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ÖZET  

Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk hakkında yapılan çalışma-

lar devam etmektedir. Bu, onun hakkında yeni bilgi ve belgelerin or-

taya çıkmaya devam ettiği anlamına da gelmektedir. Söz konusu çalış-

malarda yabancı araştırmacıların da büyük katkısı olmaktadır. 

Bildirimizde Atatürk’ün şimdiye kadar ortaya çıkarılamamış, bi-

linmeyen bir röportajını inceliyoruz. Röportaj, İtalyan kökenli G. Fi-

lippucci Giustiniani tarafından yapılmıştır. Biz bu mülakata, adı geçen 

gazetecinin Türkiye ve Yakın Doğu ülkelerine yaptığı seyahatlere ait 

hatıralarının bulunduğu 1924’te yayınlanan Dieci anni di viaggi poli-

tici in Oriente, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia-Grecia-

Egitto-Palestina-Siria (1914-1924) başlıklı kitabında rastladık. Yazar, 

Atatürk ile mülakatı 1923’te yaptığını yazmış ve mülakatın sonunda 

da Corriere Italiano notunu düşmüştür. Corriere Italiano gazetesi, 9 

Ağustos 1922-28 Temmuz 1923 tarihleri arasında yayınlanan Il Gior-

naledi Roma gazetesinin yerine 11 Ağustos 1923’te yayınlanmaya baş-

ladı. Mülakatın sonundaki nottan hareketle Il Giornale di Roma ve 

Corriere Italiano’nun gazetelerinin 1923 ve 1924 yıllarına ait kollek-

siyonlarını taradığımız halde bu mülakata rastlayamadık. Giustini-

ani’nin bu dönemde Türkiye hakkındaki çeşitli yazılarına İtalyan ga-

zetelerinde rastladık. Tahminimiz, bu mülakatın yayınlanmak üzere 

Corriere Italiano gazetesine gönderildiği fakat yayınlanmadığı yönün-

dedir. 

 

*
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Mülakatın ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgiye sahip de-

ğiliz. Kitabın ilk sayfasında yer alan resimden, görüşmede Atatürk’ün 

Giustiniani’ye imzalı bir fotoğrafını verdiğini anlıyoruz. Fotoğrafın ay 

kısmında 7 rakamı olduğu okunuyor. Yazar, görüşmenin İzmir’de 

Göztepe’de yapıldığını not etmiştir. Buradan hareketle, Mustafa Ke-

mal Paşa’nın 1923 yılının 27 Temmuz-2 Ağustos günleri arasında Göz-

tepe’de kaldığını bildiğimizden, görüşmenin 27-31 Temmuz 1923’te 

yapıldığını düşünüyoruz.  

Mülakatta Mustafa Kemal Paşa’nın zaferden sonrasına dönük 

planları, kurduğu Halk Partisi, demokrasi, yabancılar ve yabancı ser-

maye hakkındaki düşünceleri ve özellikle kadınlarla ilgili düşüncele-

rini öğrenmek mümkündür. Yazar Giustiniani, Atatürk ve eşi Latife 

Hanım hakkında son derce gerçekçi gözlem ve tespitlerde bulunmuş-

tur. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Filippucci Giustiniani, Atatürk ve Fi-

lippucci Giustiniani, Atatürk ve İtalyan Basını, Atatürk ve İtalyan Ka-

muoyu. 
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ATATÜRK’S UNKNOWN INTERVIEW 

ABSTRACT 

The founder of modern Turkey are on going studies about Ata-

türk. This also means that new information and documents about him 

continue to emerge. Foreign researchers also contribute to these stu-

dies. 

In our paper, we examine an unknown interview of Atatürk that 

has not yet been revealed. The interview was conducted by G. Filip-

pucci Giustiniani of Italian origin. We came across this interview in 

the memoirs of Giustiniani published in 1924. The author wrote that 

he had interviewed Atatürk in 1923. At the end of the interview, Cor-

riere Italiano was downgraded. The newspaper Corriere Italiano was 

published between 11 August 1923-19 June 1924. Although we have 

examined all the issues of Corriere Italiano a few times, we did not 

come across this interview. We think that this interview was sent to 

Corriere Italiano for publication but it was not published. 

We do not know exactly when the interview took place. From the 

picture on the first page of the book, we understand that Atatürk gave 

a signed photo to Giustiniani. But from the photograph and some no-

tes from the author, we believe that the interview took place in Göz-

tepe in İzmir in July 1923. 

In the interview, it is possible to learn about Mustafa Kemal Pas-

ha's plans for the post-victory, his thoughts about the People's Party, 

democracy, foreigners and foreign capital, and especially about wo-

men. The author Giustiniani made extremely realistic observations 

and observations about Atatürk and his wife Latife Hanım. 

Keywords: Atatürk, Filippucci Giustiniani, Atatürk and Filippucci 

Giustiniani, Atatürk and Italian Press, Atatürk and Italian Public Opi-

nion.  
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GİRİŞ  

Başlangıcının 100. Yılında, Türk İstiklal Savaşı’nı ve lideri Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü çeşitli yönleriyle yeni araştırmalarla desteklemek 

birkaç bakımdan faydalı olacaktır. Türk tarihinin en zor döneminde, 

iç ve dış düşmanlara karşı verilmiş ve başarılmış bir savaş, her türlü 

yeni araştırmayı, incelemeyi hak etmektedir. Bunun bilimsel çalışma-

larla yapılması kadar, gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacak 

her türlü araçla yapılması neslimiz için manevi bir sorumluluktur. Ata-

türk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak 

için kendinde kuvvet bulacaktır” sözüyle de işaret ettiği gibi Türk ço-

cuklarının atalarını iyi tanımalarını sağlamak borcumuzdur. Bu, yeni 

nesillere sadece tarih bilinci kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda 

gelecekte daha büyük işler yapmaları için de özgüven kazandıracaktır. 

Bu realitenin yanı sıra, bugün, bağımsız bir devletin onurlu yurttaşları 

olarak yaşamamızı borçlu olduğumuz Milli Mücadele’ye ve lideri Ata-

türk’e karşı manevi borcumuzu kısmen ödemiş olacağız. Türk İstiklal 

Savaşı’na, silahıyla, parasıyla, duasıyla, kalemiyle, kısaca maddi ve ma-

nevi gücüyle katılmış atalarımıza manevi minnet duymak ve her fır-

satta şükran ifadelerimizi belirtmek, millet olmanın asgari ölçüsüdür. 

Bu manevi sorumluluğun yanı sıra yeni araştırmalarla bu mücadeleyi 

ve bu savaşa katılanları incelemek de başka bir sorumluluktur. 

Türk İstiklal Savaşı’nın muzaffer başkomutanı olarak Mustafa Ke-

mal Paşa, hakkında en çok araştırma yapılan liderlerden birisidir. 

