
7.Sınıf 4.Ünite 

AYETLER 

 "…İşte biz ayetlerimizi, aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz"  
Rum suresi 28 
"…Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık" Hadid suresi 17 
"Ant olsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır" 
Ankebut suresi 35 
" Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız" Bakara suresi 242 
"…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer suresi 9 
"…Rabbim benim ilmimi artır de." Taha suresi 114 
" Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmazlar mı, nasıl dikilmişlerdir! 
Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır" Ğaşiye suresi 18-20 
" Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı?" Mülk suresi 19 
" Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, 
insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip 
kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında… 
düşünen bir topluluk için deliller vardır." Bakara suresi 164 
" O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da… sizin 
hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlara da aklını kullanan bir millet için ibretler vardır." Nahl 
suresi 12 
" İşte Allah, düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar… Hala aklınızı başınıza almayacak 
mısınız?" Enbiya suresi 67 
"… Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler." Bakara suresi 170 
"Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun" Nahl suresi 43  
" Ey akıl sahipleri ders alınız." Haşr suresi 2  

HADİSLER 

 " Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti 
isteyen yine bilime sarılsın." Et- Tac, C.1, s.22  

 

 İnsan düşünen bir Varlıktır: 
"…göğe bakmıyorlar mı,nasıl yükseltilmiştir!Dağlara bakmıyorlar mı,nasıl 
dikilmişler!Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!"(Ğaşiye 18-20) 
"Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı?"(Mülk 19)  

 Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır:  
"…İşte biz ayetlerimizi , aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz"(Rum 28)  

 Kur an aklımızı kullanmamızı ister: 
"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında ,gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde , 
insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah ın gökyüzünden indirip 
kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda , yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında … 
düşünen bir topluluk için deliller vardır."(Bakara 164) 
"O geceyi , gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi.Bütün yıldızlar da … sizin 
hizmetinize verilmiştir.Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır."(Nahl 12) 
"İşte Allah , düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar …Hala aklınızı başınıza almayacak 
mısınız?" (Enbiya 67) 
"…Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık."(Hadid 17) 
"Ant olsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi 
bırakmışızdır."(Ankebut 35) 
"Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız ."(Bakara 242) 
"Ey resulüm ! Sana bu mübarek Kitab ı , ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 
diye indirdik."(Nahl 44)  

 Bilgisiz taklit taassuba götürür: 
"…Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler."(Bakara 170) 



 İslam bilimi teşvik eder : 
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(Zümer 9) 
"Eğer bilmiyorsanız , bilenlere sorun ."(Nahl 43) 
"…Rabbim benim ilmimi artır de."(Taha 114) 
"Dünyayı isteyen bilime sarılsın , ahireti isteyen ilme sarılsın , hem dünyayı hem de  
ahireti isteyen yine bilime sarılsın ."(Hadis i şerif / et-Tac) 
"Alimin uykusu , alim olmayanın ibadetinden üstündür."(Hadis i şerif/Tirmizi) 
"Bilginler yeryüzünün yıldızkarı gibidirler . İnsanlar onların ışığında yürürler."(Hadis i şerif/ 
Rudani) 
"İlim öğrenmek , kadın-erkek her Müslüman için farzdır."(Hadis i şerif/Rudani)  

 


