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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen yorum biçimlerini tabloda uygun yerlere yerleştiriniz.

İtikadî Yorumlar

Yesevîlik

Maturîdilik

Malikîlik Nakşibendîlik

Hanefîlik

MevlevîlikHanbelîlik

Eş’arîlik

ŞiaŞafiîlik

Alevîlik-
Bektaşîlik

Kâdirîlik

İnanç İbadet Ahlak

1- ................. 1- ................. 1- .................

2- ................. 2- ................. 2- .................

3- .................

4- .................
4- .................

5- .................

3- ................. 3- .................

İslam Düşüncesinde Yorumlar

Fıkhî Yorumlar Tasavvufî Yorumlar
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Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

ETKİNLİK 2

SORULAR
1. İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünne-

tine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen yol.
2. Tasavvufta; doğru yolu göstermeye yardımcı olmak, bilgi vermek, insanları ahlaken eğitmek ve 

çeşitli dini konularda bilgilendirmek üzere bir tekke ve zaviyede ibadetle meşgul olan dervişlere 
başkanlık eden kimse, tarikat piri, mürşit. 

3. Abdülkâdir Geylanî’nin (öl. 1165/66) tasavvufi anlayışına dayanan tarikat.
4. İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan huy, söz ve davranışlar.
5. Bir tarikat şeyhi ile o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkları ve kendilerini ilmen ve 

manen geliştirerek eğitim gördükleri yer. 
6. Hoca Ahmed Yesevî’nin (öl. 1166) görüş ve düşüncelerine, tasavvuf anlayışına dayanan bir tasav-

vuf ekolü.
7. İslam’ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran; insanın benliğini karartan inançsızlık, 

cimrilik, korkaklık,  kin, haset ve dedikodu gibi kötü davranışlardan kişiyi uzaklaştırmaya çalışan 
kimse, sufi.

8. Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmanın yollarını öğrenen, bu uğur-
da yetişmek için mürşidin verdiği ahlaki öğütleri uygulayan ve kendisine öğrettiği dua ve zikirleri 
belli vakitlerde okuyarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan kimse.

9. Tasavvufta, Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu elde etmek ve Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet yapma 
bilincini kazanmak için girilen ve kendisine ait kuralları olan yol.

10. Tarihte, bir şeyhin gözetiminde bir tarikata girip tekkede hizmet ederek ibadetlerle meşgul olan, 
kendini bireysel ve ahlaki özellikleriyle geliştirmeye gayret eden ve böylelikle nefsini arındırmaya 
ve gönlünü zenginleştirmeye çalışan kimse.
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Aşağıda verilen bilgilerin hangi kavrama ait olduğunu bulup işaretleyiniz. 

ETKİNLİK 3

1. İslam’ın ahlak konuları üzerinde yoğunlaşan ilim 
dalı.

Tasavvuf Kelam

2. Allah tarafından, peygamberler aracılığı ile insanla-
ra gönderilen, onları iyiye ve güzele yönlendirmeyi 
amaçlayan kurallar bütünü.

Din Mezhep

3. İslam’ın inanç ve ibadet alanındaki görüş, yorum 
ve anlayış farklılıkları sebebiyle ortaya çıkan kolla-
rından her biri.

Tarikat Mezhep

4. Allah’ın bir olduğu, O’nun eşi, benzeri ve ortağı 
olmadığını ifade eden inanç.

Tekbir Tevhit

5. “Ahmed Yesevî’nin Türkçe olarak söylediği ve “hik-
met” denilen sözlerinin yer aldığı eseri.

Divan-ı Hikmet Hikmet-i Divan

6. İslam’ın temel kaynaklarından biri. Tasavvuf Sünnet

7. İslam’ın ibadetler ve uygulamalarına dair yorumla-
rı içeren bilim dalı.

Siyer Fıkıh

8. Allah tarafından gönderilen dinin, insanlar tarafın-
dan içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve 
yorumlanma biçimleri.

Din Din
Anlayışı

9. Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve ahiret 
mutluluğuna kavuşabilmek için ahlakı güzelleştir-
meyi amaçlayan yorum biçimleri.

Tasavvufî 

Yorumlar

Fıkhî Yorumlar

10. İnsanın, iyi veya kötü olarak nitelendirilmesini sağ-
layan huylar ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu 
davranışlar.

Ahlâk Tasavvuf
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.

ETKİNLİK 4

1. İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana 

Allah’ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci 

kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi ve hayat tar-

zına ........................... denir.

