
İSTİKLAL MARŞIMIZ HAKKINDA BİLGİ 

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî 

marşıdır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de 

Birinci TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.  

İstiklal Marşı, milletimizin varlığını ve bağımsızlığını gösteren en önemli milli 

sembollerinden biridir. Bayrak da böyle bir semboldür. İstiklal marşları, 

sembolü olduğu milletin özelliklerini övücü bir dille anlatan bir söz yapısına ve 

özel bir besteye sahiptirler. Milletlerin milli günlerinde, resmi törenlerde, çeşitli 

milletlerarası karşılaşmalarda çalınıp söylenmektedir. İstiklal marşının çalınıp 

söylendiğini duyan herkesin saygı duruşuna geçmesi mecburidir.  

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli 

marşına verilen isimdir. Marşın sözlerini Mehmet Akif Ersoy yazmış, bestesini 

Zeki Üngör yapmıştır.  

Türk Kurtuluş Savaşı'nın en çetin döneminde, bir milli marşa duyulan 

gereksinmeyi göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, 1921 yılında bunun için bir 

şiir yarışması düzenledi. Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Kazanacak şiire para 

ödülü konduğu için başlangıçta Mehmet Akif katılmak istemedi. Ama milli 

eğitim bakanı Hamdullah Suphi'nin (Tanrıöver) ısrarı üzerine, ödülsüz olmak 

şartıyla o da şiirini gönderdi.  

Yapılan seçim sonunda, Mehmet Akif'in "Kahraman Ordumuza" sungusunu 

taşıyan şiiri TBMM'ce İstiklal Marşı kabul edildi. Aynı yıl bir de beste yarışması 

açıldı, ama kesin bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca 

Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi uygun görülerek okullara duyuruldu. 1930'a kadar 

marş bu beste ile çalındı. O yıl bunun yerini, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi 

Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste aldı. 

 

İSTİKLAL MARŞININ İÇERİK ÖZELLİKLERİ 

Tema (Ana Duygu): Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bağımsızlık tutkusu, Türk 

Milleti’nin ölmeyeceği ve sonsuza kadar yaşayacağı inancı. 

Konu: Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi, Türk ulusunun bağımsızlık uğruna neler 

yapabileceği, bağımsızlığın kazanılmasından duyulan coşku ve heyecan 

Ana Düşünce: Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı sevmeli; bağımsızlık uğruna 

canımızı seve seve feda etmeliyiz. 



Dil ve Şekil bakımından şiire Hakim Olan Düşünce: “Kuvvet, güven duygusu, 

sağlamlık ve sadeliktir. Bunlar Türk halkı ve askerinin özellikleridir.” (Prof. Dr. 

Mehmet KAPLAN) 

Konu Bakımından Şiir Çeşidi: Lirik ve epik şiir. 

Şairi ve Şairin Mesleği: Mehmet Akif ERSOY – Baytar (Veteriner hekim yani 

hayvan doktoru). 

Mehmet Akif’in şiirlerinin Toplandığı Eser: Safahat (Yedi bölümdür). 

Bestecisi: Osman Zeki ÜNGÖR. 

İstiklâl Marşı’nın Milli Marş Olarak Kabul Tarihi: 12 Mart 1921. 

İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Yıllar: İstiklâl Marşı’nın yazıldığı yıllarda, henüz 

İstiklâl Savaşı kazanılmamıştır. Türk ordusu, bu şiir yazıldıktan bir yıl sonra, 16 

Ağustos’ta Büyük Taarruz’a geçer. 

 

BİÇİM ÖZELLİKLERİ: 

Biçim: Manzume 

Tür: Şiir 

Nazım Birimi (Yapı Özelliği): 9 dörtlük, 1 beşlik (Dörder mısralık dokuz birim, 

beş mısralık bir birim) 

Ölçüsü: Aruz ölçüsü 

Fa i la tün // fe i la tün // fe i la tün // fe i lün 

 

İSTİKLAL MARŞININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

1. İstiklal marşı 10 kıta ve 41 beyitten oluşmuştur. 

2. İstiklal Marşı Lirik-hamasi şiirinin en güzel örneklerinden biridir. 

3. İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. 

4. Son kıtası beş mısra olmak üzere dörder mısralık on kıtadan oluşur. Dokuz 

dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu 

görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen 



Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla 

getirmektedir.  

5. Aruzla yazılan şiirin her kıtasının bütün mısraları tam kafiyelidir. 

6. Her kıtada, temayı oluşturan duygu ile uyumlu ton ve vurgulamalar 

yapılmıştır. 

7. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir.  

8. İstiklâl Marşı'nın ölçüsü aruzdur. Aruzun en çok kullanılan (Fâ i lâ tün / fe i lâ 

tün / fe i lâ tün / fe i lün) kalıbıyla yazılmıştır. 

9. İstiklal Marşında söz sanatlarından fazlaca yararlanılmıştır. 

 


