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Emniyet (Genel Müdürlüğü’nün) 
Raporlarında Faşist Propagandası

 

    Mustafa YILMAZ *

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen Milli Mücadele’nin ba-
şarı ile sonuçlanması sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün ye-
niden bir ulus ve ulus devlet yaratma yönünde köklü bir devrim sürecine gi-
riyordu.

Savaş sonrası durumdan memnun olmayan Türkiye, sorunlarını gö-
rüşmeler yoluyla barışla halletme yolunu seçmiştir. Nitekim İkinci Dünya 
Savaşı’na doğru giden yolda yeni Türkiye’nin önderi bir asker olarak geçmi-
şin tecrübesi ile daha ihtiyatlı davranmış ve çevresindeki ülkelerle bu anlayış 
içerisinde bir ilişki yürütmüştür.

Türkiye’nin savaş sonrası statükodan memnun olan ülkeler yanında 
yer alması, barıştan ve silahsızlanmadan yana tavrı ve Milletler Cemiyeti ka-
rarlarına uygun davranışı özellikle otuzlu yıllar sonrasında bozulmaya başla-
yan Birinci Dünya Savaşı sonrası düzeni içerisinde, Milletler Cemiyeti karar-
larının ihlal edildiği, yeni ittifakların kurulmaya başladığı ve saldırgan tavır-
ların sergilendiği bir dünyada çok anlamlı bulunuyor ve takdir ediliyordu. Bu 
bağlamda Türkiye, Atatürk ve İnönü döneminde komşu devletler ve dost ülke-
ler ile ilişkilerini bozacak yayın ve faaliyetler konusunda da çok duyarlı idi ve 
tepkisini bu tür yayınlara ilişkin verdiği yasaklama kararları ile gösteriyordu.1

Türkiye’nin konuya duyarlılığının artmasına bir başka neden ise 
İtalya’da iktidara gelen Mussolini’nin yayılmacı tavrı ve söylemlerinin 
Türkiye’ye yönelik tehdit içeriyor olması idi. Bu durum Türkiye’nin dış poli-
tikasına etki etmiş ve Türkiye dış politikasını bu yönde şekillendirmiştir.

Bu hassasiyetin yansıması olarak, Türkiye’ye yerleştirilmesi düşü-
nülen İtalyan kolonilerine ilişkin bir haberden dolayı Mısır’da yayınlanan 

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
1 Mustafa Yılmaz-Yasemin Doğaner, Cumhuriyet Döneminde Sansür (1923-1973) 
Ankara, 2007.
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El-Cedid gazetesinin yasaklandığını görüyoruz.2 1926 yılındaki bu yasakla-
ma sonrası bir başka yasaklama Akbaba dergisinin 30 Mayıs 1936 tarih ve 
125 sayılı nüshasının kapak resminde yer alan “Adisababa’da Zafer Bay-
ramı” alt yazısı ile idam edilen Habeşliler ve içkisini yudumlayarak bunla-
rı seyreden İtalya Devlet Başkanı Mussolini’yi gösteren karikatür nedeniyle 
gerçekleşiyordu.3

Yine bilindiği gibi genç Türkiye Cumhuriyeti başarı ile verilen Kur-
tuluş Savaşı sonrası kurulmuştu ve yeni yapılanmada model olarak batı alını-
yordu, yeni hedef modern bir batı ülkesi olmaktı.

Türkiye’nin bu tercihi ve bu yönde Atatürk önderliğinde başlayan sü-
reç, Türkiye’nin batı sistemi dışında Batı’da veya batı dışı toplumlarda görü-
len yeni oluşumlara (Nazizm, Faşizm ve Komünizm vb.) kuşku ile bakmasını 
beraberinde getiriyordu. 

Bu çalışma başka bir çalışmamızda ele aldığımız Emniyet Genel Mü-
dürlüğü raporlarında Nazi Propagandası benzeri yine Emniyet Genel Müdür-
lüğü raporlarında4 faşist propagandaya ilişkin olacaktır.

Daha önceki çalışmalarımızda ortaya koymaya çalıştığımız gibi has-
sasiyet gösterilen konuları ortaya çıkarırken anılan türden propagandanın han-
gi alanlarda ve ne şekilde yapıldığına ilişkin ipuçları elde etmeye yöneliktir.

Konu ile ilgili ilk rapor 21.12.1937 tarihli olup, Emniyet Umum 
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Raporda; İtalyanların “Union Üniversitai-
re Mondia le D’ordre Nouveau”5 adı ile kurdukları anti-Komünist teşkilatın 
“UMON” rumuzu ile anıldığını ve amacının dünyada üniversitelerde okuyan 
öğrencilerin milliyetçilik ilkesi ile yetişmesi ve beynelmilel ekonomi temini 
ile parlamentalizme, kapitalizme ve marksizme karşı mücadele etmeye davet 
edildiği bildiriliyordu.