2. İslam dininde inanç ve ibadet esaslarının yanında 

....................... esasları da önemli bir yer tutar.

3. ..........................., Mevlânâ’nın en önemli eseridir. 

4. Mevlevîlik’te ney ve kudüm gibi musiki aletleri eşliğin-

de dönerek yapılan ayine ........................... denir.

5. Mevlevîlik’te, “.......................” insanlara faydalı ol-

mak için bin bir gün boyunca dergâhı izinsiz terk et-

memek şeklinde yapılır.

6. Mevlevîlik, Mevlânâ’nın vefatından sonra oğlu 

........................... tarafından sistemleştirilmiştir.

7. Mevlânâ’nın türbesi ........................... şehrindedir.

8. ..........................., Abdülkâdir Geylanî’nin görüşleri 

etrafında oluşmuş tasavvufî yorumdur.

Konya D i v a n - ı 
Hikmet

Kadirîlik Çile

Ahlak Mesnevî Tasavvuf Sultan 
Veled

Semah Yesevîlik Sema Kırşehir
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Aşağıdaki bilgileri doğru ve yanlış açısından değerlendiriniz. Doğru olanların başına “D”, yanlışların 
başına “Y” işareti koyunuz. 

ETKİNLİK 5

1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde Ahmed Yesevî’nin büyük katkıları olmuş-
     tur.
2. Tasavvufî yorumların amaçlarından biri de zorla da olsa sonuçta insanları dinin 
     emirlerini yerine getirmeye ikna etmektir.
3. Tasavvufî yorumlar, İslam’ın birçok coğrafyada yayılmasını sağlamışlardır.

4. Mutasavvıflar, devlet yönetiminde söz sahibi olarak etkinliklerini artırmışlardır.

5. Tasavvufî yorumların en temel amacı, insanları tek bir tasavvufî yorum çatısı 
     altında toplamaktır.
6. Tasavvufî yorumların ana hedeflerinden birisi, gönüllü olan insanları manevi bir 
     eğitimden geçirerek, onları nefsin kötü arzularından kurtarmaktır.
7. Tasavvufî yorumlar inanç ve ibadetlerin özüne inerek, bunların içtenlikle yapıl-
     masıyla ilgilenmişlerdir.
8. Tasavvufî yorumlar İslam’ın anlaşılması ve yaşanmasını kolaylaştırmıştır.

9. Mutasavvıflar kendi milletlerinin üstünlüklerini ortaya koyma fırsatı bulmuştur.

10. Tasavvufî yorumlar ilahi aşkı, dini düşüncenin merkezinde görmüşlerdir.

11. Tasavvuf yoluna girenlerin yaşamlarında zorlanmaları normaldir. Çünkü bu 
       yolun kuralları oldukça katıdır.
12. Tasavvufî yorumlar, hayatın her anında Allah’ın rızasını hedefleyen ve ahlaklı 
       Müslümanlardan oluşan bir toplum idealindedir.
13. Tasavvufî yorumlar hoşgörü, saygı ve sevgi gibi değerlerin toplum içinde yayıl-
       masında büyük katkı sağlamışlardır.
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Aşağıda verilen ahlaki davranışların hangi tasavufî yoruma ait olduğunu yazınız

ETKİNLİK 6

• Şaka ya da ciddi, yalandan sakınmak.
• Verdiği sözü yerine getirmek.
• Hiçbir varlığa lanet etmemek ve eziyette bulunma-

mak.
• Kalbi ve uzuvları haramdan korumak.                                                                        
• Tamahkârlıktan sakınmak.                                                                                         
• Tevazu sahibi olmak.                                                                                                
• Ehl-i kıbleden hiç kimseyi şirk, küfür ve münafıklıkla 

itham etmemek.               
• İnsanların elinde olan şeylere tamah etmemek. 
• Kendi yiyeceğini insanlara yüklemekten kaçınmak. 