Yerli ve yabancı araştırmacıların Atatürk’e olan ilgisinin devam ediyor 

ve yeni araştırmalarla kendisinin daha iyi tanınmasının sağlanıyor ol-

ması elbette sevindiricidir. Ancak yeterli olduğunu savunmak müm-

kün değildir. Yeterli kabul etmek de söz konusu olmamalıdır. Çünkü 

Atatürk’ü araştırmak demek aynı zamanda Türk tarihini araştırmak 

demektir, Türk milletinin geçmişinin incelenmesi demektir. Bu nok-

tada, kendi kaynaklarımızın kullanılması son derece önemlidir. Özel-

likle arşivcilik alanındaki gelişmeler buna fırsat sağlamakta, yeni araş-

tırmaların yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Fakat, yabancı kaynak-

ların da bu araştırma sürecine dahil edilmesi şarttır. Milli Mücadele ve 
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Atatürk söz konusu olduğu zaman sadece Türk kaynaklarının kulla-

nılması araştırmayı sınırlayacak ve kısırlaştıracaktır. İstiklal Savaşı yedi 

düvele karşı verilmiş bir mücadeledir ve Atatürk de evrensel bir lider-

dir. Böyle olunca, ilgili ülkelerin kaynaklarının kullanılması İstiklal Sa-

vaşı’nın ve Atatürk’ün daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına hizmet 

edecektir. Elbette hem Milli Mücadele hem de Atatürk hakkında ya-

bancı kaynaklara dayanılarak kıymetli çalışmalar yapılmıştır. Ancak 

eminiz ki, hâlâ araştırılacak, kıyıda köşede kalıp gün ışığına çıkartıl-

mayı bekleyen pek çok malzeme bulunmaktadır. 

Bildirimizde ele aldığımız anılar da belirttiğimiz gibi, bir kitapta, 

dolayısıyla kıyıda köşede kalmış bir malzeme durumundaydı. Atatürk 

ile mülakatı hakkında daha sonra değerlendirme yapacağımız G. Fi-

lippucci Giustiniani, İzmir’de yaşayan İtalyan kökenli bir aileye men-

suptur. Kendisinin biyografisi hakkında maalesef Türk ve İtalyan kay-

naklarında fazla bilgi bulamadık. Mensup olduğu Giustiniani ailesi Ce-

neviz kökenlidir. Sakız adasına yerleşmiş olan bu ailenin bir kısım üye-

lerinin de, pek çok diğer aile gibi, Sakız’ın 1566’da Osmanlı Devleti 

tarafından fethedilmesinden sonra İstanbul’a esir olarak götürüldük-

leri fakat sonra serbest bırakıldıkları hakkında kayıtlar vardır.
1
 Ailenin 

önemli bir kısmı Sakız’da yaşamaya devam ederken bir kısım üyeleri-

nin de zamanla İzmir’e göç ettiklerini biliyoruz. 

Giustiniani ailesinin İzmir koluna mensup olan G. Filippucci Gi-

ustiniani kitaplar yazdı ve serbest gazetecilik yaptı. I. Dünya Sa-

vaşı’ndan sonraki süreci yakından takip ettiğini bildiğimiz Giustiniani, 

Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü “ıstırab”ı bir kitabına başlık yaptı.
2
 

Giustiniani’nin adına ve yazdıklarına Milli Mücadele’nin zaferle so-

nuçlanmasından sonra daha sık rastlıyoruz. Bu dönemde, İzmir’in 

 

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bornova/İzmir. E-

Posta: mevlutcelebi@yahoo.com 

1
 A. Frangini, Italiani in Smirne, Strenna Nazionale, cenni biografici, Tipografia Au-

rora, Bologna, 1903, s.6. 

2
 G. Filippucci Giustiniani, L’agonia d’un impero, (Note in margine del trattato di 

Sèvres), M. Carra, Roma, 1921. (Kitabın başlığının “Bir İmparatorluğun Istırabı” ol-

ması, yazarın Sevr gerçeğini doğru anladığını görmesi bakımından anlamlıdır.) 
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kurtuluşu ve yanması gibi önemli olaylar hakkında İtalyan gazetele-

rine yazılar gönderdiğine rastladığımız Giustiniani, Yunan işgal böl-

gelerini de gezerek izlenimlerini çarpıcı bir şekilde kaleme almıştır. 

Yunanlıların geri çekilirken Manisa, Uşak, Afyon ve Eskişehir’i yaktık-

larını ve İzmit bölgesinde bir İtalyan subayının, sadece bir çukurda, 

aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu cesetlerden 200 kada-

rını sayabildiğini kaydetmiştir.
3
 Giustiniani, Zaferden sonra, Ekim 

1922’de beraberinde Journal des Débates, Gazete de Lausanne ve 

New-York Herald gazetelerinden birer temsilci olduğu halde özel bir 

trenle, İzmir’den başlayan bir seyahat yapmışlardır. Torbalı-Sarayköy-

Balatçık-Germencik güzergâhında Yunanlıların çekilirken yaptığı kö-

tülükleri gören İtalyan gazeteci, bunları etkileyici bir dille anlatmıştır. 

Gazeteciler güzergâhtaki Sultanhisar’da Yörük Ali Efe ile karşılaşmış-

lardır. Giustiniani’nin trende karşılaştığı Yörük Ali Efe ile konuşma-

sını ve intibalarını daha önce bir sempozyumda sunmuştuk.
4
 

I- Mülakat 

Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındaki Türk ordusu, göz 

kamaştırıcı bir zafer kazanarak Yunan işgal kuvvetlerini Anadolu’dan 

söküp attı. Bu parlak zafer dünyanın geniş bir coğrafyasında, yenilmez 

denilen güçlerin de yenilebileceğini gösterdi ve umut oldu, güven 

verdi. Entelektüel camiada ilgi uyandıran biri daha vardı kuşkusuz: 

Mustafa Kemal Paşa. Türk İstiklal Savaşı’nın zaferle kazanılması Mus-

tafa Kemal Paşa’ya da “Atatürk” olma yolunu açmış, dünyanın değişik 

 

3
 G. Filippucci Giustiniani, “Dopo l’incendio di Smirne”, Il Messaggero, 6 Ottobre 

1922; G. Filippucci Giustiniani, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia-

Grecia-Egitto-Palestina-Siria (1914-1924), Casa Editrice M.Carra & C. Di Luigi Bel-

lini, Roma, (ty), s.251. Giustiniani’nin zaferden sonra İtalyan gazetelerine gönderdiği 

yazılardan seçmeler birkaç Türk gazetesinde de yer almıştır: Ancak, tercüme hatası ya 

da kasten, İtalyan gazetecinin metinde verdiğimiz bilgi anlam değiştirerek şöyle ya-

yınlanmıştır. “Yunanlılar geri çekilirken, Manisa, Uşak, Afyon, Eskişehir’de tahayyül 

edilmesi bile mümkün olmayan feci cinayetler işlemişlerdir. İzmir’de yalnız bir hen-

dekte bir İtalyan subayıyla birlikte, iki yüz kadar kadın ve çocuk cesedi saymıştık.” 

Yeni Gün, 13 Şubat 1923; Âhenk, 26 Şubat 1339. 