Nitekim Roma’da bulunan bu örgütün şefliği tarafından Almanca ve 
Fransızca yazılan beyannameler yanında yine Fransızca-İngilizce-Almanca 
ve İtalyanca olarak basılan “Gençlik ve Nizam” adlı makalenin Avrupa üni-
versitelerine dağıtılmak üzere gönderildiği ve bu bağlamda yirmi adet maka-
lenin, diplomatik kurye aracılığı ile İstanbul’daki İtalyan Sefaretine ulaştığı, 
ama şimdilik kimseye verilmeyeceği bildiriliyordu.6

2 B.C.A. 030.18.01-020-58.8; B.C.A. 18.86.78.1926. 
3 B.C.A 030.18.01-65.46.14. Akbaba dergisinin ilgili sayısının kapağı için bkz. 
B.C.A. 18.86.223.1936 benzeri biçimde Bütün Dünya mecmuası, 9 Mart 1936 tarih-
li ve 558 sayılı yayının kapağında yer alan “Faşizm Harp İstiyor” yazısı ve içerisinde 
yer alan karikatürler  nedeniyle yasaklanmıştır. Karikatür ve yazılar için Bkz. B.C.A 
18.86.214-1936.
4 ��. Uluslararası Atatürk Kongresinde (12-16 Kasım 2007) bildiri olarak sunulmuş- ��. Uluslararası Atatürk Kongresinde (12-16 Kasım 2007) bildiri olarak sunulmuş-
tur.
5 Burada yer alan kişi ve kurum adları raporlarda belirtildiği şekilde yazılmıştır.
6 B.C.A 33.170.01. s. 8 Bkz. Ek �. İtalyan sefaretine gönderildiği bildirilen 20 Adet 
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Adı geçen “La Jeuneesse Et L’ordre Nouveau” başlığını taşıyan 
“Gençlik ve Yeni Düzen” adlı Fransızca makale; Roma’nın evrenselliği için 
faaliyet gösteren komitenin başkanı olan M. Eugenio Conselschi’nin Bolşe-
vizme karşı Avrupa gençliğine yaptığı çağrıyı içeriyordu. Makalede gençli-
ğin özgürlüğü ve insanı savunmada yüklendiği misyonda çok etken olan rolün 
altı çizilerek, gençliğin taşıdığı ülkü ile gelişen, büyüyen ve mükemmelleşen 
hayatı temsil ettiği, oysa yaşlılığın geçmişi ifade ettiği söylenerek “gençlik, 
umuttur, gençlik istektir, gençlik için ülkü ve ülke aşkı en üstün duygudur”, 
denilerek “Bolşevizmin yıkmaya çalıştığı değerlere karşı özgür insan olmanın 
ayrıcalığını korumak için savaş verilmelidir” deniliyordu.

Bolşevizme karşı özgürlüğün ve insani bireyselliğin savunulması için 
savaş verilmeliydi. Yine Bolşevizmin insanı makinalaştırmasına makinanın 
bir çarkı yerine koymasına karşı gelinmeliydi. Çünkü makine sevemez, inana-
maz ve düşünemezdi. Öyleyse bu anlayışa karşı Avrupalı gençler duyarlı olup 
cesaretle karşı koymalı ve direnç göstermeliydi.

İstanbul’daki İtalyanların faaliyetleri ile ilgili olarak İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü’nden 16 Mayıs 1939 tarihinde Emniyet Umum Müdürü Şük-
rü Sökmensüer’e gönderilen bir yazıda; İstanbul İtalyan Konsolosu 09  Mayıs 
1939 gecesi muvazzaf ve ihtiyat İtalyan zabitanı şerefine verilen bir ziyafe-
te 30 kadar siyah gömlekli gencin katıldığı ve Adriyatika acentası müdürü ve 
Faşist teşkilatının reisi olan Kampalli’nin nişanlarının üzerinde olduğu bir kı-
yafetle kürsüye çıkarak; Duçe önderliğinde büyük İtalyan İmparatorluğu’nun 
zaferden zafere koştuğu, İtalya ile dost olanlarla iyi geçineceklerini ama dost 
olmayanlar için hiçbir şeyden korkmadıklarını ve gerektiğinde silahla karşı 
koyabilecek kudrette olduklarını, gerektiğinde İtalya için kanlarını dökebile-
ceklerini söylemiş ve katılanlar da ona destek vermişlerdir, deniliyordu.7

Umumi müfettişliklere ve valiliklere yazılan 02 Haziran 1938 tarihli 
yazıda Almanya ve İtalya’nın ülkeleri dışında bulunan Almanlar ve İtalyanlar 
için gizli örgütlenmelerde bulunduğu ve dışarıda o ülkenin elde ettiği vatan-
daşları ve basınını kullanarak Faşizm propagandası yapıldığına dikkat çekile-
rek, Faşistlerin dışarıda ne suretle çalışmakta olduklarına ilişkin Faşist teşki-
latı “Hariçteki Faşist Ocakları Genel Sekreterliği” tarafından düzenlenen tali-
matname gönderilmiştir, deniliyordu.8

Piero Parini imzasını taşıyan Roma kaynaklı bu talimatnamenin giri-
şinde; ülke dışında yaşayan Faşistlerin hayatına dair düzenlenen bu raporun 
onlara rehberlik edeceği, yükselen Mussolini İtalya’sını selamlayarak okuya-
cakları bu nizamnamenin siyasi yönleri kadar insanlık alemi için de bir kal-

“Gençlik ve Yeni Nizam”  adlı beyannamenin şimdilik kimseye dağıtılmadığı ve bu 
konu ile ilgili kuruluşların dikkatinin yeniden çekilmesi ile ilgili olarak bkz. B.C.A. 
34-174. S. 16-26.
7 B.C.A. 33.170.01-54661 s. �-��. Bkz.Ek: ��.
8 B.C.A. 33.165.01 çok gizli ve zata mahsustur ibaresi ile gönderilen tamim ve 21 
sayfa eki için bkz. s. 11 A.1-14. B.1-7.
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kınma hareketi doğuracağı ve hariçteki faşistlerin yarınki büyük İtalya’nın ya-
ratıcılarını ve askerleri olacak çocukların bu ruh hali ile okuyup düşünmele-
ri isteniyordu.9

•	 Hariçte yaşayan İtalyanların çalışmaları ile kuvvet-
lenmesine katkıda bulundukları bir kıtaya veya devlete karşı samimi 
bir bağlılık hissetmelerine imkan var mıdır? diye soruluyordu.

