘âde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 28 Cemâziye’l-ûlâ sene (12)99, Fî 5 Nisan sene (12)98 (17Nisan
1882).
(imzâ: Abdüllatif?
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Anexo 5b
Vossa Excelência Senhor mui misericordioso:
A condecoração de segunda classe do "Busto de Düvelipe Rator" foi
concedida ao Estimado Embaixador em Washington, Senhor
Arestiyaki/Aristaki, pelo Presidente da Venezuela. Foi apresentada a nota do
Grande Ministério dos Negócios Estrangeiros e, em anexo, a carta
acompanhada de sua tradução em que este Embaixador pede permissão para
a aceitação e uso da condecoração. A nota foi escrita com muitos elogios,
dizendo que de qualquer forma se publica honradamente a vontade do Sultão
no sentido da aceitação e uso, quando necessário, da mencionada
condecoração, e resolução entrará em vigor de acordo com a mesma.
04 de abril de 1298 (de acordo com o calendário lunar) (16 de abril de
1882). Sa’id
É o pedido de seu súdito desprezível:
A presente nota, a carta e sua tradução, em anexo, do Grão-Vizirato,
que tive a honra de receber, foram apresentadas para o Sultão e com a
permissão de Sua Excelência o Sultão para a aceitação e uso de tal
condecoração por esta pessoa a nota e sua tradução foram devolvidas, e neste
sentido o edito e a ordem pertencem a Sua Excelência o Senhor.
05 de abril de 1298 (17 de abril de 1882).
(assinatura: Abdüllatif?)
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Anexo 6
BOA, HR. TO, Dossiê:529, Documento No:12
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Anexo 6a
Numero: 4
Tarîh:
Mütercim:
Musahhıh:
Nev‘-i Terceme:
Venezüella memâlik-i müctemi‘ası re’îsi vekîli işbu emirnâmeyi
kıra‘at edenlere selâmını teblîğ eder.
Venezüella memâlik-i müctemi‘ası ile hıttâ-i Mısriyye beyninde
münâsebât-ı ticâriyyenin te’sîsi lâzım geldiği ve “Ron Gabriel de Roza”nın
münâsebât-ı mezkûreyi te’sîse iktidârı müsellem bulunduğu cihetle re’îs-i
cumhûr vekîli mûmâ ileyhi ve Venezuella cumhûrunun İskenderiye
Konsolosluğu’na nasb ü ta‘yîn eyler ve “Ron Gabriel de Roza”nın
Venezuella Cumhûru konsolos sıfatıyla kabûl ve umûr-ı me’mûresinin
serbestî-i icrâsı zımnında lâzım gelen himâyenin bî-diriğ buyurulmasını
hidîviyyet-i celîle-i Mısriyyeden ricâ eder.
Tasdîken li’l-makâl vekîl-i mûmâ ileyh tarafından “Karakas’ta imzâ
ve temhîr ve Hâriciye Nâzırı cânibinden tasdîk olunan işbu emirnâme 15
Teşrîn-i Sânî sene 1884 (15 Kasım 1884) tarîhiyle “Ron Gabriel de Roza”ya
tevdi‘ ve teslîm kılınmıştır.
(İmzâ: Nikanro Dörjet) (İmzâ: Rafael Sebas)
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Anexo 6b
N °: 04
Data:
Intérprete:
Corretor:
Tipo de tradução:
O Representante do Presidente dos Estados Unidos da Venezuela
saúda os que lerem este mandato escrito.
Como é uma verdade aceita, a questão de que se devem estabelecer
relações comerciais entre os Estados Unidos da Venezuela e o Estado do
Egito e Ron Gabriel de Roza dará apoio para o estabelecimento dessas
relações, o Representante do Presidente nomeou esta pessoa para o
Consulado da República da Venezuela em Alexandria e roga ao Grande
Governo do Egito que se aceite Ron Gabriel de Roza como cônsul da
República da Venezuela e que lhe prestem apoio para realizar sua posição
livremente.
Foi entregue (15 de novembro de 1884) a Ron Gabriel de Roza este
mandato escrito, assinado e carimbado em Caracas por este Representante, e
aprovado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, para confirmar o que já
foi dito.
(assinatura: Nikanro Dörjet) (assinatura: Rafael Sebas)
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Anexo 7
BOA, HR. TO, Dossiê:532, Documento No:56
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Anexo 7a
Bâb-ı ‛Âlî
Terceme Odası
Numara

Mütercim
Musahhıh
Avram
fî 130
25 Kanun-ı Sanî 1304

Nev‛-i Terceme: Memâlik-i mahruse-i cenâb-ı padişahî neşriyât-ı
resmiyesinin taht-ı idâresinde bulunan kaleme irsâli ricasına dair Venezuella
hükümet-i cumhûriyesi neşriyât-ı resmiye te‛âtîsi kalemi müdiriyetinden
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne tahrîrât.
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne 26 Kanûn-ı Evvel 88 tarihiyle
“Venezuella” memâlik-i müctemeası hükümetinin “Neşriyât-ı Resmiye-i ”
Kalemî müdiriyetinden vârid olan XX numaralı tahrîrâtın tercemesidir.
Venezuela Hükümet-i Cumhuriyesi hükümet-i mezkûre ile düvel-i
mütehâbbe mâhiyet-i resmiyeyi hâiz neşriyâtın muntazamân te‛âtîsinden
fevâid-i kesîre hâsıl olacağı itikadında bulunduğundan X muhsênât-ı
mütekâbileyi mucîb olacak tasavvur-u mezkûru mevâkı‛-ı icrâya va‛z için
Kanûn-ı Evvel’in ondördüncü günü “neşriyât-ı resmiye te‛âtisi” kalemini
teşkil eyleriz binâen aleyh önümüzdeki Kanûn-ı Sanînin ibtidasından beri
“Venezuella” Cumhurunun cerîde-i resmiyesi ile neşriyât-ı resmiye-i
sâiresini huzûr-ı ‛âlî-i nezâret-penâhîlerine takdime muhâberât edeceğimden
memâlik-i mahrûse-i cenâb-ı padişâhî neşriyât-ı resmiyesini dahi taht-ı
irâde-i senâverânemde bulunan kaleme muntazamân irsâl buyuracaklarını
ümid ederim beyân-ı hâl-i ibrâz müesser-i ihtirâm-kârîye vesîle ittihâz
kılındı
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Anexo 7b
A Sublime Porta
Escritório de Tradução
N°

Intérprete
Organizador
Avram
130
25 de janeiro de 1304
(de acordo com o calendário Rumi)
(6 de fevereiro de 1889)

Tipo de tradução: Nota enviada ao Ministério do Interior pelo
Escritório de Publicações Oficiais do Governo da República da Venezuela
sobre o pedido de envio ao Departamento submetido ao Escritório de
Publicações Oficiais do Sultão do Estado Otomano.
É a tradução da carta oficial com o n° 20, enviada ao Grande
Ministério do Interior pelo Escritório de Publicações Oficiais do Governo da
República da Venezuela em 26 de dezembro de 1288 (de acordo com o
calendário Rumi) (07 de janeiro de 1873).
Acreditamos que será muito benéfico tomar decisões mútuas
regularmente por uma publicação oficial entre o Governo da República da
Venezuela com os ditos Governos e outros estados amigos. Estabelecemos
um Escritório Mútuo de Publicações Oficiais em 14 de dezembro para
consolidar este pensamento, necessário para a boa vontade. Em fé do qual,
enviarei ao Grande Ministério a Gazeta Oficial da República da Venezuela e
a publicação oficial no início de janeiro. Assim sendo, espero que a
publicação oficial do Sultão do Estado Otomano seja regularmente enviada
ao Escritório sob minha administração. Por meio da presente, apresento meu
respeito.
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Anexo 8
BOA, HR. TO, Dossiê:538, Documento No:16
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Anexo 8a
Bâb-ı ‛Âlî
Terceme Odası
Numara

Mütercim
fî 130

Musahhıh
fî 130

Nev‛-i terceme: Cerîde-i Resmiye ile Cerîde-i Belediye’nin yirmi
beşer nüshaları leffen gönderildiğine dair Venezuella Hükümeti İstatistik ve
Muhâceret Dairesi Müdiriyeti’nden Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine vârîd olan
tahrîrât
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne 29 Teşrîn-i Sânî sene 1892 tarihiyle
Venezuella Hükümeti İstatistik ve Muhâceret Dairesi Müdüriyeti’nden vârid
olan tahrîrâtın tercemesidir
Cerîde-i Resmiye ile Cerîde-i Belediye’nin yirmi beşer nüshâlarını
leffen takdîm eyledim nesh-i mezkûrenin nezâret-i celîle-i asâfâneleri
kütübhânesi için kabul ve merbût makbûza-i seniyyenin taraf-ı senâverîye
iâde buyurulmasını rica eder ve bu vesile ile beyân-ı müesser-i ihtirâmkârîye
mübâderet eylerim.
İâdesi iltimâs olunan makbûza-i seniyyenin tercemesidir
Karakas şehrinde Venezuella Ticaret Nezâretine merbût İstatistik ve
Muhâceret İdaresi Müdüriyeti’ne
________ tarihinde teslim kılınan ________
olunduğunu beyân ile kesb-i fahr ve mübâhât ederim.
Tarih

nüshaları

ahz
İmza
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Anexo 8b
A Sublime Porta
Departamento de Tradução
N°