4
 Mevlüt Çelebi, “İtalyan Kaynaklarında Yörük Ali Efe”, Milli Mücadele’de Aydın 

Sancağı ve Yörük Ali Efe, (13 Nisan 2007, Aydın) Editörler: Günver Güneş-Mehmet 

Başaran, Aydın Belediye Başkanlığı Yayını, (ty), ss.107-116. 
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ülkelerinden gazeteciler kendisiyle mülakat yapmak için girişimde bu-

lunmuşlardır. Zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa ile mülakat yapma 

talebinde bulunan gazetecilerden birisi de G. Filippucci Giustini-

ani’dir. Giustiniani, Mustafa Kemal Paşa’ya İzmir’den 21 Ekim 

1922’de gönderdiği telgrafla hem zaferinden ötürü tebrik etmiş hem 

de mülakat talebinde bulunmuştur: “Doktor Filippucci zât-ı devletle-

rini tebrik ve zaferden sonra mülakat icra edecek ilk gazeteci olmak 

arzusunda bulunduğundan Fethi Bey vasıtasıyla Roma gazeteleri he-

sabına mülakat yapmak için vesait-i muhaberenin teminini zât-ı dev-

letlerinden rica eyler.”
5
 

Bu talebin kabul edilmekle birlikte İtalyan gazetecinin arzu ettiği 

gibi zaferden sonra yapılan ilk mülakat olmadığını biliyoruz. Öte yan-

dan, Giustiniani’nin zafer tebriki ve mülakat talebiyle ilgili telgrafı 21 

Ekim 1922’de gönderdiği dikkate alınırsa, hayli geç gönderdiği anla-

şılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın, daha Giustiniani telgraf gönder-

meden önce 25 Eylül 1922’de Reuter Ajansı’na;
6
 26 Eylül’de Daily 

Mail Chicago Tribun gazetelerine demeçler verdiğini biliyoruz.
7
 Bu-

nunla birlikte İtalyan gazetecinin talebine olumlu cevap veren Mustafa 

Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ile birlikte 1923’te G. Filippucci Giusti-

niani’yi kabul etmiştir. Biz bu mülakata G. Filippucci Giustiniani’nin, 

Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia, Grecia, Egitto, Pales-

tina, Siria (1914-1924) başlıklı kitabında rastladık. G. Filippucci Gius-

tiniani’nin anıları önce 1924’te
8
 yayınlanmış, daha sonra da üçüncü 

bin baskı olarak tekrar basılmıştır. Biz, tarihsiz bu baskıdan
9
 faydalan-

dık. Giustiniani’nin; Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı röportaj, Türkiye, 

 

5
 Bilal N., Şimşir, Atatürk ile Yazışmalar, -I-, (1920-1923), Kültür Bakanlığı Yayını, 

Ankara, 1981, s.417. 

6
 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III (1918 – 1937), (Açıklamalı Dizin İle), 5. Baskı, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006, s. 65. 

7
 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III (1918 – 1937), (Açıklamalı Dizin İle), 5. Baskı, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006, s. 65-66. 

8
 G. Filippucci Giustiniani, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia-Grecia-

Egitto-Palestina-Siria (1914-1924), Casa Editrice M.Carra & C. Di Luigi Bellini, 

Roma, 1924.  

9
 G. Filippucci Giustiniani, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia, Grecia, 

Egitto, Palestina, Siria (1914-1924), Editrice M.Carra & C. Di Luigi Bellini, Roma, 
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Yunanistan, Mısır, Filistin ve Suriye’de yaptığı gezileri bir araya geti-

rip yayınladığı kitabında yer almıştır.
10

 

Mülakatla ilgili değerlendirmeyi sona bırakarak şimdi mülakata 

geçebiliriz. Kitabın kapağında Mustafa Kemal Paşa’nın çok bilinen kal-

paklı ve mareşal üniformalı imzalı bir fotoğrafına yer verilmiştir. Res-

min arkasındaki sayfada şu not okunmaktadır: “Türk Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Göztepe’deki Köşkte 

beni kabul buyurdukları uzun saatlerin ve İtalya’nın, halkının demok-

ratik gelişimi için verdiği desteğin anısına.”  

Mülakat şöyledir:  

“Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bayan Mustafa Kemal Paşa 

ile Bir Mülakat. 

Türk Karargâhından, 1923. 

Uzun boylu bir adam, kasları yağsız, asla gülmezmiş gibi görünüyor. 

Berrak bir bakış, soğuk, mükemmel bir sakinlik. Ülkesinde yeni bir çağ 

açan ve dünyada geniş bir yer edinen yeniden kurucu Paşa, Kemal Paşa 

böyle takdim edilir.  

Etrafı, kendi kişiliği ve sözleri gibi açık, ölçülü ve makul pek çok yar-

dımcıyla çevrilidir. Çok fazla iltifat etmeden açık fakat blöfsüz konuşuyor. 

Azimli ve gayretli diyebilirim. Her sözü ölçülü. 

- Ekselans, barış sonrasına dönük planlarınız nelerdir?11 

 

(ty). Roma Milli Kütüphane kataloglarında bu kitabın iki baskısı da bulunmaktadır. 

İlk baskıda, baskı tarihi olarak 1924 verilirken bizim de yararlandığımız diğer baskı-

nın künyesinde baskı tarihi 192! şeklinde verilmiştir. Başka kütüphane kataloglarında 

da baskı yılı olarak 1924 ya da emin olmama durumunu belirtmek için 1924? şeklinde 

verilmiştir. 

10
 G. Filippucci Giustiniani, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia-Grecia-

Egitto-Palestina-Siria (1914-1924), Casa Editrice M.Carra & C. Di Luigi Bellini, 

Roma, (ty), ss.271-278.  

11
 Kemal Paşa, benim farklı karakterdeki bir soruma da cevap verdi: 

“Ülkemizdeki yabancıları kovmamız gereğinden önce, İstanbul, Gelibolu ve Musul’u 

elinde tutan İngilizleri topraklarımızdan atmalıyız” 

- Bir Balkan birliğinin meydana gelmesi sizi ürkütür mü? 
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- Harap olan şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve halkımızın refahını ar-

tırmak için çalışıyoruz. Sonra sermayeye, demiryolu hatlarına, fabri-

kalara, madenlere, sanayiye ihtiyacımız var. Yani yabancılarla iş bir-

liğine ihtiyacımız var fakat her zaman için bağımsızlığımıza hiçbir za-

rar vermeyecek yabancılarla iş birliğine. Şahsen, adı “Halk Partisi” 

olacak bir siyasi parti kurmak niyetindeyim. Bizde demokrasinin, Batı 

demokrasi ve parlamentarizminde daha önce olmayan, daha derin, 

daha güvenli ve daha geniş temelleri vardır. Ben, partinin doğrudan 

halktan insanlardan meydana geldiğini göstermek için bu partinin 

adını Halk Partisi koyacağım. Ben bir program oluşturmuyorum 

çünkü o zaman derhal benim işim olduğu söylenecek. Şu anda gerekli 

elemanları topluyorum ve ülkenin çeşitli noktalarından gelmesi gere-

ken raporları bekliyorum. Şu anda ülkemizde yürürlükte olan sistem 

diğer hiçbir batı devletininkiyle aynı değildir. Diğer ülkelerde, parla-

mentoya ek olarak, her zaman devleti somutlaştırmak için anayasal bir 

egemenlik vardır. Bizdeyse, bir şey yok. Millet Meclisi, yasama ve yü-

rütme işlevlerini merkezileştirir ve yetkilerini sorumlu bir hükümete 

devretmez ve Meclisin kendisi yani halk, doğrudan hükümettir. Bu sis-

tem, Paşa devam ediyor, tarihte örneği olmayan bir sistem değildir. 

