Konferanslar:
DONYANIN ~ LK ÇOCUK BAYRAMI 23 NISAN VE
ULUSLARARASI ÇOCUK YILI
~ FFET ASLAN
Tarih Kurumunun Say~ n Yöneticileri, Üyeleri ve Konuklar~,
Uluslararas~~ Çocut Y~l~~ vesilesi ile 23 Nisan Çocuk Bayram~m~z
konusunda yapt~~~ m çal~~malar~~burada sizlere aç~ klamak olana~~n~~ bana
verdi~iniz için hepinize te~ekkür ederim.
Konumuz Atatürk ve Atatürk'ün TBMM'nin aç~ld~~~~23 Nisan
gününü çocuklara arma~an ederek ba~latt~~~~dünyan~n ilk Çocuk Bayram~.
Çocuk Bayram~~ konusu gündeme ~~ 979'un Birle~mi~~Milletler Genel
Kurulunca Dünya Çocuk Y~l~~ ilan edilmesi üzerine geldi; Uluslararas~~
Çocuk Y~l~~ düzenlemekle güdülen amaçlar~n bir y~lda çözümlenmesi söz
konusu olmad~~~~anla~~l~ p, çal~~malara süreklilik sa~layacak yöntem
ara~t~ rmalar~~ ba~lay~nca da, büyük a~~rl~ k kazand~. Çünkü, olu~umu
~ g2olerde ba~lam~~~olan 23 Nisan Çocuk Bayram~~ törenlerinin canland~r~l~ p, güncelle~tirilmesi ko~ulu ile aran~lan yöntem olabilece~i yolundaki
önerimiz ilgi ile kar~~land~.
23 Nisan Çocuk Bayram~m~z~n Uluslararas~~Çocuk Y~l~~ çal~~malar~na.
böylesine bir katk~s~~ olabilece~inden söz edilebilmesi için önce bir çocuk
bayram~n~ n dünya çocuk y~l~ n~ n nedenleri ve amaçlar~~çerçevesi içindeki
yerinin saptanmas~, sonra temelleri ~~ g2o'lerin ba~~ nda at~lm~~~olan 23 Nisan
Çocuk Bayram~ n~~kutlama törenlerimizin bu bak~~~aç~s~ ndan de~erlendirilmesi gerekir. Bu izlenceye uyarak önce Uluslararas~~ Çocuk Y~l~n~n
nedenlerini ve amaçlar~ n~~ özetlemeye çal~~al~m.
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~n~n Nedenleri ve Amaçlar~:
Dünya Çocuk Y~l~ n~ n amac~~ tek cümle ile ~öyle özetlenebilir:
Dünyan~ n bütün çevrelerinde dikkatleri insan~n yar~ na uzant~s~~ demek
olan çocuk üzerine çekip yo~unla~t~ rarak, ailelerin, milletlerin, ülkelerin
yar~ nlar~n~~güvence alt~na alabilmeleri için önlemler olu~turulmas~~gerekti~i
bilincini yaymak ve bu yolda çal~~malar yap~lmas~n~~ sa~lamak.
Bu cümleyi açmak gerekiyorsa ~unlar söylenebilir:
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Uygarl~ k h~zla de~i~ mektedir. Yap~ mbiliminin (teknolojinin) geli~ mesi
insano~luna büyük olanaklar kazand ~ rm~~ t~ r. Ama, bunun sonucu olarak
insan~ n içinde bulundu~ u ya~am ko~ ullar~~ de~i~mi~ tir ve de~i~ meye devam
etmektedir. Bu öylesine h~zl~~ bir geli~ medir ki, insano~lunun yarat~lan yeni
ko~ullara uyum sa~lamas~~ bir sorun haline gelmi~ tir. Öyle ki, günümüzde,
örne~in 2000 y~ l~ n~ n ya~ama ko~ullar~ na uyum sa~lamak için önlem almak
zorunda olmayan hiç bir ülke yoktur yeryüzünde.
Çocuk, insan~ n yar~ na uzant~s~d~ r. Dolay~s~~ ile al~ nacak güvence
önlemleri çocuk ile ilgilidir. Çocuk, h~zla geli~en uygarl~ k ile de~i~en ya~am
ko~ullar~ na uyum sa~l~ yaçak niteliklere sahip olacak ~ekilde yeti~tirilmelidir.
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~ n~ n amac~~ önce dikkatleri bu gerçe~in üzerine
çekmek, sonra da al~ nmas~~ gereken önlemlerin saptanmas~ na ve uygulama
çarelerinin bulunup gerçekle~tirilmesine yard~ mc~~olmakt~ r.
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~ n~ n nedenleri ve amaçlar~~ en kal~ n çizgilerle
bunlard~ r ama, bunlardan ibaret de de~ildir, ayr~ nt~lar~~ hakk~ nda ~unlar
söylenebilir:
Yeni ça~lar~ n ba~~ ndan bu yana yer almakta olan geli~ meler günümüzde ulkeleri sosyal aç~ dan büyük dengesizlikler gösteren bir sürece
sürüklemi~ tir.Ayr~ca ülkeler içinde de sosyal s~ n~flar aras~ nda uçurumlar
olu~mu~tur. Bu durumun, sosyal aç~ dan çok tehlikeli, ürettüketsel (iktisadi)
aç~dan ise son derece k~s~ r oldu~unu art~ k görmezlikten gelmek mümkün
de~ildir. Zira, dünya bunca olumsuzun sürgit bir arada kalam~ yaca~~~kadar
küçülmü~tür de. Yap~ mbilimindeki büyük geli~ melerin ya~am ko~ullar~~
bak~ m~ ndan en önemli sonucu budur. Ula~~ m ve ileti~im araçlar~ n~ n büyük
h~z kazanm~~~olmas~~ sonucu ürettüketsel u~ra~~n çok yönlü ba~~ml~l~ klarla
sürdürülür hale gelmi~~bulunmas~, ailelerden, kabilelerden, a~iretlerden,
boylardan geçip gelen milletleri yeniden törpülemekte, sivriliklerini
a~~ nd~rmakta, eklemlerini gev~ etmektedir. Böylece bu topluluklar bir
yandan parçalama bir yandan da daha geni~~toplu kimlikler kazanma süreci
içine itilmektedir.
Her gün ilerliyen yap~ mbiliminin bu geli~imi h~zland~ raca~~~
ku~ kusuzdur. Öyle ki, plan program takvimlerinde ucu ~imdiden görülmekte olan 2000'li y~llar~n ya~am ko~ullar~ na uyum sa~lamak zorunlulu~u bütün
milletleri bir var olma sava~~ m~~ içine sürüklemi~ tir bile. Ama bu durumun
bilincinde olanlar vard~ r, olmayanlar vard~ r.
Bu zorunlu sava~~ m~ n bilincine varm~~~olan milletlerin kimi 2 I . yüzy~la
damgas~ n~~ vurmak pe~indedir art~ k, kimi ise, ad~ n~, dilini ya~atabilmek,
ba~~ms~zl~~~ n~~ sürdürebilmek, geçmi~ te olu~turdu~u de~erleri gelece~e
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aktarabilmek, özetle varl~~~n~~ koruyabilmek endi~esindedir. Günümüz
uygarl~~~n~n de~i~ik kademelerinde olan ülkelerin, yar~ na uzan~~lar~nda,
ula~may~~umud edebilecekleri hedefler de, elbetteki de~i~ik olacakt~r. Me~er
ki, geri kalm~~l~ klar~n~~ kapatabilecek bir s~çramay~~gerçekle~tirebilsinler.
Yar~nlara uzan~~~n arac~~ çocuktur.
Bu cümle yad~ rganabilir. Hiç de~ilse, "malumu ilan" gibi gelebilir.
Çünkü, çoçuk, ötedenberi insan~n yar~na uzant~s~~olmu~tur. öyle ise, neden
~ imdi üzerine basa basa ilan edilmektedir..Yeni bir ~ey mi var?
-Evet, yeni bir ~ey var.
Gerek Uluslararas~~ sosyal dengesizliklerin, gerek her ulus içindeki
s~n~flararas~~sosyal dengesizliklerin ve geçmi~e saplan~p kalm~~~ülkelerdeki
ürettüketsel k~s~rl~~~ n, çocuk kayna~~na yat~ r~m yaparak giderilebilece~ini
gösteren bilimsel bulgular var.
Günümüz biliminin gözünde sa~l~kl~~ çocuk, gizilgücü sonsuz denecek
kadar engin, ama bunun ~ekillenip belirlenmesi, içinde bulundu~u ko~ullar
ve elinde büyüdü~ü insanlar taraf~ndan hamur gibi yo~rulmas~na ba~l~~ bir
yarat~kt~r. Sa~l~ kl~~ do~mas~~ ise, özellikle anas~n~n içinde bulundu~u
ko~ullara ba~l~d~ r. Demek ki, her çocuk içinde bulundu~u ortam~n sa~lad~~~~
olanaklar ve elinde büyüdü~ü insanlardan gördü~ü ilgi ölçüsünde serpilip
büyüyecek ve ~ekil al~ p ergin olacakt~r. ~u halde, yar~nlarda var olma
sava~~m~ n~~ ba~ar~~ ile vermenin yolu, çocuk kayna~~na yat~r~m yapmakt~r;
ça~da~~bilimin elverdi~i ölçüde çocu~un içinde bulundu~u ortam~~
iyile~tirmek, elinde büyüdü~ü kimseleri seçkinle~tirmektir.
Bu görü~ün yayg~nla~mas~~ sonucu, yar~nlara ula~mak isteyen toplumlar
için çocuk kendi halinde büyümeye b~rak~ labilecek bir yarat~k olmaktan
ç~ km~~ t~r: Art~ k özenle yeti~tirilmesi, üzerine titrenmesi gereken bir de~er,
hatta tek kutsal varl~kt~ r. Günümüzde çocuk haklar~~ i~te bu görü~ü içeren
ilkelere dayanmaktad~r. Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ bu yoldaki çal~~malara
büyük h~z kazand~rm~~t~ r.
Çocu~a bu gün bu gözle bak~lmaktad~ r ama, bu anlay~~a birdenbire
gelinmi~~de~ildir. "Çocukluk" hali bile yeni bir ke~iftir. özellikle bat~~
uygarl~~~~ülkelerinde. Bat~~ uygarl~~~n~n geli~me sürecinde, çocuk sefaleti
insanlar~n adeta ayaklar~na tak~l~ p kösteklenmelerine sebep olan boyutlara
vard~~~~için, bu gerçe~in fark~ na var~lm~~t~ r. Çocuk haklar~, ancak çocuk
sefaleti, çocuk k~ r~m~, refah s~n~flar~ n~n rahat~m kaç~r~r hale geldikten sonra,
söz konusu olma~a ba~lam~~t~ r.
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Nitekim, 1924
tarihli ilk bildirinin maddeleri bir say~klama edas~~içinde
kaleme al~nm~~~gibidir. Bu bildiri(I) sanki çocuk sefaleti manzaralar~~
kar~~s~nda rahats~zl~k duyanlann bir de~i~iklik gere~tni kendi kendilerine
kabul ettirme çabas~n~n ürünüdür.
Elimizdeki Çocuk Haklar~~bildirilerinin hepsi bat~~uygarl~~~~ülkelerinde
geli~tirilmi~tir. Bunlarda yer alan haklar~n her biri gerçeklerin alaca
karanl~~~nda el yordarm ile olu~turulmu~tur. Her hak, asl~nda, art~k ortadan
kald~r~lmas~~lüzumlu hale gelmi~~olan bir ay~b~n veya engelin panzehiri
olarak dü~ünülmü~tür. •
Uluslararas~~Çocuk Y~l~~sekreterli~inin yay~nlad~~~~bir resimli tarihçede,
bat~~uygarl~~~~ülkelerinde "çoçuklu~un" kendisinin de yeni bir bulu~~
oldu~u, çok güzel sergilenmektedir. Daha önce var olan sadece küçükler ve
büyüklerdir. Bir de bebeler vard~r anla, onlar insan~n ya~ay~p ya~am~yaca~~~
bilinmeyen evlatland~r: Dolay~s~~ ile konu d~~~d~r.
Bat~~ uygarl~~~~ülkelerinde çocuklu~un ke~fine yol açan a~amalar ~öyle
özetlenebilir:
. Eski ça~larda Avrupa ülkelerinde, örne~in Isparta'da bebelik 7
ya~lanna kadar sürüyor, sonra küçük, ço~u kez ~zd~rapl~~bir törenle, i~~gücü
olarak büyükler aras~na kat~l~yordu.
