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Çocuk Vakfı 

7 EKİM 2013 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ Nedeniyle 

2013 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ BİLDİRİSİ Yayınlıyor 

 

Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle 

bildiri yayınlıyor. Bu yılın Türkiye Bildirisi’ni şair Gökhan Akçiçek yazdı. 

 

 

 

GÖKHAN AKÇİÇEK’İN YAZDIĞI 2013 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ BİLDİRİSİ 

 

Gülümsemek zorundayız, bu ise hiç de kolay değil! 

 

Sadece masumiyetimle, gülücüğümle, saflığımla ve benzersizliğimle değil haklarımla da 

çocuğum! 

 

Doğduğumda gökyüzü geniş, parlak ve sonsuzdu. Şimdi ise mavisi gittikçe eksilen ve 

küçülen bir gökyüzüyle yetinmemi istiyorsunuz benden. Bu durum hiç adil değil! 

 

Büyüdüğümde daracık bir gökyüzünün altında yaşamamı benden nasıl beklersiniz! Hala 

anlamış değilim. 

 

Masmavi ve engin bir gökyüzü benim en masun hakkımdır! Çünkü o mavilikleri benim 

kirletmediğimi pekâlâ biliyorsunuz. 

 

İleriki yaşlarımda da yağmurda ıslanmak, karda üşümek istiyorum.  

 

Çocukluğumda tanıdığım ve birlikte büyüdüğüm kuşları, çiçekleri, ağaçları ve nehirleri 

büyüdüğümde de görmek ve onlara dokunmak istiyorum.  

 

Yaşamımım tüm anını kapsayacak rengârenk bir çevrenin hakkım olduğunu da bilmenizi ve 

öğrenmenizi istiyorum.   

 

Bana ve dünyanın tüm çocuklarına soluyabilecekleri temiz havayı, barınabilecekleri uygun 

yaşam alanlarını, sağlıklı büyüyeceğimiz bir ortamı hazırlamak siz büyüklerin 

sorumluluğundadır. Bu gerçeği hiç ama hiç unutmamanızı istiyorum.  

 

Nasıl ki bir yağmura, kuşa, rüzgâra rengini, ırkını, dilini ve inancını soramıyorsanız; bana da 

sormamanız gerektiğini bilmenizi istiyorum.  

 

Barış adına hiç kimse, sabah kendi çocuğunu öpüp kokladıktan sonra, dünyanın diğer 

çocuklarının yaşam hakkına yeltenmesin. Bunu engellemek sizin göreviniz ve 

sorumluluğunuzdur.   
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Yeryüzünün her santimetre karesinde çocukların sesi, neşesi ve şarkıları yankılanmalıdır. 

Bunu, ev ödeviniz olarak aklınızın bir köşesine not edin. 

 

Biz çocuklar,  sağlıklı büyüme ve saygı görme hakkımızı yüksek sesle talep ediyoruz.  

 

Tüm bunları beceremiyorsanız, bir daha karşımıza hiç çıkmayın ve bizleri sevdiğiniz masalına 

da inanmamızı beklemeyin.   

 

Gülümsemesi eksik çocuk fotoğraflarının, dünyanın her ülkesinde büyüklerin vicdanında bir 

yara bandı gibi duracağının bilinmesini bir kez daha ısrarla tekrarlıyoruz.  

 

 

        
 

GÖKHAN AKÇİÇEK  

 

15 Mart 1961’de Ordu’da doğdu. Aslen Alucra’nın Karaağaç Mahallesi’ndendir. Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nü bitirdi. Yazı ve şiirleri; Dergâh, Hece, Uzak, Türk 

Edebiyatı, Şiir Ülkesi, Kırkayak, Ünlem, Mavi Kuş, Kültür Dünyası, Kertenkele, Kum 

Yazıları, Ada, Kırağı, Yitik Düşler, Yolcu, Mor Taka, Mühür gibi dergilerde yayımlandı.  

1992 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Kitapları Şiir Ödülü’nü ve 1995 Yılı Türkiye 

Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü aldı.  

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başladığı kamu görevini (1982) Milli Eğitim Bakanlığı 

taşra teşkilatlarında sürdürdü. 2007’de emekli oldu.  

