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TANIMLAR – AÇIKLAMALAR 

VATAN  

Vatan Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, memleket. 

Osmanlılar ’da “vatan” kelimesi, en eski anlamıyla, insanın doğduğu yeri ifade ediyordu.  

Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile 

karasularına vatan denir. 

 

Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda 

canını vereceği toprak.  

Bir kimsenin yerleştiği yere de vatan denir. Vatan ile yurt aynı manadadır.  

Vatanın geniş manada tarifi ise ülkedir.  

 

VATANSEVER 

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, 

vatanperver. 

Yurtseverlik ya da vatanseverlik bir bireyin ülkesine duyduğu sevgi ve bağlılıktır. 

Bir kişinin doğduğu topraklara, çocukluğunun anıları ve umutlarının, hayallerinin ve özlemlerinin bir 

arada toplandığı yere duyduğu sevgidir 

Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, vatanını sevme ve vatanı için her türlü özveride bulunma 

duygusudur 

Vatanseverlik, sadece milletini, milliyetini sevmek değil, ülkesinin bütün insanlarını, dağını, taşını, 

toprağını, ağacını, akarsuyunu, kaynak suyunu, köyünü, yolunu, atalarını, yerin altında yatan şehidini, 

büyük bir kıskançlıkla sevmek ve korumaktır. Vatanseverlik Türk milletinin birliğine, vatanın bölünmez 

bütünlüğüne şuurlu bir şekilde inanmaktır. Vatansever, mensubu bulunduğu Türk Milleti’ni bütün 

hususiyetleri ile tanıyan, onun tarihini, edebiyatını, sanat ve kültürünü, dünya görüşünü, düşünce 

sistemini, kıymet hükümlerini, ahlak, gelenek ve töresini iyi tespit edip, bilerek ve seven kişidir. 

Vatanseverliğin bugün daha ziyade ifade ettiği anlam, toprağa, anavatana bağlılıktır.  

Vatanseverliğin bir başka görüntüsü de; bir ülkenin kazandığı savaşların ve askeri kahramanlıkların 

övülmesi ve diğer ülkelere göre sahip olduğu tarihsel-kültürel misyonun yüceltilmesidir. 
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VATANSEVERLİK ÜZERİNE 

Atatürk, vatan ve millet sevgisinin üstünlüğü ile tanınan, bu sevgisi sayesinde tarihi başarılara imza 

atmış bir lider, büyük bir devlet adamı idi. Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan büyük zaferlerin, 

gerekse bağımsızlığın kazanılmasının ardından ekonomide ve sosyal hayatta kat edilen ilerlemelerin 

temel kaynağı Atamızın vatanına duyduğu derin sevgi ve milletine karşı hissettiği güçlü bağlılıktı. 

Koşullar ne kadar zor, durum ne kadar umutsuz gibi gözükse de, vatanı ve milleti için her zaman 

yapacak bir şeyi olduğuna inanan büyük bir insandı. Atatürk’ün hayatı incelendiğinde, tüm yaşamı 

boyunca en büyük amacının Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak olduğu ve bu yolda 

yapılan büyük mücadelenin de derin bir vatan ve millet sevgisinden ilham aldığı açıkça görülmektedir. 

Gerçek sevgi ve bağlılık olmadan, böylesine büyük başarılar elde edilemeyeceği açıktır. Bir insan 

vatanını korumak ve kurtarmak için verdiği mücadelede hiçbir zorluktan yılmıyor, en içinden çıkılmaz 

gibi görünen durumlar karşısında dahi akılcı ve etkili çözümler üretebiliyor, zafere olan inancını ve 

azmini asla kaybetmiyor ise, bu, uğrunda mücadele verdiği değerlere sarsılmaz bir bağlılık duyduğunun 

en önemli göstergesidir.  

Atatürk: “Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir 

duvar gibi yükselecektir” sözleri ile vatanseverliğin önemine dikkat çekmiştir. 

 

Türk milleti olarak, kültürel değerlerimizin çok yüksek olduğu, tarihi, edebiyatı, sanatı, kültürü, dünya 

görüşü, düşünce sistemi, ahlak yapısı, kendine özgü gelenekleri ve törelerine sahip olduğu vurgulanır.  

Türk Milletinin, aynı toprak üzerinde yaşayan din, dil, duygu, gelenek ve görenek birliği olan bir toplum 

olduğu belirtilir. 