Eski Roma ve Yunan devletlerinde örneğini görürsünüz. Gerçek bir 

referandumu göremezsiniz. Şüphesiz sorun Türkiye için farklı, uzan-

tıları görülüyor.  

 

- Sanmam. Mantıklı konuşmak gerekirse Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan 

arasında farklı beklentiler olduğu için bu birliği kolaylıkla kurmaları mümkündür. 

Fakat bu ülkeler neden ileride düşmanları olacak Büyük Yunanistan’ı kurmak iste-

sinler? 

- Antlaşmanın revizyonu için ne düşünüyorsunuz? 

- Gerekli bir şey. Bana göre kaçınılmaz. Bazı ülkelerin bunu zorla kabul ettirmeye 

çalışmaları işin doğasına aykırıdır. Tüm bunlar doğaya karşı durmazlar ve ikna ede-

mezler. Göreceksiniz, bugün değilse de yarın.  

- 4 yıl boyunca İtalya, Doğu’da haklarınızın tanınması ve dengenin sizin lehinizde 

değiştirilmesi için arabuluculuk görevini yerine getirdi. Bu sizin için İtalya’nın saygın-

lık kazanmasını sağladı mı? 

- İtalyan halkının genel düşüncesinin bu doğrultuda olması kuşkusuz Türkiye’ye 

uygun. Ama neden İtalyan heyeti Lozan’ın duygularının gerçek tercümanı olmasın. 

Mesela, kapitülasyonlar meselesinde. 
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- Üçüncü güç, yargı gücü söz konusu olduğunda? 

- Millet Meclisi’nin bir komisyonu halen bu işle ve yasalarımızın refor-

muyla meşgul.  

- Basın da yeni demokrasi fikirlerinin temsilinde kesinlikle çok önemli 

olacak. Artık sansür de, uzun zamandır Türkiye’de olduğu gibi, eskisi 

kadar kolay işlemeyecek. Gazeteler, parlamentoyla birlikte, kamuoyu 

yaratmakta milletin sözcüsü olacak.  

- Zaten öyle fakat öte yandan yapılacak çok şey var. Unutulmamalıdır 

ki, Türkiye’de bir tipografinin ne anlama geldiğini bile bilmiyorduk.  

- Ve tüm bu demokratikleşme fikirleri zâtınıza ait şahsi fikirler mi? 

- Evet, şayet Büyük Millet Meclisi’ndeki ilk nutkumu okursanız, bunları 

ilk dile getirenin ben olduğumu göreceksiniz.  

- Ülkenizde geliştirmeye çalıştığınız demokratik hareketlerde kadınlara 

neden özel bir yer yok? 

- Neden özel bir yer? Bize göre, kadınlar da erkeklerle aynı haklara sa-

hip olmalı ve aynı eğitimi almalılar. Avrupa’nın her yerinde kadın so-

runu var. Ama anlıyorum: Bizde kadın peçelidir ve sizi etkileyen bu 

dış görünümüdür.  

- Peçe bir dış görünüş şeklidir ama aynı zamanda bir semboldür. Ekse-

lans, demek istiyorum ki, cinsiyet farklılığının, sosyal hayatın gelişimini 

engelleyen, halka açık alanlarda mesela ortak konferans dinlemeyi en-

gelleyen, birlikte tiyatro izlemeyi önleyen yani ilerlemenin bir parçası 

olan sosyal hayatı öldüren bir sembol.  

- Kadın meselesine büyük önem veriyorsunuz ve haklısınız. Çünkü unu-

tulmamalıdır ki, kadın sadece çocuk doğurmaz aynı zamanda hayatı-

nın ilk yıllarında onu takip eder yani nesli şekillendirir. Eşim, size, bu 

mesele hakkında Bursa şehrinde, kadın ve erkeklerin karışık oturduğu 

karma izleyicilere yaptığım konuşmayı tercüme edecek. Eğer ülke içeri-

sinde bulunsaydınız, Anadolu kırsalındaki manzaranın büyük şehir-

lerdekiyle aynı olmadığını bilirdiniz. Kadın ve erkek sık sık birlikte ça-

lışır ve serbestçe hareket ederler. 
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Bu esnada Türk cumhurbaşkanının çok genç eşi içeri girdi ve 

Paşa, benimle tanıştırdı. Bana dönük olarak oturdu ve mükemmel bir 

nezaket ve zerafetle hitap etmeye başladı. Derhal, mükemmel Fransız-

casıyla Cumhurbaşkanının Bursa’da Türkçe olarak yüksek sesle oku-

duğu metni tercüme etmeye başladı. Esas noktaları şöyleydi: ‘Eğitim 

müdürüne, konuşması ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum ve ente-

lektüel ordunun bizimle olduğunun farkındayım. Fakat neden bu gö-

nüllü orduyu cinsiyet bakımından ayırarak zayıflatıyoruz? Biri diğe-

riyle eşit olmalı ve bu ordunun bütün yönleriyle ortak görüntü ver-

mesi gerekir. Milli tarihimize ve dinimize bakınız. Oğuz Han zama-

nında kadınlar erkeklerle aynı niteliklere sahipti. Timur’un eşi onun 

gibi çalıştı. Milli tarihimizde bunun benzeri çok pek çok örnek vardır 

ve büyük adamlarımızın çoğu kadınların yeteneklerinden faydalan-

mışlardır. Bizim kitaplarımızda kadının görüntüsüne dair hiçbir yasak 

getirilmemiştir. Sadece diyor ki, kadın basit ve mütevazi bir kıyafet 

giymelidir. İran toplumuyla ilk temasımızda İranlı kadınların taktığı 

peçeyi kadınlarımıza aldık.’  

- Avrupa, diyorum Paşa’ya, Türk dünyasının demokratik yükselişini ilk 

önce merakla, sonra da şaşkınlık ve hayranlıkla takip etti. Halkın bü-

tün bunlarla olgunlaştığına inanıyor musunuz? 

- Paşa, bizde, ‘kitaplarda yazılı olmadığı’ bahanesiyle, bu rejimi anla-

mak istemeyen insanlar vardı diye agresif bir havada cevap veriyor. 

Fakat Türkler çok acı çektiler. Yüzlerce yıl, yetkilerini padişahların ve 

halifelerin ellerine bıraktılar fakat bir gün halk uyandı ve bu insan-

ların hepsini kovdu.12 

- Halife Abdülmecid’i şahsen tanıyorum ve oldukça demokratik fikirli 

biri olduğuna inanıyorum. 

- Ama Paşa, biraz da öfkeli bir şekilde devam etti:  

- Ben kendisini tanımıyorum. Eğer halkımız, Avrupa’da söylendiği gibi 

olgunlaşmamış olsaydı, belki de yaptığını yapardı. Siz benden daha iyi 

 

12
 Bu mülakatın metni Türk Cumhurbaşkanı ve eşi tarafından yeniden okundu ve 

onaylandı.  



1362 MEVLÜT ÇELEBİ  

 

biliyorsunuz ki, sadece bir insanın fikri, bir ülkeyi değiştirmeye ve halkı 

peşinden sürüklemeye yetmez. Eğer millet de aynı hislere sahip ol-

mazsa, bir kişi, büyük halk hareketlerini meydana getiremez. Savaşını 

yapan halk, barışını da kendisi yapmak istiyor. Bugün her şeyi riske 

atmaya kararlı. Çok acı çektik; özgür yaşamak ya da ölmek istiyoruz. 