 

YAYIMLANAN KİTAPLARI: 

 Şiir: Bulutlar Örtmese Güneşi (1995-1999-2005), Bülbül Deresi Şiirleri (1996-2001-2006), 

Çocuklara Ölüm Yakışmaz (2001), İnce Hüzünler Senfonisi (2005-2007-2008), Denizlere 

Söylenen Şarkı -Seçme Şiirler- (2007-2008-2012), Yakamıza İlişen Rüzgâr (2010), Her 

Harfin Bir Şiiri Var (2012), Anı Öykü: Yaban İncirleri (2007-2010-2011-2012), Antoloji: 

Anne Bu Şiirler Sana - (2008-2012), Ordu Şairleri Antolojisi (2008), Deneme: Kırık Sesler 

Sokağı - (2010),  Uykusuz Sular- (2013).  
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Umut var… Ve hep olacak!.. 

 
www.cocukvakfi.org.tr  ( Raporlar Bölümü ) 

 
twitter.com/cocukvakfi 

facebook/Çocuk Vakfı 

youtube/cocukvakfi  

 

 

 

UNIVERSAL CHILDREN'S DAY 2013 BULLETİN WRITTEN BY GÖKHAN AKÇİÇEK 

 

 

 

We have to smile, which is not that easy 

 

I am  a child, not just with my innocence, smile, purity and uniqueness but also with my 

rights! 

 

When I was born, the sky was wide, bright and endless. Now though, you ask me to content 

myself with a sky where the blue diminishes and decreases each day. This is not fair at all!  

 

How could you expect me to live my adult life under such a narrow sky! I can not still get it.  

 

The sky, so blue and so broad, is my most innocent right! Because you know very well that I 

did not  foul that blue.   

 

In my following years too, I want to get wet in the rain,  feel cold on the snow.  

 

All the birds, flowers, trees and rivers that I knew in my childhood; I still want to see and 

touch them when I grow up. 

 

I want you to understand and learn that a colorful environment which would cover all the 

times of my life, is my right.  

 

It is the duty of you, the adults, to prepare for me and for all the children of the world, a clean 

air to breathe,  a proper living space to shelter and a milieu to grow up healthy. I want you to 

never forget about this truth. 

 

As you do not ask about its color, race, language and belief to a raindrop, to a bird, and to a 

wind; I want you to know that you must neither ask about them to me. 

 

http://www.cocukvakfi.org.tr/
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After having kissed and smelled his or her own child in the morning, no one should dare to 

take away the right to live of other children of the world in the name of peace. It is your duty 

and responsibility to prevent this.  

 

Children's voices, joy and songs should be echoed on every inch of the earth. Note that 

somewhere in  your mind, as your homework.  

 

We, children, are asking aloud our right to grow up healthy and  to be respected.  

 

If you can not manage to do all of these, do not ever stand our sight and do not expect us to 

believe in the story of your love for us.  

 

We  repeat insistently for one more time that this should be known: In every country of the 

word, photographs of children lacking smile will be a plaster to the consciousness of the 

adults. 

 

        
 

GÖKHAN AKÇİÇEK  

 

Born on March 15, 1961, in Ordu. He is originally from the Karaağaç district of Alucra. He is 

graduated from the Social Sciences Faculty of Anadolu University. His writings and poems: 

are published in reviews such as:   

Dergâh (Monastery), Hece (Syllable), Uzak (Far), Türk Edebiyatı (Turkish Literature), Şiir 

Ülkesi (Poem Country), Kırkayak (Millipede), Ünlem (Exclamation), Mavi Kuş (Blue Bird), 

Kültür Dünyası (World of Culture), Kertenkele (Lizard), Kum Yazıları (Sand Writings), Ada 

(İsland), Kırağı (Rime), Yitik Düşler (Lost Dreams), Yolcu (Passenger),  Mor Taka (Purple 

Jalopy), Mühür (Seal).  

He won the Children Book Poetry Award of Ministry of National Education (Turkey) in 1992 

and  Turkish Writers' Association Children Literature Award in 1995. 

He continued his public service which he began at İstanbul National Education Directorate 

(1982) at provincial organizations of the Ministry of National Education. He was retired in 

2007. 
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PUBLISHED WORKS: 

 Poetry: Bulutlar Örtmese Güneşi (If Only Clouds Wouldn't Cover  the Sun) (1995-1999-

2005), Bülbül Deresi Şiirleri  (Poems of Nightingale River) (1996-2001-2006), Çocuklara 

Ölüm Yakışmaz (Death Would Not Suit Children) (2001), İnce Hüzünler Senfonisi (The 

Symphony of  Thin Blues) (2005-2007-2008), Denizlere Söylenen Şarkı -Seçme Şiirler- 

(Song for Seas -Selected Poems- )(2007-2008-2012), Yakamıza İlişen Rüzgâr (Wind 

Perching on Our Collar) (2010), Her Harfin Bir Şiiri Var (Every Letter Has A Poem) (2012), 

Memoir Stories: Yaban İncirleri (Wild Figs) (2007-2010-2011-2012), Anthology: Anne Bu 

Şiirler Sana (Mom, These Poems Are for You) (2008-2012), Ordu Şairleri Antolojisi (The 

Anthology of Army Poets) (2008), Essays: Kırık Sesler Sokağı (Street of Broken Voices)- 

(2010),  Uykusuz Sular (Sleepless Waters)- (2013).  
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