Intérprete
130

Organizador
130

Tipo de tradução: Tradução da carta enviada pelo Governo
venezuelano ao Grande Ministério do Interior, à Direção do Departamento
Administrativo de Estatísticas e Imigração sobre o envio da Gazeta Oficial e
do Jornal Local com suas vinte e cinco cópias.
É a tradução da carta enviada pelo Governo venezuelano ao Grande
Ministério do Interior, ao Departamento Administrativo de Estatísticas e
Imigração em 29 de outubro de 1892.
Apresentei vinte e cinco cópias da Gazeta Oficial e do Jornal Local.
Rogo que aceitem as cópias indicadas para a biblioteca do Grande Ministério
e que seu recibo seja apresentado à Grande Parte. Por meio da presente,
reitero meu respeito.
É a tradução do recibo cujo retorno foi solicitado.
Ao Departamento de Estatísticas e Imigração do Ministério do
Comércio na cidade de Caracas.
Tenho a honra de declarar que foram recebidas as cópias de
......................... na data de ..................................
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Anexo 9a
Bâb-ı ‛Âlî
Daire-i Sadâret
Akd-i Divân-ı Hümâyun
2238
İngiltere ile Venezuella beyninde hudûd-ı ihtilâfâtından dolayı hatt-ı
hudûdu kat‛iyyen ve müstakillen ta‛yîn itmek üzere Amerika hükümetince
mahalle i‛zâmı takarrür iden komisyonun mesârıfına mükâbil yüz bin dolar
tahsîsi hakkındaki Kozon/Kazan lâyihasının reis-i hükümet tarafından imzâ
idildiğini ve ifâdât-ı sâireyi hâvî Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden gelen
tahrîrâtın tercemesi manzûr-ı âlî buyurulmak içün Hâriciye Nezâret-i
Celîlesi‛nin tezkeresiyle maân arz ve takdîm kılındı efendim
Fî 15 Ramazan 313/ 17 Şubat sene 312
Sadrazam
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Anexo 9b
A Sublime Porta
Grão-Vizirato
Contrato do Conselho Imperial
2238
Por divergências sobre a fronteira entre a Inglaterra e Venezuela,
contra os custos da comissão, o Governo dos Estados Unidos decidiu
construir um grande bairro, para que a linha de fronteira seja concreta e
independente, e o projeto de Kozon/Kazan sobre o pagamento de cem mil
dólares foi assinado pelo Presidente do Governo. Anexa à nota do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, foi enviada a tradução da carta oficial da Grande
Legação em Washington que consiste em várias expressões para
apresentação ao Sultão.
15 do nono mês do calendário lunar de 313 (29 de fevereiro de 1896)
e 17 de fevereiro de 312 (de acordo com o calendário lunar) (1º. de março de
1897)
Grão-Vizir
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Anexo 10a
Bâb-ı ‛Âlî
Daire-i Hâriciye
Mektûbî kalemi
Aded
5194
Huzûr-ı sâmî-i hazret-i sadâret-penâhîye
Mâ‛rûz-ı çaker-i kemîneleridir
İngiltere ile Venezuella beyninde tekevvün eden hudud ihtilafâtının
bir heyet-i hakemiyye ma‛rifetiyle fasl ve tesviyesi hakkında Amerika
hükümetinin vâki‛ olan teklîfi İngiltere tarafından reddedilmesine mebnî
Amerika re’is-i cumhûrunun ahîren tanzîm eylediği beyannamede hatthudûdu kat’iyyen ve müstakillen ta‛yîn itmek üzere mahalline bir tahkik
komisyonu i‛zâmını Meb‛usân ve A‛yân Meclislerine tavsiye etmiş
olduğuna olbâbda bazı ifâdâta dair Washington sefâret-i seniyyesinden
alınan iki kıt‛a tahrîrâtın tercemeleri 10 Nisan Sene 313 tarihiyle tezkîre-i
âcizî ile takdim kılınmış idi mezkûr komisyonun mesârıfını tesviye için yüz
bin dolar tahsisine dair zikrolunan meclisler tarafından kabul olunan kanun
lâyihasının reis-i müşârûn-ileyh cânibinden imza edilmesi ve a‛yândan
Mösyö “Engir/Esgir” Amerika istihkâmâtını tezyîd zımnında seksen yedi
milyon dolardan ibaret kredito küşâdı talebini hâvî kanun lâyihasını meclis-i
mebûsana ikinci defa olarak ibrâz ile ahvâlin tebeddülüne mebnî bunun
acilen tetkîkini taleb eylemiş olduğu ve işbu Venezuella meselesi hakkında
hükümet-i müşârûn-ileyhimânın sûret-i hareketleri ile Amerikaca hâsıl olan
efkâr ve te’sirât hakkında bazı ifadât ve malûmâtı ve reveş-i hâle nazaran bu
işin maslahâne bir şekil ve sûret-i kesb eylediğini mutazammın sefâret-i
müşârûn-ileyhimâdan bu kere vârid olan 29 Kanûn-ı Evvel sene 95 tarihli ve
dört yüz doksan beş numaralı tahrîrâtın tercemesi dahi manzûr-ı sâmî-i
sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere leffen ‛arz ve tesyîr edilmekle emr u
fermân hazret-i veliyyu’l-emrindir.
Fî 11 Ramazan sene 1313 ve 12 Şubat Sene 311
Hariciye Nâzırı
Tevfîk
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Anexo 10b
A Sublime Porta
Negócios Estrangeiros
Escritório de Cartas
N°
5194
Vossa Excelência o Grão-Vizir
É a apresentação de seu súdito desprezível.
Pelo desacordo de fronteira entre Inglaterra e Venezuela, foi realizado
um estudo por uma junta de árbitros sobre a correspondência das partes, e
Inglaterra rejeitou a proposta do governo dos Estados Unidos.
EM FÉ DO QUAL, a declaração elaborada pelo Presidente americano,
determinando uma concreta e independente linha fronteiriça de limite,
propõe estabelecer um comitê de inspeção para a Assembleia dos Deputados
e o Senado. Neste sentido, as traduções de duas partes da carta oficial
recebida pela Grande Embaixada em Washington, sobre algumas expressões,
se apresentaram com a nota de 10 de abril de 1313 (22 de abril de 1897).
Com a assinatura do Presidente no projeto de lei firmado pela Assembleia
sobre o pagamento de cem mil dólares para equilibrar e cobrir os custos
dessa comissão e do projeto de lei do senhor Engir/Esgir, um dos Ilustrados,
que consiste no pedido de crédito de oitenta e sete milhões de dólares para
aumentar a fortificação da América, noticiando pela segunda vez a
Assembleia dos Deputados, com base na mudança da situação, foi solicitada
sua aplicação com urgência. Foi enviada, para que seja apresentada a Sua
Excelência o Grão-Vizir, a carta expedida pelas embaixadas desses países
em 29 de dezembro de 1295 (de acordo com o calendário Rumi) (10 de
janeiro de 1880) com o n° 495 que consiste na relativa conversão do capital
em questão pacificamente, tendo em conta algumas expressões e
informações sobre as ações destes governos sobre a questão atual da
Venezuela. O decreto e ordem pertencem a Sua Excelência o Senhor.
11 do nono mês do calendário lunar de 1313 (25 de fevereiro de 1896)
e a 12 de fevereiro de 1311 (24 de fevereiro de 1896)
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Tevfik
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Anexo 11a
Bâb-ı ‛Âlî
Nezâret-i Umûr-ı Hâriciye
Terceme Odası
Aded
Hâriciyye Nezâretine fî 29 Kanûn-ı Evvel sene 95 tarihiyle
Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan 495 numaralı tahrîrâtın
tercemesidir.
Şehr-i hâlin on sekiz tarihli ve dört yüz yetmiş yedi numaralı tahrîrât-ı
acizâneme zeyl olmak üzere şurasını arz iderim ki“Venezuella” ile İngiliz’e
ait olan Guyana Kıta‛sı beynindeki hudud güzergâhının alâ vechi`s-sulh bir
haritasını tanzime memur komisyonun mesârıfını tesviye için yüz bin dolar
tahsisine dair meclis-i mebûsan ve heyet-i a’yân tarafından kabul olunan
kanun lâyihası reis-i cumhur hazretleri cânibinden imza edilmiştir diğer
taraftan heyet-i a‛yândan Mösyö “Esgîr/Engir” Amerika istihkâmâtını tezyîd
için seksen yedi milyon dolardan ibaret bir kredito küşâdı talebini hâvî
kanun lâyihasını meclis-i meb’ûsâna ikinci defa olarak ibrâz ile ahvâlin
tebeddülüne mebnî bunun acilen tetkîkini taleb etmiştir İngiltere ile Amerika
beyninde tekevvün eden ihtilaf zaten nazar-ı dikkat-i ‛umûmiyeyi celb
ediyor reis-i cumhur hazretleri bu meselede Amerika meclis-i meb‛usân ve
heyet-i a‛yânıyla sa‛ir Amerika meb‛usân meclislerine istinad ettiği gibi
mecâlis-i mezkûreden ekserîsi İngiltere hükümetinin Amerika kıtasında lâ
ale’t-ta‛yîn hiçbir araziyi kuvve-i cebrîye ile yed-i temellüküne geçirmesi
