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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh–ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Meh met Âkif ER SOY

İSTİKLÂL MARŞI

III



Ey Türk genç li ği! Bi rin ci va zi fen, Türk is tik lâ li ni, Türk cum hu ri ye ti ni, 
ile le bet, mu ha fa za ve mü da faa et mek tir.

Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li nin ye gâ ne te me li bu dur. Bu te mel, 
se nin, en kıy met li ha zi nen dir. İs tik bal de da hi, se ni, bu ha zi ne den, mah
rum et mek is te ye cek, da hi lî ve ha ri cî, bed hah la rın ola cak tır. Bir gün, 
is tik lâl ve cum hu ri ye ti mü da faa mec bu ri ye ti ne dü şer sen, va zi fe ye atıl
mak için, için de bu lu na ca ğın va zi ye tin im kân ve şe ra iti ni dü şün me ye
cek sin! Bu im kân ve şe ra it, çok nâ mü sa it bir ma hi yet te te za hür ede bi lir. 
İs tik lâl ve cum hu ri ye ti ne kas te de cek düş man lar, bü tün dün ya da em sa li 
gö rül me miş bir ga li bi ye tin mü mes si li ola bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz 
va ta nın, bü tün ka le le ri zapt edil miş, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril miş, bü tün 
or du la rı da ğı tıl mış ve mem le ke tin her kö şe si bil fi il iş gal edil miş ola bi lir. 
Bü tün bu şe ra it ten da ha elîm ve da ha va him ol mak üze re, mem le ke tin 
da hi lin de, ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve da lâ let ve hat tâ hı ya net için de 
bu lu na bi lir ler. Hat tâ bu ik ti dar sa hip le ri şah sî men fa at le ri ni, müs tev li le rin 
si ya si emel le riy le tev hit ede bi lir ler. Mil let, fakr u za ru ret için de ha rap ve 
bî tap düş müş ola bi lir.

Ey Türk is tik ba li nin ev lâ dı! İş te, bu ah val ve şe ra it için de da hi, va zi
fen; Türk is tik lâl ve cum hu ri ye ti ni kur tar mak tır! Muh taç ol du ğun kud ret, 
da mar la rın da ki asîl kan da, mev cut tur!

Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881  1938)
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MY CLOTHES

UNIT 
8

66 My Clothes



2. You are Matt. Describe yourself.

1. Look at the picture. Listen and find Matt.

I’m Matt. 

I have …..
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3. Listen and label. 
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4. Listen and follow. Then, do the same.

START

A B C D
WB 1, 2
pg 42
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5. Listen , point to the pictures and repeat.

Spring

Fall (Autumn)

Summer

Winter
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6. Match the pictures and the thermometers with the seasons.

35°C

15°C 5°C

Hot

Cool Cold

25°C

Warm

35°C

15°C 5°C

Hot

Cool Cold

25°C

Warm

35°C

15°C 5°C

Hot

Cool Cold

25°C

Warm

35°C

15°C 5°C

Hot

Cool Cold

25°C

Warm

Winter

Fall

Summer

Spring
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7. Listen and circle the weather conditions you hear. Then, answer: Which 
season is it?

8. Listen to the song and write. Find the extra one. 

sun

e.g.

sunny cloud

fogsnow

wind

rain

................
..

................
..

................
..

................
..

................
..

WB 3, 4
pg 43
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9. Work in pairs. Look at the map. Read the text aloud. 

10. Ask and answer about the weather. Tell your partner what to do.

Where are
 

you now
?

Which 

season i
s 

it?
What do 

you need
?

What’s the 

weather li
ke 

in….? Put on/W
ear/

Take…

Hola, I’m Maria. I’m in . It’s 
 . 

What’s the weather like in  today? Look at the  
 .  

It’s cool and  . Hmm I need my  and   then.

WB 5
pg 44
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14. Make similar dialogues using the table above.

13. Listen and tick          what Joe needs in the table above. 

12. Say: What do you need in Spring / Summer / Fall / Winter?

Can / May I 

borrow ….? Sure / Of course. 
Here you are.

No, I’m sorry, it’s 
broken / lost / dirty.

Spring Summer Fall Winter

11. Project: Prepare a seasonal weather table. Classify the clothes.

umbrella sunglasses sweatshirt gloves

4

WB 6
pg 45
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