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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan bir sevinç bir mutluluk 
günüdür. Bu mutlu günü Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 
eborçluyuz. Bu dünyada bu 

ülkede çocuk olarak yaşarken pozitif 
bir enerji ile insanın dolu dolu olduğu 
bu gün belki de en güzel gündür.
Baharın gelişinin çiçeklerin yavaş 
yavaş canlanmasının ve cıvıl cıvıl 
kuş seslerinin göstergesi olan Nisan 
ayı bütün bu güzellikleri yanında 
ülkemiz açısından da önemli ve 
anlamlı gelişmelerin olduğu aydır 
aynı zamanda.
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmıştır ancak 
bu günün asıl önemi, Türk’ün, 
kendine güven duygusuna yeniden 
kavuşmasıdır. Özünde yiğitliğin, 
fedakarlığın, sabrın ve cesaretin 
mayası gizli olan milletimiz, bu 
ölümsüz değerlerine alın terini de 
katarak Milli Kurtuluş Mücadelesi’ni 
zaferle sonuçlandırmıştır.
23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik 
bayramı olarak kutlanılması ulusal 
bağımsızlığımızı ve özgür ruhumuzu 
tüm dünya ile paylaşmamızı ve Türk 
misafirperverliğini tüm dünyaya 
tanıtması açısından önemli bir 
gündür. Çünkü bu bayram tüm 
dünya çocuklarına din, dil, ırk 
ayrımı gözetmeksizin kucak açan bir 
bayramdır.
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dünyada ilk kutlanan 
çocuk bayramıdır. Bu da Atatürk’ün 
çocuklara ne kadar önem verdiğini 
açık bir şekilde anlatmaktadır. Bu 

yüzden Türk çocukları çok şanslıdır. 
Birçok savaş sonucu elde ettiği bu 
bayramı övünçle, gururla onlara 
anlatır.
23 Nisan 1920 gününün, Türk 
çocuklarına bayram olarak armağan 
edilmesi, Türkiye’nin geleceğine en 
aydınlık yoldan yürümenin köklü 
işareti olmuştur. Çocuklarımızın 
değerini bilmek onlara gereken önemi 
vermek ile olur. Bu değeri veren 
önderimiz Atatürk, çocuklarımıza 
23 Nisanı hediye etmiş ve bu günü 
çocuk bayramı olarak tüm dünya 
çocuklarına sunmuştur. Bugünün 
çocukları olanların yarın büyüyerek 
ülkeye faydalı bireyler olması, devlet 
ve millet idaresinde görev alacak 
olmaları aslında onların hassasiyetle 
yetiştirilmelerini gerektirmektedir. 
Çünkü çocuklar yeryüzündeki en 
değerli varlıklardır. Toplumların 
gelecekleridir.
Sevgili Atatürk, bize armağan ettiğin 
bu bayram bizim özgürlüğümüzdür. 
Biz gelecek nesiller olarak bu 
bayramın, özgürlüğün ve egemenliğin 
değerini sonuna kadar bileceğiz. 
Bu bayramın tüm dünya çocuklarını 
mutlu etmesi ve hepsinin yüzünde 
insanın içini ısıtacak gülümsemeyi 
görmek temennisi içerisindeyiz. Kutlu 
olsun egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olması, kutlu olsun Ulusal 
egemenliğimiz, kutlu olsun çocuk 
bayramımız.
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