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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

1.   • Pir-i Türkistan olarak anılmaktadır.
• Türkistan’da bulunan Yesi şehrinde doğmuştur.
• Hocasının vefatından sonra pek çok öğrenci yetiştir-

miştir.

Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisiyle 
ilgilidir?

A) Sarı Saltuk  B) Abdal Musa C) Ahmet Yesevi 
D) Geyikli Baba E) Hacı Bektaş-ı Veli

2.  Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşünceleri çerçe-
vesinde oluşup yaygınlaşmış tasavvufi akım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kadirilik B) Eşarilik C) Yesevilik
D) Mevlevilik E) Nakşibendilik

3.  Tasavvufi akımlardan Kadirilikte;

 I.   verilen sözü mutlaka yerine getirmek,
 II. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
 III. haksızlığa uğramış olsa bile beddua etmekten kaçınmak

ilkelerinden hangilerinde “kanaatkâr olmak” vurgulan-
maktadır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) I ve III.  E) II ve III.

4.  Tasavvufi düşünce genel olarak Züht Dönemi, Tasavvuf 
Dönemi ve Tarikat Dönemi olarak üç dönemde incelen-
miştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Züht Dönemi mu-
tasavvıflardan biridir?

A) Cüneyd Bağdâdî 
B) Beyazıt Bestamî
C) Zünnun-i Mısrî
D) İmam Gazâlî
E) Hasan Basri

5.  Mevlana’ya göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en 
önemli şey aşktır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir 
kimsenin gerçek anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine 
inanıyordu. Ayrıca Mevlana’ya göre insanın gerçek an-
lamda özgürleşmesi de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. 
Çünkü ancak kişi ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünya-
ya bağlayan ve bu geçici dünyanın kölesi haline getiren 
her türlü gelip geçici şeylerden sıyrılıp gerçek özgürlüğe 
kavuşabilir.

Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinil-
memiştir?

A) Allah’a ulaşmanın yöntemine
B) Gerçek özgürlüğün ne olduğuna
C) İlahi aşka kimlerin ulaşabileceğine
D) İbadetin insan hayatındaki önemine
E) İlahi aşkın insan-Allah ilişkisindeki yerine

6.  İnsan hem dünyevi sorumluluklarını tam olarak yerine 
getirmeli hem de Allah’ı her an hatırında tutmalıdır. Kalbi 
kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalı, dinî emirleri 
yerine getirmelidir. Ayrıca kişi Allah’ı çokça zikretmelidir. 
Zikrin ise gizlice, kalpten yapılması esastır.

Bu ilkeler aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisi-
ne aittir?

A) Kadirilik  B) Bektaşilik C) Yesevilik
D) Mevlevilik  E) Nakşibendilik
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Tezkiye, nefsi manevi kirlerden arındırma, kusurlardan 
arıtıp temiz duruma getirme, anlamına gelir.

Buna göre aşağıdaki Mevlevilik akımında yer alan il-
kelerden hangisi tezkiye ile ilişkilendirilebilir?

A) Dindar olmak
B) Alçak gönüllü olmak
C) Dinî esasları iyi bilmek
D) Kalbi her zaman temiz tutmak
E) Aklı iyi kullanıp hikmet sahibi olmak

8.  “Tasavvuf tamamen edepten ibarettir.” diyen sufilere göre 
"edep" üzerinde tasavvufun doğuş döneminden itibaren 
önemle durulmuş bu kavramın tanımları, yorumları ve 
tasnifleri yapılmıştır. Birçok hayır ve faziletin kaynağı 
olan edebe uygun davranış tasavvufi hayatta çok geniş 
bir uygulama alanı bulmuştur. İlk sufiler, insan hayatını il-
gilendiren her konuda edep kuralları koymuşlardır. Daha 
sonra tarikatlar döneminde bu kurallar "adab ve erkân" 
tabirleriyle ifade edilmiştir. Sufilere göre, tasavvuf ve ta-
rikat terbiyesinin amacı, insanı Hakk’a ve halka karşı so-
rumlu davranmasını öğretmektir. Sufiler, zarafet ve neza-
ketin kaynağı olan bu anlayışı çok sık kullandıkları “Edep 
yahu!” sözüyle ifade etmişlerdir.

Bu metinin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavufi Düşüncenin Dönemleri 
B) Tarikatların Sufilerden Beklentisi 
C) Tasavvufi Düşüncede Adab
D) Mutasavvıfların Günlük Yaşantısı
E) “Edep yahu!” Sözünün Açıklaması

9.  Tasavvufi düşüncede bir şeyhin nezaretinde, manevi 
yolculuğu ifade etmektedir. O, bir tarikata girme, intisap 
etme ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi 
bakımdan yol alma demektir. 

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Seyr-i sülük B) Tasavvuf  C) İnsan-ı kâmil
D) Mürşid E) Erkan

10.  Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır? 

A) Dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır. 
B) İnanç ve ibadetlerin özü ile ilgilenmişlerdir. 
C) Nefis terbiyesine özel bir önem vermişlerdir.
D) İlahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır. 
E) Yöntem olarak aşırı kuralcı ve zorlayıcı olmuşlardır.

11.  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaç-
larından biri değildir?

A) İsteyeni manevi eğitimden geçirmek
B) Devlet yönetiminde söz sahibi olmak 
C) Güzel ahlaklı kişilerin sayısını artırmak
D) İnsanları güzel ahlaklı olmaya özendirmek 
E) Kardeşlik duygusunun güçlenmesini sağlamak

12.  Uzlet, inziva, yalnızlık, tek başına yaşamak, topluma ka-
rışmamak anlamlarına gelir.

Tasavvuf ilminde ve Rifailik akımında önemli bir yeri 
olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halvet B) Fakr C) Züht
D) Zikir E) Sufi