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

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

• Devamlı olarak geçen zamanı değerlendirmek.
• Kendisine şeyhi tarafından verilen zikirlerin sayısına riayet et-

mek.
• Kalbini her an uyanık tutmak.
• Cenâb-ı Hakk’ı daima hatırda tutmak.
• Yolda yürürken ayaklara doğru bakmak.
• Kötü ahlaktan iyi ahlaka, hayvanî sıfatlardan meleklerin sahip ol-

duğu sıfatlara yönelmek. 
• Halk içinde Hakk ile beraber olmak. Yani dünya içinde iken dahi 

Allah’ı (c.c.) unutmamak.
• Hem dili hem de kalbi, birlikte zikir hâlinde tutmak.
• Zikirden ayrıldıktan sonra kalbin uyanıklığını korumak için  “İlahî, 

entemaksûdî ve rıdâke matlûbî ” gibi ifadeleri söylemek.
• Kalbe gelen düşünce ve hatıraları kontrol altına almak.
• Her an Hakk’tan haberdar olmak, kalbi Allah (c.c.) ile olmak.
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• Sözünde doğru, vaadinde sağlam olmak.
• Vefalı olmak.
• Yumuşak huylu olmak.
• Her zaman güzel bir sabır üzere olmak.
• Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma gayret etmek.
• İhlasa önem vermek ve Allah’a (c.c.) yaklaşma gayreti 

içinde olmak.            
• Cemaatle namaza devam etmek.
• Devamlı abdestli olmak.
• Her an Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu düşünmek.
• Allah’ı (c.c.) çokça zikretmek.

• İnsanlığa hizmet etmek.
• Başkalarına her zaman iyi ve güzel davranışlarda 

örnek olmak.
• Mesnevî okumak ve mutasavvıf olmak.
• Aklı iyi kullanmak, hikmet sahibi olmak.
• Dindar olmak.
• İçini her zaman temiz tutmak.
• Araştırmaya dayalı bilginin peşinde olmak.
• Alçakgönüllü, sabırlı, güler yüzlü ve nazik olmak.
• Maddi ve manevi bakımdan temiz olmak.

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

........................
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Aşağıda Mevlânâ’nın meşhur eseri Mesnevî’den bazı ahlâkî hikâyeler aktarılmıştır. Mevlânâ Celâleddin 
Rûmî 1273 senesinde vefat etmiş ise de o ve onun gibi yüce şahsiyetler eserleri ve fikirleri ile günümüzü 
aydınlatmaya ve insanlara yol göstermeye devam etmektedirler.
Aşağıdaki hikayelerde verilmek istenen mesajı boş bırakılan yerlere kısaca yazınız. Sonra da cevap anah-
tarındaki mesajlarla karşılaştırınız. Kendi çıkarımlarınız ile bu mesajların ne kadar birbirlerine yakın oldu-
ğuna bir puan veriniz. (Not: 1 en düşük, 5 en yüksek puanı temsil etmektedir.)

EŞEK GİTTİ 

Adamın biri bir şehirden diğerine gitmek için eşeğine binip yola çıkmıştı. Yolda akşam yak-
laşınca gece konaklamak için rastladığı köydeki dervişlerin tekkesine geldi. Eşeğini ahıra 
bağlayıp tekkeye girdi. Oradaki dervişler kendisini güler yüzle karşıladılar. Ancak gelen 
misafire ikram edecek yemekleri olmadığı için biraz üzüntülüydüler. Derken dervişlerden 
biri tekkenin bahçesindeki ahıra gidip misafirin eşeğini aldı, pazara götürüp sattı ve para-
sıyla yiyecek aldı. Tekkeye döndüğünde güzel yemekler pişirilip mahalle halkına:
- Tekkede bu akşam ziyafet var, diye ilan edildi. Akşam dervişler, misafir ve mahalleden 
gelen insanlar tekkede güzel bir yemek yediler, ardından topluca Allah’ı zikretmeye baş-
ladılar. “Lâ İlâhe illallah” gibi zikirler yüksek sesle tekrarlanırken dervişler ara sıra “Har 
bireft, har bireft” diyorlar, misafir de aynı sözü zikir olarak tekrarlıyordu. Sabah ahıra gidip 
eşeğini bulamayan misafir feryat edip eşeğinin nerede olduğunu sorunca dervişler: 
- Akşam bizimle birlikte “har bireft” (Farsça “Eşek gitti” demek) diyordun. Şimdi niçin 
bize soruyorsun? Yoksa söylediğin sözün anlamını bilmeden mi tekrarlıyordun, diye cevap 
verdiler.

Çıkardığım mesaj: 

………................................................................................................................................................

