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İSTİKLÂL MARŞI ile İLGİLİ İNTERNET SİTESİ 

İstiklâl Marşı’nın hangi şartlarda yazıldığı ve Türk için ne kadar önemli olduğu 

herkesçe bilinmektedir. İletişim çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında internetin 

etkisi ortadadır. Hâl böyle iken İstiklâl Marşı ile ilgili bir site henüz yapılmamıştır. Kişilerin 

şahsî gayretleriyle açtıkları internet sitelerini gördükçe İstiklâl Marşı ile ilgili bir sitenin 

yapılmamış olması büyük bit talihsizliktir. İstiklâl Marşı sitesinin açılması eğitimimiz için, 

bağımsızlığımız için çok önemli olduğu kadar anlamlıdır da. Bu hususta çalışmalara 

başlanması hâlinde görülecektir ki çok kısa zamanda hepimizi gururlandıracak bir sitenin 

yapımı gerçekleşecektir.  

Kabul edildiği tarihin her yıl klasik törenlerle kutlandığı İstiklâl Marşı’nın 

önümüzdeki yıllarda bilgisayar ortamında da farklı bir biçimde kutlanması yerinde olacaktır. 

Bu konuda bilgi ve malzeme birikimi yeterince bulunmaktadır.  

İstiklâl Marşı’nın yazılmasında zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 

Tanrıöver’in katkıları ortadadır. 59. Hükûmet’in Millî Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik’in 

bu konuya gereken hassasiyeti göstereceğine ve İstiklâl Marşı’na layık bir sitenin yapımına 

destek vereceğine inanıyoruz. 

 

Site ile ilgili olarak teklif edilen site adları şunlardır: 

www.istiklalmarsi.com 

www.istiklalmarsimiz.com 

www.istiklalmarsi.gen 

www.istiklalmarsimiz.gen 

www.istiklalmarsimiz.net 

www.istiklalmarsi.net 

 

Amaçlar: 

1- İstiklâl Marşı’na layık bir site yapmak, 

2- Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’a duyulan sevgiyi arttırmak, 

3- Özellikle genç nesillerin İstiklâl Marşı’nın yazıldığı şartları hissetmesini sağlamak, 

4- İnternet ortamında geniş kitlelere ulaşmak, 

5- Özellikle Türk dünyasında ortak millî duyguların oluşmasına zemin hazırlamak, 

6- İstiklâl Marşı konusundaki bilgi ve belgelerin bir yerde toplanmasını temin etmek, 

http://www.istiklalmarsimiz.net/
http://www.istiklalmarsi.net/


7- Araştırmacılara bilgi ve belgelere ulaşmada kolaylıklar getirmek, 

8- Dünyada yaşayan bütün Türkler arasında ortak bir duygunun meydana gelmesine 

zemin hazırlamaktır. 

 

Yapılacak sitede yayınlanabilecek bilgiler şunlardır: 

1- İstiklâl Marşı’nın metni (Aruz ölçüsünün göz önünde bulundurularak yazılması ve 

imlâsına bir kurulun karar vermesi, böylece imlâ birliğinin sağlanması faydalı olacaktır), 

2- İstiklâl Marşı ile ilgili kanun ve yönetmelikler, 

3- İstiklâl Marşı’nın söylenmesi gereken yerler ve söylenirken yapılması gereken 

hususlar, 

4- MP3 formatında bir tiyatrocu tarafından seslendirilmesi, 

5- Birkaç yıldır düzenli olarak yapılan “İstiklâl Marşı’nı Ezbere ve Güzel Okuma” 

yarışmasının takvimi, kazananların listesi (İl çapında birinci olanların o yılın şeref listesine 

alınması, Türkiye şampiyonu olanların ayrıca belirtilmesi),  

6- Marşın tarihçesi, 

7- Yarışmaya katılan diğer şiirlerin metinleri, 

8- Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı, edebî kişiliği ve marşı hangi şartlarda yazdığı 

hakkında bilgi, 

9- Marşın yazıldığı yer olan Tâceddin Dergâhı ile ilgili yazılar, bugün ne durumda 

olduğu hakkında bilgi, 

10- Bulunabilirse marşın M. Âkif Ersoy’un el yazısıyla yazılmış orijinal hâli, 

11- Marşın ilk defa yayınlandığı gazetelerin fotoğrafları, 

12- Tâceddin Dergâhı ile ilgili fotoğraflar, 

13- Mehmet Âkif Ersoy’un mezarının fotoğrafı, 

14- Ankara’daki Tâceddin Dergâhı ile Mehmet âkif Ersoy’un İstanbul Edirnekapı 

Şehitliği’ndeki mezar yerinin krokisi, 

15- Hamdullah Suphi Tanrıöver’in marşın yazılmasındaki rolü, 

16- Marşın bestesi, 

17- Marşın Osman Zeki Üngör’ün bestesi dışındaki besteleri (Bu konuda İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bir CD çalışması bulunmaktadır), 