•	 Hariçte ilk İtalyan olarak kabul edilen Mussolini’nin 
hariçteki İtalyanlara “Karşı Kaybolmaz” bir fizyonomi verdiğini ve 
Habeşistan’da yükselttiği harp ve zafer teraneleri içerisinde cesur ve 
vakur şefin kendi şahsiyeti gibi bir millet yetiştirmiş olduğunu dünya-
ya işittiriyor ve tanıtıyoruz denilerek tavsiyeler veriliyordu.

•	 Hariçteki Faşistlerin bulundukları ülkenin kuralları-
na uymaları faşizmin devlet olgusuna gösterdiği saygı ile uyumludur.

•	 Yabancı insan ve kurumlar arasındaki rekabete ka-
rışmamalı ve tamamen ilgisiz kalmalıdır. Fakat başka memleketlerin 
milli, içtimai müesseselerine saygılı olmalı ama “bu zaruri ve kat’i 
karışmazlık” kendisi ile ilgili ise, Faşizmin esası ile ilgili ise tarafsız-
lık yoktu. Cephenin ya birinde yahut diğerinde olunmalıydı.10

•	 Modern dünyanın dini, siyasi, sosyal milli ve kişi-
sel hayat açısından anlaşmaları imkansız iki ayrı dünya olan Faşizm-
le Bolşevizm merhumları arasında ayrılığını ve bunlardan birinin yani 
Faşizmin; fertlerin enerjisini ammenin iyiliği içinde istismar eden iş 
ve servetleri adil bir ölçü ile tevzi etmek suretiyle insanların ahlaki ve 
ailevi mutluluğunu sağlayan bir cemiyet oluşturma hedeflenirken, di-
ğerlerinde yani Bolşevizmde ise medeni bütün değerler ile ırkımızın 
(İtalyan ırkı) şiddetle bağlı bulunduğu manevi değerleri yıkmaya yö-
nelik bir örgütlenme verilmektedir.

 Her İtalyan bulunduğu yerde Faşizm mahiyetinde 
veya faşizmle fazla benzerlikleri bulunan dini ve siyasi rejimlerin 
Bolşevizmin tuzağına düşmesi tehlikesine karşı koymalı ve Mussoli-
ni İtalyasının farkını ortaya koymalıdır.

•	 Aynı şekilde Liberalizmde köhne ve mantıksız fikir-
leri de ferdin hayatını mensubu olduğu cemiyetten tamamen ayırmayı 
öneriyordu ki bu Faşist yönetiminde saçmalık demekti.

•	 Yabancı ülkelerde farklı nedenlerle bulunan İtalyan-
ların şiddet eğilimli oldukları propagandası öteden beri yapılmaktadır. 
Bu doğru değildir ve bunun doğru olmadığı gösterilmelidir. “Musso-
lini İtalyanları daima ve her yerde cesur, sabırlı, enerjik ve muazze-
neli olmak memleketlerine başkalarını hürmet ettirmekte son dere-
ce kıskanç ve şiddetli davranarak her sefaleti ve ızdırabı teskin için 

9 B.C.A. 33.165.01. A2.
10 B.C.A 33.165.01. A3-6. B.C.A 33.165.01. A3-6.
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âlicenaplıkla müdahaleye hazır bulunmak mecburiyetindedirler” 
deniliyordu.11

•	 Tehlikeden korkan bir İtalyan düşünülemez, tehlike hayatın 
tuzlu tarafıdır ve daima rahat ve emin bir hayat yaşamanın tadı yok-
tur. Cesur olmak küstah ve pervasız olmak değil tam tersine bir hak 
ve adalet uğrunda herhangi bir zamanda her şeyi tehlikeye atmaya ha-
zır olmaktır.
•	 İtalyan Ocakları, mektep ve Faşist ocakları hastaneler hariç-
teki Faşistlerin ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuştur ve her fa-
şist aynı dili konuşan ve aynı inanca sahip kardeşine yardım etmedik-
çe faşist olamaz.
•	 Devletin önemine vurgu veya devlet karşısında fertlerin eşit-
liği ve fertlerin toplum için fedakarlığı yani faşist stili diye adlandırı-
labilecek bir model öngörülüyordu bu modelde;
- Kendi şahsiyetine saygı
- Milletine ve rejimine bağlı ve onun hizmetinde
- Dayanışma
- �ekar ve Azamet
- Her İtalyanın kendi damarında dünyanın en büyük ve par-
lak bir medeniyet kurmuş bir ırkın kanını taşımakta olduğunu bilmek.
•	 İtalyan vatanı aleyhine hareketlere karşı çıkmak (İkna ve şid-
detle)
•	 Her İtalyanın ülkesi ve Faşist davasını savunmada bir sefir 
gibi çalışması ve her ortamda olumsuz propagandaya (Mason teşek-
küllerinin ve benzerlerinin olumsuz propagandalarına) karşı konul-
ması.
•	 Ne şekilde olursa olsun sadaka ve yardım kabul edilmeme-
li, yabancılarla hassasiyetle ve vakarla ve moral azameti ile ilişki yü-
rütülmeli.
•	 Morali, azameti ve vekarı, sportif ve fiziki kabiliyetlerle ter-
biye etmeliyiz.
•	 İtalyan mizacı oturak hayatı kabul etmez hariçte ise daha faz-
la çevik, atik, canlı ve heyecanlı olunmalıdır. Sıhhat fert ile aile ve 
millet için korunması elzem kıymetlerdir.
•	 İtalyan fikrinin beslenip takviye edilmesi için konsolosluklar 
ve Faşist ocakları yardımcı olmalıdır.
•	 Her İtalyan kendi dinini konuşmalı, İtalyanlar arasında ya-
bancı bir dilin kullanılmasına nihayet verilmelidir.
•	 Ana dilini unutmak veya inkar etmek alçaklıktır. “Çocuk-

