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DÜNYA ÇOCUKLARI

Yaşamak gerekiyorsa eğer
Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.

Dünyayı kardeşlik dallarında
Uçan kuşlar doldursun.

Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver.
Birleşsin bütün dünya çocukları,

kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.
Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,
sabah, kalbinize örtsün şafakları…

Tanrım yorgunluktan koru bu ayakları,
bu küçük ayaklar böyle hep beraber

Oraya, o kardeş bayramına gider,
kucaklaşır bütün dünya çocukları.

CEYHUN ATUF KANSU
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Türk�ye’de çocuklar, 
her 23 N�san geld�ğ�nde �k� övüncü b�rden yaşar.
B�r�, bağımsızlığımızın ve  m�llet �radem�z�n ebed� mabed� olan
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�’n�n açılışının yıldönümü,
d�ğer� �se günler önces�nden başlayan heyecanla
çok güzel ve dünyada benzers�z b�r ulusal çocuk bayramıdır.
Çağdaş toplumlar geleceğ� kurarken
çocukların umutlarından ve düşler�nden �lham alırlar.
Çocukluğumuzun en güzel anıları 23 N�san Bayramlarıdır.
Oyun provaları ve ezberled�ğ�m�z ş��rler heyecanımızı çoğaltır
bayram sabahları yen� elb�seler�m�zle sığamazdık h�ç b�r yere.
Bu ülken�n güzel çocuklarına yıllardır bu büyük heyecanı yaşatan
bu ülken�n çocuklarını yıllardır sev�nd�ren ve mutlu eden
Yüzyıldır aşkla fotoğraflarının büstler�n�n önünde durduğumuz
bağımsızlığımızın ve çağdaş yolculuğumuzun önder�
Büyük Atatürk’e sonsuz teşekkür eder�z.

Teşekkür eder�z.
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Düşman �şgal� altındak� Anadolu ve Rumel� 
topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderl�-
ğ�nde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhu-
r�yete g�den yolda adımlar atılmasını sağlaya-
cak Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM) 
100 yıl önce 23 N�san'da açıldı. TBMM’n�n 
açılışı, kurtuluş mücadeles�n�n en öneml� safha-
larından b�r�s� oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'n-
dan yen�k çıkmasının ardından, Mondros Müta-
rekes�'ne rağmen ülken�n �şgal ed�lmeye başlan-
ması üzer�ne Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a çıktı.

Amasya Tam�m� �le Erzurum ve S�vas kongrele-
r�nde alınan kararlar, ''ulusun egemenl�ğ�n� y�ne 
ulusun sağlayacağı''nı ortaya koydu.

1919 sonbaharında yapılan seç�mlerden sonra 
Osmanlı Mebusan Mecl�s� 12 Ocak 1920'de, 
168 üyes�nden 162's�n�n katılımıyla toplandı.

Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seç�lm�şt� 
ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumel� 
Müdafaa-� Hukuk Cem�yet� yanlısı m�lletvek�l-
ler�n�n çoğunlukta olduğu bu Mecl�s, 28 Ocak 
1920'de yaptığı g�zl� oturumda M�sakım�ll�'y� 
kabul ett�. İstanbul'un 16 Mart'ta �şgal� ve M�ll� 
Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlamala-
rı üzer�ne, m�lletvek�ller� ve aydınlar, Ankara'ya 
kaçmaya başladı.

Mebusan Mecl�s� de 18 Mart'ta son kez toplana-
rak, Mecl�s�n süres�z olarak tat�l ed�lmes�n� 
kararlaştırdı.

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yayımladığı 
genelgeyle ''Ankara'da olağanüstü yetk�l� b�r 
Mecl�s''�n toplanacağını duyurdu.
Genelgede, ''Ulusun bağımsızlığını ve devlet�n 
kurtarılmasını sağlayacak önlemler� düşünüp 
uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetk� 
ver�lecek b�r Mecl�s�n Ankara'da toplantıya 
çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan 
Ankara'ya geleb�lecekler�n de bu Mecl�se katıl-
maları'' �stend�.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI
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23 N�san 1920'de, Hacıbayram Cam�s�'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kes�ld�kten sonra �lk 
TBMM, İtt�hat ve Terakk� Kulübü olarak yapılan b�nada açıldı.
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Bu amaçla yapılacak seç�mle bel�rlenen m�llet-
vek�ller� �le dağıtılan Osmanlı Mebusan Mecl�-
s�nden kaçarak Ankara'ya geleb�lenlerden 84'ü, 
�lk Mecl�ste yer aldı. Mustafa Kemal, 22 N�san 
1920'de Büyük M�llet Mecl�s�'n�n açılışını 
duyurduğu genelges�nde �se bundan böyle 
''bütün s�v�l ve asker� makamların ve bütün 
ulusun em�r alacağı en yüksek kat''ın bu Mecl�s 
olacağını kaydett�.