~~7. yüzy~la kadar do~anlann % 75'i, be~~ya~~ndan önce ölüyor, fakat.
bu durum kimseyi tedirgin etmiyor, do~al kabul ediliyordu. Ya~ayanlar~n
büyük ço~unlu~u ise, ister lord ister gerf olsunlar okuma yazmaktan yoksundu.
Kilisenin gözünde bütün insanlar do~u~tan günahkard~, pisti. Zira
günah ürünüydüler. Bu görü~~bat~~uygarl~~~~ülkelerinde yüzy~llar boyu •
sefaletin ola~an kabul edilmesine yard~m etmi~tir. Refah, çok sonralar~~
I - 1924 Tarihli Cenevre Beyannamesi: Çocuklar~~korumak Fonu Uluslararas~~Birli~inin
~ubat ~g24'te Cenevrede toplanan Be~inci Genel Konsiyince kabul edilen Uluslararas~~Çocuk
Haklar~~beyannamesinin metni aynen ~öyledir:
"Bu beyanname ile bütün ülkelerin kad~n ve erkekleri insanl~~~n çocuklara elindekinin en
iyisini verme görevi ile yükümlü oldu~una inanarak, hiç, bir ~rk milliyet ve mezhep fark~~
gözetmeksizin a~a~~daki ilkeleri kendi görevleri olarak kabul ve ilan ederler:
I - Çocu~un normal geli~mesi için gerekli her türlü maddi ve manevi olanaklar kendisine
sa~lanmal~d~r?
2 - Aç çocuk beslenmelidir; hasta çocuk tedavi edilmelidir; geri zekah çocu~a yard~m
edilmelidir; suçlu çocuk topluma kazand~nlmal~d~r; terkedilmi~~veya yetim çocuk bak~lmal~~ve
korunmal~d~r?
3 - Felaket an~nda ilk olarak çocuklara yard~m edilmelidir.
4 - Çocu~un ya~am hakk~~tan~nmal~~ve her biçimde wr~mürüden korunmahd~r.
3 - Çocuk, yeteneklerinin insanl~k hizmetine hasredilmesi gerekti~iniu bilinci içinde
geli~tirilmelidir.
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gerçekle~tirilen reformasyon ile, ki~inin do~u~~günah~ n~ n affedilmesi için
verdi~i çaban~ n ödülü olarak aç~klanm~~t~ r.
Bat~~ uygarl~~~~ülkelerinde 17. yüzy~la kadar insanlar, genellikle tek
göz odalarda ya~~yor, küçükler i~~gücü olarak büyükler aras~na kat~ld~ ktan
sonra onlar gibi giyinip onlarla birlikte çal~~~yor. ve bu günahkarlar
kalabal~~~~büyük bir ke~meke~~içinde yat~ p kalk~yor yiyip içiyor, ömür
tüketiyordu.
Bu durum ancak 17. yüzy~ldan sonra ülkeler aras~~ al~~~veri~in,
denizler a~~ r~~ d~~~ticaretin, geli~mesi sonucu de~i~me~e ba~lad~. Çünkü
ülkeler aras~~ al~~~veri~~haberle~meyi gerektiriyordu: Hesap tutulmas~n~~
gerektiriyordu. Bu durum e~itimin din adamlar~ n~ n tekelinden ç~ kmas~ n~~
•
zorunlu k~ld~.
Bu zorunluluk kar~~s~nda din adamlar~~ yeti~tirenlerin d~~~ nda da
okullar aç~lma~a ba~land~. Çocuklar~, çocukluklar~ m ya~amadan günahkarlar kalabal~~~na kat~l~ p ömür tüketme~e mahkum olmaktan kurtaran, bu
okullar oldu.
Zamanla, bu okullarda çocuklar için büyüklerden ayr~~ bir dünya
kurulma~a ba~land~. Bu dünya içinde, çocuklar, ya~~gruplar~~ olarak da
biribirlerinden ayr~~ ya~ama~a ba~lad~lar. üst tabaka çocuklar~~ ise, aileden
dahi ay~ r~lm~~lard~.
"Çocukluk" kavram~~önce bu çocuklar ile ilgili olarak ke~fedildi. Art~ k,
bu çocuklar~n ayr~~giysileri, ayr~~ odalar~, kendilerine özgü oyun yerleri,
oyuncaklar~~ vard~. Giderek bu olanaklar yayg~nla~t~~ öteki s~mflar~ n
çocuklar~~ da bunlardan yararlan~ r oldu. Fakat çoçuklar kazand~ klar~~ bu
ayr~cal~ klar kar~~l~~~ nda bir bedel ödemek zorunda kald~. Çocuklar
görülmeli fakat duyulmamallyd~. Çocukluklarm~~ bilmeliydiler. Tüm haklar
yine büyüklere aitti. Çocuklar~n ise, refahlar~~ artm~~~ama ilke olarak zaten
yok olan haklar~ , uygulamada daha da k~s~lm~~t~.
Derken bat~~ uygarl~~~mn ba~~n~~ çeken ülkelerde ba~~gösteren iki
geli~me giderek bütün ya~am~~etkisi alt~ na alma~a ba~lad~. Bunlar~n birincisi
yap~mc~l~ k (sanayi) devrimi, ikincisi emperyalizmdir. Yani yap~mbilimde
(teknoloji)'de yer alan büyük geli~ me ve bunun sonucu olarak alevlenen
sömürgecilik.
Bu geli~meler okullar~~da etkiledi. Yap~mbilimin geli~mesi, yap~ mc~l~ kta
çal~~anlar~n say~s~ n~n artmas~n~~ve okul bilgileri ile daha iyi donat~lmalar~ n~~
gerektirdi. Sömürgecili~in geli~ mesi ise boyunduruk alt~na al~nan ülkeleri
yönetecek insanlara ihtiyaç gösterdi. Dolay~s~~ ile, bir yandan okullar
yayg~nla~maya ba~lad~ , öte yandan da okullarda çocuklara özellikle
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kazand~ r~lmak istenen nitelik, "disiplin" olarak saptand~ . Ama, yine de
okula gidebilen çocuklar, küçük bir az~ nl~k olarak kald~. ötekiler, öteden
beri oldu~u gibi, ve giderek daha da küçük ya~larda, i~~gücü ordular~ na
kat~lma~a devam etti. Çünkü yap~ mbilim devrimi, üretimde i~~çe~itlemesine
olanak sa~lam~~t~. öyle ki, birçok alanda i~ciden beklenen, belirli bir
hareketin gün boyu tekrarlanmas~~ halini alm~~t~.Dolay~s~yla, her hangi bir
zanaat~~ ba~aram~ yacak kadar küçüklerden de pek ala yararlamlabiliyordu.
Örne~in dokuma atölyelerinde fiç~lar içine al~nan kuma~lar~~ ayaklar~~ ile
çi~neyerek y~kayabiliyordu küçükler. Ya da, maden ocaklar~nda, yukar~~
kömür ta~~yan çekçeklerin yolu üzerinde bulunan kapaklar~~ aç~p kapayarak
onlara ini~~ve ç~ k~~~yolu verebiliyorlard~. 5-6 ya~lar~ nda çoçuklar
çal~~t~r~l~yordu bu amaçlarla. Çünkü çocuk i~ciler ucuzdu; çocuk yevmiyeleri dü~üktü. Bu çocuklar, günün ~~o- ~~2 hatta bazen ~~8 saatini bellerine kadar
su içinde, ya da maden ocaklar~n~n karanl~ klar~ nda geçiriyorlard~. Bu
uygulamalar sonucu yap~mc~l~ k devrimi süreci boyunca ~ ngiltere'de insan
ömrü ortalamas~~ 20 y~ld~ r.
g. Yap~mc~l~k devrimi ve sömürgecili~in çok geçmeden biribirlerini
ate~leyen iki sonucu oldu. Bir yandan silah yap~mc~l~~~~ola~an üstü bir h~zla
geli~ti, öte yandan bat~~uygarl~~~= ba~~n~~çeken ülkelerin aralar~ nda süren
sömürgecilik yar~~~~giderek k~z~~t~~ve en sonunda kendi topraklar~n~~ da ate~~
alt~na sürükleyen büyük bir sava~a yol açt~.
Bu geli~meler, bir yandan daha ileri düzeyde e~itilmi~~i~~gücüne olan
gereksinmeyi artt~r~ rken, öte yandan bu ülkelerde büyük servetlerin yan~~
s~ ra, büyük sefaletlerin de var oldu~unu sergiledi; gün ~~~~~ na ç~ kard~.
Zorunlu e~itim uygulamalar~~ve çocuk haklar~ndan söz edilmesi bu s~ ralarda
ba~lad~.
~~o. Bat~~ uygarl~~~ = ba~~n~~ çeken ülkelerde, alt s~ n~flar~ n evlatlar~,
ancak birinci dünya sava~~ndan sonra-yani sava~~kazanmak için onlara
muhtaç olundu~u anla~~ld~ktan sonra "çocuk" olma hakk~ n~, bir "çocukluk" ya~ama hakk~ n~~kazand~. Ve çocuklu~a özgü haklar, Birle~mi~~Milletler
örgütlerince kabul edilen bildirilerle tescil edilme~e ba~land~. Ne var ki, ayni
süreç içinde bütün öteki ülkeler giderek fakirle~mekteydi. Hiç ku~kusuz bu
yüzden dünyan~ n büyük k~sm~~çocuk haklar~~ tart~~mas~~ d~~~ nda kald~.
Elimizdeki çocuk haklar~~bildirisi, Birinci Dünya sava~~ndan bu yana
Bat~~ ülkelerinde Çocuk Haklar~~ konusunda yer alan geli~melerin sonucudur.
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Ço'cuk Haklar~n~n Tarih çesi
Çocuk Haklar~~ile ilgili ilk evrensel bildirinin tarihi ~~924'tür. Birinci
Dünya Sava~~~sonunda kurulan Cemiyeti Akvam taraf~ndan olu~turulan bu
belge Cenevre Bildirisi ad~n~~ta~~maktad~r. Be~~maddelik bu belgede Türkiye
ad~na Mustafa Kemal imzas~~bulunmaktad~r, ve bir örne~i, çocuk Esirgeme
Kurumunda camii bir çerçeve içinde duvara as~l~d~r.
Ikinci Dünya Sava~~~sonunda kurulan Birle~mi~~Milletler örgütünün
Genel Kurulunca 1948'de kabul edilen insan Haklar~~Evrensel Bildirisinin
iki maddesi 25. ve 26. maddeleri (II) çocuk haklar~~ile ilgilidir. Ayn~~ y~l
Çocuk Esirgeme Kurumlan Uluslararas~~Birli~i Cenevre Bildirisi ad~m
ta~~yan belgeyi bu iki maddenin ~~~~~~alt~nda geni~leterek 7 maddelik yeni bir
Çocuk Haklar~~Bildirisi olu~turmu~tur. (III)
II - 1948 Birle~mi~~Milletler,Insan Haklar~~Evrensel Bildirisinin 25. ve 26. maddeleri
~öyledir:
25-1-Her ~ahs~n gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek giyim, mesken, t~bbi bak~m, gerekli
sosyal hizmetler dahil olmak üzere sa~l~~~~ve refah~n~~temin edecek uygun bir hayat seviyesine
ve i~sizlik, hastal~k, sakatl~k, dulluk, ihtiyarl~k veya geçim imkanlanndan iradesi d~~~nda
mahrum b~ralulaca~~~di~er hallerde güvenli~e hakk~~vard~r.
25-2 - Anal~k ve çocukluk özel ihtimam ve yard~m görmek hakk~na haizdir. Bütün çocuklar
evlilik içinde veya d~~~nda clo~sunlar ayn~~sosyal haklardan faydalan~rlar.
26-1-Her ~ahs~n e~itime hakk~~vard~r. E~itim paras~zd~r. Hiç olmassa ilk ve temel e~itim
safhalar~nda böyle olmal~d~r. Ilk e~itim mecburidir. Teknik ve mesleki ö~retimden herkes
istifade edebilir. Yüksek e~itim liyakatlerine göre herkese tam e~itlikle aç~k olmal~d~r.
26-2 - E~itim insan ~ahsiyetinin tam geli~mesini ve insan haklar~~ile ana hürriyetlere
sayg~n~ n kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir. Bütün milletler ~rk ve din guruplan aras~nda
anlay~~, ho~görürlük ve dostlu~u te~vik etmeli ve Birli~mi~~Milletlerin bar~~~n idamesi yolundaki
çal~~malar~n~~ geli~tirmelidir.
26-3 - Ana baba, çocuklar~na verilecek e~itim nevini tercihan seçmek hakk~na haizdir.