- Türk Cumhurbaşkanı, bu son cümleyi yüksek sesle söyledi. Bu uzun 

söylevde ne bir tebessüm vardı ne de izdüşümü. Sadece bir nükte ha-

tırlıyorum, bu da onun bile değil, tarihe geçmeyi neredeyse hak eden 

biri olan eşinin. Bayan Kemal Paşa’ya, Cumhurbaşkanının adı geçen 

Bursa nutkunda neden Türkiye’de çokeşlilik meselesinden bahsetmedi-

ğini sorduğumda bana şöyle cevap verdi: 

- Ben bu sorunu Sorbone profesörleriyle saatlerce tartıştım. Ama bir 

cümleyle cevaplamak yeterli olur. “Sosyal bir kurum olarak değilse bile 

en azından bir realite olarak çok eşlilik Avrupa’da da var. Orada de-

ğişen sadece biçimdir.” Fakat bu benim için ruhumda etki yaratan son 

slogan değildi. Ayrılırken kurucu lider Paşa’nın yüksek sesle söylediği 

sözleri hâlâ kulağımda çınlıyordu:  

- Türkiye sonsuza dek bağımsız yaşamak ya da ölmek istiyor. 

II- Değerlendirme 

Öncelikle üzerinde durulması gereken husus, röportajın ne za-

man yapıldığıdır. Yazar bu hususta net bilgi vermemiştir. Kitabının 

röportaja yer verdiği ilk sayfasında “1923” tarihi geçmektedir. Ancak 

bazı ipuçlarından hareket ederek yaklaşık bir tarih vermek mümkün 

olacaktır. Mülakatın İzmir’de yapıldığından emin olmamızı sağlayacak 

bazı veriler söz konusudur ki, en önemlisi, Giustiniani’nin görüşmenin 

Göztepe’deki Uşakizade Köşkünde yapıldığını yazmasıdır. Mustafa 

Kemal Paşa’nın ne zaman burada kaldığı hakkında bilgi sahibiyiz. 

Mustafa Kemal Paşa, 1923’ün Ocak-Şubat aylarında İzmir’de ikamet 

etmiş ve Latife Hanım ile de bu dönemde evlenmiştir. 27 Ocak-4 Şu-

bat 1923 ve 10-18 Şubat 1923 tarihlerinde İzmir’de olduğunu biliyo-

ruz. Paşa, 1923’te 27 Temmuz-2 Ağustos günlerini de burada geçir-
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miştir. Son olarak 31 Aralık 1923 günü de İzmir’e gitmek üzere An-

kara’dan hareket etmiştir. Gazetecinin ifadesinden hareketle, Mustafa 

Kemal Paşa’nın Temmuz’da geldiği İzmir’de Göztepe’deki köşkte kal-

dığını biliyoruz. 27 Temmuz gecesi şehirde kutlama alayı düzenleyen 

İzmirliler, daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın ikamet etmekte olduğu 

Göztepe’deki köşke gelerek Gazi’yi selamladılar. Mustafa Kemal Paşa, 

halkın sevgi tezahüratlarına cevap vererek bir de konuşma yapmış-

tır.
13

 28 Temmuz günü köşkte İzmir’in ileri gelenlerine bir ziyafet ve-

ren
14

 Mustafa Kemal Paşa ve eşi 2 Ağustos’ta kentten ayrıldılar.  

Atatürk’ün İtalyan gazeteciyi kabul tarihi hakkındaki en önemli 

veri, İtalyan gazeteciye verdiği imzalı resmindeki tarihtir. Mustafa Ke-

mal Paşa’nın İtalyan gazeteciye hediye ettiği mareşal üniformalı res-

minin üzerinde belli belirsiz bir tarih fark edilmektedir. Tarih bütün 

olarak zor okunmakla birlikte, ay kısmında 7 net olarak görülmekte-

dir. Buradan hareketle görüşmenin 7. Ayda yani Temmuz 1923’te ya-

pıldığını kabul etmemiz mümkündür. Resimdeki 7’den hareketle 

Gazi’nin Giustiniani’yi 27-31 Temmuz 1923 arasında kabul ettiği so-

nucunu çıkartabiliriz. 

Mülakatta, ne zaman yapıldığı hakkında tahminde bulunacağımız 

bazı ifadeler de geçmektedir. Bunlardan biri, İtalyan gazetecinin, Lo-

zan Barış Konferansı’nın artık sonuçlandığını çağrıştıran ifadeleri ve 

İtalyan heyetinin yardımlarından söz etmesidir. Ancak daha kesin bir 

ifade, Atatürk’ün, bir Halk Fırkası kuracağına dair sözleridir. Bilindiği 

gibi Mustafa Kemal Paşa, 1923’ün başından itibaren Halk Fırkası ku-

racağından söz etmiş; seçimin yenilenmesi çerçevesinde 8 Nisan 

1923’te yayınladığı beyannamede konumuzla ilgili olan şu ifadeleri 

kullanmıştır. “Yeni devre-i mesaide Meclisin ekseriyetini bu gaye et-

rafında toplamak ve memleketi hâkimiyet-i milliye dairesinde siyasi 

teşkilâta mazhar etmek için bir Halk fırkası teşekkül edecektir. Mec-

liste elyevm müteşekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, 

Halk Fırkası’na intikal edecektir.” Bu bildiriyle birlikte yeni partinin 

 

13
 Tanin, 30 Temmuz 1923; Vakit, 30 Temmuz 1923. 

14
 Hâkimiyet-i Milliye, 31 Temmuz 1923. 
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programı diyebileceğimiz “9 umde” de ilan edilmiştir.
15

 Bu haber, ya-

zarın mülakatın yayınlandığını ileri sürdüğü Corriere Italiano
16

 ile bir-

likte diğer İtalyan gazetelerinde de duyurulmuştur.
17

 Buradan hare-

ketle de Mustafa Kemal Paşa’nın Giustiniani’yi, İzmir’e Temmuz 

1923’teki gelişinde kabul ettiği sonucuna ulaşabiliriz. Dikkat edilmiş-

tir, yazar, mülakatında Mustafa Kemal Paşa’dan “Cumhurbaşkanı” 

olarak söz etmektedir. Bu, mülakatın cumhuriyetin ilanından sonra 

yapıldığı gibi bir fikre yol açabilir. Ancak bunun yanıltıcı olduğunu 

belirtmemiz gerekiyor. Zira başka örneklere de rastladık. Giustini-

ani’nin gazetelerde yayınlanan yazılarıyla, aynı yazıların faydalandığı-

mız kitabındaki metinleri arasında bazı farklılıklar söz konusudur. 

Yani, yazılar kitaba alınırken yazarı, bazı müdahaleler yapmıştır. Sa-

dece bir örnek vermekle yetineceğiz. Giustiniani, Ağustos 1920’de İs-

tanbul’da Veliaht Abdülmecit Efendi ile yaptığı görüşmeyi tarihini be-

lirtmeden Il Tempo gazetesinde yayınladığını not etmiştir. Oysa bu 

mülakat kitabında “Dolmabahçe’deki Sarayında Halife Bana dedi 

ki….” başlığıyla yer almıştır.
18

 Demek istediğimiz, kitaptaki başlıklar 

ve ifadeler yanıltıcı olabilir. 