11 B.C.A. 33.165.01-A7. B.C.A. 33.165.01-A7.
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lar evlerinde yabancı dil konuşulduğunu hissedip kavradıkları zaman 
vahşi bir argo diline, zenci diline yahut aşağı tabaka dil edinirler ki 
her İtalyan böyle ‘piç bir dil’ kullanmaktan arlanmalıdır.”
•	 İtalyan dili tanrı tarafından insanlara verilmiş mümtaz bir dil-
dir.
•	 İtalyan adı ne pahasına olursa olsun korunmalıdır.
•	 Faşist İtalyanların anti-Bolşevik her mücadeleye bütün kalp-
leri ve kuvvetleri ile katılacakları.
•	 “Her nerede olursan ol, hangi şartlar içinde bulunursan bulun, 
hep Mussolini’ye iman et ve bilki insanlığın parlak ufuklarında ışık 
saçarak yükselen yıldız onun yıldızıdır”.
•	 Kalbini daima Roma’ya çevir “Canpidoglio’da parlayan bu 
salibi Mussolini canlandırmıştır. Katolik imamını ve Roma dinini 
unutma, atalarından öğrendiğin gibi eksiksiz çocuklarına öğret.
•	 Neşeli olduğun zaman İtalyanca şarkı söyle muzdarip oldu-
ğun vakit sana en yakın ve aziz olana derdini dök, imanını ve dinini 
sönmez bir ışık gibi hep içinde sakla harp ve sulh zamanlarında her 
yerde her hal ve kârda vatanını sev ve koru vatanını canlıları ve ölüle-
ri hatırla bu şerefli işe sarıl.
Jeon Devan tarafından kaleme alındığı bildirilen “Drang Nach Os-

ten” (Şarka Doğru) başlığını taşıyan 25 Haziran 1938 tarihli yazıda; “Hit-
ler Çanakkale’nin sahibi Atatürk’e Fon Papeni gönderiyor” alt başlığı ile 
Türkiye’nin muhtemel bir İngiliz-Rus-Fransız işbirliğinin anahtarını elinde 
tuttuğu ve İtalya’nın bu gelişmeleri endişe ile takip ettiği söyleniyordu.12

Almanya’nın Balkanlara yönelik tavrını izleyen İtalya’nın buna karşı 
elinde bir koz yoktu, onun zayıf da olsa tek kozu Türkiye idi ve Çanakkale bu-
rada kilit rol oynuyordu. Zaten von Papen’de bunlara bağlı olarak Ankara’ya 
gönderilmişti.

Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Boğazı ne ise şimdi de aynı idi 
ve üstelik Osmanlı İmparatorluğu’ndan farklı olarak Kemal Atatürk’ün Tür-
kiye Cumhuriyeti daha güçlü durumda denilerek tarihi İngiliz-Rus rekabeti-
nin Almanya karşısında birleştiği ama Kemal Atatürk’ün Enver Paşa’ya ben-
zemediği ve Hitler’in bunun farkında olarak von Papen’i Ankara’ya elçi ola-
rak atadığına vurgu yapılıyordu. von Papen’in İtalyanlar arasında da hayran-
ları vardır, denilerek; “bu �estfalyalı Katolik bazı bakımlardan azçok bir Ak-
deniz çocuğudur. Fakat çok kurnaz bir Akdenizlidir. Sırası gelince demir pen-
çe göstermeğe muktedir olan ruhaniler elinde büyümüş mükemmel hovarda 
yüksek tabakaya mensup süvari, münakaşalarda birçok sükselere sahip, Papa 
Onuncu Pi’nin has nedimi olan bu adam ananeperest İtalyanların sevgisini ka-
zanacak evsafa maliktir” deniliyordu.

12 B.C.A. 33.107.01 Beş sayfalık olan yazı için bkz. s. 190-194. B.C.A. 33.107.01 Beş sayfalık olan yazı için bkz. s. 190-194.
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Ama öte yandan “Kemal Atatürk de ne yapacağını bilir” denilerek 
Kemal Atatürk’ü de aldatmanın, tuzağa düşürmenin kolay olmadığı belirtili-
yordu.

Yazıda ayrıca İngiltere’nin Musul sorunu sırasında Ankara’yı 
Mussolini’nin Anadolu’ya asker çıkaracağına inandırdığı, ama bugün 
İtalya’nın Habeşistan’a sahip olduğu için bu tür bir telkinin faydasızlığının 
altı çiziliyor ve İngiltere için ayrıca Akdeniz’in önemine işaretle Türkiye’nin 
ve Ankara’nın tavrının belirleyiciliği not edilirken, yine Ankara’nın Musul’u 
unutmadığı ve Kürt sorununun muallakta durduğu, Türkiye ile Fransa arasın-
da İskenderun sorunu bulunduğu ve son olarak Türkiye ile Sovyetlerin Mont-
rö Antlaşması sonrası birbirine ihtirasla bakan iki dost gibi oluşuna yer veri-
liyordu.