III - Milletleraras~~Çocuklar~~Esirgeme Kurumlan Birli~i tarafindan ~~94.8'de geli~tirilerek
7 madde haline getirilen Cenevre Bildirisinin metni:
'Cenevre Bildirisi denilen i~bu Çocuk Haklar~~Bildirisi ile bütün milletlere mensup erkekler
ve kad~nlar insanl~~~n yap~s~ndaki en mükemmel ~eylerin çocu~a verilmesi gerekti~ini kabul
eder ve bu ödevi teyid ederler:'
- Çocuk ~rk, millet ve din gibi her türlü telakkiler d~~~nda kor~mmal~d~r.
- Çocu~a, aile bütünlü~üne sayg~~göstermek sureti ile yard~m edilmelidir.
3 - Çocuk, maddeten, manen ve ruhen tabii surette geli~ebilmek olanaklar~na sahip
olmal~d~r.
4 - Çocuk aç ise doyurulmah, hasta ise sa~~t~lmal~, geri zekah ise özel, e~itime tabi
tutulmal~, ~u'çlu ise topluma kazand~r~lmah, öksüz ise, terkedilmi~~ise kon~nup, bak~lmal~d~r.
- Çocuk toplumsal sosyal güvenlik ve yard~ m tedbirlerinden yararland~nlmal~, vakti
gelince hayat~n~~ kazanmak olanaklar~ na sahip 'al~nmal~~ve her türlü sörnürtlye kar~~.
konaimal~d~r.
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Bu belge daha sonra ~~o madde halinde geni~letilerek 20 Ekim ~ 959'da
Birle~mi~~Milletler Genel Kurulunca kabul edilmi~ir. Elimizde bulunan
Çocuk Haklar~~Bildirisi bu belgedir.(IV)
Metni(I) say~l~~ dipnotta bulunan Cenevre bildirisi ad~n~~ ta~~yan ilk
belge okundu~unda, her hangi bir yükümlülük getirmedi~i hemen dikkati
çekmektedir.
Meclisi Akvam o tarihten 14 y~ l sonra da, yükümlülük getirmekten
kaç~n~ r olmaktan kendini kurta'rabilmi~~de~ildir. 1938'de "Her hangi bir
~ekilde sap~tm~~~çocuklar için, her memleketin kendi özelli~ine ve
kurulu~lanna göre, sadece e~itsel mahiyette olmak üzere tedbirler almay~~
tavsiye etmeye" karar alm~~~olmas~, bu çekingenli~ini aç~kca segilemektedir.
- Felaket zamanlar~ nda herkesden önce çocuklara yard~ m edilmelidir.
- Çocuk en iyi hasletlerinin karde~lerinin hizmetine hasredilmesi gerekti~i duygusu ile
yeti~tirilmelidir.
IV - Birle~mi~~Milletler Genel Kurulunda 20 Kas~m 1959 günü kabul edilen Çocuk
Haklar~~ Bildirisinin metni:
ILKE t
Her çocuk bu bildiride belirtilen haklardan yararlanmal~d~ r. Bütün çocuklar herhangi bir
ay~r~m gözetilmeden, ~ rk, din, renk, cinsiyet, dil, siyasi veya ba~ka konulardaki görü~ler, milli ve
sosyal men~e, servet, do~u~~veya, ister kendisi, ister ailesiyle ilgili olsun, ba~ka her türlü durum
dolay~s~yla, herhangi bir ay~ r~ m ve tercih yap~lmadan, bu haklara sahip olmal~d~r.
ILKE 2
Çocuk özel korunmadan faydalanmal~, çocu~un bedence, zihince, ahlâkça, manevi ve sosyal
bak~mlardan sa~l~kl~~ ve normal ~ekilde ve özgürlük ve haysiyet ~artlan içinde geli~ebilmesi için
ona kanun yoluyla ve ba~ ka yollardan imkân ve kolavhklar sa~lanmal~d~r.
ILKE 3
Çocuk do~du~u andan itibaren bir isme ve vatanda~l~~a hak kazanmal~d~r.
ILKE 4
Çocuk sosyal güvenlikten yararlanmal~d~r. Onun sa~l~ k içinde büyüme ve geli~meye hakk~~
olmal~, bu amaçla do~umdan önceki ve sonraki bak~ m da dahil olmak üzere; kendisine ve
annesine özel ihtimam ve himaye gösterilmelidir. Çocuk, yeterli beslenme, konut, e~lenme,
t~ bbi bak~m haklar~ na sahip olmal~d~ r.
ILKE 5
Bedence, zihince, veya sosyal bak~mdan ar~zal~~çocuklara, özel durumlar~ n~n gerektirdi~i özel .
ihtimamla e~itim ve bak~m sa~lanmal~d~r.
ILKE 6
Çocu~un, ki~ili~inin tam ve ahenkli geli~mesi için, sevgi ve anlay~~a ihtiyac~~ vard~r. Çocuk
mümkün olan hallerde ana ve babas~n~n himaye ve sorumlulu~u alt~nda ve herhalde ~efkat,
maddi ve manevi güvenlik içinde büyümeli, küçük ya~taki çocuk, istisnai haller d~~~ nda
anas~ndan ayr~lmamal~d~ r. Toplum ve resmi makamlar, ailesi olmayan veya yeterli geçim
vas~ tas~~ bulunmayan çocuklara özel bir ilgi göstermekle görevli olmal~d~ r. Kalabal~k ailelerin
çocuklann~ n geçimi için devletten ödenek veya di~er kaynaklardan yard~m sa~lanmas~~
temenniye de~er.
6
7
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Ikinci Dünya Sava~~~sonuna kadar bat~~uygarl~~~~ülkelerinde çocukla
ilgili yükümlülükler getiren kararlar, ço~unlukla, çal~~t~r~lan çoçuklar için
ya~~taban~~ saptayan kararlardan ibaret kalm~~t~r. Bunlar~n ilki, 1919
Washington karar~d~r. (V) Zorunlu e~itim uygulamas~n~~getiren kararlar
bile daha sonralar~na aittir.
Çocuk ile ilgili Kurumlar
Birinci Dünya Sava~~ na kadar, kiliselere ba~l~~ baz~~yan kurulu~lar ile
K~z~lhaç d~~~ nda, çocuk sefaletini liafifletmekle ilgilenen kurulu~lar da pek
yoktur. Bunlar~ n ço~u, Ikinci Dünya Sava~~~sonras~nda ortaya
ç~km~~t~r.Uluslararas~~ düzeyde çal~~an gönüllü kurulu~lar~ n en önemlisi,
Çocuk Esirgeme Kurumlar~~ Uluslararas~~Birli~idir.En güçlüleri ise, ~ l
Aral~k ~~946'da Birle~mi~~Millet Genel Kurulu Karar~~ile kurulan, dolay~s~~ile
ILKE 7
Çocu~un, hiç olmazsa ilkokul düzeyinde paras~ z ve mecburi olmak üzere e~itime hakk~~ vard~r.
Çocu~a genel kültürünü artt~ racak, f~ rsat e~itli~i ~artlar~~ alt~ nda yeteneklerini, ki~isel
sa~duyusunu, ahlaki, sosyal sorumluluk bilincini geli~ tirmesine ve toplumun faydal~~ bir üyesi
olmas~na yarayacak bir e~itim verilmelidir.
Çocu~un yüksek menfaatleri, onun e~itim ve rehberli~inden sorumlu olanlar için rehber
ilke olmal~d~ r. Bu sorumluluk öncelikle ana babaya dü~er.
Çocuk, e~itimle gözetilen amaçlara yöneltilmesi gereken oyunlar ve e~lendirici faaliyetlerde bulunabilmek için bütün imkanlara sahip olmal~d~ r. Toplum ve kamu makamlar~~ bu haktan
yararlanmay~~kolayla~t~rmaya çaba göstermelidirler.
ILKE 8
Çocuk, her türlü durumlarda en önce himaye ve yard~m görecekler aras~ nda olmal~d~r.
ILKE g
Çocuk, her ~ekilde ihmal, zulüm ve sömürüye kar~~~korunmal~d~ r. Çocuk, ne suretle olursa
olsun, al~~veri~~konusu olmamal~d~r.
Çocuk, elveri~li bir asgari ya~a gelmeden önce i~e al~nmamal~d~r. Sa~l~~~na veya e~itimine
zarar verecek yahut bedence, zihince veya ahlakça geli~mesini engelleyecek bir i~te çal~~maya
zorlanmamal~~ veya bu çe~it bir çal~~ma yapt~nlmas~ na izin verilmemelidir.
ILKE ~~o
Çocuk, ~rk ay~ r~m~, din ayr~m~~ yahut herhangi bir ba~ka ay~ r~m amac~~ güden uygulamalara
kar~~~korunmal~chr. Çocuk, anlay~~, ho~görü, insanlar aras~ nda dostluk, ban~, evrensel karde~lik
ruhu içinde ve tüm gücünü ve yeteneklerini insanlar~n hizmetine adamas~~ gerekti~inin tam
bilinciyle yeti~ tirilmelidir.
V - ~ g~~ g'da Washingtonda toplanan i~~Konferans~ nda al~ nan çocuk ile ilgili kararlar~n
metni:
~~ - 14 ya~~ ndan küçükler i~e sokulmamal~d~ r.
2 - 15 ya~~ ndan küçüklerin geceleri çal~~ t~r~lmas~~ yasaklanmal~d~r.
3 - Daha büyük yeni yetmelik ça~~ ndakilerin çal~~malar~~ günde 8 hafta da 48 saatten fazla
olmamal~d~r.
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devletlerin deste~ine sahip olan UNICEF'tir. United Nations International
Children's Emergency Fund sözcüklerinin ba~~harflerinden olu~an UNICEF ad~, Birle~mi~~Milletler Uluslararas~~ Acil Çocuk Yard~m~~ Fonu,
anlam~ na gelmektedir.
Asl~ nda, ~ kinci Dünya Sava~~ n~ n ortada b~ rakt~~~~milyonlarca kimsesiz
çocu~a sahip ç~k~lmas~~ amac~~ ile kurulmu~~bulunan UNICEF, bu görevini
ba~ar~~ ile tamamlad~ktan sonra 3. Dünya çocuklar~ na el uzatmakla yükümlü
k~l~ nm~~, günümüzde de çocuk haklar~ na yepyeni bir anlay~~~getirilmesi için
düzenlenmi~~bulunan Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ çal~~malar~ na k~lavuzluk
yapmakla görevlendirilmi~tir.
Daha önce de belirtti~im gibi, Uluslararas~~ Çocuk Y~l~ n~ n bir amac~~ da
yeni ça~lar süreci içinde beliren ve önlem al~ nmad~~~~takdirde derinle~erek
sürme e~ilimi gösteren, ülkeler aras~~sosyal dengesizli~in giderilmesine çare
bulmakt~ r. Çare olarak, geli~mi~~bat~~ülkelerinde olu~turulacak kaynaklar~ n,
geli~mekte olan ülkelerde çocuk esenli~ine hizmet edecek alanlara yat~r~lmas~~ dü~ünülmü~tür. UNICEF'ten de, bu dayan~~mada arac~l~ k yapmas~~
istenmi~tir. Uluslararas~~Çocuk Y~l~, umud edildi~i gibi, UNICEF'in eline,
bu amaç için kullan~lmas~~ kayd~~ ile bir çok yeni kaynak geçmesini
sa~lam~~ t~ r.
Uluslararas~~Çocuk r~l~~ Çal~~malar~n~n Getirdikleri
Böylece, Çocuk Haklar~~Bildirisinde sözü edilen haklar~ n sadece ulusal
düzeyde de~il, uluslararas~~ düzeyde de gerçekle~mesi yolunda önemli bir
ad~ m at~lm~~ t~ r. Birle~mi~~Milletler Genel Kurulu geçti~imiz Kas~ m ay~ nda
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~ n~~görü~ürken bunu bir süredir geli~tirilmekte olan
yeni uluslararas~~ ürettüketsel düzen çal~~malar~~ do~rultusunda bir a~ama
olarak de~erlendirmi~ tir.
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ çal~~malar~, Çocuk Haklar~~ Bildirisine ba~ka
aç~lardan da yeni boyutlar kazand~ rm~~ t~ r. örne~in, çocu~un do~ma
hakk~ n~, ya~ama hakk~ n~, anal~~ babal~~ büyüme hakk~ n~, ülkesinin y~ k~ nt~dan, çöküntüden korunmas~~hakk~ n~, geli~mesine, mutlulu~una harcanabilecek kaynaklar~ n silahlanma yar~~~ nda israf edilmemesi hakk~ n~, ve benzeri
daha bir çok hakk~~gündeme getirmi~tir. Bu tart~~malar~ n sonucu olarak
ülkeleraras~~ silahl~~ çat~~ma, yani sava~, çocuk haklar~ n~~ tehdid eden en
büyük tehlike kabul edilmi~tir.