Şimdi asıl soruna geçebiliriz: Birkaç kez dile getirdiğimiz gibi G. 

Filippucci Giustiniani, yazı ve mülakatlarını İtalyan gazetelerinde ya-

yınlatan serbest gazeteci olarak çalışmış bir entellektüeldir. Çeşitli yazı 

ve mülakatlarını bizzat gördük ve bazılarından da söz ettik. Bu yazı ve 

mülakatların bir kısmını, bildirimize esas olan Dieci anni di viaggi po-

litici in Oriente, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia-Gre-

cia-Egitto-Palestina-Siria (1914-1924) başlıklı kitabına almıştır. Bu ya-

zıların sonunda kimi zaman hangi gazetede yayınlandığını, tarih be-

 

15
 Hâkimiyet-i Milliye, 9 Nisan 1923; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 

IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006, s.397. 

16
 Corriere Italiano, 11 Aprile 1923. 

17
 Il Secolo, 10 Aprile 1923; La Tribuna, 11 Aprile 1923; L’Epoca, 11 Aprile 1923; 

Corriere d’Italia, 11 Aprile 1923. 

18
 G. Filippucci Giustiniani, Dieci anni di viaggi politici in Oriente, Turchia, Grecia, 

Egitto, Palestina, Siria (1914-1924), Editrice M.Carra & C. Di Luigi Bellini, Roma, 

(ty), s.109-118. 
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lirtmeden veya sadece yılını yazmak suretiyle ilave etmiştir. Biz, ken-

disinin Atatürk ile bir mülakat yaptığını bu kitapta gördük. Kitabında 

yer verdiği bu mülakatın sonunda, “Corriere Italiano” notunu düş-

müştür. Bu bilgiden ve gazetecinin mülakatın 1923’te yapıldığını yaz-

dığından varsayarak İtalyan arkadaşım, Türk dostu Claudio M. Man-

cini’nden, bizim için Corriere Italiano gazetesinin 1923 yılını tarama-

sını rica ettik. Bu arada, mülakatı bilim dünyasına tanıtmak amacıyla, 

17-22 Kasım 2011 tarihinde Makedonya’da yapılan VII. Uluslararası 

Atatürk Kongresi’ne bildiri olarak teklif ettik. Ne hikmetse, herhangi 

bir gerekçe gösterilmeden bildiri önerimiz kabul edilmedi. Bu arada 

Claudio M. Mancini, 1923 yılını taradığını ancak böyle bir mülakata 

ve G. Filippucci Giustiniani’nin herhangi bir yazı ve haberine rastla-

madığını bildirdi ve adı geçen gazetede Türkiye ile ilgili haberlerin 

künyelerini gönderdi. 

2019 yılında 9. Uluslararası Atatürk Kongresi’nin toplanacağı ve 

bizim de uzun süreli bir araştırma için İtalya’da bulunacağımızdan ha-

reketle, bu mülakatı tekrar bildiri teklifi olarak sunduk. Sunuş öze-

tinde de buna değinerek, “Araştırma konularımızdan biri de, Giusti-

niani’nin, Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmenin yayınlandığını 

ancak tarihini belirtmediği Corriere Italiano gazetesinin mülakatın ya-

yınlandığı nüshasını bulmak olacaktır” taahhüdünde bulunduk. Ger-

çekten de İtalya’ya geldikten sonra ilk işimiz adı geçen gazetenin 1923 

kolleksiyonunu taramak oldu. Ancak beklemediğimiz bazı durumlarla 

karşılaştık. Öncelikle gördük ki, Corriere Italiano gazetesi, 28 Tem-

muz 1923’te yayınına son verilen Il Giornale di Roma gazetesinin ye-

rine çıkmaya başlamıştır. Gazete hakkındaki bilgilerde de bu şu şe-

kilde ifade edilmiştir: “Il Giornale di Roma: 9 Ağustos 1922-28 Tem-

muz 1923. Bağımsız gazete. Corriere Italiano’ya yer açmak yayını dur-

duruldu.”
19

 Bu değişiklik, Corriere Italiano gazetesinin çıkmaya baş-

ladığı 11 Ağustos 1923’te gazete yönetimi tarafından kaleme alınan bir 

 

19
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornale_di_Roma_(1922-1923)&ac-

tion=edit&redlink=1 (Erişim: 24.07.2019) 
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yazıyla izah edilmiştir. İtalya’da son on ayda yaşanan tarihi gelişmele-

rin bir sonucu olarak Il Giornale di Roma gazetesinin adının Corriere 

Italiano olarak değiştirildiği ifade ediliyor. Bütün İtalyanların “dev-

rim”e sahip çıkmasının önemine değinen gazete yönetimi, kendi mis-

yonlarını da şu sözlerle dile getiriyorlar: “Corriere Italiano, bugünden 

itibaren tamamen her gün adını haklı çıkartmak ve kendini buna ada-

mak istiyor. Karanlık geceden kurtulan değil, milletin aydınlık saba-

hının habercisi olmak istiyor. Ve bu yemin ve bu umutla savaşı, şimdi 

başlıyor.”
20

 

Gazetede yaşanan isim değişikliğinin bizi ilgilendiren kısmı, mü-

lakatın Temmuz 1923’te yapılığını ve Corriere Italiano gazetesinde ya-

yınlandığını kabul ederek, adı geçen gazetenin 11 Ağustos 1923’ten 

sonraki sayılarını taramaktı. Bu yapıldı; Corriere Italiano’nun sadece 

1923 yılı değil, yayın hayatına son verdiği 19 Haziran 1924
21

 tarihine 

kadar olan sayıları tarandı. İlk olarak İtalya’da gazete taramalarını 

yaptığımız Senato Kütüphanesi’ndeki (La Biblioteca del Senato Gio-

vanni Spadolini) kolleksiyonunu taradık. Böyle bir mülakata rastlama-

yınca, aynı gazetenin bu kez Modern ve Çağdaş Tarih Kütüpha-

nesi’ndeki (Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea) kolleksi-

yonunu taradık. Yine bulamayınca, gözümüzden kaçmış olabileceği 

ihtimaliyle bu kez de, gazetenin Roma Milli Kütüphane’deki (Biblio-

teca Nazionale Centrale di Roma) dijital sayılarını taramış olmamıza 

rağmen, böyle bir mülakata rastlamadık. Nihayet, metnin yazımı aşa-

masında, emin olmak için son kez inceledik. 

Bu durumda akla iki ihtimal gelmektedir. Böyle bir mülakatın ya-

pılmadığı ve masa başı bir iş olduğu veya yapılmış olmasına rağmen 

mülakatın gazete yayınlanmadığı. Biz, mülakatın yapılmadığı halde 

masa başında üretildiğine ihtimal vermiyoruz. Çünkü İtalyan gazete-

cinin, yazı ve mülakatlarının gazetelerde yayınlandığı şekliyle kitabın-

daki halleri arasında bazı tutarsızlık ve çelişkiler görünmekle birlikte, 

Atatürk ile böyle bir mülakat yapmadığını düşünmemiz için çok fazla 

 

20
 La Direzione, “Il Corriere Italiano”, Corriere Italiano, 11 Agosto 1923. 

21
 https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_Italiano_(1923-1924) (Erişim: 24.07.2019) 
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mantıklı neden bulunmamaktadır. Daha doğrusu, yapıldığı halde ya-

yınlanmamış olmasıyla, yapılmadığı halde uydurulup kitaba konul-

ması mukayese edilecek olursa, ilki daha ağır basmaktadır. 