Türkiye’deki Faşist propaganda ile ilgili olarak farklı bir örnek ise 13 
Nisan 1939 tarihinde Dahiliye �ekaleti’ne yazılan bir raporda görülüyordu. 
Aslen Rodoslu olup Fethiye’de terzilik yapan Salih’in 8 Nisan’da Fethiye’de 
bir kahvehanede Arnavutluk’un İtalyanlarca işgal edilmekte olduğunu ve bu-
nun başlangıç olup arkasından Yugoslavya’nın da işgal edileceği, çünkü İtal-
yan Faşist teşkilatının her şeyi yapmaya muktedir olduğu ve İtalyan Faşist teş-
kilatı reisi Mussolini’nin İtalyan gençliğine çok iyi bir şekilde ümit verdiğini 
ve Mussolini’nin sözlerinin vecizeler halinde sinemalarda ve kahvelerde asıl-
makta olduğunun ve en önemlisi Mussoli’nin gençlere eğer vaadlerini gerçek-
leştiremez ise kendisinin öldürülmesini tavsiye ettiğini söyleyerek Faşist pro-
paganda yaptığı, Fethiye kaymakamlığınca bildirilmiştir ve terzi Salih hak-
kında soruşturma ve takibat başlatılmıştır deniliyordu.13

Bunun üzerine Dahiliye �ekaleti 18 Nisan 1939 tarihinde Muğla 
�ilayeti’ne bir yazı yazarak Faşist propaganda yaptığı bildirilen terzi Salih’in 
“Açık benliği ile geçmişteki hali ve şimdiki durumunu hariç ve dahildeki gizli 
ve muzır teşekküllerle ilgili olup olmadığını ve Fethiye’de ne zamandan beri 
oturduğunun esaslı bir suretle tehlike ve tesbitini” ve sonucun bildirilmesini 
istiyordu.14 �alilik ise 25 Nisan’da verilen cevapta Dahiliye �ekaleti’ne terzi 
Salih hakkında mahalli adliyesince meni muhakeme kararı verildiğini duyu-
ruyordu. 15 

Bu konuda Muğla �aliliği 6 Mayıs 1939 tarihinde Dahiliye 
�ekaleti’ne verdiği cevapta 1891 doğumlu Bayraktar oğullarından İsmail oğlu 
Salih Yaman’ın Ayşe ile evli olduğu ve İsmail, Mehmet ve Mustafa adların-
da üç oğlu ile Gülsüm, Zarif, Güzin, �ecihinur ve Mücessen isimli kızları bu-
lunduğu, Salih’in Lozan Antlaşması’nın 31.maddesi gereği 16.06.1932 tari-
hinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, İstanbul’da bir topçu binbaşı-
sı ve bir öğretmenle ilişkisi olduğu, bu sene Mekteb-i Tıbbiye’den mezun ola-

13 B.C.A. 33.166.01-11.522 Bkz. Ek: ���. B.C.A. 33.166.01-11.522 Bkz. Ek: ���.
14 B.C.A. 33.166.01, 41522-A3. B.C.A. 33.166.01, 41522-A3.
15 B.C.A. 33.166.01  52-782-A4. B.C.A. 33.166.01  52-782-A4.
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cak üç kardeşi olup kardeşlerine maddi yardımlarda bulunduğu anlaşılmıştır 
deniliyordu.16

Rodos’taki emlakını satmak üzere 1938 yılında Rodos’a gidip ge-
len Salih’in anılan propaganda dışında yurt için muzur faaliyeti ile hariçte ve 
dahilde gizli ve kötü teşekküllerle alakasının bulunmadığı bildiriliyordu. Bir 
adet fotoğrafın da eklendiği valilik yazısı sonrası olayın kapandığı görülmek-
tedir.

Gösterilen hassasiyetin bir başka alanda yansımasına örnek ise 

16 B.C.A, 33.166.01 s. 1-A5. B.C.A, 33.166.01 s. 1-A5.
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İsviçre’de İtalyanlar lehine çalışan Andre Tomas ve Macar Kruno Panzici’nin 
faaliyette bulunmak üzere Türkiye’ye gelmelerinin muhtemel olduğuna dik-
kat çekiliyordu.17

Dahiliye �ekaleti’nden 5 Haziran 1939 tarihinde Ankara, İzmir ve İs-
tanbul valiliklerine yazılan bir yazıda bundan sonra Alman Nazi ve İtalyan 
Faşist teşekküllerinin mensuplarının ve taraftarlarının faaliyetlerinin ayrı ayrı 
değerlendirilerek bildirilmesi isteniyordu.18

Almanya örneğinde gördüğümüz gibi İtalyanların da Türk-İngiliz 
Antlaşması sonrası Anadolu’da askeri sahalarda yapılan işleri yavaşlatarak 
çeşitli bahanelerle savsaklamaya çalıştıkları, yanlış yönlendirdikleri, özellik-
le İtalyanların Tekirdağ’ı, Bursa ve daha başka yerlerdeki elektrik şirketlerini 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine satma görüşmelerini merkezden sorma gibi 
gerekçelerle uzattıkları bildiriliyordu.

Aynı raporda (17 Haziran 1939) Dahiliye �ekaleti İtalyanların her yıl 
yaptıkları spor bayramını bu senede 4 Haziran’da yaptıkları ve bayramın İtal-
yan konsoloshanesi bahçesinde tenis oynayarak gerçekleştiğini, ama her sene 
törenin Türk ve İtalyan milli marşlarının çalınarak başlamasına rağmen bu 
sene yalnız İtalyan marşı ile başladığı duyuruluyordu.19

Önce İstanbul �aliliği’nde Dahiliye �ekaleti’ne 20 Kasım 1940 ve 
sonra 26 Kasım 1940 tarihinde ise Dahiliye �ekaleti’nden Maarif �ekaleti’ne 
bilgi verildiği söylenen ve Hariciye �ekaleti’ne yazılan bir yazıda Hitler’in Ro-
manya seyahati ve Mussolini’yi ziyareti sonrası İstanbul İtalyan mektebinden 
İtalya’ya kamp nedeniyle giden öğrencilere verilen Hitler ve Mussolini’nin 
büstleri ile Faşizm ve Nazizm işaretleri olan Roma-Berlin yazılı rozetlere 
ilişkindi.20

İstanbul’daki İtalyan öğrencilerin bazılarında bulunan bu rozetlerin 
Faşist üniforma olan kare gömleklerin giyildiği zaman rozetleri gömlek ceple-
rinin üzerine, diğer zamanlarda ise normal gömleklerinin kemer hizasına tak-
malarına dikkat çekiliyordu.

