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Çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değeri her fırsatta belirten Ata
türk, “çocukluk ne güzel, çocuklar ne sevimli, ne tatlı yaratıklar değil mi?
En çok boyuma giden halleri nedir bilir misiniz? Riyakârlık bilmemeleri,
bütün istek ve duygularını, içlerinden geldiği gibi, açıklamaları...” di
yerek onların temiz ve samimi duygularına inancını belirtmiştir. Sevgisini
de uygulamaya koymak amacıyla yaptıklarının başında; Ülkü'yü evlat
edinmesi, Diyarbakır'lı Abdürrahim (Tunçok)’un İstanbul'daki eğitimini
üstlenmesi ve en anlamlısı da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı ilan etmesi gelir.

Atatürk, hangi yaştan ve milletten olursa olsun çocukları önemsemiş,
onların dinlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Atatürk'teki çocuk sevgisini ve
çocuklara verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Kendisi bu konuda şunları söy
lemiştir.
“Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var; çocuklarını
söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar lafa karışınca “Sen büyüklerin ko
nuşmasına karışma ” der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir
hareket...Halbuki tam tersine, çocukları serbestçe konuşmaya, dü
şündüklerini, duyduklarını olduğu gibi, ifade etmeye teşvik etmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkan bulunur, hem de ileride yalancı ve
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riyakâr olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık,
düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını sa
vunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine, saygı bes
lemeye, alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt,
ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere
karşı sevgi ve İlgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bence bunlar, çocuk ter
biyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde,
her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki,
çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan
olurlar” d
Sosyal hayatın kaynağının aile olduğunu ifade eden Mustafa Kemal
Atatürk, evlilik kurumunun gerekliliğini belirtirken bu konuda kendisinin
başarılı olamadığını, bunun kendisine uygun olmadığını ancak, çocuk sev
gisinin her insan için bir ihtiyaç olduğunu da kuvvetle hissetmiştir.
Ondaki bu sevgi ve ilginin ölçüsü sadece kendi milleti ile sınırlı kal
mamıştır. Bunun da en güzel örneğini, ileride O'nu örnek alarak hayatında
uygulamaya koyup, başarılı bir iş adamı olan, 10 yaşında iken Atatürk'e
içten duygularla hiçbir formalite gözetmeksizin mektup yazıp kendisini
daha çok tanımak isteyen Çurtis La France adındaki Amerikalı çocuğa,
halletmeğe çalıştığı iç ve dış olaylarla uğraşırken bile, 10 yaşındaki bir ço
cuğun mektubu mu cevaplandırılmış demeden, Türkler hakkında bu ufacık
Amerikalının kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun şahsında tüm
Amerikalılara mesaj verme fırsatını kaçırmayarak göstermiştir. Amerikalı
küçük çocukla Atatürk arasımdaki bu samimi mektup arkadaşlığının eseri
olan tarihi mektuplar, Amerika'daki birçok gazetede yayımlanmıştır.

Curtis La France, bugün adını taşıyan büyük bir ihracat firmasının
müdürüdür. Yale Üniversitesini bitirdikten sonra Paris ve Prag Üni
versitelerinde tahsiline devam etmiş ve II. Dünya Savaşı'nın çıkması üze
rine Amerika'ya dönerek Columbia Üniversitesi'nde doktorasını ta

1 Haşan Rıza Soyak, Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk'ün Hususiyetleri, 1965, s.79.
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mamlamıştır. Başarısının sırları arasında Atatürk'ten aldığı ilham da se

zilmektedir.
Curtis La France, ABD'de yaşayan Saliha Sulander isimli va

tandaşımızla tanışması üzerine gelişen olaylar neticesinde Cumhuriyetin
ilanının 75. yıldönümü münasebetiyle Kültür Bakanımız İstemihan

Talay'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelmiştir. Saliha Hanım Ne w York

Başkonsolosluğu ile yaptığı görüşme neticesinde, La France'm öyküsünü
gündeme getirerek tarihi bu mektubun Anıtkabir’deki müzede yer almasını
sağlamıştır.

La France'm Atatürk'le yaptığı yazışma daha önce Hayat Mec
muasında 1959 yılında yayımlanmış ve 1973 yılında, 50. Yıl kutlamaları
için davet etmeğe çalışan Amerikan Türk Derneği Başkanı Öz Bey ken
disini 1974 senesinde buluyor. La France'ı bulamamaları üzerine bu fırsatı
kaçırmıştır. Bu sene ülkemize 75. Yıldönümünde gelen Curtis La France
Atatürk’ten gelen mektubu Anıtkabir'e hediye etmiştir.