Biz, bu mülakatın yapıldığını ancak yazarının belirttiği gibi Corriere 

Italiano gazetesinde yayınlanmadığını düşünüyoruz. Mülakatın yapıl-

dığı konusundaki en önemli kanıtlar; Giustiniani’nin, Mustafa Kemal 

Paşa ile görüşmek için resmi müracaatta bulunması, Paşa’nın kendi-

sine imzalı bir fotoğraf vermesi ve bu resimdeki tarihin İzmir’de bu-

lunduğu dönemlere rastlaması ve mülakatın içeriğinin, bir itirazımızı 

aşağıda ifade edeceğiz, ağırlıklı olarak Atatürk’ün düşüncelerini yan-

sıtıyor olmasıdır.  

Yapıldığı halde mülakatın yazar tarafından yayınlandığı iddia edi-

len Corriere Italiano gazetesinde yayınlanmadığını düşünmemizi sağ-

layan bazı faktörler söz konusudur. Bu mülakatı değerlendirmeye ka-

rar verdiğimiz andan itibaren, mülakatın yapıldığına dair Türk kay-

naklarında bilgi bulmaya çalıştık. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri ile 

Atatürk’ün Bütün Eserleri başta olmak üzere bilinen kaynaklarla Ata-

türk’ün yakınındakilerin anılarını inceledik. Mülakat hakkında bir ha-

bere rastlama ihtimali/umudu bizi dönemin Türk gazetelerini tara-

maya yöneltti. Elimizdeki İtalyan kaynaklarını da kontrol ettikten 

sonra bu mülakatın “bilinmediği” kanaatine ulaştık. İtalya’daki çeşitli 

çalışmalarımızda önde gelen İtalyan gazetelerini, bazılarını birkaç defa 

olmak üzere, çeşitli çalışmalarımız vesilesiyle taradık. Ancak böyle bir 

mülakatın yapıldığı konusunda en küçük bir bilgi kırıntısına ulaşama-

dık. Şunu biliyoruz: Giustiniani’nin mülakatının yayınlandığını iddia 

ettiği Corriere Italiano gazetesinde, dünyanın değişik ülkelerinden 

devlet adamlarıyla mülakatlar yaptığı görülüyor. Bulgaristan Başba-

kanı Aleksandar Tsankov (Zankoff)
22

 ve Türkiye’den de Dâhiliye Ve-

kili Ferid Bey ile yapılan mülakat
23

 örnek olarak verilebilir. Atatürk 

gibi o dönemde ve sonrasında dünya kamuoyu gibi İtalyan kamuo-

yunda da popüler ve merak edilen bir şahsiyetle yapılan bir mülakat 

bir İtalyan gazetesinde yayınlanmış olsaydı, örneklerini gördüğümüz 

 

22
 Corriere Italiano, 23 Settembre 1923. 

23
 Corriere Italiano, 9 Gennaio 1924.  
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gibi, diğer İtalyan gazetelerinin de alıntılar yapması veya haber olarak 

bildirmesi ihtimal dahilindedir. Oysa böyle bir habere rastlamadık. 

Yukarıda da dikkat çektiğimiz gibi, bilgi bulunması muhtemel kaynak-

ları incelediğimiz halde, Atatürk’ün İtalyan gazeteci Giustiniani ile bir 

röportaj yaptığı konusunda herhangi bir kayıda rastlamadık. Oysa ör-

nekleri de olduğu için biliyoruz ki, Mustafa Kemal Paşa’nın adı geçen 

İtalyan gazeteciyle yaptığı mülakat gazetelerde yayınlanmış olsaydı, 

mutlaka bir şekilde Türk kaynaklarında yer alması gerekirdi. Burada 

ayrıntısına girmeyeceğiz fakat Eylül 1922-Eylül 1923 döneminde Mus-

tafa Kemal Paşa’nın yabancı basın mensuplarına verdiği demeçleri 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nden takip etmek mümkündür. Eğer 

bu mülakat yayınlanmış olsaydı, mutlaka bir iz bulunurdu. Basında 

bilgi bulunması beklenirdi. Öte yandan birkaç defa çalıştığımız için bi-

liyoruz ki, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ülkemizle ilgili haberleri 

derleyip merkeze göndermiştir. Dolayısıyla, Mustafa Kemal Paşa ile 

yapılan ve yayınlanan bir mülakatın elçiliğin dikkatinden kaçacağına 

ihtimal vermiyoruz. Zannediyoruz ki, Giustiniani, mülakatı yaptıktan 

sonra yayınlanması için Corriere Italiano gazetesine göndermiş, ancak 

mülakat gazetede yayınlanmamıştır. Muhtemeldir ki, mülakatın ya-

yınlanma sürecinde gazeteci, kitabını bastırmış; mülakatın yayınlana-

cağını varsaydığı için de kitabına o notu düşmüştür. 

Mülakatın içeriği hakkında da kısa bir yorumda bulunmak istiyo-

ruz. Gazeteci mülakatı, bizim de müdahale etmeden dipnotta göster-

diğimiz notlarla desteklemiştir. Atatürk’ün dış görünüşü ve fiziki ya-

pısı hakkında gerçekçi gözlemlerde bulunduğu görülüyor. Gazi’nin 

mülakatta en çok üzerinde durduğu, İtalyan gazetecinin en çok etki-

lendiği husus, bağımsızlık konusundaki vurgudur. “Ya istiklal ya 

ölüm” parolasıyla verilmiş ve kazanılmış bir savaşın ardından Mustafa 

Kemal Paşa, gerçekçi değerlendirmelerini bu görüşmede de tekrarlı-

yor. Türkiye’nin “muasır medeniyet seviyesine çıkma” mücadelesinin 

altını çizen Atatürk, bunun için gerçekçi bir tablo çiziyor ve yabancı 

sermayeye karşı olmadığını bu röportajında da dile getiriyor. Ancak, 

hep dikkat çektiği gibi, bu iş birliğinin Türkiye’nin bağımsızlığına asla 

zarar vermeyeceğini net bir şekilde vurguluyor. 
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Mülakatta ele alınan konulardan biri de Türkiye’de egemenliğin 

nasıl kullanılacağıdır. Türk demokrasi tarihinin Avrupa’dakinden 

farklı bir seyir takip ettiğine değinen Atatürk, kuvvetler ayrılığının ge-

rekliliğine işaret ediyor. Halk Fırkası’nın kurulması konusunda epey 

mesafe alındığı dönemde Atatürk, siyasetin bir partiyle yapılması hu-

susundaki eski düşüncesini tekrarlıyor. Partinin tabandan bir hareket 

olması için ülkenin her yerinde sondaj çalışması yaptırdığını anlıyo-

ruz. Demokrasilerde yargı ve basının önemine de vurgu yapan Gazi, 

basının, milletin sesi olma özelliğini yerine getirebilmesi için özgür ol-

masının şart olduğunu tekrarlıyor. 