İtalyan okullarındaki İtalyan çocukların Faşist teşkilata girmeye mec-
bur tutuldukları, bunlardan 7 yaşında olanlara Kurt yavruları anlamına gelen 
“Figlia Lupa”, 7-15 yaşlarındakilere “Ballia”, 15-18 yaşlarındakilere ise izci 
anlamına gelen “Avanguardisti” ve 18 yaşından yukarı olanlara ise “Girovani 
Faseisti / genç Faşistler” ünvanı verildiği ve İtalyan çocuklarının yedi yaşın-
dan itibaren Faşist olarak yetiştirildiğinin öğrenildiği not ediliyordu.

On yıldan beri her yıl sene sonu tatilini İtalya’da geçiren çocukla-
rın muhtelif şehirlerdeki kamplarda farklı ülkelerden gelen diğer İtalyanlar 

17 B.C.A. 33,165.02-C6. B.C.A. 33,165.02-C6.
18 B.C.A, 33.170. 01, s. 56 Ek: ��. B.C.A, 33.170. 01, s. 56 Ek: ��.
19 Rapor, Başvekalet’e, Cumhurbaşkanlığı’na, Dahiliye �ekaleti’ne, Genel Kurmay  Rapor, Başvekalet’e, Cumhurbaşkanlığı’na, Dahiliye �ekaleti’ne, Genel Kurmay 
Başkanlığın’a ve Milli Emniyet’e gönderilmişti. B.C.A 33.166.02. B5-B6.
20 B.C.A. 33.166.02, s.1-3, Yazıya iliştirilen rozetlerin fotokopisi  için bkz. Ek.�. B.C.A. 33.166.02, s.1-3, Yazıya iliştirilen rozetlerin fotokopisi  için bkz. Ek.�.
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ile birlikte talimler görerek Faşizm rejimi hakkında bilgi ile faşist propagan-
da yöntemleri ve nasıl haber toplayacakları gibi konularda eğitim verildiğinin 
öğrenildiğinin bildirildiği, anılan yazıda bakanlık rozetlerinin dağıtılmaması 
ve taşınmaması için tedbir aldığını duyuruyordu.

Nazi faaliyetlerine ilişkin tutulan Emniyet raporlarında sıkça gördü-
ğümüz gibi İtalyanların Faşist rejiminin kuruluşunun 19. yıldönümü nedeniy-
le İstanbul’da İtalyan kolonisi tarafından yapılan toplantıya ilişkin valiliğin 31 
Ekim 1940 tarihli yazısında21 toplantının Kaza İtalya binasının sinema salo-
nunda yapıldığı, konsoloslar dışında Faşist Parti’nin İstanbul reisi olan Adri-
yatik vapur Acentasından Marçello Kumpaner’in, yine parti üyesi doktor Pel-
legrini gibi faşistler dışında siyah elbise gömlek ve kravatları ile kadın, erkek 
ve çocuklardan oluşan 1500 kadar İtalyan’ın katıldığı bildiriliyordu.

Toplantı salonunda, İtalyan ve Türk milli marşları çalınmış ve kon-
solos ile faşist parti reisi Marçello Kumpaner birer konuşma yapmışlardır, 
Kumpaner’in konuşmasında Mussolini önderliğinde Roma’ya yürüyerek ik-
tidarı ele geçiren kara gömleklilerin barıştan yana bir politika takip ettiğini 
Atatürk ve onu takiben Türkiye’nin de barıştan yana bir politika takip ettik-
lerini özellikle Türkiye’nin savaşa girmeyerek bunu gösterdiğini söylemiştir. 
İtalya’nın propagandasını yapan film seyredilmiş ve “yaşasın İmparator, yaşa-

21 B.C.A 34.175.01 S.3-4 Aynı bilgi Dahiliye �ekaleti imzası ile Başvekalet yüksek  B.C.A 34.175.01 S.3-4 Aynı bilgi Dahiliye �ekaleti imzası ile Başvekalet yüksek 
makamına da 7 Kasım 1940 tarihinde verilmiştir.
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sın Mussolini” diyerek toplantı son bulmuştur deniliyordu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Nazi propagandasına ilişkin raporlar-

da yer verilen Suriye’deki faaliyetlerin benzeri biçimde yine Suriye’de Fa-
şizm ile mücadele için Fransa’nın aldığı tedbirlere değinildiğini görüyoruz. 
6-7 Mayıs’ta kongrelerini yapan “Faşizmle Mücadele Cemiyeti”nin kongre 
sonrası aldığı kararlara ilişkin 9 Haziran 1939 tarihli bir raporda; dini, siyasi 
ve askeri açılardan yapılanmakta olan bu propagandanın yerli unsurlar üzerin-
de önemli etkiler yaptığı söylenerek “Fransızların Suriyelilere istiklal vermek-
ten istinkâf etmelerini ve totaliter devletlerin karşısında kuvvetli bir demokrat 
grubun vücuda gelmesi ve Türkiye’nin bu gruba iltihak etmesi haberleri üze-
rine Hristiyan unsurlar arasındaki İtalyan dostluğunun azalmaya yüz tuttuğu 
görülmüştür” tespiti yapılıyordu.22

Raporda Suriye’de Faşizm ile mücadele için alınan tetbirler başlığı al-
tında ise şunlara yer veriliyordu.