Curtis La France, Saliha Hanımla tanışmasından sonra Türk Te
levizyonundan gelen muhabirlerle yaptığı görüşmede mektubu Anıtkabir'e
hediye etmek istediğinden bahseder. Bunun üzerine yapılan girişimler so
nucu, tarihi mektup artık Anıtkabir'deki yerini almıştır.
Curtis, Mustafa Kemal ve eşi ile ilgili makaleleri toplayıp, Türkiye ile

ilgili haberleri yakından takip ederken, O'nu daha iyi tanımak amacıyla,

hiçbir formaliteyi gözetmeden sevgiyle yazdığı mektubunda, Amerikan
gençliğine nasıl bir tavsiyede bulunabileceğini sorar.

Şu anda 85 yaşında olan Curtis, Amerika’ya dönüşünde yaptığı rö

portajın “The Newport Daily News” gazetesinde yayımlanması üzerine,
Saliha Sulander’in Merkezimize göndermiş olduğu gazete küpürüne da
yanarak yaptığımız Türkçe çeviriyi siz okuyucularımızın da bilgisine sun
mayı bir borç biliyoruz.
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12 Kasım 1998 tarihli “The Newport Daily News” adlı gazetede,
Mustafa Kemal Atatürk’e 28 Ekim 1923 tarihinde mektup yazan Curtıs La
France'ın Cumhuriyet'in 75. Yıldönümünde Türkiye'ye gelip, mektubu
Anıtkabir’e teslim etmesinden sonra, dönüşünde yapılan röportajın Türkçe
çevirisini ve Atatürk'le yaptıkları yazışmanın metinlerini bulabilirsiniz.
•ÇOCUK, TARİHİ MEKTUBA SAHİP”2
75 yıl sonra, Newport'lu Curtis La France, ünlü lider Mustafa Kemal
Atatürk’ten almış olduğu mektubu geri vermek üzere Türkiye'nin davetlisi
olarak kızı ile birlikte Türkiye'yi ziyaret etti.

Joe Baker, Daily News Muhabiri'nin Haberi;
Curtis La France 10 yaşında iken okuduğu Saturday Evening Post ga
zetesindeki Türk lideri Mustafa Kemal hakkmdaki yazıyı okuduğunda çok
etkilenmişti.
1923 yılı idi ve Kemal, XIV'üncü yüzyıldan beri Türkiye’yi yöneten
Osmanlı Sultanlarının elinden toprağım almış, kendi yolundaki engelleri
kaldırmıştı.

Şimdi 85 yaşında olan NewPort'lu adam “Türkiye'de birçok şeyi de
ğiştiren bu adamın kendini adamasına gizli bir hayranlık duymaktaydım”
diyordu.

28 Ekim 1923'te, La France Kemal'e bir mektup yazdı ve Amerikalı
çocuklara ne tavsiyede bulunabileceğini sordu. La France mektubu pos
taladıktan 2 gün sonra, Kemal, 600 yıllık Osmanlı Saltanatına son vererek,
yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı unvanım aldı.

Kemal'in efsanesi 15 yıllık görevinde devam etti. Diğer adıyla Ata

2 12 Kasım 1998 tarihli “The Newport Daily News" gazete haberi
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türk veya Türklerin Babası, Arapça resmi alfabeyi Latin alfabesine çevirdi
ve kadınlara oy kullanma hakkı verdi.

La France mektubu yazdıktan 2 hafta sonra, Türk liderinden Osmanlı
Türkçesi ile ve daktilo edilmiş tercümesiyle, fotoğrafının olduğu kişisel bir
cevap aldı.
La France, “sevindirici yanı, cevap vermesi idi” dedi.

Geçen ay, La France, Türk hükümetinin daveti ve masraflarının kar
şılanması ile, Cumhuriyet'in ilanının 75. Yıldönümü kutlamalarına ka
tılmak üzere gelerek, başkent Ankara'daki müzeye mektubu teslim etti.
Geçen bahar Newport Protestan Kilisesinde, eşya satılan bir dük
kanda bir Türk kadını ile tesadüf karşılaşmasından sonra La France'in ge
zisi gerçekleşti. La France Cumartesileri genellikle yaptığı gibi dükkanı ge
zerken, kadında dolaşıyordu. Türk olduğunu öğrendikten sonra, La France
ona Kemal'den aldığı mektuptan bahsetti.

