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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 

TÜRKİYE BİLDİRİSİ’Nİ 

Bu Yıl 

Şair ve Çocuk Edebiyatı Yazarı 

Mustafa Ruhi Şirin 

Kaleme Aldı 
 

Çocuk Vakfı’nın geleneksel hâle getirdiği ve her yıl 20 Kasım’da 

açıklanan Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi’ni bu yıl 

şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin kaleme aldı. Şirin, 

bildirisinde “Dünya İçin Çocuk Barışı” öneriyor. 

 

Çocuk Vakfı, gün kutlamak yerine, hakları çalınmış dünyanın bütün 

çocuklarından özür dilemeyi tercih ediyor.  

 

 

ÇOCUK BARIŞI BİLDİRİSİ 

        Mustafa Ruhi Şirin 

 

  Doğmuş ve doğacak  

dünyanın bütün çocuklarına… 

 

Bir 

Çözülmeden anlamı 

Çocuk çığlıklarının 

Bilinmez 

Dünyanın 

Doğruları ve eğrileri 

 

Her bir anne her bir baba 

Kendi çocukları gibi 

Sevince yeryüzünün  

Bütün çocuklarını 

Bahar çiçeklenişiyle 

Kucaklayacak bizi 

 DÜNYA 

 



 

 

Boy atınca o güzel 

Çocuk yüzlü devrimler her ülkede 

Gerçekleşecek 

İnsanlığın büyük düşü 

Kardeş bilecek 

O zaman birbirini herkes 

 

İki 

Ne çocuk 

Ne anne ne de baba 

Hatta çiçek bitki hayvan  

Günü kutlanmayacak hiçbir zaman 

 

Kuşun havaya balığın suya 

Bitkilerin toprağa bağlandığı gibi 

Yaklaşınca kalplerimiz 

Başlayacak her canlı için 

Kardeşlik mevsimi 

 

Üç 

Herkesin kendi dilinde 

Kendi duası gibi saf 

Konuşunca  

Yazacağız sevginin 

Kardeşliğin ve barışın 

Resimli alfabesini 

 

Dört 

Çocuk anayasasının değişmez  

İlk maddesine göre 

Çıkarılacak bütün dillerden 

SAVAŞ sözcüğü 

 

Evlerimiz olacak 

Pencereleri sevince açılan 

Hayat çemberleri 

Her ülkede 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beş 

Hiçbir güç ve yasa 

Dokunamayacak Allah’ın 

Doğuştan bağışladığı 

Haklar için bize 

 

Ve  

Çocuklardan başka 

Söz açmayacak 

Çocuk haklarından hiç kimse 

 

Çocuk gibi 

Gerçektir  

Çocuk hakları da 

 

Altı 

Çocuklar için  

Oy vermeyenler de 

Her yerde 

Söyleyebilecek 

Kardeşlik şarkılarını 

 

Yedi 

Dalgalanacak 

Ülke bayraklarının yanında 

Yedi kıta için 

Kardeşlikten doğan 

Yedi laleli 

Çocuk barışı bayrağı 

 

Dünyanın bütün çocukları 

Laleden bir bayrak gibi 

Dalgalanınca 

Duyulacak yeryüzünde 

En güzel kardeşlik şarkıları 

İyi insanların 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

   
 

 

Mustafa Ruhi Şirin 1955 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Of, Maçka ve 

Ahlat’ta, lise eğitimini Of’ta tamamladı. Ankara’da iletişim alanındaki yüksek 

öğrenimi sırasında 1977’de TRT’de görev aldı. Üniversitelerde çocuk 

edebiyatı, çocuk hakları, çocuk ve medya, çocuk ve medeniyet dersleri verdi. 

1990 yılında Çocuk Vakfı’nı kurdu… Çocuk kültürü çerçevesinde çocuk ve 

yetişkinlere yönelik şiir, deneme, araştırma ve inceleme kitapları yanında 

çocuk edebiyatı türlerinde çok sayıda çocuk kitabı kaleme aldı. Dünyanın 

çocuk acıları karşısında çocuğa saygı temelinde kendine özgü şiir, edebiyat ve 

sanatla savunma hattı geliştirdi. Çocuk kitapları öteki dillere çevrildi; 

çalışmalarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri yapıldı ve ödüller verildi. 

1981 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. 

 
 


