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     ﷽ 
 

َها ة َُٓوَجن ُٓ َرب ِك مُْٓ ِمنُْٓ َمْغِفَرة ُٓ ىاِل ُٓ واَساِبق  ُٓ  َعْرض 
 َمن واا ُٓ ينَُِٓلل ذ ُٓ ا ِعد تُْٓ َواْْلَْرِض ُٓ اءُِٓالس َم ُٓ َكعَْرِضُٓ

س ِله  ُٓ ِباّلٰلُِٓ  اء  َُٓيَش ُٓ َمنُْٓ يهُِٓي ْؤت ُٓ ّللٰآُِ فَْضل ُٓ ِلكَُٓذ ُٓ َور 
يمُِٓاْلعَظ ُٓ ذ واْلفَْضلُِٓ َوّللٰا ُٓ  

 
ُِٓ َرس ول ُٓ قَالَُٓ َوَسل مَُٓ َعلَْيهُِٓ ّللا  ُٓ َصل ى ّللا   
ُِٓ ُِٓ أَْرِضُٓ َوأََحب ُٓ ّللا ُِٓ أَْرِضُٓ لََخْير ُٓ إِن كُِٓ َوّللا   ّللا 
ُِٓ إِلَى َخَرْجت ُٓ َما ِمْنكُِٓ أ ْخِرْجت ُٓ أَن ِي َولَْوْلَُٓ ّللا  .  

 
VATAN SEVGİSİ 
Muhterem Kardeşlerim! 

Milletleri ayakta tutan ve toplumun birlik ve 

beraberliğini sağlayan ahlâkî değerlerden biri de 

hiç şüphesiz vatan sevgisidir. İnsanın başta 

hürriyet olmak üzere sahip olduğu hak ve 

sorumlulukları yerine getirerek insanca 

yaşayabilmesi ancak bağımsız bir yurt ve vatan 

ile mümkündür. Allah’ın istediği kulluk hayatını 

gerçekleştirebilmek için de vatan toprağına sahip 

olmak en büyük nimetlerden biridir. İşte vatanın 

bu öneminden dolayı Sevgili Peygamberimiz 

Vatan sevgisi imandandır buyurmuştur. 1   Bu 

sebeple din, vatan ve millet sevgisi, birbirinden 

ayrılmaz bir bütündür. 

 

Kıymetli Müminler! 

Vatan topraklarını bizler için değerli kılan en 

önemli husus üzerinde varlığımızı devam 

ettirmemiz, din ve fikir hürriyetini en güzel 

şekilde yaşayabilmemizdir. Peygamber 

Efendimiz doğduğu şehir Mekke’de din ve 

vicdan hürriyetini yaşayamaz duruma gelmiş, 

baskı ve zulme uğramış hicret etmek durumunda 

kalmıştır. Onun hicreti sıradan bir olay değil 

hürriyet ve özgürlük arayışı, insanca yaşayacağı 

bir vatan bulma sevdasıdır. Nitekim Mekke’den 

ayrılırken duygularını şöyle dile getirmiştir: 

 “(Ey Mekke!) Vallahi sen Allah’a en hayırlı 

ve en sevimli olan beldesin. Senden (zorla) 

 
1 Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1/345, no: 1102. 

çıkarılmış olmasaydım seni asla terk 

etmezdim.”2  

 

Muhterem Müslümanlar! 

Herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde 

yaşadığı vatan topraklarına karşı görev ve 

sorumlulukları vardır. Nasıl ki Peygamber 

Efendimiz asıl yurdu ve vatanı olan Mekke’ye 

karşı sevgi ve muhabbetinden hiç birşey 

kaybetmemiştir. İnsan onur ve haysiyetine uygun 

bir şekilde özgürce yaşadığı Medine’yi kendine 

yurt ve vatan kılmıştır. Medine’nin maddi ve 

manevi olarak imarına en büyük katkıyı 

sağlamış, Yesrib’den aydınlanmış bir şehre; 

Medine’ye dönüşmesi için her türlü gayret ve 

çabayı göstermiştir. Orada huzur ve barışın 

sağlanması için her türlü emeği harcamıştır. 

Bizlerde hem vatanımız hem de yaşadığımız bu 

topraklara karşı bu duygu ve düşünce içinde 

olmalıyız. 

 

Değerli Müminler! 

Hürriyet ve özgürlük kaybetmeden önce kıymeti 

bilinmesi gereken en büyük değerdir. Bu 

değerleri yaşamak ve yaşatmak için ihtiyaç 

duyduğumuz her şey değerli ve kıymetlidir. 

Vatan ve millet bizlere bunu sunan en kıymetli 

iki varlığımızdır. Geliniz vatan ve milletimize 

karşı sevgi ve bağlılığımızı diri tutalım. 

Yaşadığımız bu toprakların da bizim için bir 

vatan olduğunu unutmayalım. Gerek ülkemiz 

gerekse yaşadığımız bu topraklarda huzur ve 

barışın hakim olması, insanların özgürce 

yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı 

gösterelim. Hutbemi başta okuduğum ayeti 

kerimenin mealiyle bitiriyorum: “ Rabbinizden 

bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği 

kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar 

için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. 

İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine 

verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. ”3 

 

Hollanda Diyanet Vakfı  

 
2 İbni Mace, Menasik, 103. 
3 Hadid, 57/21. 