arzusuna sedd-i mümânaât çekmek istiyorlar bunlar statükoyu sûret-i
mutlakada muhafaza etmek arzusundadırlar Amerika’da diğer birtakım
cumhuriyetler dahi bu arzuda bulunuyorlar hatta Brezilya heyet-i a‛yânı
Amerika reis-i cumhûru tarafından meclis-i meb‛usâna gönderilen
beyannâmede Amerika hükümâtının vaki‛-i vahşiyet ve hukûk-ı hakimiyet
ve hürriyetleri kemâl-i metânetle muhafaza olunmasından dolayı reis-i
muşârûn-ileyhe tebriği hâvî mektubu irsâl eylemiştir mâmafîh Amerika’da
birçok kimseler gerek menâfî-i ticâriyye ve gerek hissiyât-ı mezhebiyye
nokta-i nazarınca İngiltere ve Amerika gibi iki hükümet-i Hristiyâniyye
ale’l-husûs bir hudud meselesinden dolayı muhârebe zuhurunu istemiyorlar
şurası da beyân olunmalıdır ki Olenay’ın Lord Salburî/Salisbury’ye irsâl
eylediği notada ve gerek reis-i cumhûr tarafından kongreye gönderilen
beyânnâmede münderic bazı elfâz ve ta’birât eğer kuvvet ve miknete mâlik
olmayan bir devlet tarafından isti’mal edilmiş olsaydı İngiltere şüphesiz
bunlara tahammül etmez idi İngiltere mes’eleyi diplomasi tarîkiyla fasl ve
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tesvîye etmek arzûy-i samîmiyesinde olduğu cihetle Amerikalıların
ta‛arruzât-ı vakıasına karşı şimdiye kadar ihtiyâr-ı hilm ve sükût etmiştir ve
lisân-ı tecâvüzkârâne isti’mali mu‛tâdları olan İngiliz gazeteleri ise adi bir
hudud meselesinde Amerikalılar’ın bu derece izhâr-ı hiddet ve iğbirâr
itmelerinin sebebini anlamıyorlar gibi görünüyorlar bu mesele hakkında
Amerika’ya muslihâne telgrafnâmeler keşîde etmiş olan “Gladston”
Ruzbero ve sâir zevât-ı mu’tebereden mâada “Prens Dögal” ve mahdumu
“Dük Döyork” dahi reis-i cumhûrun İngiltere aleyhine açıktan açığa
hasmâne bir lisan isti’mâl etiği bir sırada Newyork’ta çıkan “World”
gazetesi direktörü gibi bir adamın gönderdiği telgrafnâmeye cevap vererek
müşkilât-ı hâzıranın iki devletçe memnûniyeti mûcib bir surette tesviye-pezîr
olacağı ve beyne’d-devleteyn mevcud olan dû-muhâdenet-i samimîyenin
muhafaza olunacağı ümidinde bulunduklarını beyan etmişlerdir her ne kadar
Amerika hükümet-i cumhuriyesi Amerika kıtasına bir gûna tecavüz vukûuna
müsaade etmemekten ibaret olan politikasında sebât edecek ise de ahvâl-i
mâliyesi pek de yolunda olmamak hasebiyle sulh ve asayişin ne Amerika ve
ne de İngiltere tarafından ihlâl olunması melhûz değildir fakat Amerika reis-i
cumhûrunun harb-cûyâne olan beyannâmesinden cürete gelmiş olan
“Venezuella” işi son dereceye kadar getirecek gibi göründüğü cihetle
muharebe tehlikesinin bu yüzden zuhûr etmesi me’mûldür. Amerika hükmeti
gayet mu’tedilâne hareket lüzumunu “Venezuella”’ya tavsiye ve ihtâr etmiş
olduğundan ihtârât-ı vâkıanın tesiri görüleceği ümid olunuyor. Ahvâl-i
meşrûhaya nazaran “Venezuella” meselesinden dolayı İngiltere ile Amerika
beyninde tekevvün eden ihtilaf, muslihâne bir şekil ve sûret kesb etmiştir
emr u fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.
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Anexo 11b
A Sublime Porta
Ministério dos negócios estrangeiros
Escritório de Tradução
N°
Tradução da carta oficial de 29 de dezembro de 1295 (de acordo com
o calendário Rumi (10 de janeiro de 1880) com nº 495, enviada ao
Ministério dos Negócios Estrangeiros pela Grande Embaixada em
Washington).
Em anexo à minha carta oficial de 18 deste mês com o n° 477
apresento o seguinte: foi firmado pelo Presidente o projeto de lei aceito pela
Assembleia dos Deputados e Ilustres sobre o pagamento de cem mil dólares
para custear as despesas da comissão encarregada do preparo pacífico do
mapa da rota de fronteira entre a Venezuela e Guiana, que pertence à
Inglaterra. Por outro lado, o Senhor Esgir/Engir da delegação dos Ilustrados
exigiu rápido exame desta situação, informando, uma segunda vez, à
Assembleia dos Deputados o projeto de lei que consiste no pedido de crédito
de oitenta e sete milhões de dólares para aumentar a fortificação da América.
A discordância entre Inglaterra e América chamou a atenção a esta questão.
A este respeito, o Presidente, bem como a Assembleia dos Deputados e a
Delegação dos Ilustrados da América fizeram frente a outras Assembleias de
Deputados da América, a maioria das outras Assembleias querem impedi-lo
e resistir ao fato de que o Governo está no continente da América e tem o
desejo de conquistar todo o território. Eles desejam exatamente manter
estado estável. Várias repúblicas na América querem o mesmo. Inclusive, a
declaração enviada à Assembleia dos Deputados pelo Presidente da
América, por seus direitos de proteção de domínio e identidade contra os
acontecimentos atrozes dos Governos da América, a delegação dos
Ilustrados do Brasil enviou uma carta que consiste nos cumprimentos ao
Presidente da América. Ao mesmo tempo, muitas pessoas na América, no
ponto em que seus sentimentos estão sobre seus interesses comerciais e suas
crenças, se dois governos cristãos da Inglaterra e América não querem uma
guerra por um problema de fronteiras, devem saber: se algumas expressões e
frases na carta de mandato enviado ao Lorde Salburi/Salisbury de Olenay e
no comunicado enviado ao Congresso do Presidente forem usadas por outro
país, sem dúvida, a Inglaterra não irá tolerá-las. Como a Inglaterra pretende
equilibrar o problema pela via diplomática, até agora, preferiu calar-se sobre
os ataques dos americanos. Os jornais que usaram linguagem agressiva
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parecem não entender a razão pela qual os americanos demonstram tanta ira
e tanto se ofendem por um problema de fronteiras sem valor. Além de
Gladson, Ruzbero e outras pessoas de prestígio, o Príncipe Dogal e seu filho
Duque Doyork enviaram mensagens telegráficas sobre este problema,
quando o Presidente usou linguagem hostil, abertamente, contra a Inglaterra,
respondendo a uma mensagem telegráfica enviada pelo diretor do Jornal
World publicado em Nova Iorque. Como os países devem estar contentes
com esta situação difícil, tem-se declarado que se encontrará adequado
equilíbrio e que se espera que perdure a amizade sincera entre os países. O
Governo da República da América está empenhado em sua política de não
permitir ataques no continente da América de maneira nenhuma, mas como a
situação econômica não é boa não é previsível a violação da paz e da ordem
na América ou na Inglaterra. Como a Venezuela, que consegue forças pela
declaração de que o Presidente da América quer guerra, parece que levará a
situação adiante, então é possível que surja o perigo da guerra. O Governo
americano recomendou à Venezuela a atuar muito lentamente. Espera-se que
esta recomendação seja eficaz. Em relação à situação descrita, o desacordo
entre Inglaterra e América sobre o problema da Venezuela deu rendimentos
à conversão para uma forma pacífica. O decreto e o mandato pertencem a
Sua Excelência o Senhor.
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Anexo 12a
Ambassade Impériale Ottomane
Berlin, le 16 Avril 1910
Copie
Excellence,
Ce matin après avoir eu l’honneur de présenter à V.E. mes hommages
personnels, je la priai et V.E. eut l’amabilité d’acquiescer, de m’aider à
obtenir à Constantinople des renseignements des trois points suivants:
1) Monsieur Alexandre A. Marini, habitant Egypte a sollicité du
Gouvernement de Venezuela d’être nommé Consul de la République à
Alexandrie. Mon Gouvernement désirerait avoir sur M. Marini les
renseignements nécessaires pour lui conférer cette charge.
2) Mon Gouvernement voudrait savoir de même, dans le cas où ces
renseignements seraient favorables à M. Marini, Sa Majesté Impériale le
Sultan daignerait lui accorder l’exequatur.
3) Finalement, mon Gouvernement désire connaître les formalités à