Çocuk Haklar~~ Bildirisi konusunda, Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ ile
gündeme gelen a~ama ise, bildirinin bir antla~maya dönü~ türülmesidir.
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Taraf devletlerden bildiride yer alan ilkeleri uygulamaya aktarma yükümlülü~ünün getirilmesi, ayr~ca da, ülkeleraras~~silahl~~çan~may~~yasaklayan
bir madde eklenmesi istenmektedir. Devletlerin ancak böyle bir antla~may~~
kabul edip 'imzalamalar~~ halinde Çocuk Haklar~n~n uluslararas~~düzeyde
hukuki güvenceye kavu~tu~undan söz edilebilece~i görü~ü giderek a~~rl~k
kazanmaktad~r.
Görülüyor ki, Çocuk Haklar~n~n saptanmas~~ bir konudur,
antla~malarla hukuki güvence alt~na al~nmas~~bir ba~ka konudur, uygulamalarla gerçekle~tirilmesi ise bamba~ka bir konu.
Bu a~amalara ula~~lmas~~ her~eyden önce bu yolda kamu oyu
olu~turulmas~na ba~l~d~r.
Bir Çocuk Bayram~na Duyulan Gereksinme
Bat~~ uygarl~~~~ülkelerinde çocuk haklar~~konusunda yap~lan
çal~~malar~n ba~~n~~çekmi~~olan Çocuk Esirgeme Kurumlar~~Uluslararas~~
Birli~i, bir çocuk Bayram~na gereksinim duyarak, ~~953'te üyesi bulunan
bütün kurulu~lara ça~r~da bulunup, her ülkede y~l~n belirli bir gününün,
çocuk günü kabul edilmesi için çaba verilmesini istemi~tir.
Birle~mi~~Milletler Genel Kurulu da, 1954'de ald~~~~bir karar ile, bütün
ülkelerin, kendilerine uygun gelecek bir günü, uluslararas~~çocuk günü
kabul etmelerini ve ~~956'dan ba~layarak her y~l bu günü, yine kendilerince
saptanacak bir program uyar~nca, dünya çocuklar~~ aras~~dostlu~un
geli~mesine, çocuk haklar~~bildirisinde öngörülen ilkelerin yayg~nla~~p
uygulanmas~na ve Birle~mi~~Milletlerin çocuklar lehine yapt~~~~hizmetlerin
güçlendirilmesine yard~mc~~olacak ~ekilde kutlamalar~n~~önermi~tir.
UNICEF, o günden beri üye kurulu~lanna bulunduklar~~ülkede her y~l
böyle bir günü kutlamalar~~için özendirici yay~ nlar göndermektedir. Ama,
içinde bulundu~umuz Uluslararas~~Çocuk Y~l~na kadar bu do~rulduta fazla
bir geli~me oldu~u söynemez. UNICEF'in bütün gayretlerine ra~men
önerilen çocuk gününün analar günü, babalar günü düzeyinden öte
tutmamas~n~ n sebebi, hiç kuskusuz, yapay olu~udur, köksüz olu~udur,
tarihte yeri olan bir olaya dayanmay~~~d~r. Oysa, köklü gelenek haline
gelmi~, nerede ise 6o y~ld~r, bilinçle, co~kuyla, kutlanmakta olan böyle bir
gün vard~ r. Bu, da Atatürk'ün çocuklara arma~~n etti~i, 23 Nisan günüdür.
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~n~n, çocu~a hizmet götürülmesinin önemini
kitlelere yayacak ve çocu~un yar~nki sorumluluklar~na gere~ince haz~rlanabilmesi için çal~~malar yap~lmas~~ yolunda kamu oyu olu~ turacak bir önlemin
Belleten C. XL Vi,37
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aray~~~~ içinde sona ermesi, böyle bir güne ne büyük ihtiyaç oldu~unu
sergilemektedir.
Türkiye, 6o y~la yakla~an tecrübelerinden dünyay~~yararland~ rmak
olana~~m bulabilirse, Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ çal~~malar~~ ile daha iyi
anla~~lm~~~olan bu bo~lu~un doldurulmas~ na yard~mc~~ olabilir.
Dünyan~n ~lk Çocuk Bayram~~23 Nisan:
Türkiye'de 23 Nisan gününün öteden beri Çocuk Bayram~~olarak
kutland~~~ n~~ hep biliyoruz. Fakat Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ çal~~malar~~
ba~lay~ ncaya kadar Türkiye'nin bu konuda dünyaya öncülük etmi~~
oldu~unu bilen kimse yoktu.
~~ 978 Oca~~nda, Cenevre'de Uluslararas~~Çocuk Y~l~~Avrupa Sekreterli~i merkezinde yap~lan Avrupa ülkeleri düzeyindeki ilk toplant~da, öteki
ülkelerin temsilcileri gibi ben de kendi ülkemde yer alan çocukla ilgili
faaliyetleri aç~ klarken, 23 Nisan Çocuk Bayram~ m~zdan ve bu bayram~~
kutlama törenlerimizden söz ettim. O gün amac~m, bu toplant~n~n yan~t
arad~~~~sorunun; kitlelerin dikkatlerini çocuk üzerine çekebilmek için ne
yap~labilece~i 'sorusunun, Türkiyedeki Çocuk Bayram~n~~ kutlama törenlerinden esinlenerek yan~ tlanabilece~ini haz~r bulunanlara duyurmakt~.
Anlatt~klar~m' herkes çok büyük bir ilgi ile dinledi. Hiçbirinin ülkesinde bir
Çocuk Bayram~~kutlanmad~~~ n~~bu vesile ile ö~rendim.
Bunun üzerine, Türkiye'ye döner dönmez soru~turma~a ba~lad~ m.
Çocuk Bayram~~ uygulamas~~ nas~l ve ne zaman ba~lam~~t~?. Kimse soruyu
cevaplayam~yordu. Sorduklar~ m, cevap vermek yerine hat~ ralar~n~~ anlat~yorlard~. Kimi, kendi çoculduklar~nda ya~ad~ klar~~co~kulu çocuk bayramlar~~ ile ilgili hat~ ralar~ n~, kimi TBMM'nin aç~l~~~ ndan ba~l~yarak izledikleri
duygulu 23 Nisan törenleri ile ilgili hat~ ralar~n~. Ara~t~ rd~ m, ortada 23
Nisan'~~Çocuk bayram~~kabul eden bir kanun yoktu. Ama uygulama, hep bu
yönde olmu~tu. Bu nas~l ba~lam~~t~? Hakimiyeti Milliyeyi incelemeyi
dü~ündüm. Görgü ~ahitlerinden dinlediklerimle Hakimiyeti Milliye de
okuduklar~m~~ birle~ tirince 23 Nisan Çocuk Bayram~n~ n tarihçesi ç~ kt~~
ortaya.
23 Nisan 192o'de Hakimiyeti Milliyede çocukla ilgili herhangi bir
ba~l~ k yok. Fakat Türkiye Büyük,Millet Meclisinin aç~l~~~ nda bulunanlar, o
gün, Ta~han'dan (~imdiki Ulus meydan~ ndan) o günkü Büyük Millet
Meclisi binas~ na (~imdiki TBMM Müzesine) kadar yap~lan yürüyü~le
ba~layan törene büyük bir çocuk kalabal~~~ n~ n kat~lm~~~oldu~unu, çocuklar~n ön planda tutuldu~unu belirtmektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin ~ . 2. ve 3. aç~l~~~y~ldönümlerinde de,
gazetelerde, bir Çocuk Bayram~ndan söz edilmiyor. Milli Kurtulu~un
an~lmas~~ a~~r bas~yor. Fakat düzenlenen geçit resimlerinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi öniinde yap~lan törende büyük çocuk kalabal~~~n~ n, kad~ n
kalabal~~~ n~n, ö~renci kalabal~~~ n~n var oldu~u hep belirtiliyor. Hatta
923'te "talebe han~ mlar gazi pa~aya " mektepleri ad~ na, üzerine ad~ n~n ilk
harfleri i~lenmi~~bir yast~k hediye etmi~ler.
Elimizde "çocuk" ile "23 Nisan" gününün ilgisini saptayan en eski
belge olarak 23 Nisan 1923 tarihini ta~~yan bir Himayei Etfal Cemiyeti-bu
günkü ad~~ ile Çocuk Esirgeme Kurumu-pulu var. 23 Nisan 1924
gazetesindeki bir yaz~da ise, gün, "Bu gün Yavrular~n Rozet Bayram~d~r"
~eklinde tan~mlan~yor ve halk gö~üslerine tak~lacak rozet kar~~l~~~ nda
Himayei Etfal'e bol ba~~~ta bulunma~a ça~nl~yor.
Böylece, 23 Nisan ile Himayei Etfal'in ili~kisi belirtilmi~~oluyor.
Nitekim, 30 Nisan ~~92 ~~ 'de kanunla kurulmu~~olan Himayei Etfal, giderek
23 Nisan törenlerini düzenleyen kurulu~~olarak ortaya ç~ k~yor. Demek ki, 23
Nisan, 192 ~~'den bu yana bilinçli olarak Çocuk Bayram~~ olarak kutlanmaktad~ r. Çocuk haftas~~uygulamas~~ da, bu tarihte ba~lam~~t~ r. Çocuk haftas~~ bu
güne de~in, 23 Nisan günü Çocuk Bayram~~ile aç~lmakta ve Himayei Etbel
Cemiyeti Kanunun kabul edildi~i 30 Nisan günü kapanmaktad~ r.
Hakimiyeti Milliyenin 23 Nisan 1926 tarihli say~s~nda "23 Nisan
Türklerin Çocuk Günüdür" ba~l~~~ n~~ ta~~yan bir yaz~da ise, "23 Nisan milli
varl~~~ m~z~ n ilk kurtulu~~günüdür. Cemiyet böyle u~urlu bir günü çocuklar
günü ihdas etmekle cidden isabet etmi~tir"... dendikten sonra, "~ehirde
bulunan kahveci, arabac~~ ve otomobilci esnafin baz~lar~n~n, bu gün elde
edecekleri has~lattan bir k~sm~n~~ Himayei Etfal'e teberru etmeyi
kararla~t~ rd~ klan" bildirilmekte ve yaz~, "gönül arzu ederdi ki, Ankara'da
mevcut bilumum bu gibi esnaf ve müesseseler cemiyete yard~ m etmeyi
dü~ünseler" ~eklinde sürdürülmektedir. Yaz~ n~n sonu ~öyledir: "Gazetemiz
bir iki gün sonra 23 Nisan günü Himayei Etfal'e fazla ianede bulunmak
suretiyle ibraz~~hamiyet ve ~efkat eyleyen müesseseler ile hay~rperver zevat~n
esamesini (isimlerini) memnuniyetle dercedecektir. (yay~ nlayacakt~ r)"
1927 y~l~n~ n gazetesinde ise, 23 Nisan gününün Himayei Etfal
Cemiyetince "Çocuk Bayram~ " günü olarak kabul edildi~i belirtiliyor ve
kutlama program~~ aç~klan~yor. Ba~ka bir yaz~da da, "Reisi Cumhur
Hazretleri çocuk gününün sevinçle tesidi için lütfu mahsus ibraz
buyurmu~lard~r" deniliyor ve düzenlenecek alayda, "çocuklar~ n otomobille
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geçmelerini sa~lamak için cumhurba~ kanl~~~ n~ n otomobillerini tahsis etti~i"
bildiriliyor.
Görülüyor ki, Türk Çocuk Esirgeme Kurumu, 192 ~~ 'de, Birinci Dünya
Sava~~~ve Ba~~ ms~zl~k sava~lar~~s~ ras~ nda kimsesiz kalan çocuklar~ n korunabilmesi amac~~ ile kurulmu~ tur. T~ pk~~1948'de Ikinci Dünya Sava~~~sonunda
Avrupa'da kimsesiz kalan milyonlarca çocu~ u koruyabilmek için kurulan
UNICEF gibi.
Gerek 1923'te bas~ lan Himayei Etfal pulu, gerek 1924'te halk~ n
gö~üslerine tak~ lacak rozetler kar~~l~~~ nda Himayei Etfal'e bol ba~~~ ta
bulunulmas~~ ça~r~s~~ ve Hakimiyeti Milliye'nin 1926'da ba~~~~yapacaklar~ n
adlar~ n~ n gazete ile kamuya duyurulaca~~m aç~ klamas~, gösteriyor ki,
Türkiye'de çocuk ad~ na düzenlenen eylemler kaynak olu~ turma çal~~malar~~
ile ba~lam~~t~ r. Yine t~ pk~~ 1979'da UÇY düzenlemesi karar~~ al~ nd~~~ nda
amaçland~~~~gibi. ~u halde Türkiye bu i~lerde öncüdür: Yar~ m yüzy~l~~ a~k~ n
bir öncülü~ü vard~ r.
