
NEŞELİ BALON VE 23 NİSAN  

 

- Can haydi oğlum, kalk artık bak 

neredeyse  

öğlen oldu. Can annesinin sesini 

duyunca gözlerini araladı. Yüzü 

pencereye dönüktü. Biraz güneş 

görmeyi umuyordu. Günlerdir, 

haftalardır dışarıya çıkamıyordu. 

Sadece o değil kimse çıkamıyordu. 

Büyükler dışarıda hastalık var diye konuşuyordu. Can çok üzgündü. 

Arkadaşlarını, okulunu, öğretmenini çok özlemişti. 

- Caaaan, diye tekrar etti annesi.  

- Tamam anne, uyandım, dedi.  

 

Yatağından kalktı. Pencereye doğru umutsuzca baktı, Günlerdir şehrin 

üzerinde duran gri bulutları görecekti  

yine. Perdesini araladığında bir de ne görsün?  

Gökyüzünde uçan tupturuncu bir balon. Uçtu, uçtu, uçtu...  

Tam da gelip Can'ın odasının penceresinin önünde durdu. Can biraz 

daha dikkatle baktı o turuncu balona. Gördüğüne inanamadı. Bu 

turuncu balon gülümsüyordu. Ne kadar da sevimli ve neşeliydi. 

Gözlerini ovuşturup tekrar baktı. Hayır bu hayal veya rüya değildi. 

Tam da penceresinin önünde  

duran bu neşeli balon gülümsüyordu. Dayanamayıp pencereyi açtı 

Can:  

- Merhaba, ne güzel gülümsüyorsun, dedi.  

- Merhaba, sen de çok güzel gülümsüyorsun,  



dedi neşeli balon.  

- Sadece hastalıklar değil gülümsemek de bulaşıcı galiba, dedi Can. 

Bu kez Neşeli Balon ve Can birlikte güldüler. Can:  

- İyi ki geldin, benim canım çok sıkılıyor, dedi.  

- Biliyorum Can ama bugün 23 Nisan... Bunun anlamını biliyor 

musun?  

- Evet, dedi Can.Yüzünü yere eğip dudaklarım büzerek  

devam etti:  

- Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk  

Bayramı. Okullar kapalı ya kutlayamayacağız.  

Geçen sene okulun bahçesinde oyunlar oynamıştık. En güzel 

kıyafetlerimizi giymiştik. Okulumuz çok süslüydü. Bayraklar, 

balonlar...Sonra kafasını kaldırıp Neşeli Balonla baktı.  

- Aaaaa sen geçen sene elimden kayıp giden balonsun. Şimdi 

hatırladım. Çok üzülmüştüm seni kaybettiğime, dedi. 

Neşeli Balon gülümseyerek:  

- Evet, rüzgâra tutunup uçmuştum. Sen de daha sıkı tutmalıydın ama, 

diye ekledi.  

Gözleri hayretle açarak sordu Can.  

- 0 zamandan beri gökyüzünde misin yani? 

-Evet gökyüzündeyim. Pencerelerinin önünde bekleyen çocuklarla 

sohbet etmek için dururum sadece. Hayat gökyüzünde göründüğü 

kadar kolay değil. Ah o masum  

görünen kuşlar yok mu? Gagalarından kurtulmak için az 

çabalamadım, dedi.  

- Can Neşeli Balon'u gökyüzünde uçarken hayal etti. Sonra bir 

karganın gelip balonunu gagaladığını. Nedense içinden gülmek geldi 



yine.  

- Bu çok komik, deyip gülmeye başladı. 

Sonra kendisini toparlayıp:  

- Bana kızmıyorsun, değil mi? Tutamadım kendimi, içimden gülmek 

geldi.  

- Hayır, hayır... Aslında bu çok hoşuma gidiyor. Çocukları güldürmeyi, 

neşelendirmeyi vazife edindim. 

- Ne zamandan beri?  

- Geçen sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 

verdim bu kararı... Sen beni elinden kaçırdığında... Dedim ki kendi 

kendime; benim adım artık Neşeli Balon...  

- Gökyüzünde uçup bütün mutsuz çocukları güldüreceğim, 

neşelendireceğim. Rüzgârda oradan oraya savrulurken patlamamak ya 

da bir yere takılmamak için o kadar uğraşıyorum ki... Biliyorum bir 

yerlerde beni bekleyen çocuklar var. 

- Ne kadar da ilginç söylediklerin. Nasıl yani sen kendini çocukları 

mutlu etmeye mi adadın?  

- Evet Can. Biliyor musun tam yüz yıl önce Atatürk  

ve onun komutasındaki Türk halkı nasıl büyük bir  

mücadele verdiler değil mi? Bu vatanı bu toprakları  

korumak için canlarını ortaya koydular.  

- Evet, biliyorum Kurtuluş Savaş...  

- Halkımız o zaman büyük fedakârlıklarla savaşarak  

vatanımızı korudu. 23 Nisan 192Üde Türk milletini  

temsil eden Büyük Millet Meclisi kuruldu. Bu tarih  

Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bir tarihtir. 

Can heyecanla:  

- Bunu biliyorum öğretmenimiz söylemişti.  



Bugünün bayram olarak kutlanmasına karar verilmiş. Atatürk bu 

bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etmiş. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 

- Harikasın Can! Peki sence Atatürk bu bayramı neden çocuklara 

armağan etmiş?  

- Çocukları çok sevdiği için mi? 

- Elbette çocukları çok sevdiği için. Atatürk çocukları hem çok seviyor 

hem de onların içlerindeki umudun, neşenin, saflığın hem ülkemizi 

hem de dünyamızı güzelleştireceğine inanıyordu. 

- Çocuklara bu bayramı hediye etti ki sıkı sıkı sarılsınlar hem ülkemize 

hem dünyaya... Hiç küsmesinler, asmasınlar yüzlerini... Gülsünler, el 

ele tutuşsunlar, şarkılar söylesinler hep birlikte...Neşeli Balon 

konuştukça Can'ın gözleri ışıldıyor ve yüzü aydınlanıyordu.  

-Ama, bu sene bayramımızı kutlayamayacağız, dedi Can. Evlerimizde 

yalnız yalnız oturuyoruz çünkü, diye ekledi. 

- Hayır yalnız değilsin. Hepimiz, bütün Türk milleti bu akşam 

balkonlarımızdan hep birlikte İstiklâl Marşımızı söyleyeceğiz. Çocuklar 

en güzel kıyafetlerini giyecek, büyükler eşlik edecek onlara. 

- Ellerimizde bayraklar... Balkonlardan da olsa bu önemli günde hep 

birlikte olacağız. Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını 

kutlayacağız. Hiç görülmemiş bir coşkuyla hem de. 

Can pencerenin önünde heyecandan zıplamaya başladı.  

- Yaşasın, yaşasın 23 Nisan!  

Neşeli Balon gülümseyerek gökyüzüne doğru yükseldi. Can'a baktı. 

Can hâlâ zıplıyor, el çırpıyordu. Kim bilir pencere önünde bekleyen 

kaç çocuğu daha gülümsetmek için uçtu, uçtu, uçtu...  

Yaşasın. yaşasın 23 Nisan! 
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Sorular 

1-Can neden sıkılıyormuş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-O sabah gökyüzünde ne görmüş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-Neşeli balon kendini ne yapmaya adamış? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-Atatürk bu bayramı neden çocuklara armağan etmiş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5-Meclisimizin kuruluşunun bu yıl kaçıncı senesini kutluyoruz? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