remplir et devant quelles autorités, pour la nomination et acceptation des
fonctionnaires consulaires en Turquie et en Egypte.
Je saisis cette occasion… etc…etc…
Le Chargé d’Affaires de Venezuela
(Signé) A. Dominici
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Anexo 12b
Embaixada do Império Otomano
Berlim, 16 de abril de 1910
Cópia
Vossa Excelência,
Esta manhã, depois de ter tido a honra de apresentar-lhe minha
homenagem, rogo que tenha a bondade de ajudar-me para que possa obter
informações em Constantinopla nos três seguintes pontos:
1) O Sr. Alexander A. Marini, residente no Egito, pediu ao Governo
da Venezuela que o nomeiem cônsul da República em Alexandria. Meu
governo pretende obter as informações necessárias sobre o Sr. Marini para
nomeá-lo ao cargo.
2) Meu governo gostaria de saber também, caso esta informação seja a
favor do Sr. Marini, se Sua Majestade Imperial o Sultão concederá o
exequatur.
3) Finalmente, meu Governo, ante as autoridades, deseja conhecer os
trâmites para a nomeação e a aceitação dos funcionários consulares na
Turquia e Egito.
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas mais profundas
estimas.
O Encarregado de Negócios de Venezuela
(Assinatura) A. Dominici
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Anexo 13a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
N°: 7224/ 138
Berlin, le 22 Avril 1910
Agents consulaires de Venezuela en Egypte.
Annexe 1
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence copie d’une
lettre que le Ministre de Venezuela à Berlin m’a adressé relativement à la
nomination par cette République d’un consul à Alexandrie et dans
différentes autres villes de l’Egypte.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me mettre en même de
répondre à ces différentes questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute
considération.
Osman Nizami
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa
Majesté Impériale le Sultan.
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Anexo 13b
Embaixada do Império Otomano em Berlim
N °: 7224 / 138
Berlim, 22 de abril de 1910
Funcionários consulares da Venezuela no Egito
01 anexo
Senhor Ministro:
Tenho a honra de enviar em anexo uma cópia da carta que o Ministro
da Venezuela em Berlim enviou-me sobre a nomeação do cônsul para
Alexandria e várias cidades egípcias.
Rogo a Vossa Excelência que responda a estas perguntas.
Vossa Excelência o Ministro aceite os protestos de minha mais alta
consideração.
A Sua Excelência Rifat Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Sua Majestade Imperial o Imperador,
Osman Nizami
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Anexo 14a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 24852
Son Excellence Rifaat Pacha à Son Excellence Osman Nizami Pacha
Berlin
Réponse:
Convention Consulaire avec le Vénézuéla
2066,,91
Le 19 Mai 1910
V.E. à (…)
N°: 2183,,67
Remettre au 1er Bureau
J’ai pris connaissance de la dépêche que Votre Excellence a bien
voulu m’adresser le 22 Avril 1910 sub N°: 7224/ 138, relativement à la
nomination de Consuls de la République du Vénézuéla à Alexandrie et dans
différentes autres villes de l’Egypte.
Pour qu’une puissance étrangère puisse nommer des Consuls dans les
possessions Ottomanes dont fait partie l’Egypte, elle doit avant tout conclure
une convention consulaire ou tout au moins un arrangement consulaire
provisioire établissant, en termes généraux, les modes de nomination des
Consuls respectifs ainsi que les attributions et privilèges dont ils jouiront.
Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités préalables que
le titulaire du Consulat du Vénézuéla à créer à Alexandrie pourra recevoir
l’exequatur.
Il va sans dire que si le Gouvernement de la République désire se
créer des relations consulaires avec le Gouvernement Impérial, nous serions
disposés à le faire sur la base du projet de convention ci joint (voir Annexe).
(…) Abra
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Anexo 14b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Consultoria Jurídica
N °: 24852
De Sua Excelência Rifat Paxá a Sua Excelência Osman Nizami Paxá
Berlim
Resposta: Tratado Consular com a Venezuela
2066,,91
19 de maio de 1910
Sua Excelência em (...)
N °: 2183,,67
Será entregue ao primeiro escritório:
Recebi um telegrama que Vossa Excelência me enviou em 22 de abril
de 1910 com nº 7224/138 sobre a nomeação de cônsules em Alexandria e
várias cidades egípcias pela República da Venezuela.
Para que os países, incluindo o Egito, possam nomear cônsules em
territórios otomanos, em primeiro lugar, devem assinar um acordo consular
ou, ao menos, um protocolo consular temporário em termos gerais, que
indique as concessões, os poderes e os métodos recíprocos de nomeação de
cônsules.
Depois de realizar o processo necessário para o exequatur dos países,
se apresentará aos consulados o titular do Consulado da Venezuela que se
estabelecerá em Alexandria.
Não há dúvida de que o Governo republicano pretende estabelecer
relações consulares com o Governo Imperial. Estamos dispostos a fazê-lo
com a base do projeto de acordo em anexo. (ver anexo).
(…) Abra
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Anexo 15a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Annexe
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement de la
République du Vénézuéla désirant développer leurs relations commerciales
par la création de Consulats dans les pays respectifs ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman Nizami
Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa Majesté
l’Empereur d’Allemagne et la République de Vénézuéla lesquels dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement Impérial Ottoman et la Répulique de Vénézuéla
s’accordent réciproquement le droit de nommer des Consuls Généraux,
Consuls et Vice-Consuls dans tous les ports et places commerciales de leurs
pays dans lesquelles sont admis des fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
2) Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls Ottomans dans les
territoires de la République Vénézuéla et les Consuls Généraux, Consuls et
Vice-Consuls Argentins dans les possessions Ottomanes, exerceront toutes
les fonctions et jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui
leur seront reconnus par le droit international public général, sur la base
d’une parfaite et entière réciprocité. Il est expressément entendu et stipulé
que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de la République Vénézuéla
sur le territoire Ottoman ne pourront en aucun cas et sous aucun prétexte,
jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires consulaires et sujets de
certaines Puissances profitent encore en Turquie de par les Capitulations.
3) Les objets destinés aux Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls
respectifs seront soumis à la vérification douanière. Ils seront exempts des
droits d’importation lors de la première installation de ces fonctionnaires
s’ils sont de la carrière.
4) Le présent Protole sera valable pendant 5 ans à compter du jour de
la ratification, délai à l’expiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce que
l’une des deux Hautes Parties le dénonce.
5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra et les ratifications seront échangées à Berlin, entre l’Ambassade
Impériale Ottomane et la Légation de la République du Vénézuéla.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
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Anexo 15b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Anexo
Projeto de Protocolo Consular
Foi acordado que o Governo da República da Venezuela e o Governo