~~927'de ise, yepyeni bir boyut kazand~ r~lm~~ t~ r çocuk gününe. Kutlama
program~ n~ n ortaya koydu~u gibi, çocuk sorunlar~ na çözüm götürecek
önlemlerin al~ nabilmesi için kaynak olu~turma çal~~malar~ na yine geni~~yer
verilmi~ tir. Fakat bu kez, ~enlikler de düzenlenmi~ tir. Yani, bir yandan
kamu oyu ve kaynak olu~ turma amaçlar~ yla büyüklere seslenen, öte yandan
küçüklere ya~amlar~ nda yeri olacak bir gün geçirtmeyi amaçlayan programlara yer verilmi~ tir.
Art~ k çocuk günü, ayni zamanda çocuk bayram~d~ r. O y~l ba~lat~lan
geli~ meler gösteriyor ki, bayram~ n amac~ , büyüklerin dikkatlerini çocuk
sorunlar~n~ n üzerine çekerek çocuk sorunlar~ na çözüm götürmek için
olu~turulmu~~olan kuruma bol ba~~~ ta bulunmalar~ n~~sa~lamak, ve y~lda bir
gün olsun her çocu~a çocuklu~unu doyas~ya ya~atmakt~ r.
Çocuk Esirgeme Kurumunun 1927 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde ç~ kan "Pek Muhterem Ankara Ahalisi" ba~l~ kl~~ bir ilamnda,
"memuriyitinizi, i~ inizi bir tarafa b~ rak~ p çocuklar~ n~z~~~evk ve muhabbetle
e~lendirmek için Himayei Etfal Cemiyetince tertip edilen çocuk alaylar~ na
ve ~enliklerine i~ tirak ediniz", sözleri ile halk, 23 Nisan Çocuk Bayram~ n~~
kutlama program~ na kat~lmaya ça~r~lm~~t~ r.
Bu arada, çocu~ un öteki günlerde okul d~~~~saatlerde yeteneklerini
geli~ tirebilmesi için dü~ ünülmü~~olan "Çocuk Saray" lar~ n~ n da devreye
girmi~~oldu~unu ö~reniyoruz. Ayni yaz~ da, TBMM önünde toplanacak
çocuklar~ n beraberlerindeki büyüklerle birlikte "Çocuk Saray~"na gitmek
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üzere arabalara bindirilece~i, gece fi~ek ~enlikleri yap~laca~~~ve Evkaf
Otelinde çocuk balosu verilece~i bildiriliyor.
Böylece, günümüzde birçok ülkede mevcut olan veya Uluslararas~~
Çocuk Y~l~~ çal~~malK~~ sonucu olarak kurulmas~~ öngörülen, genellikle
"Çocuk Saray~" ad~n~~ta~~yan kurumlar~n bir örne~inin, 1927 Türkiye'sinde
var oldu~unu ö~reniyoruz. Bunlar giderek çocuklara götürülecek okul d~~~~
hizmetlerin yönetim ve uygulama merkezi olarak geli~tirilmi~tir.
1928 Çocuk Bayram~~ kutlama program~ nda ise, 6 çocuklu ailelerin
düzenlenen alaya özel otomobillerle kat~lmas~ n~n sa~lanaca~~,
bayramla~ma töreninin yer alaca~~~"Çocuk Saray~"nda bu çiftlere ödüller
verilece~i, ayr~ca da "Gürbüz Çocuk" yar~~mas~~ yap~laca~~~bildiriliyor.
Böylece, Uluslararas~~Çocuk Y~l~~ çal~~malar~ n~~yönlendiren ilkelerden
ikisinin daha, nüfus ve sa~l~ kl~~ çocuk politikalar~ n~ n, 23 Nisan Çocuk
Bayram~~ törenlerinin kapsam~~ içine al~ nm~~~ oldu~unu görüyoruz ve
Atatürk'ün kesinlikle, nüfusun artmas~ ndan yana oldu~unu, halk~ n çocuk
sahibi olma~a özendirilmesini ve çocuklar~~ile iftahar etmesini istedi~ini
sapt~yoruz.
1933'de ise, 23 Nisan Çocuk Bayram~~ yeni bir a~ama ile çocuklar~~
yar~nki sorumluluklar~ na haz~rlay~c~~ bir uygulamayla 2enginle~tirilmi~tir. O
y~l, stadyumlarda yap~lan beden hareketleri gösterisi, günün Milli E~itim
Bakan~~ Re~id Galip'in kaleme ald~~~~bir and~~ çocuklar~ n bir a~~zdan
okumas~yla ba~lam~~t~r. O günden sonra ülkenin bütün okullar~ nda yap~lan
bayrak törenlerinde de bu and okunur olmu~tur. And~n metni hep
bildi~imiz gibi ~öyledir: "Türküm do~ruyum, çal~~kamm; yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu ulusumu özümden çok
sevmektir. ülküm, yükselmek ve ileri gitmektir. Varl~~~ m, Türk varl~~~ na
arma~an olsun."
Sorumluluk duygusu a~~lamas~~ bak~ m~ ndan bu gün dahi daha iyisi
dü~ünülemiyecek de~erde olan bu and, ayr~cal~kç~~milliyetçi, yani ~öven bir
aç~dan kaleme al~ nm~~~de~ildir. Hatta "Türküm" yerine "insan~ m", "Türk
varl~~~ na" yerine "insanl~~a" sözcükleri kondu mu, dünya çocuklar~~ aras~~
karde~li~in and~~da olabilir.
Bu arada, çok önemli bir geli~me daha olmu~, Atatürk, 23 Nisan
sabahlar~~ çocuklar~~makam~ nda kabul edip kendi yerine oturtarak onlarla
sohbet etmiye ba~lam~~~ve ülkenin her yerindeki devlet katlar~ n~ n sahipleri,
Atatürk'ün bu davran~~~ n~~ benimseyip aynen uygulama~a koyulmu~tur.
Çocuklar~~ yar~ n ki sorumluluklar~ na haz~rlamak bak~m~ndan Cumhuriyet Türkiye'sinde olu~turulan bu törenlere yakla~an her hangi bir program,
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bütün dünya ülkelerinin kat~ld~~~~uluslarara.s~~Çocuk Y~l~~çal~~malar~~sonucu
olarak dahi, önerilebilmi~~
Görülüyor ki, çocuk sorunlar~na Uluslararas~~düzeyde, ancak ~~g79'da
bak~labilen aç~lardan, Türkiye'de ta ~~92o'lerde bak~lm~~t~r. 23 Nisan Çocuk
Bayram~n~~ kutlama programlar~, Atatürk'ün ölümüne kadar bu anlay~~~
içinde giderek zenginle~erek geli~mi~tir. Atatürk öldükten sonra ise,
gev~emi~, ~~95o'lerden sonra da yozla~m~~t~ r. O kadar ki, 1970'lerin
sonuna do~ru Uluslararas~~Çocuk Y~l~~çal~~malar~~ba~lay~nca, bir çocuk günü
kutlama uygulamas~n~n d~~ar~dan ithal edilmesine arac~l~k yapma~a çal~~an
kendini bilmezler, kendi tarihinden habersizler, bile ç~km~~ t~r.
Bu durumun nedenlerini, bu konferans~n çerçevesi d~~~nda sayarak, bir
tarafa b~rakabiliriz. Fakat Atatürk Türkiye'sinin, nas~l olup da dünyan~n ilk
Çocuk Bayram~n~~geli~tirmi~~oldu~unu ara~t~rmak görevimiz.
En yüzeysel bir ara~t~rma bile Atatürk'ün ba~tan beri, belki gençli~inden beri, çocuk ile ilgilendi~ini göstermektedir. 1919 bahar~~ ile 1923
sonbahar~~aras~ndaki be~~y~l boyu Atatürk, bir yandan ülkesini parçalamak,
milletini boyunduruk alt~na almak isteyen sömürgecilere kar~~~cephelerde
sava~~vermi~, bir yandan da her f~rsatta ö~retmenleri etrafina toplayarak
e~itim sava~~m~~vermi~tir. Birinci E~itim ~uras~n~n tarihi ~~92 'dir.Bu s~rada
Atatürk her gitti~i yerde ö~retmenlere seslenmi~~dr. Bu kürsüden zaten çok
i~lenmi~~olan bu konunun ayr~nt~lar~na girmeyece~im. Benim vurgulamak
istedi~im, Atatürk'ün e~itime, yani çocu~a yönelik bir hizmete, çocu~un
yar~na haz~rlanmas~na cephelerde sava~~vermek kadar önem verdi~idir. Ve,
öngördü~ü e~itimin amac~n~n, ça~da~~uygarl~kla uyum sa~layacak,
kar~~la~aca~~~güncel sorunlar~ n üstesinden gelebilecek niteliklere sahip bir
Türk gençli~inin yeti~tirilmesi oldu~udur. Bu aç~dan bak~ld~~~nda Atatürk'ün gençli~e seslenirken söyledi~i "Muhtaç oldu~un kudret damarlar~ndaki
asil kanda mevcuttur" sözlerinin, hamasi bir cümle de~il, her çocu~un sahip
oldu~u engin gizilgücün fark~nda oldu~unun ifadesidir. E~itim ile u~ra~~~ise,
çocu~un, içinde bulundu~u ortam~n elveri~li ve ellerinde büyüdü~ü
kimselerin yetenekli olmas~~ko~ulu ile, yüksek niteliklere sahip olacak ~ekilde
yeti~tirilebilece~ine olan inanc~n~~sergilemektedir.
Uluslararas~~Çocuk Y~l~~düzenleyicileri de ayni bilinç ve inançla eyleme
geçmi~tir. Fakat ancak ~~97o'lerin sonunda. Bu bilincin, bu ak~m~n öncüsü,
hiç ku~kusuz, Atatürk'tür.
Evet, Atatürk, Uluslararas~~Çocuk Y~l~~ile evrensellik kazand~r~lm~~~
olan ak~m~ n öncüsüdür ama, elde bu konular~~ tart~~an bilimsel belgeler
yoktur. Hatta, siyasal sözlerin d~~~ nda, öngörülen amaçlar~~ saptayan,
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izlenecek yöntemleri belirleyen, talimat niteli~inde belgeler de yoktur.
Sadece siyasal beyanlar vard~ r. Bunun iki sebebi olabilir. Biri, Türkiye'nin o
s~rada içinde bulundu~u ko~ ullar, öteki ve en önemlisi ise, Atatürk'ün
ki~ili~idir. Atatürk eylem adam~d~ r. üstelik yaln~zd~r. Ça~~n~ n çok ilerisindedir ve özellikle bu durumunun yaln~zl~~~~içindedir. Fakat kendinden emin
bir kimsedir. Hiç ku~ kusuz bu yüzden, hep eyleme a~~ rl~k vermi~tir. Ayr~ca
biz Türkler, galiba, hepimiz biraz eylem adanny~z. Büyük ~airimiz Ziya
Pa~a "Ayinesi i~tir ki~inin lafa bak~lm~ z" diyen dizesi ile biraz da bu milli .
özelli~imizi dile getirmi~~olabilir.
Atatürk çocuk ile, gençlik ile bu denli ilgilenmi~tir ve köklü devrimler
gerçekle~tirmi~ ti, ama, gününde çocuk haklar~ ndan söz edilmi~~de~ildir,
dedik. San~r~ m, bunun bir sebebini de, çocu~un Türk toplumlar~~içindeki
durumunda ve Türk ~ slam Hukukunda aramak gerekir.
Türklerde çocuk, her zaman de~erli bir, varl~k olmu~tur. "Evlat ac~s~~
gibi yüre~ime çöktü" "çocuksuz ev, susuz çe~meye benzer" Türklere özgü
ata sözleridir. Türkler aras~ nda, çocu~un, ki~inin oldu~u kadar, toplumun
da yar~na uzant~s~~ oldu~u görü~ü çok erken geli~mi~ tir. Çünkü Türkler,
toplu ki~ilik bilincine çok eskiden beri sahiptir ve tarihlerinin türlü
cilvelerine ra~men aral~ks~ z sahip kalm~~t~ r.