Kadın mektuptan New York elçiliğindeki bir Türk arkadaşına bah
setti, o da Ankara'daki Türk gazeteciye anlattı. Raportör La France'ı çağırdı
ve Ankara'ya bir hikaye yazdı. La France'in bildiği son şey, Türk Te
levizyonunun kapısında olduğu ve mektup üzerine bir hikaye yapmak idi.
Ağustosta çekilen filmin parçası geçen Pazar akşamı yayında idi.
TV görüşmesi boyunca, La France mektubu, Kemal'e ayrılan odanın
olduğu Türk müzesine bağışlamak istediğinden bahsetti. Türkiye Kültür
Bakam İstemihan Talay, La France'ı 75. Yıl kutlamaları için Türkiye'ye
davet etti.

La France kızı ile birlikte İstanbul'u görmeye geldi ve Ankara'nın 50
mil dışında küçük bir belediye olan Polatlı'yı ziyaret etti. Ailesinin itfaiye
arabası satışı işi için ithalat satış elemanı olarak çalışırken, 1960'ta Po
latlI'ya itfaiye aracı satmıştı. Belediyeye geldi ve aracın kullanıldığını

192

BERNA TÜRKDOĞAN

gördü, La France belediye başkanın m da aralarında olduğu geniş bir ma
iyet ile karşılandı. Yaklaşık 40 yıl önce sattığı aracı gördü. “Bu çok duy
gulu bir andı” dedi.

Fakat asıl altı çizilmesi gereken an, müzedeki seremoni İdi. Türk
resmi görevlileri La France'a İçinde Kemal’in bronz maskının da olduğu,
Osmanlı vazosu ve bir Türk duvar halısından oluşan çeşitli hediyeler ver
diler.
La France “gezinin en anlamlı kısmı bu idi” dedi.
La France'in Mektubuna Türk Cevabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Curtıs La France'a yazdığı 11 Kasım 1923
tarihli metin. La France, mektubu yakın zamanda, Türkiye Cumhurİyeti'nin 75. Yıl kutlamaları dolayısıyla müzeye hediye etti.

Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkmdaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim. Arzunuz veçhile bir adet fotoğrafımı leffen
gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem;
Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazariyle bakmayıp kan,tlarmı
mutlaka ilmi ve esaslı tetkikata istinat ettirmeğe bilhassa atfı ehemmiyet
eylemeleridir. Hayatta naili muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ede
rim.
Türkiye Reisicumhuru
Gazi Mustafa Kemal

Görüldüğü gibi, Atatürk Amerikan gençliğine de Türk gençliğine va
siyet ettiği gibi bilimden uzaklaşmamayı, bir konuyu araştırırken ger
çeklere dayanmak gerekliğini belirtmiştir.
Atatürk'ün şü sözü gençlerin yetişmesinde verdiği önemi gös
termektedir;
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“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini ve
riniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uy
gulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.
Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir” dediği Türk gençliği yine
O'nun şu sözlerini rehber almaktadır. “Dünyada her şey için, maddiyat
için, maneviyat için, hayat İçin, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici
ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bil
gisizliktir, doğru yoldan ayrılmaktır. Yalnız ilim ve fennin yaşadığımız her
dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini za
manında izlemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen di
linin çizdiği kuralları, şu kadar bin sene sonra bugün aynen uygulamaya
kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir”.
Amerikan gençliğine Türklerle ilgili okudukları her yazıya İnan
madan önce araştırma yapmalarını tavsiye eden Atatürk’ün Türk genç
liğine, tarihçilere tavsiyesi de şu sözlerinde görülmektedir.

“Herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman onun gerçeğe uygun
olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araş
tırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir millî tarihe sahip olamayışımızın
sebebi tarihlerimizin, hakikî okuyucuların belgelere dayanmaktan ziyade
ya birtakım meddahların veya birtakım kendini beğenmişlerin hakikat ve
mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak bedbahtlığıdır. ”

Gerçeklere, bilimselliğe dayalı kendi kanaatine inanmanın önemini de
vurgulayan Atatürk, “Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, ancak
kendi prensiplerime uyarım ”3
4 demiştir.
Her zaman, Türk Gençliğine örnek olan Atatürk, bu özelliğinin yalnız
ülkesi ile sınırlı olmadığını da göstererek dünya çocuklarına da rehber ol
muştur.

