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يَا اَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َواُْنٰثى َوَجعَْلنَاكُْم 

ِ اَتْٰقیكُْم ِانَّ  شُعُوبًا َوقََبائَِل ِلتََعاَرفُوا ِانَّ اَْكَرَمكُْم ِعْنَد ّٰللاه

َ َعٖلیٌم َخٖبیرٌ   ّٰللاه

 

ُ َعلَْیِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّي ّٰللاَّ   قَاَل َرسُوُل ّٰللاَّ

  ُحبُّ  اْلَوَطنِ  ِمنَ  اِال َمانِ 
MİLLET OLMA BİLİNCİ VE İSTİKAL MARŞI 

Muhterem Müslümanlar! 

Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey insanlar, biz sîzleri 

bir erkek ile kadından yarattık ve birbiriniz ile 

tanışasınız diye sizi şubelere, (ırklara, kavimlere) 

kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki Allah yanında en 

şerefliniz, takvada en ileri olanınızdır.” (Hucûrat, 

13) 

 

Muhterem Müslümanlar! 

Millî bilinç; milleti millet yapan değerleri bilmek, 

anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Millî ve manevî 

değerleri koruyup gözetmek, istiklalin ve hürriyetin 

kıymetini idrak etmektir. Milletin benliğini, özünü 

koruyup yeni nesillere aktarmaktır. Eğitim, sanat ve 

kültür faaliyetleri başta olmak üzere hayatın her 

alanında millî varlığı gözetmektir.  Bu yönüyle yüce 

Milletimiz, tarih boyunca millî olma özelliğini 

muhafaza etmiş, millî ve manevî değerlere sadakati 

neticesinde özgün bir millet olma başarısını 

sürdürebilmiştir.  

 

Değerli Müminler! 

Her milletin kendine özgü değerleri vardır. Bu 

değerlerin başında şüphesiz milletlerin inançları gelir. 

Daha sonra bunu dil, tarih, coğrafya, soy, kültür, örf, 

adet, töre, gelenek vb. unsurlar takip eder. Milletler, 

özünü teşkil eden bu hususlara sarıldıkça ayakta kalır, 

ayrıldıkça ayağa düşer. Bir millet varlığını devam 

ettirebilmesi için bu millî ve manevî değerlerine sahip 

çıkmalıdır. Nitekim bu değerlerin zaafa düştüğü ya da 

düşürüldüğü dönemlerde milletlerin varlıklarının da 

tehlikeye düşeceği aşikardır.  

 

Muhterem Müslümanlar! 

Aziz milletimizin en  temel değerlerinden birisi milli 

şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından bizlere 

armağan edilen ve millet olma bilincimizin ayrılmaz 

bir unsuru olan İstiklal Marşımızdır.  Türk Milleti’nin 

bağımsızlık aşkının en kuvvetli ve en mükemmel 

sembollerinden birisi olan İstiklal Marşı tarihten 

silinmek istenen bir milletin Kurtuluş Savaşı’nı nasıl 

kazandığının belgesidir. İstiklal Marşımız sadece işgal 

altındaki milletimizin değil, tüm mazlum milletlerin 

bağımsızlık ve hürriyet özlemini yansıtmaktadır. 

İstiklal Marşı, toplumsal birlikteliğimizden, düşmana 

esir olmamayı şeref saymaktan, bu vatan uğruna can 

vermekten, cennet vatanı kimselere bırakmamayı 

ahdetmekten ‘ Vatan sevgisi imandandır’ (Acluni, 

Keşfu’l-Hafa, 1/345, no: 1102) buyuran Sevgili 

Peygamberimizin hadisini düstur edinmesinden ortaya 

çıkmıştır. Her bir kıtası ayrı bir heyecanın ifadesi olan 

İstiklal Marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından 

kaleme alınsa da aslında her birimizin yüreğindeki 

sevdanın dışa yansımasıdır. Akif, tarih boyunca hür 

yaşamış milletimizin bu hasletini heyecanla terennüm 

etmiş, ecdadımızın manevî heyecanına, millî hislerine 

tercüman olmuştur. Varlık mücadelesi verdiğimiz 

Kurtuluş Savaşı sonrasında milletin istiklal sevdasının 

destansı bir ifadesi olan İstiklal Marşımız bütün millî 

ve manevi değerler gibi saygıyı hak eden bir 

değerimizdir. Dolayısıyla İstiklal marşına saygı 

duymak millî duyguların, vatan sevgisinin yani millî 

kimlik ve bilincin bir göstergesidir. 

 

Değerli Müminler! 

Milli varlığımızı korumak için her sahada mücadele 

verdiğimiz bugünlerde bizlere düşen görev özellikle 

millî ve manevî değerlerimize sahip çıkarak, millet 

olma bilincimizi diri tutmaktır. Tefrikaya düşmeksizin 

ayrılıklarımızı kendi içimizde kavgasız halletmek ve 

ortak zeminleri arayıp orada buluşmaktır. 

Birbirimizden uzaklaşmak değil, birbirimize 

yaklaşmaktır. Özümüze dönerek millet olma 

özelliğimizi sağlayan unsurlara sımsıkı sarılmaktır. 

İleri medeniyetler seviyesine değil daha üstüne 

çıkmak için çalışmaktır.  

 

Değerli Kardeşlerim! 

Geliniz şu icabet saatinde bizler de Mehmet Akif 

Ersoy’un dile getirdiği gibi Rabbimize şöyle niyazda 

bulunalım: Ya Rabbi! “Cennet vatanımızın şerefli 

evlatlarına bir daha İstiklal Marşı yazdıracak zorluklar 

yaşatma.”  
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