Imperial Otomano desejam desenvolver suas relações comerciais mediante o
estabelecimento de consulados nos respectivos países com este motivo:
Em nome do Governo Imperial Otomano, Osman Nizami Paxá, o
Embaixador de Sua Majestade Imperial o Sultão ante Sua Majestade o
Imperador da Alemanha e a República da Venezuela, devidamente
autorizados por seus respectivos governos, acordaram no seguinte:
1) O Governo Imperial Otomano e a República da Venezuela acordam
em conceder o direito de nomear cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules
em todos os portos e centros comerciais de seus países que se permitem aos
funcionários em outros países similares.
2) Os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules otomanos nos
territórios da República da Venezuela e os cônsules gerais, cônsules e vicecônsules venezuelanos em territórios otomanos, de acordo com a
reciprocidade perfeita e completa, se beneficiarão de todas as imunidades,
isenções e privilégios reconhecidos pelo Direito Público Internacional e
exercerão todas suas funções. Está expressamente previsto e entendido que
os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules da República de Venezuela nos
territórios otomanos, em nenhum caso e sob nenhuma circunstância, poderão
usufruir do regime de exceção de que desfrutam funcionários consulares e
algumas pessoas autorizadas, inclusive quanto às capitulações que ainda
permanecem na Turquia.
3) Os artigos relacionados aos cônsules gerais, cônsules e vicecônsules estarão sujeitos a auditoria pelas autoridades aduaneiras. Estes
funcionários consulares estarão isentos de impostos de importação durante
sua primeira nomeação.
4) O presente protocolo entrará em vigor a partir da data de ratificação
por um espaço de cinco anos e permanecerá em vigor até que uma das Altas
Partes Contratantes se manifeste.
5) O protocolo será ratificado por ambos os Governos o mais breve
possível e as ratificações serão trocadas em Berlim, entre a Embaixada
Imperial Otomana e a Legação da República da Venezuela.
EM FÉ DO QUAL, os respectivos Ministros Plenipotenciários
autorizados assinaram o presente Protocolo e colocaram o selo de suas armas.
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Anexo 16a
Ambassade Impériale Ottomane
Nº: 7871/ 447
Convention consulaire
1 annexe
Berlin, 24 Décembre 1910
Monsieur le Ministre,
J’ai eu l’honneur de recevoir, avec son annexe, la dépêche que Votre
Excellence a bien voulu m’adresser en date du 19 Mai dernier, sub N°: 2066/
91, relativement à la conclusion éventuelle d’une convention consulaire
entre le Gouvernement Impérial et la République de Vénézuéla.
Le projet de convention qui accompagnait la dépêche précitée de
Votre Excellence ayant été transmis par le Représentant de la République à
Berlin à son Gouvernement, ce dernier lui a fait parvenir de son côté un
nouveau projet contenant certaines modifications.
1) A l’article II il est dit que “les consuls généraux, consuls, etc.
jouiront de tous les privilèges qui leur seront reconnus par les lois de la
nation auprès de laquelle ils seront accrédités.” J’ai fait remarquer à ce sujet
que le Gouvernement Impérial tenait absolument à l’acceptation de cet
article du projet dans la forme élaborée par lui et ne pouvait consentir à la
modification du texte. Monsieur Santos Dominici m’a répondu qu’il en
référerait dans ce sens à son Gouvernement et qu’on arriverait facilement à
une entente à ce sujet, vu que pour le Gouvernement de la République les
capitulations ne sont jamais entrées en considération.
2) Quant à l’article III, le Ministre m’a fait remarquer que l’exemption
des droits de douane n’étant accordée à aucun consul étranger au Vénézuéla,
son Gouvernement regretait de ne pas pouvoir faire une exception à notre
égard. Il a ajouté cependant que la première installation de n’importe quel
particulier étant exempte des droits d’entrée, sur une demande dans ce sens
adressée au Ministère des Finances, il va sans dire qu’un consul Ottoman
pourra toujours se prévaloir de ces facilités. D’ailleurs, comme les agents à
désigner seraient des consuls honoraires, cette question n’est pour nous que
d’une importance secondaire et se trouve strictement définie par l’adoption
du principe de la réciprocité pour les deux Gouvernements.
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence copie du
projet modifié que Monsieur Santos Dominici m’a remis et la prie de vouloir
bien me faire parvenir des pleins-pouvoirs en dûe forme m’autorisant à
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signer la convention en question dans le cas où le Gouvernement de
Vénézuéla accepterait l’article II dans la forme rédigée par nous et que Votre
Excellence ne trouverait pas d’inconvénient à l’acceptation par le
Gouvernement Impérial de la modification d’article III dans le sens du projet
ci-annexé.
Le Ministre du Vénézuéla m’a déjà présenté ses pleins-pouvoirs
munis du sceau de la République.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
Osman Nizami
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa
Majesté Impériale le Sultan.
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Anexo 16b
Embaixada do Império Otomano
N °: 7871 / 447
Tratado Consular
01 anexo
Berlim, 24 de dezembro de 1910
Senhor Ministro:
Tenho a honra de receber a carta oficial n. º 2066/91 com o respectivo
anexo que Vossa Excelência me enviou em 19 de maio, após a assinatura do
tratado consular entre a República da Venezuela e o Governo Imperial.
O projeto de acordo, acompanhado da mensagem telegráfica de Vossa
Excelência, enviado ao Governo em Berlim pelo representante da República
foi transmitido ao Governo com um novo projeto contando com algumas
modificações.
1) O 2º artigo prevê que os cônsules gerais e cônsules poderão
desfrutar de todos os privilégios que serão reconhecidos pelas leis. Assinalei
que o Governo Imperial insistia na aceitação deste artigo do projeto de lei
elaborado pelo próprio e não aprova a alteração do texto. O Senhor Dominici
me informou que aconselhou o Governo neste sentido e chegaram facilmente
a um acordo nesta questão uma vez que o Governo nunca levou em conta as
capitulações.
2) No que se refere ao 3º artigo, o Ministro declarou que lamentava
não poder conceder-nos uma exceção para isenção de impostos de aduanas
de que nenhum cônsul estrangeiro goza na Venezuela. Além disso, após a
petição enviada ao Ministério das Finanças o Ministro Plenipotenciário
acrescentou que um encarregado está livre de impostos de entrada em sua
primeira nomeação. É bom lembrar que qualquer cônsul otomano sempre
tira proveito dessas conveniências. Por outro lado, como os encarregados
seriam cônsules honorários, esta questão tem importância secundária para
nós e o problema define-se estritamente pela adoção do princípio de
reciprocidade para os dois Governos.
Tenho a honra de apresentar em anexo a Vossa Excelência uma cópia
do projeto de lei modificada que o Senhor Santos Dominici me deu
considerando que Sua Excelência não faz nenhuma objeção à aceitação da
modificação do 3º artigo do projeto anexado pelo Governo Imperial. Rogo a
Vossa Excelência que me envie os plenos poderes em devida forma que me
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autorize a firmar este acordo no formulário por nós elaborado, no caso de
aceite do 2º artigo pelo Governo venezuelano.
O Ministro Plenipotenciário da Venezuela acaba de me apresentar
seus plenos poderes que levam o selo da República.
Rogo que aceite, Vossa Excelência o Ministro, os protestos de minha
mais alta consideração.
A Sua Excelência Rifat Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Sua Majestade Imperial o Sultão
Osman Nizami