3 Afetinan, Atatürk'ün
s,37.
4 Mim Kemal, Yakınlarının Ağzından Atatürk, s. 105.
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GAZ) MUSTAFA KEMAL

Mdklap tnaftbtöeya IrroOma ettiril
di t* Tl/klye Camburi/eU Rİji'
»«U/iİMaal Uftlj)»
*
ItflJtO k
*tda
yitdjHİdı, TGrk^t «atı He bfTiber
1
* yifinUM çJüBpBn «ıtüti tdrua
derildi.
İyl’nJD, UfTKnpD ti ptlteUs bûySfc
Atıldık, ti KıttfejmU bflIGır kareriınnınt harEhclItrlnlrı ifr
m til «la» M» prerıilbl bn wt«4ik
Anı eri kılı eteot tujLuİtIj bCHda
AtrgtriklLiîtra deyurmık fıUnlf,
ktı taMU M
*ıt
t* mm)l leLkJkjırin
aheiRErtly«ı1nl ■ul
*tmxU
ralıymıaU»
Rg tarifli Ttrikayı b«rt« «Anderea
■ ıırtitua it TLfLedikl f*
cufl CırCb IFrın«
*
bDfOrr t>DjSk «e kto"
4J lunjttî lafiyan bir İbretti JVtnknmu mbdarttfUr. Ta İt tJnkmli
*»Jpl Mİ inil k ten **
or<
tıhdUcı r
*
fU V
* Pr
*C
Üıriv eni teberinde Açma
tünlf Ti tt. CUan H
*rM'nl D *
tt
p
■bu berine Amerika'yı dffnenk
OküruuiL Cali tabi
*
*tlrJıytril
ri'ftU (imaraİJUBifİır. Aracrikin ar«
duauada Tiriıia (îrBBU Kk-adı f*k
yakan dia laaldıfı Amp
*
tarete’
MUeri kukkiPdtkJ Mlytelorfca, ffl
MJdltt Arrepa dnjtrindec kBjftk teIHMeter ■JıtlıejıytLr, İnamları, »B"
teUtri yakinde» |uu»«k tein eli»Bek) bÂita LmkAnteo bnUuaaıtt ta
Âolİ lf nJ
*fB|ûiı
Bisvariıkıyel P-T
Lan
AtılUk'ten eldı^ı U*»wo
fa
kir bayii bE)ybh «idetno
*
«»ati kİ» d
* yfly alfsuu
*
fcrtkllr,
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Boy gets
historic
letter
’

^75 y t5i i s lııt er, Ncavj x >rL re&dcnt Curtis

ı

ı^France jounıeys [o Turkey v/ith lıj$
daughler at (he invitation of üıe natiotı to
give back correspondence from tîıei r
famous ltıader Musuıtfı Kemal, who is
known as tfıu Falher o( ıhe 'lUrks,
By Joû Beker
o«u, Nu« «uir

NEWPORT ■■ W ben 10 ycrir-ok! Curlis
LaFnnce read a Sai urduy Lvenınu Post ski
ni’ abciiL Turktsh h^der Mustafa KemaJ hu
yyas f Hiç insileri.
İt w<fs 1923 and Kemal was pimiııg thy
finishing Etjuchcâ en his drîve tu İdi his
homelanduijL hom ımder thethumlı of ıhtOtıoınan sulians wh^ hnd rutad Turkey
anice ihe 14 Üı tcnlııry.
‘3 was liilrigucĞ by ıhı: ıh-ı liuai ir m ul t h te
nıaıı whö had dungul sn m.uıy ihings İn
Turkeyf thc ı\’ewiîort letalent, notfBSj saul
tttıdik^day
Ihı (îı:L2K, 1923, Uhidme ivıoicjlui
*
Ur lu Kemal, asknıg lıiın \vhiil ııdVİce he
wuuld gıvc lo /UHı-rh'i'iı U,ys. 'lu-u daya
after LûFraEiei' niriJİrıl t bal Iciicı; Ktrııd
was n.ımud presi ricnı ırf t he ne w TurbJı
Republh',
nwv (iuıı 6(10 yuars <T
ruleby ıhc .şalini»
Kırma I's kgvikf Krc\v durhjg his J5 year
rvi^n. hhtkmıniL'd Atatürk ıir Eıthvr of t he
Thı ks, hctunıcd Furkcf j»iu a sundur
State, eh aııgetl [he offıcal :Hphabt ı linin
Alabil tu Kuman, and ejn'ı W[^]jl-ei i hu mrIsI
tu vole.
Ahoul !Wû Wveks aile: La Krala e wıulc
i ./■’ Jua tetteu; fte gyi a pursnnal rupJy trûip the .,
Turkihh kader, anilen in Arata. and
acCtun]uııicd by a ivpetvı ıttı.n bariHİalhm
andan uuiugnıpbvd piAecc.
"The ainaziıi^ ıhmg i> ıhal he ;ııi!?wmıj
it," LaKraııec Aaiti,
Lası menlik LuFt autu, at dit mrikiltaı
amicxpiri]sc el ıhı TurkiUı gover nmcnı,
turoed 1 tat lelkr uvtsr l;m musuum in dıe
TUrkish capjlai
Ankara ıo cetemunies vdebraimg ihe 75ih tmmuT&ıry cıfthc Rcpijb
iic.
*rama:
Lal
1 s uip Cnine aiiur a ı hatke
meetjng wııh a Turkistı uı-ımni in i hu c<msiynmcın shup al ita Nuv.'pn[t üoiigurguLiufial Ch tirdi L
*^ı »pt injt LiFkiikv w as
knding ıhe tıhup. ıi^ he tiiLJuUy dev
*
ut; Sur
urdayti, whciı dıe u'ijiimei waikk'iL
*d
jn. Aftet

