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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2

1.  Aşağıdakilerden hangisi cemin yapılışı esnasında 
gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?

A) Kurban kesilmesi
B) Dede’nin posta oturması
C) İlahiler eşliğinde semah dönülmesi
D) Hz. Muhammed’e salavatlar okunması
E) Deyişler arasında Nas suresinin okunması

2.  Cem töreninde “tören erkânını yöneten, kişiye” veri-
len ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niyazcı B) Mürşid  C) Zâkir
D) Gözcü E) Meydancı

3.  Alevi-Bektaşilikte vefat eden bir kişinin ardından razılık 
alma cemi yapılır. Ölen kişinin yedisi veya kırkında kur-
ban kesilip lokma dağıtılır. Borcu varsa ödenir, alacağı 
varsa alınarak yakınına teslim edilir.

Bu cem törenine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musahiplik
B) İkrar verme
C) Dardan indirme 
D) Abdal Musa
E) Düşkünlükten kaldırma

4.  Köken itibariyle Medine Kardeşlik Sözleşmesi’ne dayan-
dırılan ve evli olan iki kişinin, aileleriyle birlikte kurban 
keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın 
huzurunda ikrar verip kardeş olmasıdır. 

Alevilik-Bektaşilikteki bu uygulamaya verilen ad aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Cem  B) İkrar  C) Rehber
D) Musahiplik  E) Gülbank

5.  Bism-i Şâh Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, 
şerler def ola. Secdeye inen başlarınız ağrı, dert görme-
ye. Muratlarımız hâsıl ola… Allah iki cihanda korktuğu-
muzdan emin, umduğumuza nail eyleye. Dertlerimize 
derman gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçları-
mıza ödeme kolaylığı nasip eyleye…

Dedenin cem töreninde ettiği bu duaya Alevi-Bektaşi 
kültüründe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülbank  B) Nefes  C) Deyiş
D) Salavat E) Mersiye

6.  Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayında yapılan 
uygulamalardan biri değildir?

A) Yas tutmak
B) Oruç tutmak
C) İtikâfa girmek
D) Aşure pişirmek
E) Kurban kesmek
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  I.  Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmak,
 II. Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmak,
 III.  Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmek

Numaralanmış durumlardan hangileri musahiplik uy-
gulamasının amaçları arasında yer alır?

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

8.   • Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek 
gibi anlamlara gelir.

• Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleşti-
rilen ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yü-
kümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder.

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilgilidir?

A) Cem  B) Musahiplik  C) Cemevi
D) Dem  E) Tefekkür

9.  Muharrem ayında,

• İlk on iki gün oruç tutulur.
• Aşure pişirip komşulara dağıtılır.
• On üçüncü gün şükür kurbanı kesilir.

Bu bilgiler aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangi-
siyle daha çok ilgilidir? 

A) Kadirilik 
B) Yesevilik
C) Mevlevilik
D) Nakşibendilik
E) Alevilik-Bektaşilik

10.  Bu tasavvufi akımda şiir ve musikiye ayrı bir önem ve-
rildiğinden dervişler, zaman zaman çeşitli müzik aletleri 
eşliğinde özel giysileriyle belli bir düzen içerisinde sema 
ayini yaparlar. Çünkü bu akıma göre sema, mutlak gü-
zelliğe âşık olan insanın vecde gelmesini ve ilahi âleme 
yükselmesini simgeler.

Sema’yı bu şekilde kabul eden tasavvufi akım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ahilik  B) Mevlevilik C) Yesevilik
D) Nakşibendilik  E) Alevi-Bektaşilik

11.  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi akımlardan biri 
değildir?

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

12.  Alevîlik-Bektaşîlik düşüncesinde Muharrem ayını 
önemli kılan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hz. Âdem’in tövbesinin bu ayda kabul edilmesi
B)  Hz. İbrahim’in, atıldığı ateşten bu ayda kurtulması
C)  Hz. Hüseyin ve yol arkadaşlarının bu ayda şehit edilmesi
D)  Hz. Nuh’un, gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine bu ayda 

demirlemesi
E)  Hz. Yusuf’un, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan 

bu ayda kurtulması