387

Anexo 17
BOA, HR.SYS., Dossiê:77, Documento No:35

388

389

Anexo 17a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
Annexe à la dépêche du 24 Décembre 1910
N°: 7871/ 447
Copie
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman, désirant développer leurs relations consulaires par la
création de consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela, Monsieur le Dr.
Santos A. Dominici, Ministre Résident de la République dans l’Empire
Allemand et le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman
Nizami Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de sa
Majesté l’Empereur d’Allemagne, lesquels, dûment autorisés par leurs
Gouvernements, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman s’accordent réciproquement le droit de nommer des
consuls généraux, consuls et vice-consuls, dans les ports et places
commerciales de leurs pays dans lesquels sont admis des fonctionnaires
similaires d’un autre Etat.
2) Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des Etats-Unis de
Venezuela dans les possessions Ottomanes et les consuls généraux, consuls
et vice-consuls du Gouvernement Impérial Ottoman dans les territoires de la
République, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les privilèges
qui leur seront reconnus par les lois de la nation auprès de laquelle ils seront
accrédités.
3) Les objets destinés aux consuls généraux, consuls et vice-consuls
respectifs, seront soumis à la vérification douanière.
4) Le présent protocole sera valable pendant cinq ans à compter du
jour de la ratification, délai à l’éxpiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce
que l’une des deux hautes parties le dénonce.
5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra, et les ratifications seront échangées à Berlin, entre la Légation des
Etats-Unis de Venezuela et l’Ambassade Impériale Ottomane.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
(…)
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Anexo 17b
Embaixada do Império Otomano em Berlim
Anexo da carta oficial de 24 de dezembro de 1910
N°: 7871 / 447
Cópia
Projeto de protocolo consular
O Governo dos Estados Unidos da Venezuela e o Governo Imperial
Otomano, que pretendem desenvolver as suas relações consulares mediante
o estabelecimento de consulados dos respectivos países, designaram para tal
efeito:
Em nome do Governo dos Estados Unidos da Venezuela, o Senhor Dr.
Santos Dominici, Ministro da Venezuela, residente no Império Alemão, e em
nome do Governo Imperial Otomano, Sua Excelência Osman Nizami Paxá,
Embaixador de Sua Majestade Imperial o Sultão, ante Sua Majestade o
Imperador da Alemanha, devidamente autorizados, acordaram o seguinte:
1) O Governo dos Estados Unidos da Venezuela e o Governo Imperial
Otomano acordaram em conceder mutuamente o direito de nomear cônsules
gerais, cônsules e vice-cônsules nos portos e centros comerciais de seus
países como se permite a funcionários de outros Estados similares.
2) Os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules dos Estados Unidos da
Venezuela em territórios otomanos e cônsules gerais, cônsules e vicecônsules do Governo Imperial Otomano nos territórios da República
exercerão todas as funções e se beneficiarão de todos os privilégios que
sejam reconhecidos diretamente pelo Direito Internacional Público em geral.
3) Os artigos relacionados aos cônsules gerais, cônsules e vicecônsules serão apresentados à auditoria da Aduana.
4) O presente protocolo terá validade de cinco anos a contar da data de
ratificação, depois da qual será mantido até que uma das duas altas partes
contratantes se manifeste.
5) Será ratificado por ambos os Governos o mais breve possível e as
ratificações trocadas entre a Legação dos Estados Unidos da Venezuela e a
Embaixada Imperial Otomana em Berlim.
EM FÉ DO QUAL os respectivos Ministros Plenipotenciários
firmaram o presente Protocolo e colocado os selos de suas armas.
(…)
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Anexo 18a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 26135
Son Excellence Rifaat Pacha à Son Excellence Osman Nizami Pacha
Berlin
Réponse:
Protocole Consulaire avec le Vénézuéla
5497,,12
Le 15 Janvier 1911
J’ai reçu la dépêche que Votre Excellence a bien voulu m’adresser le
24 Décembre 1910, sub N°: 1871/ 447, relativement à la conclusion d’un
Protocole Consulaire à conclure avec la République du Vénézuéla.
Les objections que Votre Excellence a faites aux propositions de
Monsieur Santos Dominice sont très judicieuses; stipuler que les Consuls
Généraux, Consuls et Vice-Consuls exerceront leur fonctions et jouiront de
tous les privilèges qui leur seront reconnus par les lois territoriales, offre
pour nous un double inconvénient.
Nos Agents au Vénézuéla auront des attributions qui dépendront du
pouvoir législatif de la République, lequel pourra les réduire à des limites
extrêmes sans que nous puissions élever la moindre réclamation.
D’autre part, les Consuls Vénézuéliens pourront en Turquie profiter
partiellement des privilèges capitulaires, attendu qu’un certain nombre de
ceux-ci ont été réglementés par nos lois; on en trouve Consuls étrangers ne
modifiera pas une situation légale existant déjà pour tout particulier.
Je prie donc Votre Excellence d’insister pour que soit maintenu le
second paragraphe de l’Art. 3, ainsi conçu: “Ces Fonctionnaires s’ils sont de
la carrière, seront exempts des droits d’importation lors de leur première
installation.”
Si Elle rencontre des difficultés, elle pourra proposer la formule
suivante: “Ces Fonctionnaires seront traités sur la base de la réciprocité en ce
qui concerne la franchise douanière.”
De la sorte, sans distinguer entre les Agents de la carrière ou
honoraires, nous decorderons (?) en Turquie les mêmes immunités qui nous
seront reconnues au Vénézuéla.
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Comme cette formule subsidiaire laisse dans le vague le régime
douanier- ce qui n’est guère avantageuse dans un arrangement internationalil y aura bien de n’y avoir recours qu’en dernière analyse, si Votre
Excellence constate une opposition (…) au premier libellé susmentionné du
2ème paragraphe de l’Art. 3.
Dès que l’accord sera établi sur le projet de Protocole en entier, je ne
manquerai pas de transmettre à Votre Excellence les pleins pouvoirs
l’autorisant à signer le Protocole précité l’exemple dans le Code de
Procédure, le Règlement sur la franchise douanière des Consuls (…). Or,
nous ne pouvons pas reviser une grande partie de notre législation à cause
d’une clause inopportune du Protocole précité.
D’ailleurs, dans tous les arrangements que nous avons négocié, nous
avons stipulé le principe que les Consuls respectifs jouiront des privilèges,
exemptions et immunités reconnus par le droit international général sur la
base de la réciprocité, de sorte que nos agents ne jouiront dans le territoire de
République que des attributions que nous reconnaîtrons chez nous à cause du
Vénézuéla et vice-versa.
Nous prenons (?) donc à ce que ce principe soit clairement consacré et
qu’une clause supplémentaire exclue entièrement les privilèges des
capitulations. L’Art. 2 de notre projet est rédigé sur cette base.
C’est pour cette raison qu’il nous est impossible de nous départir de
notre formule qui a été admise dans notre convention récente avec la Bulgarie
et qui a été acceptée par les Républiques de l’Argentine et du Méxique.
Nous espérons donc que le Vénézuéla ne maintiendra plus ses
objections sur ce point.
Quant à l’observation de Monsieur Dominici relativement à l’Art 3,
nous n’avons demandé l’exemption douanière qu’en faveur des Consuls de
carrière et pour les objets de première installation mais après vérification.
Il nous paraît par engagement d’accueillir un agent étranger et de le
soumettre aux impositions douanières à peine arrivé dans nos possessions et
nous trouvons que ce même régime appliqué au Vénézuéla à nos Consuls
n’est pas amical.
Dès l’instant que tout particulier jouit déjà de cette franchise
douanière dans le territoire républicain, pourquoi se refuser à le stipuler au
profit d’un Etat ami?
Il est possible que quelques-uns de nos agents à nommer soient
honoraires, mais nous en aurons plusieurs de la carrière; aussi pensons nous
qu’il ne serait pas inutile de leur reconnaître le privilège en question, qui est
bien limité et qui s’il est aussi acquis par le fait aux autres.
(…) Abra
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Anexo 18b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Consultoria Jurídica
N°: 26135
De Sua Excelência Rifat Paxá a Sua Excelência Osman Nizami Paxá
Berlim
Resposta: Protocolo Consular com a Venezuela
5497,,12
15 de janeiro de 1911
De acordo com o protocolo consular a ser assinado com a República
de Venezuela,
Recebi a mensagem telegráfica de 24 de dezembro de 1910 com o nº
1871/447 que Vossa Excelência me enviou.
As objeções feitas às propostas de Sua Excelência o Senhor Santos
Dominici são muito lógicas, nos causam dupla desvantagem exprimir
claramente que cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules exercerão suas
funções e gozarão de todos os privilégios que serão reconhecidos pelas leis
nacionais.
A legislatura da República limita os poderes de nossos encarregados
na Venezuela e os mesmos poderão obter poderes necessários sem demandas.
Por outro lado, uma vez que vários privilégios de sacerdote têm sido
regulamentados por nossas leis, os cônsules da Venezuela na Turquia se
beneficiarão destes privilégios. Acreditamos também que os cônsules
estrangeiros não irão mudar uma situação jurídica existente para todos.
Rogo a Vossa Excelência que insista para que permaneça o segundo
parágrafo do terceiro artigo, "funcionários consulares estarão livres de
impostos de importação em sua primeira nomeação".
Se houver dificuldade, a seguinte fórmula pode ser proposta: "estes
funcionários serão tratados na base da reciprocidade com relação à isenção
de impostos".
Desta forma, sem fazer distinção entre os encarregados honorários ou
os consulares, as mesmas imunidades na Venezuela serão reconhecidas na
Turquia.
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Como este segundo método, em um acordo internacional, causa um
