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OKU, OKUMA, OKUMAK

İnsanlar neden okuma ihtiyacı duyar? Düşününüz. 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

“Oku” demiş Rabbimiz bize ilk emir olarak
Okuma bir erdemdir bu emri duyarak
Okumak en güzel şeydir dünyada yaşarken
Bir ömür geçirmek oku emriyle, okumalar yaparak, okumak

Dünyayı oku, kendini oku, kainatı oku, evreni oku
Fakat nefsini okuma, kötülüğü okuma, günahı okuma,
Okumak hakikati bulmaktır, okumak anlamlı yaşamaktır
Bir ömür geçse de okuyarak, yine de azdır okumak

Denizler yedi kat fazla mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa
Denizler biter, ağaçlar biter, Rabbimizin sözleri bitmez 
O’nun sözleri okumakla da bitmez, okutmakla da bitmez
Oku emri sonsuza dek uzanır, okumayla bitmez

Okumak O’nun için okumak, okumak O’na doğru okumak
Okuma olmazsa anlamlı değildir dünyada yaşamak
“Oku, Yaratan Rabbinin adıyla oku ki o insanı ‘alak’dan, kan 

pıhtısından, asılıp tutunan zigottan,  bir aşılanmış yumurtadan 
yarattı

Oku! Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bil-
diren Rabbin sonsuz kerem sahibidir, cömerttir” (Alak, 96/1-5).

       Said BAL



3

1. ÜNİTETürkçe 4

https://dersdunyasi.net/

1. ETKİNLİK: Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu 
sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. 

erdem: ............................................................................................................................

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

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

kainat: ............................................................................................................................

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

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

mürekkep: .......................................................................................................................

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

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

1. Rabbimizin ilk emri nedir?

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

2. Neyi okumak, neyi okumamak gerekir?

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

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

3. Şiire göre denizler yedi kat fazla mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa neyi yaz-
makla bitiremezler?

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

4. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insanlara bilmediğini öğreten kimdir?

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

2. ETKİNLİK: Soruları metne göre cevaplayınız.
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3. ETKİNLİK: Şiirin ana duygusunu ve konusunu belirleyerek aşağıya yazınız.

KONUSU
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ANA DUYGUSU
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4. ETKİNLİK: 

Okuduğunuz kitaplar arasında en çok hangisi hoşunuza gitti? Neden?

Sizi etkileyen ve en çok hoşunuza giden bir kitabı arkadaşlarınnıza tanıtınız ve 
tavsiye ediniz.

5. ETKİNLİK: Noktanın ( . ) kullanım alanlarından bildiklerinizin yanına tik işa-
reti koyunuz.

(...) 1. Cümlenin sonuna gelir.
  Örnek: Okumak insanı geliştirir.
(...) 2. Bazı kısaltmaların sonuna gelir.
  Örnek: Av. (Avukat), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor)
(...) 3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
  Örnek: 3. (üçüncü), IV. Murat (dördüncü Murat)
(...) 4. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için 

kullanılır.
  Örnek: 01.01.2019, 
(...) 5. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
  Örnek: 13.45, 07.00, 23.10

6. ETKİNLİK: Cümlelerde koyu yazılan kelimelerin eş anlamlılarını bulup örnekteki 
gibi karşılarına yazınız.

“Oku” demiş Rabbimiz bize ilk emir olarak
Okuma bir erdemdir bu emri duyarak
Okumak en güzel şeydir dünyada yaşarken
Bir ömür geçirmek oku emriyle, okumalar yaparak, okumak

........ferman...............

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

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

...................................
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8. ETKİNLİK: Alfabemizdeki harfleri kendi yazı stilinize göre yazınız.
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BUNLARI DA BİLELİM

Yeryüzünde yaşayan insanlar farklı ırk ve renk-
te yaratıldığı gibi farklı dilleri konuşmaktadırlar. 

Nitekim bu durum Kur’an-ı Kerim’de; 
“O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri ya-

ratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması-
dır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.” 
(Rûm: 22) şeklinde açıklanmaktadır.

Gerçektende insanlar siyah, beyaz, sarı, kı-
zılderili olduğu gibi kimi Türkçe, kimi Kürtçei kimi 
Arapça, kimi İngilizce kimi Çince hasılı her millet 
farklı bir dil kullanmaktadır.

Hatta aynı millette farklı dil kullanıldığı gibi 
farklı lehçe ve ağız, söyleyiş tarzları vardır.

Örneğin Adadoluda kullanılan Türkçe ile İstan-
bul ağzı farklıdır. Türkiye Türkçesi ile Azeri Türk-
çesi, Ortaasya Türkçesi arasında da söyleyiş 
farkları vardır. 
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