Aldığım puan: 1 2 3 4 5

ETKİNLİK 7
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AĞZINA YILAN GİREN ADAM 

Adamın biri sıcak bir günde tarlada çalışıp yorulmuş ve bir ağacın al-
tında uyumuştu. Derken küçük bir yılan gelip onun ağzından girdi ve 
midesine yerleşti. Uyuyan adam ise bunun farkında değildi. Ancak 
silahlı bir asker bu durumu uzaktan görmüş ve adama doğru koşma-
ya başlamıştı. Bu esnada uyanan adam kendisine doğru koşan askeri 
görünce onun kendisine zarar vereceğini düşünüp kaçmaya başladı. 
Adam kaçıyor, asker de peşinden kovalıyordu. Bir süre sonra adam 
yoruldu, koşmaktan terlemiş ve midesi karışmıştı. Midesindeki yiye-
cekleri çıkardı, bu arada yılan da çıkmış oldu. Asker onun yanına ge-
lince adama: 
- Benim gayem sana zarar vermek değildi, yorulup istifra etmen ve 
yılanın tehlikesinden kurtulmandı, diyerek durumu açıkladı.

Çıkardığım mesaj: 

………................................................................................................................................................

Aldığım puan: 1 2 3 4 5
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 Nahiv ilmini (Arapça dil bilgisi) iyi bilen biri tekneye binmiş denizde gidiyordu. 
Yanındaki tekne sahibine kibirli bir eda ile: 
- Sen nahiv bilir misin, diye sordu. Tekneci: 
- Yok beyim, ben cahil bir tekneciyim, diye cevap verdi. Bunun üzerine âlim ona: 
- Ömrünün yarısı boşa gitmiş, dedi. 
Bir süre sonra denizde şiddetli bir fırtına çıktı, tekne batmak üzereydi. Tekneci 
âlime sordu: 
- Beyim, yüzme bilir misin? Âlim: 
- Hayır, bilmem, dedi. Tekneci: 
- O hâlde gitti ömrünün hepsi. Çünkü tekne batacak. Burada nahiv bilgisi fayda 
etmez, mahiv (kalpteki kibri yok etmek, tevâzu) ilmi fayda eder, diye karşılık 
verdi.
(Kaynak: Necdet Tosun, http://akademik.semazen.net/article_detail.php?id=449)

Çıkardığım mesaj: 

………................................................................................................................................................

Aldığım puan: 1 2 3 4 5
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Çıkardığım mesaj: 

………................................................................................................................................................

Aldığım puan: 1 2 3 4 5

GÜZEL AHLAK NUMUNESİ 

Eski zamanlarda yaşamış mutasavvıflardan İbrahim Edhem bir 
grup arkadaşıyla birlikte idi, gündüzleri çalışıp kazandıklarını 
onlara harcardı. Arkadaşlarıyla gündüzleri oruç tutar ve iftarda 
birlikte bir yerde toplanırlardı. Ancak gündüz çalışan İbrahim 
Edhem her seferinde işten geç dönerdi. Arkadaşları bir akşam 
birbirlerine: 
- Gelin bu akşam da iftarı onsuz yapalım, geldiğinde kendisine 
yiyecek bir şey kalmadığını görür ve bundan sonra zamanında 
gelmeye çalışır, dediler.
İbrahim Edhem dönünce arkadaşlarını uyur vaziyette buldu. 
Kendi kendine: 
- Zavallılar, herhalde yiyecek bir şey bulamadılar, dedi.
Oradaki undan bir miktar alıp yoğurdu. Fırının ateşini yaktı ve 
yoğurduğu çöreği fırına attı.İbrahim dirseklerini toprağa koymuş 
ateşi üflerken arkadaşları uyandılar ve ne yaptığını sordular. İb-
rahim arkadaşlarına: 
- Kendi kendime ‘bunlar herhalde akşam yemeğini bulamayıp 
uyudular’ dedim. Çörek hazırlanana kadar da uyandırmak iste-
medim, dedi.
Arkadaşları mahcup ve utanmış olarak birbirlerine bakakaldılar. 
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“Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen. Öyle 

mazlum yolda kalsa, yoldaşı sen…”

    Ahmed Yesevî

2. 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 

Yukarıda bazı mutasavvıfların sözleri verilmiştir. Buna göre tasavvuf İslamiyet’in aşağıdaki alanla-
rından hangisine ağırlık vermiştir?

