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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.

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

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!

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

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

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

Ruhumun senden, ilâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa 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!

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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GİRİŞ-SUNU: Öğrencilerin konu içerisinde neler öğreneceği, bu konudan önce neler 

öğrendikleri ve işlenilen konudan sonra hangi bilgi ve becerileri kazanmış olmalarının 

beklendiğini bu başlık altında ele alıyoruz. Böylelikle öğrenciye, konuya dair bir ön 

bilgi vererek hazırlanmasını, konu sonu etkinlik ve değerlendirme sorularıyla kendini 

sınayarak kazanımları elde edip edemediğini görmesini istiyoruz.

HATIRLATMA: Bu bölümde öğrencilerin eski öğrenmelerine atıf 
yapıyoruz.  Böylelikle geçmiş bilgileriyle şimdiki bilgileri arasında bir 
bağ kurup eski öğrenmelerini yeni öğrenmelerine transfer etmesini 

istiyoruz.

DİKKAT: Konuya dair fark edilmeyen detayları ve kavram yanılgılarını bu bölümde ele alıyoruz. Böylelikle kavram yanılgılarının yeni öğrenmeleriyle ilişkisini ortadan kaldırmak ve önemli noktaları fark etmesini istiyoruz.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?: İşlenilen konuyla ilgili ilginç ve 
güncel bilgileri bu bölümde ele alıyoruz. Böylelikle öğrenciye entelektüel 

bir derinlik kazandırmak ve öğrencinin öğrenme isteğini arttırmak 
istiyoruz.

BEYİN FIRTINASI: Sınıf ortamında işlenilen konuya dair 

öğrencilerin düşünsel tartışmalar yapılabilmesini bu bölümde sağlamaya 

çalışıyoruz. Böylelikle öğrencilerin herhangi bir konuyu çok yönlü ele 

almasını sağlamak ve farklı düşünceleri irdeleyerek kendi düşüncesini 

sınamasını istiyoruz.
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ARAŞTIRALIM: İşlenilen konunun öğrenciler tarafından daha iyi 

anlaşılabilmesi ve bilimsel becerilerinin artmasını sağlamak için bu başlık altında 

araştırma önerileri veriyoruz. Böylelikle öğrencinin kavram, kişi ve olaylara 

ilişkin öğrenme motivasyonunu arttırmak ve öğrenme yetkinliklerini geliştirmek 

istiyoruz.

YENİ NESİL SORULAR: Öğrencileri üst bilişsel becerilerini kullanmalarını sağlayacak, soyut kavram ve bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebilecekleri soruları bu başlık altında ele aldık. Böylelikle öğrenmelerini kalıcı hale getirmek ve sınav koşullarında karşılaşacakları her türlü soru tipiyle başetme becerilerini arttırmak istiyoruz.

ETKİNLİKLER: Öğrencileri üst bilişsel becerilerini kullanmalarını 
sağlayacak, soyut kavram ve bilgileri günlük yaşamla 

ilişkilendirebilecekleri soruları bu başlık altında ele aldık. Böylelikle 
öğrenmelerini kalıcı hale getirmek ve sınav koşullarında karşılaşacakları 

her türlü soru tipiyle başetme becerilerini arttırmak istiyoruz.

SÖZLÜK: Öğrencilerin konu içerisinde yeni gördükleri ve 
anlayamadıkları sözcüklerin anlamlarını bu başlık altında ele alıyoruz. 

Böylelikle öğrencinin söz varlığını geliştirerek dinleme, okuma, konuşma 
ve yazma becerilerini geliştirmek istiyoruz.

DEĞERLENDİRME TESTLERİ: Her ünite sonunda yer alan kapsamlı 
değerlendirme testleriyle öğrencinin kendini sınamasını ve böylelikle işlenilen 

konuyu tam olarak kavrayıp kavrayamadığını görmesini istiyoruz.
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Sevgili Öğrenciler,
Bu ünitede kelimelerin cümle içerisinde kazandığı farklı 

anlam ilgilerini, bilmediğiniz kelime kelime gruplarının 
anlamlarını tahmin edip kalıplaşmış kelime ve kelime 
gruplarının metne katkısını öğreneceğiz. Bu ünitede 
8. sınıf sınavlarında ortalama 2 soru gelmektedir. 

Başarılar dileriz.
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SÖZCÜKTE ANLAM

Dikkat

Deyim ve 
atasözlerinde 
mecazlı 
söyleşilere çok 
rastlanır.

• Onca çabaya 
rağmen göze 
girememiş.

• Seni beklerken 
ağaç oldum.
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 Senin Notun:

 Etkinlik-1
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 Etkinlik-3

 Etkinlik-2
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 Senin Notun:

Uyarı
Somut anlamlı 

sözcüklerle soyut 
anlamlı sözcükler 

arasında 
doğrudan bir ilişki 

yoktur. Ancak 
aktarmaların 

temeli sayılan 
“somutlaştırma” 
olayında “somut 
- soyut” ilişkisi 

kurulmaktadır.
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 Etkinlik-4

 Etkinlik-5
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Uyarı
• Yakın anlamlı 

kelimeler 
anlamdaş gibi 

göründüğü hâlde 
birbirinin yerini 

tamamen tutmaz, 
aralarında anlam 
ayrıntısı vardır.

• Bir sözcüğün 
eş anlamlısı 

kullanıldığı 
cümleye göre 

değişebilir.

• Zıt anlam 
ile olumsuz 

anlamı birbiri ile 
karıştırmamalıyız.

     Sıra Sizde!

     Sıra Sizde!

 Etkinlik-6
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Uyarı
Dilimizde 
düzeltme 
işareti ( Ʌ ) olan 
sözcüklerde 
okunuşları, 
yazılışları 
ve anlamları 
farklı olduğu 
için sesteşlik 
aranmaz.

Uyarı
Bir sözcüğün 
gerçek anlamıyla 
mecaz anlamı 
arasında 
sesteşlik özelliği 
aranmaz.

 Etkinlik-7

ÖRNEKTİR



10

 - 8. SINIF TÜRKÇE - - 8. SINIF TÜRKÇE -

     Sıra Sizde!

 Etkinlik-8
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