
   

         BAĞIMSIZLIĞIN İFADESİ 23 NİSAN 

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı  

ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.  

23 Nisan 1920’ye dek gerçekleşen vakalara kısaca değinirsek;  

Meclisi Mebusan üyelerini belirlemek için Ali Rıza Paşa hükûmeti döneminde seçimler 

yapıldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri seçimlerde başarılı oldu ve 

Heyet-i Temsiliye, seçilen milletvekillerinin Meclis-i Mebusan’da “Müdafaa-i Hukuk” 

adında bir grup oluşturmasını istemekteydi. Buna karşın Meclis-i Mebusan’da böyle bir grup 

kurulamadı.  

Mustafa Kemal, kendisinin Meclis-i Mebusan’ın başkanı seçilmesini ve Anadolu’da süren 

hareketin yasal olarak tanınmasını istiyordu; ancak 18 Mart 1920’de İngiliz işgal kuvvetleri 

Meclis-i Mebusan’daki Heyet-i Temsiliye milletvekillerini tutukladı ve sürgüne gönderdi. 

Bu tutuklamalardan sonra 18 Mart 1920’de Meclis-i Mebusan kapandı. Mustafa Kemal, 

Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasıyla birlikte Heyet-i Temsiliye’yi temsilen meclisi Ankara’da 

toplanmaya çağırarak 21 Nisan 1920’de bir bildiri yayınladı. Bildiride meclisin 23 Nisan 

1920’de Ankara’da toplanacağını duyurdu.  

Tarihler 23 Nisan 1920’i gösterdiğinde Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazından 

sonra topluca Meclis binasına gelindi. Dualarla kurbanlar kesildikten sonra Meclis, saat 

14.45’de en yaşlı olan Milletvekili olan Sinop Milletvekili Şerif Bey‘in bir söylevi ile açıldı. 

Şerif Bey, İstanbul’un geçici olarak yabancılar tarafından işgal edildiğini ve bu suretle 

“Hilafet Makamı’nın ve Hükümet Merkezi’nin” istiklalini kaybettiğini, bu hâle boyun 

eğmenin ise “ecnebi esaretini kabul” etmek olduğunu söyledi. Hâlbuki öteden beri özgür 

olarak yaşamış olan Türk Milleti’nin yine de aynı suretle yaşamak istediğini, esir olmayı 

şiddetle reddettiğini ve bundan dolayı bu meclisin toplandığını söyledi. Sonra, “Milletimizin 

dâhili ve harici istiklal-i tam dâhilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye 

başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi’ni açıyorum” dedi. 

Ertesi gün Mustafa Kemal Atatürk, Meclis huzurunda bir konuşma yaptı. Atatürk, 

konuşmasında Mondros Ateşkesi’nden 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen zaman içindeki 

olayları özetledi, aynı gün yapılan seçimle ve 110 oy ve oybirliğiyle Meclis Başkanlığı’na 

seçildi.  



Daha sonraki süreçte, Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak 

kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı 

çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan, ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da 

kutlanmaya başlanmıştır.  

1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî 

bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının 

misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye 

eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.  

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl 

eden 23 Nisan, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan, milli iradenin dışında ve üstünde 

hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda 

ilerleyişimizin ilanıdır.  

Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu 

sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları 

çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve 

Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle 

yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.  

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, 

minnetle yâd ediyoruz.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü, milletimizin ve bütün 

çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.  

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, 

hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam 

vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”  

                                                                                                         Mustafa Kemal ATATÜRK 
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