18- Marşın bestesiyle ilgili bilgiler, 

19- Marşın notaları, 

20- Marşın anlam ve önemi ile ilgili yazılan yazılar (başta ansiklopediler, edebiyat 

dergileri), 



21- İstiklâl Marşı’nın ders kitaplarında ele alınmış şekilleri ve soruların cevapları, 

22- Marş hakkında yazılan müstakil kitapların tanıtımı, 

23- Marş hakkında yazılan şiirler, 

24- TRT’deki açılıştan görüntüler, 

25- Özellikle başarılı sporcularımızın marşımızı dinlettikleri anların görüntüleri, 

26- Türkiye’de yaşayan yabancı sporcuların İstiklâl Marşı’nı söylerken çekilmiş 

görüntüleri, 

27- İstiklâl Marşı ile ilgili power point ve flash programlarında hazırlanacak 

sunumlar, 

28- İstiklâl Marşı ile ilgili olarak yazılmış hikâye, anı vb. türde yazılar, 

29- Marşla ilgili her kesimden insanın düşünceleri (Mustafa Kemal Atatürk, 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hamdullah Suphi 

Tanrıöver, Hasan Basri Çantay, edebiyatçılar, bestekârlar, öğretmenler, öğrenciler vs.), 

30- Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın marşla ilgili duygu ve düşünceleri, 

31- Azınlık durumundaki Batı Trakya, Kosova, Irak, Doğu Türkistan gibi yerlerdeki 

Türkler’in duygu ve düşünceleri, 

32- Marşımızla ilgili yabancıların düşünceleri, 

33- İstiklâl Marşı’nın her dörtlüğündeki temaya uygun olarak tablosunun tiyatro 

gösterisi şeklinde sunulmasını sağlayan bir metin, 

34- İstiklâl Marşı’yla ilgili tiyatro metni (Bu konuda Osman Karataş’ın yazmış olduğu 

Mehmet Akif ve Oyun İçinde Oyun adlı bir tiyatro eseri bulunmaktadır), 

35- İstiklâl Marşı’nın başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca, 

Arapça vb. dillere çevrilmiş metinleri, 

36- İstiklâl Marşı’nın Kiril, Arap, Göktürk vb. alfabelerle yazılmış metinleri, 

37- Türk cumhuriyetlerinin millî marşları (Türkiye Türkçesi’ne aktarılmış metinleri), 

38- Başka milletlerin millî marşları ve tercümeleri (Bu sayede Türk insanı kendi 

marşıyla başka milletlerin marşını karşılaştırma imkânı bulabilecektir), 

39- Bilgi yarışması (Sanal ortamda Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı hakkında 

yarışma düzenlenerek insanların daha bilgili hâle gelmesi sağlanacak; kazananlara Safahat ve 

İstiklâl Marşı CD’si hediye edilecek), 

40- İşitme engellilerin marşı işaret diliyle söylediği görüntüler (14 Mayıs 2003,  Kanal 

D). 

 



 
 
 
 
 
 

PROJE AŞAMALARI VE ZAMANLAMA 

Başlıca Aşamalar Ayrıntılı Bilgi Zamanlama 
1- Oluşum Projenin komisyonda görüşülmesi, site adına karar 

verilmesi 
Haziran 2003 

2- Alan adı ve web hosting 
alımı, 
 

Bilgi işlem merkezince ilgili yerlere başvurularak 
sitenin yayımı için alt yapının hazırlanması 
 

Temmuz 2003 

3- Bilgi ve malzemelerin 
toplanması, 

Okullara ve kütüphanelere duyuru yapılarak yeni 
bilgi ve araştırmalara ulaşılması, 
Dışişleri Bakanlığı’na müracaat edilerek başka 
milletlerin millî marşlarıyla ilgili bilgilerin 
istenmesi 

Ağustos 2003 

4- Sitenin yapımı, Bilgi işlem merkezince sitenin yapımı 
gerçekleştirilecek, metinler yazılacak ve fotoğraflar 

Eylül 2003-
Mart2004 

5- Sitenin yayınlanması Sitenin İstiklâl Marşı’nın kabul tarihinde törenle 
açılması 

12 Mart 2004 

 

Not: 1- Yukarıda teklif edilen konuların bazıları ilk planda yapılabilecek olanlardır, 

çalışmalara başlandığında çok zengin bir malzemeyle karşılaşılacağını  şimdiden söylemek 

mümkündür. 

2- Site Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. 
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