1911 - 1912 ITALYAN SAVA~INDA GEÇMI~~
GARIP BIR OLAY
HILMI BAYUR
Istanbul'da D~~i~leri eski ar~ivinde bu kez yapt~~~m~z ara~t~rmalar s~ras~nda, örne~ine az rastlanabilen bir aldatma olay~n~n
belgeleriyle kar~~la~d~k.
Bilindi~i gibi Italya sava~~, Italyan hükümetinin Trablusgarb~~
kendi ülkesine katmak amac~~ile Osmanl~~hükümetine verdi~i ültimatomun reddi ile 29 Eylül 191 ~~ de ba~lam~~~ve 20 Ekim 1912 de
U~i antla~mas~~ile sona ermi~ti. Sava~~ n hareketli günlerinden birinde
ismi gizli tutulmu~~bir adam Berlin Büyük Elçimiz Osman Nizami
Pa~a'ya ba~vurur, Italyan donanmas~n~~havaya uçurmak imkâ~una
sahip oldu~unu söyler. Adam bu gibi i~ lerde usta bir ki~i olmu~~olacak ki kulland~~~~dil ile büyükelçimizi kand~r~r ve teklif gizli olarak
Hariciye Nezaretine ~ifre ile bildirilir. Bu kez, kanan yaln~z Osman
Nizami Pa~a de~il o zaman devlet yönetiminin zirvesinde yer alm~~~
olan ünlü ki~iler de bu durumda olurlar. Teklifi ö~renince, en
ziyade Harbiye Naz~r~~Mahmut ~evket Pa~a'n~n etkilendi~i anla~~lmaktad~r. Çünkü Italyan donanmas~~havaya uçurulunca Akdenize
hâkim olacak donanmam~z ile Pa~a az m~~ i~~görecekti? Nihai zafer
cebinde demekti.. Çekilen 4/17 Aral~k 191 ~~ günlü ~ifre tel de onun
imzas~n~~ta~~yordu.
I~in ayr~nt~lar~n~~ ~imdi ar~ivdeki (B. H. 54) kartonundaki
belgelerden izleyelim
Belge I :
Hariciye Naz~r~~As~ m Bey'den Berlin Büyük Elçisi Osman
Nizami Pa~a'ya cevap:
"— Bizzat Büyükelçi taraf~ ndan aç~lacakt~r — Harbiye Naz~ruun
teli a~a~~dad~r:
"Sadrazam, Hariciye Naz~n 2 ve ben 3 bugün Bab~âlide sizin
bahis konusu ~ahsa taahhütte bulunman~za a~a~~daki ~artlarla karar
verdik:
Sait Pa~a.
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As~m Bey.

Mahmut ~evket Pa~a.
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Birinci z~rhl~n~ n berheva olmas~nda on bin lira 4, ikincide keza
on bin lira ve üçüncüde dahi on bin Osmanl~~liras~~tediye olunacakt~r.
Dü~ man donanmas~n~ n bak~yyesinin ifa-y~~faaliyete gayr-i muktedir bir hale ifra~~edildi~i ispat edilecek oldu~u takdirde yetmi~~
be~~bin lira daha ita k~l~ nmak ve fakat adem-i muvaffak~yet halinde
bittabi hiç bir akçe tediyesi mecburiyetinde kalmamak ~artiyle beyan buyurulan kimseye kar~~~taahhüdatta bulunman~z için taraf-~~
âlilerine mezuniyet itas~~hususuna bugün Bâblâtide Sadrazam
Pa~a ve Hariciye Naz~r~~Beyefendi ile icra k~l~ nan müzakerat neticesinde karar verilmi~tir.
Meselenin gayet mahrem tutulmas~~ i~ar buyurulmas~na binaen bu bapta ba~ ka hiç bir tarafa mabâmat verilmedi. Ona göre
te~ebbusatta bulunulmas~~ve neticenin i~ar~~rica olunur.
4 Kânunuevvel. 1327 (1911)
Harbiye Naz~r~~
Mahmut ~evket"
Daha sonra hiç bir netice al~namamas~~üzerine Osman Nizami
Pa~a Hariciye Naz~r]. As~m Bey'e yazd~~~~Frans~zca mektupta ~öyle
demektedir:
Belge II : (asl~~Frans~zcad~r)
(Çok gizli)
"Ekselans,
Bilinen i~~dolay~s~yle ~u ayr~nt~lar~~vermem gerekiyor:
I~i üzerine alm~~~olan adam Leipzig'de oturuyor ve zaman~n~n
bir k~sm~n~~Italya'da geçiriyor. Tabii, bildirilen neticenin gerçekle~ memesinin nedenini birkaç kere sordum. Kendisinin de çok ~a~t~~~, ancak er geç tam ba~ar~ ya ula~aca~~~kar~~l~~~n~~verdi. Tabii bu
adam~n samimi olup olmad~~~ m hiç bilemem, bildi~im onun iki kez
Italya'ya gitti~i, ikinci defas~nda güçlükle kar~~la~t~~~~ve Alman
casusu diye az kals~ n yakalanmak tehlikesini atlatt~~~d~r. Onunla
muhaberat~m~z~ n hepsini muhafaza ediyorum ve e~er bizi gerçekten
aldatm~~~ise kendisine vermi~~oldu~um 12,000 Mark~n 5 bütününü,
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Alt~n Lira.
Alt~n Mark.
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olmasa bile, hiç olmazsa bir k~sm~n~~geri almak için elimden geleni
yapaca~~m.
Bence o bir sahtekar de~ildir. ~u veya bu nedenle belki so~uklar dolay~slyle neticeye ula~amayan "sistem"ini gerçekten denedi.
Ekselans~n~z~n bildi~i gibi bu adam harbin ba~~ nda, bizden
in
pe~ bir santim dahi istemeden hizmet teklif etti. Reddeden biz
olduk, iki ay sonra kabul ettik. Onu görmeye gittim bana dedi ki:
"~ki ay önce tasar~y~~uygulamak için her türlü kolayli~a sahiptim.
~imdi ise ~artlar ayn~~olmad~~~ ndan gereken adamlar~~bulmak ve
gemilere girmek f~rsat~n~~sa~lamak için behemehal bir miktar para
harcamam icap etmektedir." Bizim taraf~m~zdan kendisine tediyede bulunulaca~~ na dair elimde hiç bir ka~~t olmad~~~ndan o bu paray~~kendi cebinden vermeyi göze alamazd~.
Bu sözleri yeter derecede mant~ ki gördü~ümden 12.000 Mark~~
tehlikeye sokmay~~göze ald~ m. Hele ki bu adam iki ay önce hiç para
istememi~ti.
Bir mektubunda bana ~unlar~~yazd~: "hiç bir netice elde edilemedi~ini görmekle merak etmenizi anl~yorum, i~~bir kimyevi inhilal meselesi oldu~undan tabiatiyle size kesin bir tarih veremem.
Bununla beraber giri~ti~im i~~üzerinde ~üpheye dü~ersem, sizi ho~~
olmayan bir durumda b~rakmaktansa bunu aç~ kça itiraf ederim."
Daha bir müddet beklemek gerekti~i zann~ndarm. E~er bir ~ey
olmazsa ~u veya bu suretle paray~~geri almaya çal~~aca~~m. Ileride
ondan alm~~~oldu~um bütün mektuplar~~Ekselans~n~za gösterece~im.
Bu suretle 12.000 Mark~~riske etmekte hakh oldu~um anla~~lm~~~
olacakt~r. Sayg~lar~mla.
Osman Nizami"