Öte yandan, ads~zd~ r Türklerde çocuk; bazen do~u~undan y~llar
sonras~ na kadar sürebilir bu hal.Ama, bu Türk ana babalar~n~n çocuklar~na
de~er vermediklerini de~il, gerçekçiliklerini yans~ t~r. ~nsan o~lu Ça~lar
boyunca çocuk ölümlerinin yüksekli~ini önliyememi~ tir. Daha önce de
belirtti~im gibi, ~~7. yüzy~lda Avrupa'da do~an çocuklar~n % 75'i, be~~ya~~na
varmadan ölme~e mahkumdu. Bilim, ölüm sebeplerini ortadan kald~ rma~a
ba~lay~ ncaya kadar, öteki canl~ lar gibi insan boylar~~ aras~nda da do~a
kurallar~~ hüküm sürmü~tür. insano~lu do~aya ancak zamanla hakim
olabilmi~ tir. Çocuk ölüm oranlar~~bu günkü düzeyin ne tavan~na ne
taban~ na birden bire gelmi~~de~ildir. Son iki yüzy~ ll~ k dönemde bat~~
uygarl~~~~ülkelerinde sa~lanan ba~ar~~büyüktür. Ama bu ba~ar~da, ça~lar~n
katk~s~ , daha önceki bütün uygarl~klar~n katk~s~~vard~ r. Bu arada Türklerin
ki küçümsenemez. Örne~in, en büyük çocuk öldürücülerinden biri olan
çiçek hwtal~~~n~ , çiçek a~as~~ile yenen Türkler olmu~tur. Çok daha eskiden
o. yü2.;,ilda ya~am~~~bir Türk bilginin, Buharal~~ ~ bni Sinamn yazd~~~~T~ p
Kitab~~ "T~p Kanunlar~" bat~ da son zamanlara kadar temel ders kitab~~
olarak de~erini korumu~ tur. Demek istedi~im ~u; Türk uygarl~g~n~ n egemen
oldu~u ülkelerde çocuk ölümleri oran~n~n, bat~~uygarl~~~~ülkelerinden daha
önce dü~me~e ba~lam~~~olmas~~çok kuvvetlidir. Sonradan yeniden yükselmi~~
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olsa da, bunun de~eri yads~namaz. Fakat Türklerde çocuk sa~l~~~~ve e~itimi
ile ilgili gerçekleri ara~t~ r~p etrafl~ca ortaya koyacak çal~~may~~ yapacak bilim
adamlar~ m~z~n yeti~mesini - ba~ka bir çok konuda oldu~u gibi,-henüz
beklemekteyiz.
Bat~~uygarl~~~~ülkelerinde feodalite ve yap~mc~l~ k devrimi dönemlerindeki ürettüketsel düzenin yol açt~~~~çocuk peri~anl~~~~manzaralar~~ da, o
ça~larda Türk elleri için ola~an de~ildir. ~imdi ise görülmektedir. ~u halde
bu durumun sebebini, mutlaka Türklere özgü bir tak~m meziyetlerde de~il,
fakat feodaliteyi ya~amam~~, yap~ mc~l~k devrimini gerçekle~ tirmekte ise, geç
kalm~~~olmam~ zda arayabiliriz. Hatta istersek bunu bir avunma nedeni
kabul edebiliriz.
Ayr~ca, Islam'da çocu~un yeri H~ ristiyanl~ kta oldu~undan çokde~i~ iktir. Türk töresinde oldu~u gibi, Islam'da da çocuk bir nimettir;
Tanr~'n~ n arma~an~d~r: H~ ristiyanl~kta oldu~u gibi suç ürünü de~il. Bu, hiç
ku~kusuz, Araplar~n çocuklar~ n~, özellikle k~z çocuklar~ n~~öldürme gelene~i
kar~~s~ nda Hazreti Muhammed'in duydu~u tepkiyi yans~ tmaktad~ r.
Türk-Islam hukuku da, çocuk ile özel olarak ilgilenmi~ tir. Ancak,
"Türk ve Islam gelenekleri Türk uygarl~~~~ellerinde çocu~un ya~am
ko~ullar~n~~nas~l etkilemi~tir" konusu da, bilimsel olarak i~lenmeyi bekliyen
konulardand~ r. Burada sadece ~ unu belirtmek isterim: Türk-Hukuk eserleri
aras~nda bundan yüzy~ l öncesine ait çocuk hukukunu derliyen "Hukuku
Veled" ad~ nda Rumi ~ oo tarihli bir kitap bulunmaktad~ r.
Bütün bunlar~~ Atatürk'ün çocu~a bak~~~ aç~s~ n~~saptayabilmek için
gözden geçirmek gere~ini duydum. Bu arada ~u sorunun cevab~n~~ arad~m:
"Atatürk'ü çocu~a bu kadar önem verme~e iten,bunun sonucu olarak
e~itimle ilgilenmesi~~ e yol açan, e~itimden bekledi~i sonucu ~ekillendiren
neydi!" Vard~~~m sönuçlar~~~öyle özetliyebilirim:
Atatürk, bir var olma sava~~~üstlenmi~ti. ülkesini parçalamak, milletinin
ba~~ms~zl~~~ n~~ elinden almak isteyen sömürgeci güçlere kar~~~var olma
sava~~. Kendi ku~a~~~ve daha önceki iki yüz y~l içinde ya~am~~~olan ku~aklar,
ülkelerinin giderek, ça~da~~uygarl~~~ n gerisinde kald~~~ n~~görmenin ve yeni
palazlanan baz~~ güçler taraf~ndan-yap~ mc~l~ k devriminin sa~lad~~~~olanaklarla donat~lm~~~sömürgeci güçler taraf~ ndan-horlanman~ n ezikli~ini
çekmi~ti Atatürk. Ama, sald~ rganlar~n gücü ne olursa olsun, Türk'ün,
ba~:ms~zl~~~ n~, ayr~ca öteden beri al~~~ k oldu~u ça~da~~uygarl~ k düzeyinde
ya~ama hakk~ n~, yitirmesine kar~~~direniyordu. Türk halk~ n~ n bu direni~ini
temsil ediyor, ba~~n~~çekiyordu. "Ya istiklal ya ölüm" diyordu. Nitekim,
Türk halk~~bu ça~r~ya gözünü k~ rpmadan kat~larak destek olmu~tur. Bir var
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olma sava~~~idi, Atatürk'ün ba~latt~~~~sava~: Milletçe, Türklük olarak,
yar~ nlara ula~ma sava~~~idi. Y~llar sonra,uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ile gündeme
getirilme~e çal~~~ lan sava~~da bu niteliktedir: Milletlerin yar~ nlarda var
olmas~~ ile ilgilidir.
Öte yandan, Atatürk zaferin sadece sava~~meydanlar~ nda kazan~lm~yaca~~n~~ da biliyordu. Zira, yaln~z bu topraklarda bin y~ll~ k uygarl~~~~olan
ülkesinin, sömürgeci güçlere kar~~~neden yenik dü~ tü~ünün fark~ndayd~.
Osmanl~~ Imparatorlu~u, kendi a~~rl~~~~yüzünden, yerle~mi~~c~ karlar~ n
direni~i yüzünden, uygarl~~~ n~, ça~da~l~~~ n~~ koruyamam~~, geçmi~e saplan~ p kalm~~t~. Yar~nlara ula~ma sava~~ n~n, ancak yar~nlar~ n uygarl~~~~ile
uyum sa~l~yacak ku~aklar~ n yeti~mesi ile kazamlabilece~ini sezmi~ti Atatürk: Bu tür görü~lerin genel geçerlilik kazand~~~~günlerden en az 50-60 y~ l
önce bu bilince varm~~ t~. E~itim sava~~ m~ n~~ cephelerde verdi~i sava~la
atba~~~birlikte yürütmesinin anlam~~ budur, kan~s~ nday~ m.
Atatürk'ün korunma~a muhtaç çocuklara nas~l hizmet götürülece~i
konusuna yakla~~m~~ da çok ilginçtir.
Atatürk "Ya istiklal ya ölüm" diyerek girdi~i sava~ta her an ölmeyi
göze ald~~~~gibi, kendisi ile ayni inançta olanlar~~ gerekti~inde mutlak _bir
ölüme ça~~rmaktan da geri kalmam~~t~ r. Ve, komutu alanlar, gözlerini
k~ rpmadan ölüme gitmi~tir.Yurt, ancak böylelikle sömürgecilerin ellerinden
kurtar~labilmi~; Millet ancak böyle ba~~ms~zl~ k hakk~n~, var olmak hakk~ n~,
koruyabilmi~tir.
Atatürk'ün, biraz da bu yüzden,sava~ta hayatlar~ n~~ kaybetmi~~olanlar~n çocuklar~ na kar~~~özel bir sorumluluk duydu~u ku~kusuzdur.Bu çocuklar
ortada b~ rak~lamazd~. Onlara sahip ç~ kacak, onlarla ilgilenecek bir kurum
olmal~yd~. Sava~~y~llar~ n~n ortas~nda kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, bu
günkü Çocuk Esirgeme Kurumu, bu dü~üncenin ürünüdür. Ayr~ca, bu
kurum, gerek 2. dünya sava~~~öncesi bat~~ ülkelerinde görülen kiliseye dayal~~
kurulu~lardan, gerek Sovyetlerde geli~ tirirmi~~olan devlet tekelindeki
kurulu~lardan çok farkl~d~ r: kamu kurulu~lar~~ ile gönüllü kurulu~lar~ n ve
halk~n i~birli~ine dayanmaktad~ r. Bu tip Kurulu~lar bat~~ ülkelerinde ancak
son zamanlarda görülme~e ba~lam~~ t~ r. Atatürk'ün bu.konudaki sözleri
~öyledir: "Memleket çocuklar~n~~ korumay~~ üzerine alan Himaye-i Etfal
Cemiyetine, vatanda~~yard~ ma mecburdur". Atatürk, devlet ile milletin
i~birli~ini öngören kurumu, bu yakla~~ma i~lerlilik kazand~ rmay~~ amaçlayan
Uluslararas~~ Çocuk Y~l~ ndan 58 y~l önce gerçekle~ tirmi~ tir.
Bununla da kalmam~~t~ r Atatürk; bir yandan, bu i~birli~ini sürgit
besliyecek, öte yandan, çocuklar~~ yar~nki sorumluluklar~ na haz~ rlayacak bir
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bayram yaratm~~t~r çocuklar için. Uluslararas~~Çocuk Y~l~n~n aray~~~~içinde
sona erdi~i yöntemi, bu olaydan altm~~~ y~l kadar öncelerinde bulup
gerçekle~tirmi~tir.
Uluslararas~~Çocuk Y~l~ n~ n çocuk sorunlar~~ konusunda dünyan~n her
yerinde uyand~ rmay~~ ba~ard~~~~ilginin sönmesine meydan vermiyecek tek
yöntem, hiç ku~kusuz, her y~l~n belirli bir gününde, bütün dünyaca bir
Çocuk Bayram~n~ n kutlanmas~d~ r. Bu amaçla seçilecek hiçbir gün için, 23
Nisan'dan daha geçerli gerekçe bulunamaz.
Atatürk'ün bu bayram için seçti~i gün ise, siyasal aç~dan da anlaml~d~ r.
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç~ld~~~~gündür. Yani Cumhuriyet Türkiyesinde Parlamentonun kuruldu~u gündür.
Ça~~m~zda, bütün haklar gibi, çocuk haklar~n~n da kayna~~~ve
güvencesi, bat~~ uygarl~~~~ülkelerince geli~tirilmi~~olan parlamentolard~ r.
Ayr~ca, Parlamentolar demokrasi düzeninin, ki~i özgürlükleri düzeninin
güvencesidir. Atatürk böyle bir kurumun, Cumhuriyet Türkiyesinde aç~l~~~
gününü, çocuklara bayram olarak arma~an etmi~tir. Bu, çok anlaml~~ ve
düzenlenecek kutlama törenleri ile demokras~~ e~itimi yolunda çok iyi
de~erlendirilebilecek bir seçimdir. Ayn~~zamanda parlamento kurumunu
çok yüceltici bir seçimdir. Bunun bir seçim de~il, raslant~~ oldu~u
söylenemez. Çünkü Atatürk, Büyük Millet Meclisini, yani ki~i haklar~n~n
kayna~~n~~ve güvencesini ki~inin ve milletin yar~n~~olan çocuklara arma~an
ederken, ~~ g May~s'~, ba~~ms~zl~k sava~~na at~ld~~~, günü, yani özgürlük için
eylemi, gençli~e arma~an etmi~tir: Gerekti~inde bu görevi yine gençlik
yerine getirecektir. Bunlar anlaml~~seçimlerdir, raslant~~ de~il.
Atatürk, ba~ar~~ ile sonuçland~rd~~~~ba~~ms~zl~k sava~~nda macerac~~
de~ildir, bencil de de~il, ~~mank hiç de~ildir: Kendi milletinin hakk~n~~
aramak için tüm toplumun ya~am~n~~ortaya koymu~tur. Fakat ba~kalar~n~n
hakk~na da son derece sayg~l~d~ r. "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini
kendisine amaç edinmi~~bir devlet kurucusudur. Bu u~urda, ülkesini
parçalamak, milletini boyunduruk alt~ na almak, kendisini yok etmek için
silaha sar~lm~~~dü~manlar~~ bile af etmi~tir. Tarihte, böylesine bar~~ç~~ bir
tutuma sahip ç~kan ilk devlet adam~, Atatürk'tür.
