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Bu yılın bildirisi şair Cahit Koytak’ın iki şiirinden oluşuyor.

Çocuk Vakfı, her yıl dünyada Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk
Günü nedeniyle şairlerin yazdığı bildirileri yayınlıyor. Bu yılın Türkiye Bildirisi şair
Cahit Koytak’ın iki şiirinden oluşuyor.

BÜYÜKLERİN ŞARKISI

SONG OF ELDERS

Gelin, çocuklara verelim, çocuklara,
Onlar bir düzene koysunlar
Bizim hayatlarımızı,

Let's hand them over to the kids,
Have them set up
Our lives,

Gelin, çocuklara verelim,
Onlar dillerini ve sırlarını çözsünler
Rüyalarımızın,

Let's hand them over to the kids,
Have them figure out the language
And the mysteries of our dreams,

Gelin, çocuklara bırakalım,
Onlar anlam versinler
Savaşlarımıza;

Let's leave them to the kids,
Have them find
The meaning of our wars;

Gelin, gelin, küçük kızlara,
Küçük oğlanlara soralım,
Onlar okuyup anlasın ve anlatsınlar

Let's ask little girls,
And little boys,
Have them read and explain

Yerde ve gökte bizim
Okuyup okuyup ömür boyu
Bir türlü anlamadıklarımızı bize!

What we read and read, a whole lifetime
On the ground and in the sky,
But failed to figure out!

AKILALMAZ ÖĞÜTLER

UNRESONABLE ADVİCES

büyümeyin, çocuklar, büyümeyin,
benden söylemesi, bakın,
pişman olacaksınız sonra.

Don’t grow up, kids, don’t,
Look, I tell you
You'll regret, later.

büyümeyin, büyümeyin, ama onun yerine
gün gün koparıp sayfalarını ömrün
uçurtma yapın onlardan kendinize,

Don’t grow up, don’t, instead
Tear off pages of life, day after day
Make kites with them, for yourself.

sonra kayık, sonra yelken,
sonra rüzgâr ve kanat,
sonra içinize göklerin derinliği, maviliği...

then a boat, then a sailboat,
then wind and wings,
then deep blue skies, into you

büyümeyin, çocuklar, büyümeyin,
büyüdükçe, önce iki, sonra dört,
sonra sekiz,

Don’t grow up, kids, don’t,
As you grow up, split up in two, first,
then into four, then into eight,

sonra çıkarsa daha fazla,
daha fazla çocuklara bölünün
tıpkı şair dedeniz gibi.

then, if you can make it,
split in more and more children,
just like your poet grandfather.
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