Giustiniani’nin Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı mülakatın en 

önemli özelliklerinden biri de kadınlar hakkındaki görüşleridir. Gaze-

tecinin, kadınlara “pozitif ayrımcılık” yapılmasını istemesine Ata-

türk’ün verdiği cevap, tam da onun tarzı bir ifade özelliği taşımakta-

dır. Atatürk kadınlara birtakım hakları kadın oldukları için değil, bi-

reysel hak ve özgürlüğe sahip olmaları gerektiği için verdiğine dikkat 

çekiyor. Gerçekten de modern devletlerde esas olan kadınların da er-

keklerle aynı haklara sahip olmasıdır ki, Atatürk’ün de yapmaya çalış-

tığı budur. Yalnız burada yazarın, Atatürk’ün yaptığı konuşmayı 

Bursa’da yapılmış olarak yazması yanlıştır. Atatürk, Bursa’da Şark Si-

neması’nda 22 Ocak 1923’te halkla bir konuşma yapmış ve sanatın 

öneminden, yabancı sermayeden, ziraattan ve barış görüşmelerinden 

söz etmiştir.
24

 Burada kadınlardan söz etmeyen Atatürk, Giustini-

ani’nin, Latife Hanım’ın tercüme ettiğini belirterek ana hatlarıyla ki-

tabına aldığı konuşmayı, İzmir’de 31 Ocak 1923 günü eski Gümrük 

binasında kadınlarla erkeklerin birlikte dinlediği bu sohbet toplantı-

sında yapmıştır.
25

 

İtalyan gazetecinin Latife Hanım’ın tavırlarından ve özellikle 

“mükemmel” olarak nitelediği Fransızcasından etkilendiği anlaşılıyor. 

 

24
 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 

1989, s.69-74. 

25
 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, s.87-95. 
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Mülakatında ifade ettiği “tarihe geçmeyi neredeyse hak eden biri 

olan” tespitin doğru çıktığını teslim etmeliyiz. 

SONUÇ 

Bir bağımsızlık savaşının lideri ve modern bir devletin kurucusu 

olarak Mustafa Kemal Atatürk, yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini 

çekmeye devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında hakkında ya-

pılan her yeni yayın dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu araştırmalar, 

Atatürk’ün bilinmeyen veya az bilinen ya da üzerinde çok durulmayan 

yönlerini daha iyi tanımamızı sağlamaktadır. 

Atatürk’ün evrensel bir lider olarak ilgi odağı olmaya devam et-

mesinin diğer bir yönü de hakkında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmaya 

devam edilmekte oluşudur. Ülkemizde tarihçilerin araştırmasına açı-

lan her yeni arşiv, aynı zamanda Atatürk’ün araştırılması için yeni mal-

zeme anlamına gelmektedir. Bu olgu, yurt dışındaki kaynaklar için de 

geçerlidir. Atatürk’ün evrensel bir lider olarak dünyada yarattığı etki-

nin tam olarak araştırıldığını söylemek mümkün değildir. Dünyanın 

bilinmeyen yerlerinde Atatürk’ü çeşitli yönleriyle daha iyi tanımamıza, 

daha iyi anlamamıza ve düşünceleriyle geleceğe ışık tutmasına yar-

dımcı olacak hangi malzemeler keşfedilmeyi beklemektedir, bilemiyo-

ruz. Dolayısıyla, geleceğin Türk tarihçileri açısından Atatürk önemli 

bir araştırma konusu olmaya devam edecektir. 

Bildirimizde ele aldığımız mülakat, benzerlerine çok sık rastladı-

ğımız bir tür değildir. Dünyanın değişik yerlerinde Atatürk ile ilgili 

çeşitli anılar, yazılar, şiirler, inceleme yazıları, Türk kamuoyuna ulaş-

tırılmayı beklemektedir. Ancak bu yazıda ele aldığımız mülakat çok sık 

rastlanacak bir durum değildir. Yapılmış ancak yayınlanmamış röpor-

taj örneği olarak Giustiniani’nin bir gazetede yayınlandığı notunu 

düşmesine rağmen, o gazetede yayınlanmamış olması, bizce, mülaka-

tın değerini azaltmayıp hatta artırmaktadır. Bilinenleri tekrarlamakla 

birlikte, gazete yayınlanmamış olması sadece değerini artırmakla kal-

mayıp, aynı zamanda yeni bir açılım sağlamaktadır. Atatürk mirası 

araştırılırken yalnızca yayınlanıp kıyıda köşede kalmış eserler bulunup 



 ATATÜRK’ÜN BİLİNMEYEN BİR RÖPORTAJI 1371 

 

ortaya çıkartılmaya çalışılmamalı; bizim örneğimizde olduğu gibi, ya-

yınlanmamış çeşitli malzemelerin de olabileceği hatırda tutularak bu 

noktaya da odaklanılmalıdır. Kaldı ki, mülakatın bir gazetede yayın-

lanmamış olmasını ele alıyoruz. Elbette bir kitapta yayınlandığı için 

mülakat zaten yayınlanmış ancak bilinmeyen bir mülakat olma özelli-

ğini korumaktadır. 

Giustiniani’nin Corriere Italiano gazetesinde yayınlanmayan mü-

lakatı bize, başka bir mülakatı daha çağrıştırmaktadır. Kastımız, Mus-

tafa Kemal Paşa ile yapıldığını bildiğimiz halde bir mülakatın da 

L’Epoca gazetesinde yayınlanmamasıdır. kolleksiyonlarını incelediği-

miz için Türk İstiklal Savaşı’na yakın ilgi gösterdiğini bildiğimiz 

L’Epoca gazetesinde de 1920’de benzer bir durum yaşanmıştır. Önce, 

Vakit gazetesindeki şu haberi okuyalım: 

“Mustafa Kemal Paşa ile Mülakat. 

Roma’da intişar eden Epoka gazetesinin İstanbul muhabiri, Mustafa 

Kemal Paşa ile mülakat etmiştir. Muhabirin gönderdiği telgraf şu sualleri 

muhtevi idi: 

1- Sulh Konferansı Türkiye meselesiyle meşgul olmaya koyulduğu şu 

zamanda sizin bu husustaki mütalâat-ı şahsiyenizi öğrenmek ve Meclis-i 

Mebusan açılır açılmaz Kuvâ-yı Milliyenin dağılıp dağılmayacağını bil-

mek gazetemizi pek müstefit edecektir.  

2- Sizin Meclis-i Mebusan’da Erzurum’u temsil etmekten istinkâf et-

tiğiniz doğru mudur?  

Mustafa Kemal Paşa’nın Cevabı şudur:  

Ankara, 30 Kânun-ı evvel 1919.  

Bu vesile ile size efkâr-ı şahsiyemi söylemek isterim: Milletin bu hu-

sustaki arzuları Sivas Kongresinin resmî beyannamesinde musarrahtır. 

Teşkilât bu arzusu yerine gelinceye kadar îfâ-yi vazifede, hatta tevessüde 

devam edecektir. Benim, Meclis-i Mebusan’da Erzurum’u temsilden is-

tinkâf ettiğim hakkındaki haber yanlıştır.  
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Mustafa Kemal.”26 

Vakit gazetesindeki bu haberin tabii devamı olarak mülakatın adı 

geçen İtalyan gazetesinde yayınlanmış olması beklenir. Oysa 

L’Epoca’nın 1920 sayılarını taradığımız halde bu mülakatın yayınlan-

dığına da rastlamadık. 
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