kaı nıng îslır w,it? Itırkislı, Lı Kraliçe (<4d
liri silıotti his IcLlur finin Kuıiıul.
The w» mjeiu tnejıimned lEuı tatlı:F İn a
1ı ıriıd <ıt t he Tuı kışlı cunsiilale in Nvw York,
w| ıu b4d a 'hnkish jtamıatal ırı An tartı. Tim
ıcporiurı'alled L.ıFramjc and wnı1ca altııy
Rji an Antanı paper. The nexl thiııg
La Kraı n e knc^; a Turkîsh TV cıvw wns ııi)
hfc diHirstep, viiniing W de a stbıy mı Um
Ivltci; HlJiıed rn. Aupıst, t he scgıııc ut wııs
dueluan'khU Sımdıiy ııiglU.
Ihiıhıg Ilıt; TV ititei\'kw, LaFnınce stat

hı: Wı ıi ı Eı II a- W İli i hg 10 j( m iril ır k Ll 11 lo
Ihe Türk İslı ımıscum, u-JmJı hö? a w hole
kk im dı-uoted ü> KvmaJ. Türkibh Minihk-ı of
Cultııtc Isiıjjıihau Talay pruınıiHy mvıu.-d
LaFıuııee b
* 'lurkcy (cır tfic 751L niiEiivcr zary ccıcniuıtaL
Lahiiijuzi!. ctcaiiiıpuntud by his d ınıgl d ur,
ıhd semt' rsighl sev iti g m islanbal. nud evrn
goı İn a sideh ip lı> Miladi,« sinuh cky 5u
inılcs ntıV.hln Ankara. While wörking as an
eM|x>rL £iktasnuııı füi Eıis laıııılys tM»iness ni
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selling fire trucks, LaFrance sold a
truck to Polatli back in 1960, He
called thc city and found that the
truck was stili in use.
LaFrance was vclcomed by a
largo entouragc that included thc
city manager. Hc got to see the
truck he had sold nearly 40 years
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ago. “That was an emotional
moment,” LaFrance said.
But the hİghlight was the ceremony at the museum, Turkish officiaîs gave LaFrance sever al gifts,
including a bronze death mask of
Kemal, Ottoman glassware and a
Turkish wall hanging.
“That was the most memorable
part of the trip,” he said.

Turkish response to LaFrance’s letter
This is the text of the Nov. 11,
1923, letter from Mustafa Kemal,
known as Atatürk, Father of the
Turks, t o Curtİs LaFrance, now of
Newpor.t, LaFrance recently turned
the letter över to a Turkish museum during ceremonies celebrating
the 75th anniversary of the Turkish
Republic.
“I ha ve receıved your letter with
greal pleasure. I must express my
thanks for your intercst and good
wishes for thc Turkish Homeland,
Iıı compliancc with your wishes
1 cnclosc my photograph for you.

My only recommendation to the
clever and intelligent American boy
is that they should not readily
believe the things that are being
spoken about the Turks. American
boy mustbase his conviction, in this
case, on the methodical and scientific studies.
Expressing my best wİshes for
your success and prosperity in life,
1 am, sir, yours truly,
Mustafa Kemal
Presıdent of thc Turkish
Republic