método aduaneiro inapropriado e uma incerteza, seria melhor usar este
segundo método se Vossa Excelência verificar a objeção por escrito no
primeiro trecho do segundo parágrafo do terceiro artigo.
Uma vez que o acordo se estabelece relacionado ao projeto do
protocolo dou permissão para que o referido protocolo seja firmado no
exemplo do Código de Procedimento. Sem dúvida, por uma cláusula
inadequada do referido protocolo, é certo que não poderemos revisar
novamente a maior parte de nossa legislação, e não poderemos corrigi-lo.
Além disso, em todos os acordos que negociamos, dissemos desde o
início que os respectivos cônsules gozariam das isenções, privilégios e
imunidades reconhecidos pelo Direito Internacional Geral com base na
reciprocidade, de modo que nossos agentes possam desfrutar dos poderes
que reconhecemos nos territórios da República da Venezuela e da mesma
forma para os agentes da Venezuela.
Assim, podemos aceitar uma cláusula adicional que rejeite os
privilégios das capitulações e para que assegure este princípio claramente
consagrado. O 2º artigo de nosso projeto se desenvolveu nesta base.
Por esta razão é impossível nos despojarmos de nosso método aceito
pelas Repúblicas da Argentina e do México e em nosso recente acordo com a
Bulgária.
Esperamos que a Venezuela não prossiga com objeções quanto a este
ponto.
No que diz respeito à objeção do Senhor Dominici para o 3º artigo,
pedimos a liberdade de isenção aduaneira em favor de funcionários
consulares e os objetos da primeira instalação, mas após a auditoria.
Não nos parece correto dar as boas-vindas a um agente estrangeiro e
taxar uma pessoa por impostos aduaneiros tomados por nossos bens e não
julgamos correto o mesmo método por nossos cônsules na Venezuela.
Quando todos já têm isenção de impostos aduaneiros nos territórios
republicanos, por que se recusa indicar claramente o benefício de um Estado
amigo?
É possível que alguns de nossos oficiais sejam nomeados honorários,
mas os que serão funcionários consulares são maioria. Além disso,
acreditamos que não seria inútil reconhecer esse privilégio demasiado
limitado e como se reconhecem os demais.
(…) Abra
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Anexo 19a
Ambassade Impériale Ottomane
Nº: 8229/ 138
Convention Consulaire avec le Vénézuela.
1 annexe
Berlin, le 29 Avril 1911.
Monsieur le Ministre,
J’ai eu l’honneur de recevoir la dépêche que Votre Excellence a bien
voulu m’adresser en date du 15 Janvier 1911, N. 5497/ 2, relativement au
projet de convention consulaire entre le Gouvernement Impérial et la
République de Vénézuéla.
Conformément aux instructions y contenues, j’ai insisté auprès du
Ministre de Vénézuéla pour l’acceptation par son Gouvernement de l’article
2 ainsi que du paragraphe 2 de l’article 3 de ce projet.
Monsieur Santos Dominici qui a été muni de nouvelles instructions à
ce sujet, vient de m’informer que son Gouvernement accepte le projet de
protocole transmis par Votre Excellence à l’exception du paragraphe 2 de
l’article 3 concernant l’exemption des droits de douane pour les consuls de
carrière. Le Ministre m’a déclaré que le Gouvernement de la République
n’ayant jusqu’à présent jamais inséré dans les traités conclus avec les autres
Etats un article mentionnant l’exemption des droits d’entrée en faveur des
agents consulaires, il ne pouvait être dérogé à cette tradition en faisant une
exception pour le Gouvernement Impérial. Cependant, a ajouté M. Santos
Dominici, il était d’usage d’accorder aux consuls de carrière, sur leur
demande, la franchise douanière pour les objets de la première installation et
que tout consul de carrière Ottoman pourrait bénéficier de ce privilège au
moment de son installation.
En transmettant ci-joint à Votre Excellence copie du projet que M.
Santos Dominici m’a remis, et qui, à l’exception du paragraphe
susmentionné, est identique à celui que Votre Excellence m’a fait parvenir,
je la prie de vouloir bien me munir des pleins pouvoirs nécessaires pour
signer le protocole en question.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute
considération.
Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de
S.M.I. le Sultan.
Osman Nizami
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Anexo 19b
Embaixada do Império Otomano
N °: 8229/138
Tratado Consular com a Venezuela
01 anexo
Berlim, 29 de abril de 1911
Senhor Ministro:
Tive a honra de receber a mensagem telegráfica de 15 de Janeiro de
1911 com o nº 5479/2 que Vossa Excelência me enviou, segundo o projeto
do tratado consular entre a República da Venezuela e o Governo Imperial.
Insisti na aceitação do parágrafo 2 do 3º artigo e o 2°artigo do projeto
pelo Governo conforma as explicações do projeto pelo Ministro da
Venezuela.
O Sr. Santos Dominici, a quem foram conferidas novas explicações
sobre este assunto, me informou que o Governo aceita o projeto de protocolo
apresentado por Vossa Excelência, com exceção do parágrafo 2 do 3º artigo
terceiro sobre a isenção de impostos para os funcionários consulares.
O Ministro disse que o Governo da República até o momento não
incluiu nos tratados celebrados com outros Estados um artigo sobre a isenção
de taxas de entrada aos funcionários consulares, e não poderia fazer exceção
a esta tradição, ou seja, fazer exceção para o Governo Imperial. O Senhor
Santos Dominici disse ser costume conceder aos funcionários consulares
estrangeiros, mediante solicitação, o privilégio de artigos livres de impostos
para a primeira instalação e acrescentou que todos os funcionários
consulares otomanos poderiam beneficiar-se deste privilégio quando de sua
instalação.
Transmitindo o presente projeto a Vossa Excelência e, em anexo, uma
cópia idêntica do projeto que Vossa Excelência me enviou, com a exceção
da mencionada cláusula, rogo que me confira plenos poderes, necessários
para firmar este protocolo.
Queira aceitar, Vossa Excelência Senhor Ministro, minha mais alta
consideração.
A Sua Excelência Rifat Paxá, Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Sua Majestade Imperial o Sultão.
Osman Nizami
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Anexo 20a
Ambassade Impériale Ottomane à Berlin
Annexe à la dépêche du 29 Avril 1911 (?)
N°: 8229/ 138
Copie
Projet de Protocole Consulaire
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela et le Gouvernement
Impérial Ottoman, désirant développer leurs relations consulaires par la
création de consulats dans les pays respectifs, ont nommé à cet effet:
Le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela, Monsieur le Docteur
Santos A. Dominici, Ministre Résident de la République dans l’Empire
Allemand et le Gouvernement Impérial Ottoman, Son Excellence Osman
Nizami Pacha, Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan auprès de Sa
Majesté l’Empereur d’Allemagne, lesquels, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:
1) Le Gouvernement des E.U. et le Gouvernement Imp. Ottoman
s’accordent réciproquement le droit de nommer des consuls généraux,
consuls et vice-consuls, dans les ports et places commerciales de leurs pays
dans lesquels sont admis des fonctionnaires similaires d’un autre Etat.
2) Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des E.U. de
Venezuela dans les possessions Ottomanes et les consuls généraux, consuls
et vice-consuls du Gouvernement Imp. Ottoman dans les territoires de la
République, exerceront toutes les fonctions et jouiront de tous les privilèges,
exemptions et immunités qui leur seront reconnus par le droit international
public général, sur la base d’une parfaite et entière réciprocité. Il est
expressément entendu et stipulé que les consuls généraux, consuls et viceconsuls de Venezuela sur le territoire Ottoman, ne pourront, en aucun cas et
sous aucun prétexte, jouir du régime exceptionnel dont les fonctionnaires
consulaires et sujets de certaines Puissances profitent encore en Turquie de
par les capitulations.
3) Les objets destinés aux consuls généraux, consuls et vice-consuls
respectifs, seront soumis à la vérification et à la législation douanières dans
le pays respectif.
4) Le présent protocole sera valable pendant cinq ans à compter du
jour de la ratification, délai à l’éxpiration duquel il sera maintenu jusqu’à ce
que l’une des deux hautes parties le dénonce.
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5) Il sera ratifié par les deux Gouvernements le plus tôt que faire se
pourra, et les ratifications seront échangées à Berlin, entre la Légation des
E.U. de Venezuela et l’Ambassade Imp. Ottomane
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Protocole, et l’ont revêtu du sceau de leurs armes.
(…)
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Anexo 20b
Embaixada do Império Otomano em Berlim
Anexo do telégrafo de 29 de abril de 1911
N°: 8229/138
Cópia
Projeto de Protocolo Consular
O Governo dos Estados Unidos da Venezuela e o Governo Imperial
Otomano, que pretendem desenvolver as suas relações consulares mediante
o estabelecimento de consulados dos respectivos países, designaram para tal
efeito:
Em nome do Governo dos Estados Unidos da Venezuela, o Senhor Dr.
Santos Dominici, Ministro da Venezuela, residente no Império Alemão, e em
nome do Governo Imperial Otomano, Sua Excelência Osman Nizami Paxá,
Embaixador de Sua Majestade Imperial o Sultão, ante Sua Majestade o
Imperador da Alemanha, devidamente autorizados, acordaram o seguinte:
1) O Governo dos Estados Unidos da Venezuela e o Governo Imperial
Otomano concederão mutuamente o direito de nomear cônsules gerais,
cônsules e vice-cônsules nos portos e centros comerciais de seus países
como se permite a funcionários de outros Estados similares.
2) Os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules otomanos nos
territórios da República da Venezuela e os cônsules gerais, cônsules e vicecônsules venezuelanos em territórios do Governo Imperial Otomano
exercerão todas suas funções e desfrutarão de todos os privilégios, isenções e
imunidades que sejam reconhecidos pelo Direito Público Internacional, com
base em reciprocidade perfeita e completa. Está expressamente previsto e
entendido que os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules da República de
Venezuela nos territórios otomanos, em nenhum caso e sob nenhuma