1. Faşizm Propagandasına alet olan gazeteleri kontrol.
2. İtalyan istihbaratı ve Faşizm propagandasına sıkı bir takip
3. Kaza-Didalya, İtalyan mekteplerini ve başka haneleri gibi resmi 

kurumlarında sıkı bir denetim ile bu tür faaliyetlerde yer alanların işten el çek-
tirilmesi.

Müslümanlar arasında ise;
1. Trablusgarplı müslüman veya Faslı-Tunuslu Müslümanlar arasında 

İtalyanların Trablusgarpta Müslümanlara zulüm yaptığı ve toprakların İtalyan 
muhacirlere dağıtıldığı propagandasının yapılması.

2. Avrupa’da bir İslam devleti olan Arnavutluğun işgal edildiği.
3. Yemen arazisinde İtalyanların gözleri olduğu şeklinde propaganda-

ların oldukça etkili olduğunun gözlendiği not ediliyordu.
Hristiyanlar arasında ise;
1. Faşizmin Hristiyanlığı gölgede bırakmaya çalışan bir rejim olduğu.
2. Sade ve samimi bir Hristiyan devlet olan Habeşistan’ın mahvedil-

diği.
3. Faşistlerin dinsiz hatta putperest Nazilere kendilerini teslim ettik-

leri
4. Papalığı kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanmaları ayrıca 

Fransızlar şu propagandayı yapıyorlardı; Faşist İtalya egoisttir, istikrarcıdır, 
işgalcidir ve işgal ettiği her yeri mahveder, daha sonra işgal edilen yere muha-
cirler gelir ve yerli unsurlar yok edilir, İtalyanlar Almanların oyuncağıdır, as-
keri güçleri yoktur, Almanlara dayanır ve güvenir, Almanlar ise İslam-Arap ve 
şarklı Hristiyanlara karşı merhametsizdir.23

22 B.C.A. 34-175.01 s. 7. B.C.A. 34-175.01 s. 7.
23 B.C.A. 34.175.01 s. 5-6. B.C.A. 34.175.01 s. 5-6.
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Konu ile ilgili önemli bir gelişme Mussoli’nin istifası üzerine İzmir 
�aliliği’ne Dahiliye �ekaleti’ne yazılan bir yazıda gündeme gelmiştir.

4 Ağustos 1943 tarihli yazıda24 İtalya Başvekili Mussolini’nin istifası-
nın şehirdeki İtalyanlar arasında büyük bir üzüntü ve heyecan yarattığı ve Fa-
şist teşkilatı üyelerinin konsolosluğa giderek bilgi almaya çalıştıkları bildiri-
liyordu. İzmir’de özellikle Alsancak semtinde ikamet eden Amerikalı, İngiliz, 
Fransız ve Yunan uyruklular ile İtalyanlar arasında bazı tartışmalar yaşandığı 
ve İzmir Faşist teşkilatı reisi Enrico Mainetti’nin bir Fansız ile tartıştığı haber 
veriliyordu. Devamla yazıda Mussolini’nin çeşitli karükatürlerinin İzmir’de 
bulunan Yunanistan vatandaşı Mazarakis’in kitabevinde teşhir edildiği ve anı-
lan karikatürlerin beş adedinin yazıya eklendiği bildiriliyordu.25

Önce Dahiliye �ekaleti’nce İstanbul �aliliği’ne26 sorulan ve �alilikçe 
Dahiliye �ekaleti’ne yazılan27 diğer bir konu ise İtalyan gençlerin toplandık-
ları kulüp ile ilgiliydi.

Beyoğlu’nda Tepebaşı’nda yer alan ve Faşist gençlerin toplandığı ye-
rin İtalyan Konsolosluğu ile ilgisi olmadığı ve cemiyetler kanununa uygun 
olarak “işten sonra cemiyeti” olarak kaydedilen bir yer olduğu, Kaza D’İtalya 
binasının ise konsolosluğun resmi malı olup burada Roma kulübü ile ticaret 
odası üyelerinin toplandıkları, ama Faşist ruhlu bazı İtalyan gençlerinin “biz 
burasını alnımızın teri ile yaptık memlekete ihanet eden bir hükümete burası-
nı bırakmayız” diyerek konsoloshane ile ilişkilerini kesip Faşist teşkilatın rei-
si Marcello Kumpaner’in idaresine geçtikleri ayrıca not edilmiştir.28

31 Ağustos 1943 tarihli bir başka yazışma yine Nazi propagandası 
ile ilgili raporlarda örneklerini gördüğümüz gibi İtalyan tebasından Huber 
Judiçi’nin radyosunu değiştirmesine ilişkindir.29 

İzmir Alsancak semtinde oturan 32-220 sayılı ikamet tezkeresi sahi-
bi anılan kişinin eski radyosunu satarak yerine Telefunken markalı 165 W.K. 
modeli 5 lambalı radyoyu aldığının dosyasına işlendiği bildiriliyordu.

Emniyet raporlarında yer alan Faşist propagandaya ilişkin son rapor 
İzmir �aliliği’nden Dahiliye �ekaleti’ne gönderilen iki yazı ile son buluyor-
du. Anılan yazının konusu ise İzmir Faşist teşkilatı elemanlarından İtalyan va-