Atatürk'ün bu dünya görü~ü de ancak son günlerde gündeme gelmi~tir.
Sömürgecili~e kar~~~verdi~i sava~~n anlam~n~~ aç~klayan cümlelerinin bir
tanesi ~öyledir "Anadolu bu müdafaasi ile yaln~z kendi hayat~na ait vazifeyi
ifa etmiyor, belki bütün ~arka müteveccih bu hücumlara bir set çekiyor."
Dünyan~n gelece~i ile ilgili görü~ünü ise, 6 Mart ~~933'te, san~r~m
Balkan ülkeleri toplant~s~nda yapt~~~~bir konu~mada, ~öyle ifade etmi~tir.
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"Sömürgecilk ve emperyalizm yeryüzünden yok olacakt~r. Uluslararas~ nda
hiç bir renk, din, dil ve ~rk arn~m gözetmeyen bir uyum Ve i~birli~i ça~~~
egemen olacakt~r."
Görülüyor ki, bugün uluslararas~~ili~kiler gündeminin en ba~~ nda olan,
dolay~s~~ile Uluslarar~s Çocuk Y~l~~gündeminde geni~~yer verilmi~~bulunan,
ülkeleraras~~bar~~~politikas~n~n da, yeni bir uluslararas~~iirettüketsel düzen
kurulmas~n~~öngören politikan~n da, öncüsüdür, Atatürk.
Bunlar, 23 Nisan'~n Dünya Çocuk Günü olarak kabul edilmesi için çok
geçerli ek gerekçelerdir.
Ilk Ku~ak Cumhuriyet Çocuklar~n~n Atatürk'e Borcu
Atatürk'ün adlar~na bayramlar kurarak yeti~tirme~e çal~~t~~~~çocuklar~n ilk ku~a~~, bu gün i~~ba~~nda olan ku~akt~r.
Bu ku~a~~n Atatürk'ün geli~tirdi~i yöntemlerin ba~ar~l~~olup olmad~~~~
konusunda karara varabilmesi için kendisine bak~p, kendini de~erlendirmesi yeter. Ben diyorum ki, "Atatürk olmasayd~, ben olamazd~m." San~r~m
daha bir ço~umuz için de bu do~rudur. ~u halde bizim ku~a~~n, ilk ku~ak
cumhuriyet çocuklar~n~n, Atatürk'e borcu çok büyüktür. Bu borç, çocuk
davas~na özellikle sahip ç~kmam~z~, çocuk sorunlar~m~za çözüm aray~p
bulmam~z~~içerir.
Uluslararas~~Çocuk Y~l~, Atatürk'ün ba~fatt~~n bayram gibi eylemlerin,
kidelgin çocuk sorunlar~~ile ilgilenmesinin s41anmas~~aç~s~ndan ne kadar
de~erli oldu~unu ortaya koymu~tur.
Bu gün i~ba~~nda olan ilk ku~ak Cumhuriyet çocuklar~n~n, Atatürk'ün
ba~latt~~~~23 Nisan Çocuk Bayram~m canland~np güncelle~tirerek
yozla~maktan kurtarmak borcudur. Türkiye'nin pek büyük çocuk sorunlar~~
vard~r. Bunlar~n Atatürk'ün öngördü~ü gibi ancak devlet ile milletin, kamu
kurulu~lar~~ile gönüllü kurulu~lar~n~n i~birli~i ile çözümlenebilece~i art~k
anla~~lm~~t~r. Bayram~n canland~nl~p güncelle~tirilmesi bu i~birli~ini özendirecektir.
Biz bu inançla bayram~n nas~l kutlanmas~~gerekti~i yolunda baz~~
önerilerde bulunduk. Size de bu önerilerimizi duyurmak isterim. Bunlar,
Bayram Haz~rl~klar~, Bayram Törenleri ve Bayram ~enlikleri olmak üzere
üç bölüm halinde ~öyle toplanm~~t~r. (VI)
VI-Bu yazar Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~Türkiye Komitesindeki görevi boyunca ~u dört
amac~n gerçekle~mesine çal~~m~~t~r:
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A. Bayram Haz~rl~klar~~
. 23 Nisan Çocuk Bayram~~ tören ve ~enliklerinin amac~, büyüklere
küçüklerin önemini anlatmak, kamu önünde, ülke ve bölge düzeyinde geçen
y~ l içinde çocuklara götürülen hizmetlerin muhasebesini yapmak ve gelecek
y~l için planlanan giri~imleri aç~ klamak ve bu arada küçükler için, bir:
yandan onlar~~ yar~nki sorumluluklar~na haz~rlay~c~~ eylemler düzenlemek,
öte yandan da onlara doya doya çocukluklar~ n~~ ya~ayabilecekleri bir gün
geçirtmek olmal~d~ r.
Bayrama haz~rl~k çal~~malar~, 22 Nisan günü doruk noktas~ na
ula~mal~d~ r. Bu çal~~malar yaln~z okulu de~il, çevreyi de içermelidir.
Örne~in, okullar çocuklar~-yöredeki tarihi yap~tlara, an~tlara, müzelere, parklara, meydanlara ve kamuya ait benzeri yerlere götürüp, buralar~~
temizleyip süsleyerek (çocuklar~n okullar~nda, el i~i derslerinde, haz~rlayabilecekleri bayraklar, çiçekler ve benzeri ~eylerle), ayr~ca, uygun yerleri
a~açland~ rarak bu yerleri de bayrama haz~rlamal~d~rlar. Bu çal~~man~n
amac~ , çocuklara, "bu yurd, bu köy, bu kasaba, bu kent, benim" bilincini
kazand~ rmak ve atalar~ndan devrald~klar~~bu kutsal miras~n bak~m ve
korunmas~ ndan sorumlu olduklar~n~~anlamalar~n~~sa~lamak olmal~d~ r.
Her y~l, en geç 22 Nisan günü, bütün il merkezlerinde, mülki
amirlerin ba~kanl~~~ nda, ilgili bütün kamu ve gönüllü kurulu~lar~n
kat~lmas~yla bir toplant~~düzenlenerek, geçen y~ l içinde bölgede çocuklara
hizmet götüren ne gibi çal~~malar yap~ld~~~~de~erlendirilmeli ve gelecek y~l
içinde ne gibi çal~~ malar yap~laca~~~planlanmahd~ r: 23 Nisan'da verilecek
demeçlerle de, bu hususlar çevre halk~na aç~ klanmal~d~r.
Ba~ kentte, bu toplant~~Bakanlar Kurulu düzeyinde yap~lmal~d~ r ve
Ba~ bakan ile öteki Bakanlar~ n 23 Nisan demeçleriyle, bu toplant~da var~lan
sonuçlar ve al~ nan yeni kararlar halka aç~ klanmal~d~r.
I. Çocu~un önemi konusuna kamu oyunun dikkatinin her y~l yeniden çekilebilmesi için 23
Nisan Çocuk Bayram~ n~ n canland~nl~ p güncelle~ tirilmesi ve kurucusu Atatürk'ün günündeki
co~ku ile kutlanmas~.
Dünyan~ n ilk Çocuk Bayram~~ günü 23,Nisan'~ n Dünya Çocuk günü olarak kutlanmas~n~~
sa~lamak amac~~ ile tüm ilgili çevrelerde Türkiye ad~na giri~imlerde bulunulup sürdürülmesi.
Yurt çocuk sorunlanna çözüm götürme çal~~ malannda devlet ve milletin, kamu gücü ile
gönüllü güçlerin el ve i~~birli~ini sa~lamak amac~~ile ad~~"Çocuk Esenli~i Vakfi" olabilecek bir
kurumun olu~turulmas~.
Yurt çocuk sorunlann~ n çözüm yoluna girmesinin temel ko~ ulu olarak yurt düzeyinde
okuma yazma kampanyas~~ aç~l~p erginler aras~~ okumaz yazmazl~ k ortadan kalk~ncaya kadar
sürdürülmesi.
Bu konferans~ n verildi~i tarih ile yay~nland~~~~tarih aras~ nda geçen zaman içinde bu
amaçlar~ n dördü de devletçe benimsenmi~~ve uygulamaya konmu~ tur.
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B. Bayram Törenleri
23 Nisan sabah~~ilk i~~olarak ülkenin bütün yörelerinde bütün yönetim
katlar~, seçimle gelinen bütün makamlar~n sahipleri, özenilen meslek
kurulu~lar~n~n bütün yöneticileri, daha önce okullarla ili~ki kurarak
saptanm~~~olmas~~gereken çocuk gruplar~n~~makamlarnida kabul etmelidir.
Makam sandalyelerine, gelen çocuk gruplar~~içindeki ilk okul son s~n~f,
ö~rencileri oturtulmal~d~r. Belediye encümenleri, idare meclisleri, odalar
birli~i, sendika yönetim kurullar~~gibi kurulu~lar üyeleri say~s~ nca ilk
okul son s~n~f ö~rencisini kabul etmeli ve genel kurul salonlanndaki makam
saldalyelerine oturtmal~d~r. Öteki s~mflann ö~rencileri ve grubun ba~~ndaki
ö~retmenler, bu törenin izleyicileri olmal~d~r.
Çocuklar, makam sandalyalanna oturduktan sonra, makam sahipleri,
onlara bu makamlar~n~n görev ve sorumluluklar~n~~anlatmal~~ve sözlerini
"bu yerler sizleri bekliyor çocuklar; ona göre haz~rlan~n" ça~r~s~~ ile
Bu tören, köydeki muhtarl~klan da kapsayacak yayg~nl~kta uygulanmal~d~r: öyle ki ülkenin bütün ilkokul son s~n~f ö~rencilerinin bir makama
oturtulmas~na çal~~~lmal~d~r.
Bu törenin amac~~çocuklar~~yar~nki sorumluluklar~na haz~rlamak,
onlar~~çal~~ma hayat~na kat~lmaya özendirmek oln~al~d~r.
2. Bu törenin doruk notkas~, T. B. M. M.'nde yap~lacak törendir. Say~n
Meclis Ba~kan~~Cahit Karaka~~önerimiz üzerine ~~978'den ba~layarak her y~l
bu törene T. B. M. M. üyesi say~s~nca çocuk kat~lmas~~konusunu karara
ba~lam~~~ve uygulama~a ba~lam~~t~r. (VII)
Bundan böyle, bu çocuklar~n herbirinin ayr~~bir ilkokulu temsil etmesi
ve yurt düzeyinde bütün ilkokullar~n bir gün bu törende temsil edilme
s~ralar~n~n gelmesini içeren önerimiz Milli E~itim Bakanl~~~nca da ilke
olarak kabul edilmi~tir. Ancak uygulamay~~ ba~latma olana~~~bu y~l
bulunmam~~t~r.
likokullann ad seçimi ile saptanmas~, her ilde kaç ilkokul için ad seçimi
yap~laca~~~konusunda ilin ilkokul son s~n~f nüfus oran~n~n esas al~nmas~~söz
konusu edilebilir. Bu törene bir kez kat~lan ilkokullar bütün ilkokullann
haklar~n~~kullan~p s~ra listesi saptan~ncaya kadar ad seçimi d~~~~kalmal~d~r.
Okul temsilcileri ise, her okulun yöneticileri ve ö~retmenleri tarafindan
"en çal~~kan", "en ba~ar~l~", "en gayretli" gibi ölçütlere dayan~larak
VII - 23 Nisan 1979'da Ankara ilk okullar~~ temsilcilerinin kat~lmas~~ile ba~layan bu
uygulama daha sonra geni~letilnr~i~tir. 23 Nisan ~~g8o'de oldu~u gibi 198 ~~'de de T.B.B.M'sinde
bütün illerden gelen çocuklar~n kat~lmas~~ ile Ulusal Çocuk Parlamentosu toplanm~~t~ r.
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belirlenecek adaylar aras~ ndan, okulun son s~ n~f ö~rencilerinin gizli oyu ile
seçilebilir. Böylece demokrasi düzeninin yurdumuzda temel kurumu
T.B.M.M.'nin aç~l~~~günü bayram olarak kandilerine arma~an edilen
çocuklar~ m~z, okullar~n~~temsil etmek üzere orada yap~lacak törene gidecek
arkada~lar~ n~, demokrasi mekanizmas~ n~~ kullanarak saptamak olana~~ n~~
kazanm~~~olur.