circunstância, poderão usufruir do regime de exceção de que desfrutam
funcionários consulares e algumas pessoas autorizadas, inclusive quanto às
capitulações que ainda permanecem na Turquia.
3) Os artigos para os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules, de
nenhuma maneira, serão objeto de auditoria e da legislação aduaneira nos
respectivos países.
4) O presente protocolo terá validade de cinco anos a contar da data de
ratificação, depois da qual permanecerá até que uma das duas altas partes
contratantes se manifeste.
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5) Será ratificado por ambos os Governos o mais breve possível e as
ratificações trocadas em Berlim entre a Legação dos Estados Unidos da
Venezuela e a Embaixada do Império Otomano.
Em fé do qual, os respectivos representantes plenipotenciários
firmaram o presente protocolo e colocaram o selo de suas armas.
(...)
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Anexo 21a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
S.Exc. Rifat Pacha à S.Exc. Osman Nizami Pacha
Berlin
Objet
Réponse:
Convention Consulaire avec le Vénézuela
2 annexes
N°: 7507-120
Le 4 Juin 1911
J’ai pris connaissance de la dépêche que V. Exc. a bien voulu
m’adresser le 29 Avril 1911, N° 8229/ 138, relativement à la conclusion
d’un Protocole Consulaire avec la République des Etats-Unis du Vénézuela.
La formule de l’Art. 3, dans sa partie finale: “et à la législation
douanière dans les pays respectifs” ne me paraît pas heureuse à notre point
de vue.
En effet, notre règlement sur la franchise douanière des Consuls Gx,
Consuls et Vice- Consuls est empreint du régime capitulaire puisqu’il
l’accorde sans limite aux agents non commerçants et dans une large limite à
ce qui font le commerce comme il résulte des Articles 1 et 2 dont le texte est
ci-joint (Annexe I). Nous serons obligés alors d’appliquer ce régime aux
Consuls Vénézueliens, tandis que les nôtre ne jouiront que d’une franchise
très limité, soit pour le premier établissement seulement. De plus ces
Consuls Vénézuéliens, commerçant ou non, bénéficieraient de l’exception
dans des limites différentes tandis que les nôtre en profiteront dans le seul
cas où ils seraient de la carrière.
Aussi, pensé-je qu’on pourra (…) à cet inconvenient en supprimant le
membre de phrase finale mentionnée plus haut. L’Art 3 serait ainsi conçu.
“Les objets destinés aux Consuls Gx, Consuls et Vice-Consuls respectifs
seront soumis à la vérification douanière”, comme d’ailleurs l’admet le
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contre-projet Vénézuélien annexé à la dépêche de V. E. du 24 Déc. 1910.
Mais, le jour de l’échange des ratifications, des notes seront échangées entre
V. Exc. et le Ministre de Vénézuéla, notes dans lesquelles ce dernier nous
offrira, au nom de son Gt., le régime de la franchise douanière pour les
objets importés par nos Consuls, lors de leur première installation et
demandera la réciprocité chez nous et V. Exc. la lui accordera.
Les textes en sont ci-joints (voir Annexes II et III): De la sorte nous
aurons évité d’insérer dans la Convention un Article sur le Vénézuéla et
nous aurons atteint notre desideratum.
Je prie V. Exc. de négocier dans le sens qui précède avec la Légation
du Vénézuéla et j’aime à croire qu’Elle arrivera à la convaincre étant donné
que de la sorte, tous les intérêts en jeu seront sauvegardés.
Veuillez
Ahmed Réchid
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Anexo 21b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Consultoria Jurídica
N°: 27092
De Sua Excelência Rifat Paxá a Sua Excelência Osman Nizami Paxá
Berlim
Assunto:
Resposta: Tratado Consular com a Venezuela
02 anexos
N°: 7507-120
04 de junho de 1911
Li a mensagem telegráfica de 29 de abril de 1911 com o nº 8229/138
que Vossa Excelência me enviou, sobre o protocolo consular firmado com a
República dos Estados Unidos de Venezuela.
A expressão que se encontra no final do 3º artigo "e legislação
aduaneira em seus respectivos países" não parece adequado do meu ponto de
vista.
As regulações no regime de isenção aduaneira para os cônsules gerais,
cônsules e vice-cônsules concedida a funcionários não comerciantes
ilimitadamente, como resultado dos artigos 1 e 2, cujo texto está em anexo, e
a devida vantagem extraída para os comerciantes, chama-se regime de
sacerdócio.
Em seguida, teremos que aplicar este sistema aos cônsules da
Venezuela, como os nossos gozam de uma franquia muito limitada, da
primeira instalação somente. Além disso, estes cônsules da Venezuela,
comerciantes ou não, se beneficiarão da exceção em diferentes limites de
privilégios enquanto os nossos se beneficiarão no caso de serem apenas
funcionários consulares.
Ao mesmo tempo, creio que podemos (...) este problema mediante a
supressão da última frase mencionada. O 3º artigo seguirá assim: "os
objetivos dos cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules respectivamente,
serão submetidos à auditoria das aduanas", e ainda, será editada a aceitação
do projeto contra a Venezuela no anexo do telégrafo de 24 de dezembro de
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1910, por Sua Excelência. No dia da apresentação das ratificações, porém,
serão trocadas as notas entre Vossa Excelência e o Ministro da Venezuela, e
a última das notas em que apresentaremos o Regime de Isenção de Impostos
Aduaneiros para mercadorias importadas por nosso Governo ou nossos
cônsules, quando da primeira instalação, e a reciprocidade serão exigidas e
Vossa Excelência as atribuirá ao Governo.
Os textos estão anexados (ver anexos 2 e 3): desta forma evitaremos a
inclusão do artigo relacionado à Venezuela e teremos conseguido nosso
desideratum.
Rogo a Vossa Excelência a negociação com a Legação da Venezuela.
Assim como todos estes interesses serão protegidos, creio que Vossa
Excelência poderá convencer a Legação.
Atenciosamente,
Ahmed Reşit
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Anexo 22a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
Annexe II
Note de la Légation des Etats-Unis du Vénézuéla à l’Ambassade I.le
Ott à Berlin
Au moment de l’échange des ratifications du Protocole Consulaire
Vénézuéla-Ottomane, lequel a eu lieu en ce jour, j’ai l’honneur d’informer
V.Ec. qu’il est d’usage dans les possessions des Etats-Unis du Vénézuéla,
d’accorder aux Consuls étrangers de carrière, sur leur demande, la franchise
douanière pour les objets et effets importés à leur adresse et destinés à leur
usage personnel lors de leur première installation.
D’ordre de mon Gt, j’ai l’honneur d’informer V. Exc. que ce
traitement sera accordé tant que cet usage sera en vigueur, aux Consuls Gx,
Consuls et Vice-Consuls de Turquie au Vénézuéla et j’aime à espérer que
par réciprocité les Consuls Gt, Consuls et Vice-Consuls du Vénézuéla
bénéficieront du même traitement en Turquie.
(…)
Ahmed Réchid
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Anexo 22b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Consultoria Jurídica
N °: 27092
Anexo: 2
Nota da Legação dos Estados Unidos da Venezuela à Embaixada do
Império Otomano em Berlim:
No momento da troca de ratificações do Protocolo Consulares
otomano-venezuelano, que ocorreu no dia de hoje, tenho a honra de informar
a Vossa Excelência que tem o direito de beneficiar-se do uso dos bens nos
Estados Unidos da Venezuela e da concessão do privilégio de franquia para
uso privado aos funcionários consulares estrangeiros, por solicitação dos
cônsules, em sua primeira instalação dos bens enviados ao endereço dos
cônsules.
Desde que este direito permaneça em vigor, seguindo as instruções do
Governo, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que serão tratados
de igual forma os cônsules gerais, cônsules e vice-cônsules turcos na
Venezuela e espero que por reciprocidade cônsules gerais, cônsules e vicecônsules venezuelanos recebam o mesmo tratamento na Turquia.
(…)
Ahmet Reşit
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Anexo 23a
Sublime Porte
Ministère des Affaires Etrangères
Chambre des Conseillers Légistes
N°: 27092
Annexe III
Note de l’Ambassade I.le Ott à la Légation des Etats-Unis du
Vénézuéla
à Berlin
J’ai reçu la Note que V. Exc. a bien voulu m’adresser en date de ce
jour, sub N°…26, au moment de l’échange de ratification du Protocole
Consulaire Turco-Vénézuélien, relativement à la franchise douanière des
Consuls respectifs.
J’ai l’honneur de prendre acte de la déclaration de V.E. d’après
laquelle il sera accordé, selon l’usage et tant que cet usage sera en vigueur,
aux Consuls Ott. de carrière installés dans les possessions des E.U. du
Vénézuéla, la franchise douanière, sur leur demande pour les objets et effets
importés à leur adresse et destinés à leur usage personnel lors de leur
première installation.
D’ordre de mon Gt., j’ai l’honneur d’informer V.E. que tant que le
régime susmentionné sera maintenu, les Consuls Gx, Consuls et ViceConsuls des E.U. du Vénézuéla jouiront en Turquie du traitement identique
et réciproque.
(…)
Ahmed Réchid

26

Orijinal metinde “…” şeklinde yazmaktadır.
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Anexo 23b
A Sublime Porta
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Escritório de Consultoria Jurídica
N °: 27092
Anexo: 3
Nota da Embaixada do Império Otomano para a Legação dos Estados
Unidos da Venezuela
Berlim
Recebi a nota enviada por Vossa Excelência no dia de hoje, com o
N°... , no momento da troca de ratificação do Protocolo Consular turcovenezuelano, sobre o privilégio de franquia para os respectivos cônsules.
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência a declaração a ser
apresentada de acordo com o privilégio de franquia para o uso pessoal na
primeira instalação dos bens enviados ao endereço dos cônsules, a pedido
dos mesmos, desde que este direito permaneça em vigor, de acordo com o
direito dos cônsules otomanos nomeados para os territórios dos Estados
Unidos da Venezuela.
Na permanência deste regime, tenho a honra de informar a Vossa
Excelência, sob a ordem do Governo, que cônsules gerais, cônsules e vicecônsules dos Estados Unidos da Venezuela serão reciprocamente tratados da
mesma forma na Turquia.
(…)
Ahmet Reşit
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