 Türk toplumunun bu kadar geniş bir kültüre sahip olmasının ana sebeplerinden biri milletinin vatanına 

olan sevgisi ve bağlılığıdır. 

 Bizim toplumumuzu asil kılan diğer toplumlardan öne çıkaran sebep budur.  Türklerin, diğer tüm 

milletlere örnek olması gereken vatan ve millet sevgisi, bize şanlı tarihimizin en önemli miraslarından 

birisidir. 

 Vatan ve millet sevgisi, çok asil sevgilerdir ve Türk Milleti için kutsal değerlerdir. 

 Türk milletinin vatanseverliği, diğer milletler tarafından Çanakkale savaşları ile daha iyi görülmüştür. 
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Vatanseverlik işini iyi yapmaktır. 

İnsanlığa katkı sunmaktır. 

Masa başında vatan, millet lafını ağzından düşürmemek değildir. 

Vatansever üretir, 

Asalak yaşamaz, laf değil icraat yapar. 

Vatan bu milletin şerefli ocağıdır. 

En sıcak yuva vatandır. 

Vatan masa başında, kahvehane köşelerinde sevilmez. 

Vatanı seven en iyi olur. 

Öğretmense en iyi öğretmen, 

İşçi ise en iyi işçi, 

Esnaf ise en iyi esnaf, 

Ne ise en iyi olmalı… 

Yaptığı işiyle örnek olmalı… 

Güçlü ol ki, düşmanların nefesi kesilsin. 

Vatanseverlik, her günü aynı olmamaktır. 

Vatanseverlik, her milletin olmazsa olmazı olmalı… 

Biz, vatana katkı sağlamalıyız. 

Vatan bizim namusumuzdur. 

Vatansız bir mümin kanadı kırık kuş gibidir. 

Vatanseverlik, icraatla gösterilir. 

Sokaklarda gürültü kirliliği yaparak vatanseverlik yapılamaz. 

Vatanseverlik, zamanı iyi kullanmaktır. 

Vatanseverlik, sorunları iyi anlamaktır, çözüm üretmektir. 

İşin ehlileriyle istişare yapabilmektir. 

Vatanseverlik, paylaşabilmektir. 

Vatanseverlik, vatan yolunda feda olabilmektir. 

Vatanseverlik, emaneti muhafaza etmektir. 

Vatanseverlik; insanlara, insan yapan şartları sunabilmektir. 

Vatanseverlik, zorluğa talip olmaktır. 

Vatanseverlik, akrebin kıskacında dahi dik durabilmektir. 

Vatanseverlik, namussuzların karşısında aslan gibi kükremelidir. 

Vatanseverlik, hayatın hiçbir noktasında nankörlük yapmamaktır. 

Vatanseverlik, gerekirse ölüme koşarak gidebilmektir. 
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HİKÂYE ÖRNEKLERİ 

VATAN SAĞ OLSUN 

Mehmet`im henüz 17 yaşındayken asker olmak istiyordu ama buna bir engel vardı; bu engel 

yasiydi. Ahmet askere gitmeyi çok istediği için yasını büyütmeye karar verdi bu kararı bize açtığında çok 

karsı çıktık ama o kadar istekliydi ki biz bile engel olamadık. Mehmet mahkemeye giderek yasını 2 yıl 

büyüttü ve bir yıl sonra askerlik celbi geldi evet Mehmet’im Şırnak’a gidiyordu. 

Bizler çok tereddütleyken o kadar mutluydu ki anlatamam hani sanki insan imkânsız bir şeyi ister 

de imkânsız olduğunu bildiği halde ister ya sonra o isteği gerçekleşir ya iste öyle bir sevinçti onunki. 

Mehmet bizim tek çocuğuydu ona askere gitmeden bir gün önce asker kınası yaptık onu davullarla 

zurnalarla askere gönderdik.  