Çocuklar~n giyim ku~am ihtiyaçlar~~ile yol masraflar~, kan~ mca, çocuk
sorunlar~na çözüm götürmek üzere kamu kurulu~u ile gönüllü kurulu~ lar~ n
i~birli~i ilkesine dayal~~olarak kurulmas~ n~~önerdi~im, Çocuk Esenli~i Vakf~~
veya Kurumu ad~n~~verebilece~imiz örgütün her bölgedeki kolu taraf~ndan
sa~lanmal~d~r. (VIII) Çocuklar~ n Ankara'da bar~ nd~nlmalanyla ilgili
sorunlar ise, ayn~~ örgütün Ankarada bulunmas~~ gerekli merkezi eliyle,
akranlar~, Ankara ilkokullar~~ ö~rencilerinin evlerinde misafir edilmeleri
ilkesince çözümlenmelidir.
T. B. M. M.'nde yap~lacak tören, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
arac~l~~~yla bütün ülkede an~nda izlenebilmelidir.
3. 23 Nisan günü, ba~ta An~tkabir olmak üzere ülkenin bütün
an~tlar~nda ve ~ehitliklerinde, sabahtan ak~ama kadar, yörenin bütün
ilkokullar~ n~n yavru kurtlar~~ s~ra ile nöbet tutmal~d~ r.
Okullann kat~laca~~~Çocuk Bayram~~ törenleri, ülkenin bütün yörelerindeki Atatürk ve ~ehit an~tlar~~ önünde düzenlenecek sayg~~ duru~lanyla
ba~lamal~d~ r. Bu gruplar daha sonra yöredeki emekli ö~retmenler, harp
malulleri ve gaziler ile huzur evlerindeki ya~l~ lar gibi kimselerin ziyaretlerine gitmelidir.
Bu törenin amac~, küçüklere gecmi~le gelecek aras~ nda bir halka
olduklar~~ bilincini vermek, ya~hlara ise, u~runda ömürlerini tükettikleri
çocuklarda umutlar~n~n ye~erdi~ini görmek sevincini ya~atmakt~r.
4. 23 Nisan Çocuk Bayram~~törenlerinin en renkli ve hareketli bölümü,
halka aç~ k bulundurulacak stadyumlarda ve spor salonlar~ nda müzik
e~li~inde yap~lmas~~gereken, beden hareketleri gösterileridir.
Bu tür gösterilerin en mütevazi koyler dahil, yurdun her yerinde
düzenlenmesine çaba gösterilmelidir. Ba~ka olanak yoksa, köy meydanlar~,
okul bahçeleri, gösteri alan~~olarak kullanabilir.
VIII - Bu önerimiz iz Eylül 1980 sonras~~yönetimince benimsenmi~~ve çocuk sorunlar~na
h~zla çözüm götürülebilmesi için gönüllü kurulu~ lar ile kamu kurulu~lar~ n~ n i~birli~i ilkesine
dayal~, bir vak~ f kurulmu~ tur. Ancak bizim önerdi~imiz 'Çocuk Esenli~ine Hizmet Vakf~' ad~~
yerine 'E~itim Vakf~' ad~~tercih edilmi~tir. Uluslararas~~Çocuk Y~ l~~ Bültenlerindeki yaz~lar~ m~zda böyle bir kurumun ilk i~~olarak ele almas~~ gerekti~ini belirtti~imiz okuma yazma
seferberli~ine ise, do~rudan E~itim Bakanl~~~ ' sahip ç~ km~~~ve uygulama 1981 Mart ay~ nda
ba~lam~~t~ r.
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T. B. M. M.'ndeki tören gibi bu gösteriler de "Türküm, do~ruyum..."
diye ba~layan and ile aç~lmal~d~ r. Herhangi bir sebeple bu tür bir göstiriye
kat~lma olana~~~bulamayan okullar, ö~rencilerini bir televizyon etraf~nda
toplayarak onlara hiç de~ilse büyük kentlerde düzenlenen gösterilerden
yap~lacak canl~~yay~n~~izletmelidir. Hastahanelerdeki çocuk ko~u~lannda da
bu uygulamaya yer verilmelidir.
C. Bayram ~enlikleri
I. 23 Nisan gününün geri kalan saatlerinde, yurdun mümkün olan her
yerinde, çocuklar~ n bedava izleyebilecekleri çocuk tiyatro, bale, milli oyun
gösterileri, karagöz oyunlar~~düzenlenmelidir.
Y~l içinde türlü sanat dallar~ nda yap~lan yan~malarda ba~ar~~
sa~layan yap~ tlar bu günde sergilenrneli, sahnelenmeli ya da ödüllendirilmelidir.
23 Nisan Çocuk Bayram~~ ~enlikleri çocuklar~ n okullanmn öncülü~ünçle geni~~ölçüde kat~ labilecekleri halk oyunlar~~ ~enli~i ve balolarla
bitmelidir. Köylerde de, köy odalanndan ya da okul binalar~ndan
yararlan~larak, bu tür ~enlikler düzenlenmeli, çocuklar müzik e~li~inde
birlikte oynamaya, dans etmeye, ~ark~~söylemeye özendirilmelidir.
Bu tür olanaklardan yoksun olan bölgelerdeki çocuklar~n, 23 Nisan
Çocuk Bayram~~ ~enlikleri programlar~n~n d~~~nda kalmas~n~~önlemeye
katk~da bulunmak üzere, televizyon yetkilileri bu gösterilerin en iyilerinden
canl~~yay~nlar yapmal~d~rlar.
Bunlar~n baz~lar~, uzaktan güdümle uygulat~c~~ programlar olabilir.
Yani, kendi olanaklar~~bir çocuk ~enli~i düzenlenmesine yetmeyen yörelerdeki okullar, çocuklar~n~~bir televizyon etraf~ nda toplayarak onlar~n da bu
yay~nlar~~izlemelerini ve program sunucusunun arac~l~~~yla, televizyonda
oynand~~~n~~gördükleri oyunlar~~kendi aralar~nda oynamalar~n~~ve söyledi~ini duyduklar~~~ark~lar~~birlikte söylemelerini sa'~layabilmelidir.
23 Nisan Çocuk Bayram~~ giderek daha büyük bir co~ kuyla ve bütün
milletin kat~lmas~ yla kutlanacak bir bayram olmal~d~ r.
Bu yoldaki önerilerimizi benimseyerek öngörülen do~rultuda uygulamalar ba~latm~~~olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kanlar~na ve Milli
E~itim Bakanl~~~~yetkililerine burada te~ekkür etmeyi borç bilirim.
23 Nisan'~ n Dünya Çocuk günü kabul edilmesi için yap~lan çal~~malar
Dünyan~n ilk Çocuk Bayram~~ 23 Nisan gününün uluslararas~~ Çocuk
Bayram~~ günü olarak benimsenip dünya çocuklar~na kaiand~r~lmas~~
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yolundaki çal~~malara katk~ da bulunanlara da burada ayr~ ca te~ekkür
etmek isterim. Uluslararas~~Çocuk Y~l çal~~malar~~ s~ ras~ nda çocu~a hizmet
götürülmesi gerekti~i bilincini canl~~tutmak amac~~ile belirli bir günün bütün
dünyada Çocuk Bayram~~ olarak kutlanmas~~ fikri giderek daha büyük
önemle vurgulanm~~t~ r. Biz bunun 23 Nisan olmas~~gerekti~ini önerdikten
sonra bat~~ülkelerinin 2 Ekimi, sosyalist ülkerin ise ~~ Haziran~~ ye~ledikler
görülmü~tür: Fakat bu i~~için dünyan~ n ilk Çocuk Bayram~~23 Nisan kadar
geçerli gerekçeleri bulunan ba~ ka hiç bir gün yoktur.
Bizim önerimiz ilk kez, 17 Nisan 1978 günü, Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~
Türkiye Milli Komitesinin, Onursal Ba~kan~~ Say~n Emel Korutürk'ün
ba~kanl~~~ nda yap~lan ilk toplant~s~ nda aç~ klanm~~ t~r. Daha sonra, s~ ras~~ ile
~u geli~meler olmu~tur.
TRT, 23 Nisan 1979 törenlerine kom~u ülkelerden yabanc~~çocuklar
davet ederek hem çocuk bayram~ m~z~ n ilk kez uluslararas~~ düzeyde
kutlanmas~ n~ ,*(1X) hem de ilk Uluslararas~~ Çocuk Parlementosunu ~l o gün
Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanmas~ n~~ sa~lam~~ t~ r.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ba~kan~~ Say~n Bedrettin Tuncel,
UNESCO'nun alt kurulu~ u Uluslararas~~ E~itim Bürosunun 7 Temmuz
1979
günü Cenevrede yap~ lan toplant~s~ nda, 23 Nisan'~ n UNESCO örgütü
tarafindan Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmas~n~n karara ba~lanmas~ n~~
ve uygulaman~ n gerektirece~i önlemlerin al~ nmas~~ için UNESCO Genel
Ba.~ kan~ ndan ricada bulunulmas~ n~~ önermi~tir.
TBMM Ba~kan~~Say~ n Cahit Karaka~~2 1 A~uston 1979 günü D~~i~leri
Bakanl~~~ na bir yaz~~ göndererek, dünyan~n ilk çocuk bayram~~ 23 Nisan
gününün Uluslararas~~ Çocuk Günü olarak kabul edilmesinin Birle~mi~-.
Milletler Genel Kurulunda önerilmesini istemi~ tir.
Birle~mi~~Milletler kat~ ndaki büyükelçimiz Say~ n Orhan Eralp'te, ~~979
Kas~ m ba~~ nda, genel kurulun gündemi uyar~nca Uluslararas~~Çocuk Y~l~~
çal~~malar~~ görü~ülürken yapt~~~~konu~ mada bundan söz etmi~tir.
Ve nihayet, Türk Tarih Kurumu bu konferans ile konuya sahip
ç~ km~~t~ r.
Bunlar çok de~erli katk~lard~ r. Her çevrede Atatürk ilkeleri do~rultusunda çal~~ mak isteyenlerin bulundu~unu sergiledi~i için sevindirici
katk~lard~ r, yüreklendirici katk~lard~ r.
Fakat ba~ar~~ sa~lamak, sonuç almak kolay bir i~~de~il. Ayr~ca, 23 Nisan
Çocuk Bayram~n~ n gerek yurt içinde canland~np güncelle~ tirmesi gerek
ix -TRT bu uygulamay~~ bu güne de~in her y~ l tekrarlam~~ t~ r.
Ayr~ nt~l~~ bilgi için bak: Uluslararas~~ Çocuk Y~l~~ Bültenleri 1978-1979 toplam 24 say~.
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Uluslararas~~ Çocuk Günü olarak kutlanmas~~ karar ile de~il, ba~lay~ p
geli~ti~i gibi, uygulama ile gerçekle~tirilebilecek bir sonuçtur.
Atatürk'ün Türk çocuklar~na arma~an~~23 Nisan Çocuk Bayram~ n~n
ya~am~m~z içinde lay~k oldu~u yeri almas~n~~ ve beklenen hizmetleri
sa~lamas~ n~~istiyorsak, bu bayram~ n canland~ r~l~ p güncelle~ tirilmesine hep
birlikte çal~~mal~y~z.
~lk ku~ak Cumhuriyet çocuklar~~olarak bu bayram~~ dünya çocuklar~ na
arma~an etmek, onlar~ n da yararlanmas~ n~~ sa~lamak istiyorsak, bundan
böyle 23 Nisan'lar~~ giderek daha büyük etkinlikle uluslararas~~ düzeyde
kutlama~a önem vermeliyiz.
Örne~in, Birle~mi~~Milletlere üye bütün ülkelerden, her y~l bir k~z bir
erkek, iki çocuk davet edilerek, 23 Nisan günü, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Ulusal Çocuk Parlamentosundan sonra, Uluslararas~~ Çocuk
Parlamentosunun toplanmas~~ sa~lanabilir. Bu toplant~larda, Uluslararas~~
Çocuk Parlamentosunun bundan böyle her y~l ba~ka bir ülkede yap~lmas~~
ça~r~s~nda bulunulabilir; bu gerçekle~inceye kadar, bu uygulamaya Türkiye'de devam edilece~i aç~klanabilir.
Türk Tarih Kurumunun Say~ n yöneticileri, üyeleri ve konuklar~, bu
kurumun duvarlar~ nda Atatürk'ün bize ~~~k tutan görü~lerinden biri kaz~l~:
"Tarih yazmak biraz tarih yapmakt~ r". Bu u~ra~a küçük bir katk~da
bulunabilmek iste~inin heyecan~~ içinde hepinizi sayg~yla selamlar, Tarih
Kurumu yöneticilerine, sonsuz te~ekkürlerimi sunar~m.

Belleten C. XLVI, 38