Cumhur�yete g�den yolda büyük adımlar 
atılmasını sağlayacak Türk�ye Büyük M�llet 
Mecl�s�n�n 100 yıl önce 23 N�san'da açılması, 
Türk�ye Cumhur�yet�n�n kurtuluş mücadeles�-
n�n en öneml� safhalarından b�r�s� oldu.

Egemenl�k kayıtsız şartsız m�llet�nd�r.
TBMM, açıldığından bu yana m�llet �rades�n�n 
yansımasının s�mges� oldu. TBMM'n�n �lk 

Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1920 
tar�h�nde Mecl�s�n 4. toplantı yılının açılışında 
da bunun önem�ne d�kkat� çekt�.
Atatürk'ün sözler� tutanaklara şöyle yansıdı:

"Hep b�rl�kte bakışlarımızı, v�cdanımızın 
merkez� olan m�llete d�kel�m. Orada erdem�n, 
vefa ve �çten bağlılığın, yen�leme arzusunun, 
egemenl�k aşkının ve geleceğ�n sönmeyen ateş� 
yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kend� �ç�ndek� 
b�lg�s�zl�k ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığı-
mızın önüne d�k�lecek olan bütün engeller� 
yıkacaktır. Efend�ler, m�llet önünde, onun hak 
ett�ğ� bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu 
gel�şme ve yen�leme arzusu önünde, her kuvvet 
ancak m�llet�n �rade ve amaçlarına uymak 
şartıyla yaşayab�l�r. M�llet�n �rade ve amaçları-
na uymayanların tal�h� hüsrandır, çökmed�r.''
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Mustafa Kemal ve Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�’n�n �lk kurucuları İlk Mecl�s balkonundan
Ankaralıları selamlıyor. Mecl�s önünde coşkulu kalabalık o muhteşem güne tanıklık ed�yorlar.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI

23 N�san 1920,Türk m�llet�n�n �rades�n� tems�l 
eden, m�ll� mücadele tar�h�m�z�n en öneml� 
dönüm noktalarından b�r�s�d�r. Çoluk çocuk, 
yaşlı genç, kadın ve erkek topyekun ver�len 
bağımsızlık mücadeles�n�n sadece �şgal kuvvet-
ler�ne değ�l tüm dünyaya �lan ve kabul ett�r�ld�ğ� 
b�r tar�ht�r. Türk m�llet� Gaz� Mustafa Kemal 
önderl�ğ�nde TBMM’n�n açılmasıyla egemenl�-
ğ�n� dost ve düşman herkese �lan etm�şt�r. 

Gaz� Mustafa Kemal, 1924 yılında mecl�s�n 
açıldığı 23 N�san tar�h� bayram �lan etm�şt�r. 
Bundan 5 yıl sonra �se bu bayram çocuklara 
hed�ye ed�lm�ş ve 23 N�san Ulusal Egemenl�k 
ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlan-
mıştır. 

1979 yılında �se �lk olarak dünyadan 6 ülke 
çocuklarının katılımıyla m�ll� bayramımız 
uluslararası b�r n�tel�k kazanmıştır. 

Bu yönüyle çocuklarına bayram hed�ye eden ve 
bütün dünya çocukları �le de bunu paylaşan �lk 
ve tek ülke Türk�ye'm�z olmuştur. 

Mecl�s�m�z�n açılışı ve bugünün bayram �lan 
ed�lerek her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde 
kutlanması gençler�m�ze hem değerler�m�z� 
hatırlatmakta hem de sorumluluklar yüklemek-
ted�r. Demokras�, özgürlük, bağımsızlık ve m�ll� 
�rade kavramlarının gençler�m�z tarafından 
ben�msenmes�, korunması ve bu uğurda ver�le-
cek karşılıksız mücadelen�n ve fedakarlığın en 
büyük örneğ�d�r. Bu anlamda, 23 N�sanlar ülke-
m�z�n geleceğ� ve tem�natı olan çocuklarımızın 
bu b�l�nçle yet�şmeler� �ç�n öneml� b�rer ves�le-
d�r.

Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı, Türk�ye 
Cumhur�yet�'n�n ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
r�yet�'n�n resm� bayramlarından b�r�d�r.
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Türk�ye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhur�ye-
t�'nde " 23 N�san Kosova Türkler� M�ll� Bayra-
mı" olarak kutlanılır.Türk�ye Cumhur�yet�'n�n 
kurucusu ve �lk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan 
ed�lm�şt�r.

Bu bayram, TBMM'n�n açılışının b�r�nc� yılında 
kutlanmaya başlanan 23 N�san M�llî Bayramı ve 
1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, 
önce 1 Kasım olarak kabul ed�len, sonra 1935'te 
23 N�san M�llî Bayramı'yla b�rleşt�r�len Hâk�-
m�yet-� M�ll�ye Bayramı �le H�maye-� Etfal 
Cem�yet�'n�n 1927'de �lan ett�ğ� ve �lk� 
Atatürk'ün h�mayes�nde düzenlenen 23 N�san 
Çocuk Bayramı'nın kend�l�ğ�nden b�rleşmes�yle 
oluştu. 1980 de bu bayrama resmî olarak "23 
N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı" 
adı ver�lm�şt�r.

