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Çocuk Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve her yıl 20 Kasım’da yayımlanan Dünya 

Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi’ni bu yıl şair ve çocuk edebiyatı yazarı Vural 

Kaya yazdı. Herkesi çocuk hakları savunuculuğu için çocuk elçisi olmaya davet ediyor ve 

bildiriyi sunuyoruz: 
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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 

TÜRKİYE BİLDİRİSİ 
 

 

DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN ÜÇ ÖDEV 

Vural KAYA 

 

 

HER ZAMAN HAKLIYIM, MASUMİYETİMİ SEVİYORUM 

 

Her zaman söylüyoruz.  

Çocuk her zaman haklıdır.  

 

Haksızlığa, kötülüğe sebep olan nedir öyleyse? 

İnsanın yetişkinlikle birlikte kötülüğe meyletmesidir.  

Çocuk masumiyeti kötülüğü asla barındırmaz ve kötülükten yana olamaz.  

Öyleyse masumiyetim kaybolmamalı.  

Çocuk anıları, masum çocuğu sürekli diri tutabilse. 

İçimizde sürekli çocuk nehirleri çağıldasa. 

Bir kedinin mırıl mırıl ses çıkarması kadar sevimli bir ses versek dünyaya. 

İyi baharlar biriktirsek, dönüp dünüp anılarımızdan masumiyetini okşasak çocukluğumuzun.  

Kirliliğe hiç bakmasak. 

Bir nimet bilsek çocukluğumuzu, her gün üç kere öpüp alnımıza götürsek. 

 

Kırlarda çiğdem toplar gibi anımsadığım çocukluğumun gelip beni bulmasını öyle seviyorum 

ki...  

Menekşe demetlerine bakıyorum her sabah uyandığımda; nasıl da kokusu sinmiş oluyor 

ellerime.  

Masumiyeti böyle böyle çoğalıyor çocukluğumun.  

Evlerde, iş yerlerinde, okulda, sokakta. 

Her gün her gün çoğalsın istiyorum masumiyet. 

 

Masumiyetim sevgili masumiyetim ah! 

Haksızlıkları bütün bütün yok ediverecek tek çarem benim... 



 

 

ÇOCUK KOCAMANDIR, HAKLARI KÜÇÜK İNSANLAR TARAFINDAN 

ÇİĞNENEMEZ 

 

Dünya Çocuk Hakları Günü kocaman bir çocuk şölenidir. 

Çocukların hakları için bir gün değil her günü temsil eden şölendir.  

Kocaman çocuklar bu hakları korur ve mini mini çocuklara armağan ederler. 

Aslında kocaman çocuklar bu hakları en çok sahiplenen çocuklardır.  

Bu hakları çiğneyen ve çiğnetenler küçücük kalırlar. 

Biz kocaman çocuklar haklarımızı çiğnetmeyiz; küçücük olmak istemiyoruz. 

 

DÜNYA ÇOCUK HAKLARINI HER GÜNE TAŞIYAN ÇOCUK ELÇİLERİYİZ 

 

Çocuk elçiler, barış elçileridir. 

Çocuk elçilerin her gün bir barış kuşu uçurduklarını biliyoruz.  

Göğümüz bu yüzden her saat barış kuşlarıyla doludur.  

Kuşların kalbini incitecek şeyler barışın kalbini incitir.  

Haydi öyleyse barışın ve kardeşliğin göğümüzde çoğalması için rengârenk balonlarla 

donatalım çocuk hakları günlerimizi… 

Kimsenin dokunamadığı iyi günlerimiz çocuğun hakkının korunduğu günler olsun. 

 

İyi günler, kocaman çocuklar, barış kuşları, kuş dolu bir gökyüzü ve kalbimiz… 

El ele verip iyiliğe selam verelim sabah akşam…  

Gün bitti demiyoruz, gün yeni bir barış ve kardeşlik gününe doğuyor, diyoruz. 

Eksilmiyor bu yüzden sevincimiz de göğümüz de… 
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