24 Dahiliye �ekaleti konu ile ilgili 7 Ağustos 1943 tarihli bir yazı ile Hariciye  Dahiliye �ekaleti konu ile ilgili 7 Ağustos 1943 tarihli bir yazı ile Hariciye 
�ekaleti’ne bilgi vermiştir. Bkz. B.C.A. 33.166.04 s. 1.
25 B.C.A. 33.166.04 s. 2 yazıya eklenen karikatürler için bakınız Ek: �� Karikatürler- B.C.A. 33.166.04 s. 2 yazıya eklenen karikatürler için bakınız Ek: �� Karikatürler-
de, askerlerce karga tulumba götürülen Mussolini için “yaramaz çocuk”, kafeste bu-
lunan Mussolini’yi göstermek için palyaçonun “gel gör” diye zil çalışı, fal baktıran 
Mussolini’ye falcının “sizi çok uzun bir yolculuk ve deniz bekliyor” deyişi vb. ifade-
ler yer alıyordu. 
26 B.C.A, 34.171.01, s. 3. B.C.A, 34.171.01, s. 3.
27 B.C.A, 34.171.01, s. 2. B.C.A, 34.171.01, s. 2.
28 B.C.A, 34.171.01, s. 1. B.C.A, 34.171.01, s. 1.
29 B.C.A, 33.168.01,s. 1. B.C.A, 33.168.01,s. 1.
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tandaşı Piero Jodiçi’nin söylemleri üzerine idi.
Doyçe Oryent Bank’ta şef olan P. Jodiçi’nin yanında başka İtalyan-

lar da varken “Faşizm benim idarem değil” diyerek İtalya’nın içinde bulundu-
ğu durumun iç açıcı olmadığını, gereksiz tutuklama ve sürgünlerin yaşandığı-
nı, bunun nedeninin ise Almanlar olduğu yolunda konuştuğu duyuruluyordu.30

İki savaş arası dönem bilindiği gibi otoriter yönetimlerin yaygın ol-
duğu bir dönem olmasına rağmen Atatürk’ün önderliğinde kurulan yeni Tür-
kiye Cumhuriyeti seçimlerin vaktinde yapıldığı, meclisin sürekli açık bulun-
duğu, tek parti dışında partilerin kısa süreli de olsa hayat bulduğu ve demok-
rasiyi ideal almış bir yönetim anlayışı sergilemiştir. Bu bağlamda otoriter re-
jimlere Nazizm, Faşizm ve Komünizm gibi duyarlı Atatürk’ün Türkiye’si bu 
konuda gerekli tepkileri göstermiştir. Atatürk döneminde Nazi propaganda-
sının yoğunluğuna sahip olmayan Faşist propagandaya duyarlılık özellikle 
Mussolini’nin iktidara gelişi sonrası artmıştır. Bunda Mussoli’nin Türkiye’ye 
yönelik tavrı etkili olmuştur.

Raporlardan çıkarılan sonuç Nazi Propagandası ile kıyaslandığında 
Faşist örgütlenmenin Türkiye’de çok sınırlı olduğu ve İstanbul ve İzmir dışın-
da görülmediğidir. Yine Nazi propagandasında görülen Yahudi-Alman çekiş-
mesi benzeri bir çekişme görülmemiştir. İtalyan kutlama ve toplantıları Nazi 
toplantı ve kutlamaları ile kıyaslanamayacak kadar azdır. Aynı ölçüde katı-
lım da sınırlıdır. Yine Nazi propagandasında yer alan Türkiye’nin İngiltere ve 
Fransa ile anlaşmasına tepki, İtalyan propagandasında da aynı yoğunlukla yer 
almamaktadır. Ayrıca faşistlerin sembolleri ile ilgili aynı ölçüde olmasa da ra-
porlara yansıyan olaylar yaşanmıştır.

İtalya’nın Mussolini önderliğinde Almanya’nın Hitler önderliğinde 
yaptığı gibi iktidarın başarılarını hep öne çıkaran ve övgü ile bahseden ve bu 
elde edilen gelişmenin Mussolini ve onun güçlü sisteminin yani Faşizmi saye-
sinde olduğu vurgusu özellikle törenlerde dile getirilmiştir.

Nazizmden farklı olarak Bolşevik konusuna karşı daha fazla duyarlı-
lık ve onun olumsuzluklarına vurgu yapılarak bununla mücadelenin her İtal-
yanın görevi olduğu sıkça hatırlatılmıştır. Yine ülke dışında bulunan İtalyan 
gençlerine ve diğer faşistlere yönelik olarak propaganda amaçlı onların lider, 
devlet, ülke sevgisi ve karşılaşacakları sorunlara ilişkin hangi tepkileri vere-
cekleri üzerine bir dizi propaganda yapılmıştır. Buna göre Faşist cesur, gurur-
lu, yardımsever, sportmen, gerektiğinde İtalya için canını verebilecek, İtal-
yan diline saygılı ve maneviyatı yüksek kişidir. Yani anılan öğreti İtalyan olan 
veya olmayan herkesi bir ülkü etrafında toplamayı hedeflemiştir.

Özet: Bu çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü Raporları’nda yer alan Roma merkez-
li faşist propaganda Türkiye’de, İtalyan elçiliğinin de dâhil olduğu, yıldönümü-anma 
etkinlikleri ve İtalyan gençlerine yönelik talimatnameler ve İtalyan azınlıkların yaşa-

30 B.C.A, 33.166.03,s.3;  33.168.01,s. 2. B.C.A, 33.166.03,s.3;  33.168.01,s. 2.
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dığı İstanbul ve İzmir’deki faaliyetler çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Anahtar sözcükler: Propaganda, faşizm, İtalya, Mussolini, İstihbarat, Türkiye, İki 
savaş arası Türk Dış Politikası 

Abstract: �n this essay, Rome-centered fascist propaganda in Turkey is anaylsed ba-
sed on the General  Directorate of Security reports, indicating the anniversary celeb-
rations which �talian embassy had participated, the regulation sheets oriented towards 
�talian youth, the incidents in �zmir and �stanbul where �talian minorities live. 
Key words: Propaganda, fascism, �talia, Mussolini, intelligence, Turkey, Turkish Fo-
reign Policy between WWs-period.
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