Hak�m�yet-� M�ll�ye Bayramı (önceler� 1 
Kasım, sonra 23 N�san), saltanatın kaldırılışının 

ve Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kuruluşunu gerçek-
leşt�ren TBMM'n�n açılışının egemenl�ğ� pad�-
şahtan alıp halka vermes�n� kutlamak amacını 
taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yet�m 
ve öksüz kalan yoksul çocukların b�r bahar 
şenl�ğ� ortamında sev�nd�rmek amacını taşımak-
taydı. 

Türk�ye Radyo Telev�zyon Kurumu, UNES-
CO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının 
ardından, TRT Uluslararası 23 N�san Çocuk 
Şenl�ğ�'n� başlatarak, bayramı uluslararası 
düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama b�rçok 
ülkeden çocuklar katılmakta, çeş�tl� göster�ler 
hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeş�tl� 
etk�nl�kler düzenlenmekted�r. 

Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları 
makama kabul etme geleneğ� günümüzde 
çocukların kısa sürel�ğ�ne devlet kurumlarının 
başındak� memurların yer�ne geçmes� şekl�nde 
devam etmekted�r.
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Atatürk, 22 N�san 1927 tar�hl� �lk kutlama mesajında: “23 N�san Çocukların Günüdür. Çocuklara 
karşı �çt�ma� vaz�feler�n� �hmal edenlere bugün �hmaller�n�n tam�r� çareler�n� aramalıdırlar.” dem�şt�r.
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23 N�san 1927'dek� �lk bayram Türk�ye Cumhur�yet� devlet�n�n kurucusu ve Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Paşa h�mayes�nde gerçekleşt�r�lm�ş, etk�nl�kler �ç�n Atatürk arabalarından b�r�n� 

çocuklara tahs�s etm�ş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermes�n� sağlamıştır.
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Okulların  hazırladığı 23 N�san  etk�nl�kler�ne Anadolu’da halk büyük b�r �lg� göster�r. Önceden 
bel�rlenm�ş öğrenc�ler kısa b�r sürel�ğ�ne kurumlardak� devlet memurlarının makamlarına oturur, 

onlarla orada sohbet ed�l�r. Ayrıca 23 N�san günü Türk�ye'de resmî tat�l günüdür.
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Günümüzde 23 N�san günler�nde bayram Türk�ye Cumhur�yet� devlet� erkanının başta Anıtkab�r 
olmak üzere çeş�tl� Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, alanlarda 

öğrenc�ler�n hazırladığı göster�ler�n serg�lenmes� ve resmî geç�t tören�yle devam etmekted�r. 
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Okulların  hazırladığı 23 N�san  etk�nl�kler�ne Dünya’nın farklı uluslarından katılan çocuklar,
çocuklarımıza m�saf�r olurlar. D�ller, �nançlar, anlayışlar harmanlanır ve barış olur bu bayramlarda.
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23 N�san akşamları büyük şeh�rlerde fener alayı düzenlen�r. Resmî törenlerden sonra bayram yer� 
olarak n�telend�r�len alanlarda eğlencel� göster�ler, farklı oyunlar, koşular ve başka çeş�t yarışmalar 
düzenlen�r. Çeş�tl� s�v�l toplum örgütler� veya kuruluşlar tarafından düzenlenen etk�nl�kler yer alır. 
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Her 23 N�san’da çocukların kalb�nden sonsuza akar Atatürk. O masmav� b�r yol açar geleceğe.
Gelecek O’nun devr�mler�nde düşünceler�nde hep güzel olur.
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Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne düşler�.
Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı, mav� gözlü olurlar heps�.
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Çocuklar şarkı söylerken ç�çek açar, b�r ağaç büyür, dallarında kuşlarla.
Çocuklar şarkı söylerken 23 N�san’larda, İlk Mecl�s�n bahçes�nde gökkuşağı oluşur
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Çocuklarımız şarkı söylerken 23 N�san’larda dünyanın bütün çocuklarıyla
övünçle, gurula, m�nnetle b�r söz söyler
Teşekkürler Atatürk, teşekkürler Atatürk
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Reng�m�z farklı d�ller�m�z ayrı olsa da, dünyamız b�rd�r, ortaktır gökyüzümüz
hep el ele ver�rsek, dünyaya barışı b�rl�kte göster�r�z.
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Ey güzel çocuk, sen Cumhur�yet çocuğusun Atatürk devr�mler�yle yürüyorsun geleceğe
Özgürlüğün, uygarlığın sonsuzluğunda büyüyor.
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Bugün 23 N�san sev�nçl�y�z hep�m�z. Eğlen�r�z, güler�z bayramımızda.
Umutluyuz da�ma, rengarenk  ç�çekler açar alınlarımızda.
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Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan 
ed�len bu özel gün her yıl coşku �le kutlanıyor ve Türk�ye Cumhur�yet� var oldukça 

kutlanmaya devam edecekt�r.




