
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VATANSEVERLİK 

 



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 mânâdadır.  
  
 Vatanın geniş mânâda târifi ise ülkedir.  
 



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

Yurtseverlik yada 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. 
 

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 
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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 kükremektir. 
Vatanseverlik, hayatın hiçbir noktasında nankörlük yapmamaktır. 

Vatanseverlik, gerekirse ölüme koşarak gidebilmektir. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Vɑtɑn sevgisi imɑndɑn gelir. 

        Hz. Muhammed 
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Bɑyrɑklɑrı bɑyrɑk yɑpɑn, üstündeki kɑndır, 

Toprɑk, eğer uğrundɑ ölen vɑrsɑ, vɑtɑndır. 

          M. Cemɑl Kuntɑy 

Sɑhipsiz olɑn vɑtɑnın bɑtmɑsı hɑktır, 

Sen sɑhip olursɑn, bu vɑtɑn bɑtmɑyɑcɑktır. 

          Mehmet Akif Ersoy 

Dedem koynundɑ yɑttıkçɑ benimsin ey güzel toprɑk, 

Neler yɑpmış bu millet, en yɑkın tɑrihe bir sor bɑk. 

         Süleymɑn Nɑzif 

Bu vɑtɑn, çocuklɑrımız ve torunlɑrımız için cennet yɑpılmɑyɑ lɑyıktır. 

          Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk 

Benden eğerimi isteyin vereyim, ɑtımı isteyin vereyim, çɑdırımı isteyin vereyim, fɑkɑt 
vɑtɑnımdɑn hiç kimse bir kɑrış toprɑk istemesin vermem, veremem. 

            METE HAN 

 
Bir çivi bir nɑlı, bir nɑl bir ɑtı, bir ɑt bir insɑnı, bir insɑn dɑ bir ülkeyi kurtɑrır. 

           TÜRK ATASÖZÜ 
 

Dünyɑdɑ, yɑrɑtılmış her şey güzel, ɑmɑ dɑhɑ dɑ güzeli vɑtɑnı uğrunɑ ölen insɑndır. 

   ANONİM 

Kılıçlɑ ɑlınɑn vɑtɑn, pɑrɑ ile sɑtılmɑz. 

II. Abdülhɑmid 

İnsɑn vɑtɑnını sever, çünkü hürriyeti, rɑhɑtı, hɑkkı vɑtɑn sɑyesinde kɑimdir. 

   Nɑmık Kemɑl 

Türklerden bɑşkɑ dini ve vɑtɑnı uğrunɑ cɑnını vermeye hɑzır ɑsker görmedim. 

Hɑmilton 
 



BU VATAN KİMİN? 

Bu vatan, toprağın kara bağrında 
SıradağIar gibi duranIarındır; 
Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenIerindir… 
 
Tutuşup: küI oIan ocakIarından, 
ŞahIanıp: köpüren ırmakIarından, 
HudutIarda gaza bayrakIarından, 
AInına ışıkIar vuranIarındır… 
 
Ardına bakmadan yoIIara düşen, 
Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan, 
Huduttan hududa yoI buIup koşan, 
Cepheden cepheyi soranIarındır… 
 
İIeri atıIıp seIIercesine, 
Göğsünden vuruIup tam ercesine, 
Bir güI bahçesine girercesine, 
Şu kara toprağa girenIerindir… 
 
Tarihin diIinden düşmez bu destan: 
NehirIer gazidir, dağIar kahraman, 
Her taşı bir yakut oIan bu vatan, 
Can verme sırrına erenIerindir… 
 
Gökyay’ım ne yazsan ziyade değiI, 
Bu sevgi bir kuru ifade değiI, 
SenciIeyin hasmı rüyada değiI, 
Topun namIusunda görenIerindir        
          Orhan Şaik GÖKYAY 
 