Mehmet askere gittikten bir ay sonra dağıtıma geldi ona usta birliğini nerede yapacağını sorduk 

oda kendi isteğiyle yine Şırnak’ta kalmak istediğini komutanına söylediğini ve komutanının bunu üst 

yerlere bildirdikten sonra Mehmet’e isteğinin kabul edildiğini söylemiş yani netice itibariyle oğlumuz yine 

Şırnak’a gidiyordu  

Mehmet usta birliğine gittikten sonra bizi her hafta pazar günü arardı yine bir pazar günü aradı ve 

o gece namaz dağına göreve çıkacaklarını söyledi ve televizyondan Şırnak’taki namaz dağında üç günlük 

süren operasyon sonunda 2 şehit haberi duyduk elimiz yüreğimizde haberi seyrederken maalesef iki 

şehitten biri bizim oğlumuzdu ben olayı metanetle karşılarken annesi saçlarını yolarak memedim diye 

ağıt yakıyordu ertesi sabah kapımız çalındı ve bir komutan ve iki asker gelmişti komutan bize zarftan 

çıkardığı oğlumuzun künyesini verdi ve de oğlumuzun ne kadar kahraman birisi olduğunu kanının son 

damlasına kadar çatıştığını hep önde olduğunu hep ilk kurşunları attığını anlattı. 

O günü oğlumun al bayrağa sarılı tabutunu omzumda taşıdım ve oğlumuzu toprağa verdik. 

KAHRAMAN TÜRK KADINI 

17 Mart 1923 Tarsus: 

Mustafa Kemal istasyondan şehre doğru, bir süre yaya olarak yürüdü. O nu görmek için sabahtan 

itibaren yolları dolduran Tarsusluların arasından neşe ile selamlar vererek, ilerledi. O sırada ansızın bir 

olayla karşılaştı. Milli Mücadele deki çete giysili bir kadın, Atatürk’ün yolunu keserek ayağına kapandı. 

Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu: 

-“Bastığın toprağa kurban olayım Paşam!”  

Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş Savaşında 

cephelerde çarpışmış olan (Adile Çavuş) olduğunu fısıldadılar. Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa 

Kemal, bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle seslendi: 

- “Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. 
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VATANSEVERLİK İLE İLGİLİ ŞİİRLER ÖRNEKLERİ 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi… 
Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

-Mehmet Akif ERSOY 
 

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. 

-M. Cemal Kuntay 
 

Sahipsiz olan vatanın batması haktır, 
Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. 

-Mehmet Akif Ersoy 
 

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, 
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. 

-Süleyman Nazif 
 
 

Bu Vatan Kimin? 
 

Bu vatan, toprağın kara bağrında 
SıradağIar gibi duranlarındır; 

Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir… 

Tutuşup: kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından, 
Hudutlarda gaza bayraklarından, 

AInına ışıklar vuranlarındır… 
Ardına bakmadan yoIIara düşen, 
Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır… 

İleri atılıp seIIercesine, 
Göğsünden vuruIup tam ercesine, 

Bir güI bahçesine girercesine, 
Şu kara toprağa girenlerindir… 

Tarihin dilinden düşmez bu destan: 
NehirIer gazidir, dağIar kahraman, 
Her taşı bir yakut oIan bu vatan, 
Can verme sırrına erenlerindir… 

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil, 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 

Sencileyin hasmı rüyada değil, 
Topun namlusunda görenlerindir… 

-Orhan Şaik Gökyay 
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VATANSEVERLİK İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER – ATASÖZLERİ 

Vatan sevgisi imandan gelir. (Hz. Muhammed) 

Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp 

çalışmayı görev edinmelidir. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. (Tevfik FİKRET) 

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. (Montesquieu) 

Vatan bir milletin evidir. (Ahmet MİTHAT) 

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla. (İsmail GASPIRALI) 

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. (Mustafa Kemal Atatürk)  

 Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç 

kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem. (METE HAN) 

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır. (TÜRK ATASÖZÜ) 

 

Dünyada, yaratılmış her şey güzel, ama daha da güzeli vatanı uğruna ölen insandır. (ANONİM)  

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. (II. Abdülhamid) 

 

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. (Namık Kemal)  

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. (Hamilton) 

 

OKUL BAZINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER 

Pano Hazırlanması 

Seminerler 

Münazara, Panel düzenlenmesi 

Çeşitli yarışmalar ( Resim, Şiir, Kompozisyon vb.) 

Okul Gazetesi, Dergi, Broşür Hazırlamak 

Konu ile ilgili kısa filmler seyrettirmek 

Ailelerin içine katıldığı etkinliklerin düzenlenmesi vb. 

Vatanseverlik ile ilgili öğrenci, sınıf ve okul bazında ilkelerin belirlenmesi 
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SINIF İÇİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ 
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VELİ MEKTUP ÖRNEĞİ 

 