A) Güzel ahlak
B) Sosyal ilişkiler
C) Allah sevgisi
D) Yaşama sevinci

İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar karşılaştıkları herhangi dini bir problemde Peygamber Efen-
dimize başvuruyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara İslam’dan sapmamaları için iki temel 
kaynak bırakmıştır. Bunlardan ilki, ……, diğeri ise ……
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Sünnet-Kur’an-ı Kerim
B) Kur’an-ı Kerim-Sünnet
C) Kur’an-ı Kerim-Hadis
D) Kur’an-ı Kerim- Tefsir

“Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz 

olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun.” 

     Mevlânâ

“İnsanlar doğrudur sen doğru isen, doğruluk bu-

lunmaz sen eğri isen.” 

    Yunus Emre
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3. 

4. 

(3.ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) son derece sade bir yaşantısı vardı. Allah Resulü (s.a.v.) dünya malına 
önem vermez, kanaatkâr bir hayat yaşardı. İncitmez, kendisini onlardan üstün görmezdi. Hırs, tamah, 
bencillik, kibir, gurur, mal biriktirme vb. olumsuz özelliklerden uzaktı. Allah’a (c.c.) kulluğu hayatının en 
önemli amacı görür, Rabb’ini (c.c.) çok zikrederdi. Allah Resulü’ne (s.a.v.) büyük bir muhabbetle bağlı 
olan sahabiler de O’nun (s.a.v.) yolundan gider, O’nu (s.a.v.) kendilerine örnek alırlardı. İslam’ın ilk dö-
nemlerinde Hz. Peygamber’in yaşam tarzı tüm Müslümanlarca benimsenmişti. Hz. Peygamber’in vefa-
tının üzerinden bir süre sonra İslam coğrafyası genişledi.  Müslümanlar yeni topraklar fethettiler. Elde 
edilen ganimetlerle toplumda zenginlik arttı. Bunun da etkisiyle Hz. Peygamber’in sade yaşantısından 
uzaklaşıldı ve israf arttı. İnsanlar lüks ve gösterişli hayata yönelmeye başladı.  Bu durumdan rahatsız 
olan bazı İslam önderleri, Müslümanları uyardı. Bu Müslüman önderler halka; lüks ve ihtişamın, göste-
rişli yaşamın, israfın İslam’ın dünya görüşüne ve Hz. Peygamber’in sünnetine aykırı olduğunu anlattılar. 
Tekrar İslam’ın ilk dönemlerindeki gibi dünya malına önem vermeyen, züht ve kanaati öne çıkaran, 
ihlas ve takvayı esas alan yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini söylediler. Bunun da nasıl olacağına 
dair görüş ve ilkeler ortaya koydular. Müslümanlar, bu İslam önderlerinin etrafında toplandılar. Onların 
ortaya koyduğu görüş ve ilkeleri benimsediler. Böylece tasavvufî yorum biçimleri ortaya çıktı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tasavvufî yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri 

değildir?

A) Müslümanların zenginleştikçe lüks yaşamı tercih etmesi ve neticede de İslam’ın temel değerlerin-

     den uzaklaşmaları

B) Dünyaya bağlılığın artmasıyla dini ve ahlaki değerlerin yaşanmasında sorunların ortaya çıkması

C) İslam’ın farklı coğrafyalarda yayılmasıyla Müslümanların bulundukları topraklarda siyasi birliği sağ-

     lamaları

D) Dünya ve ahiret dengesini kurma hususunda Hz. Muhammed’in ahlakından yola çıkarak Müslü-

     manlara rehberlik edilmesi 

Bu metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?

A) Tasavvufî yorumların ana konusu ve temel amacı nedir?

B) İslam coğrafyasının genişlemesi beraberinde hangi problemleri getirmiştir?

C) İslam’ın özünden ve Hz. Peygamberin sünnetinden uzaklaşan insanlar doğru yola nasıl davet edil-

     miştir?

D) Fakirlik musibetine sabretmenin yolları nelerdir?
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(5.ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

Tasavvufî yorumlar, İslam’ın ahlak boyutunu öne çıkaran yorumlardır. Bu yorumlar, Allah’ı çokça an-
mayı, kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi, züht ve takva ile nefsi kötülüklerden arındırıp insanları iyiliğe 
yönlendirmeyi amaçlar. Bunun yanında kişinin mükemmel bir ahlaka sahip olmasını sağlayarak ona 
Allah’ın sevgisini kazandırmayı hedefler. 

Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle doğrudan ilgili değildir?

A) “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği 

     ve kötülüğü emreder.” (Nur Suresi, 21)

B) “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur.” (En’âm suresi,  

     1)

C) “Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller an-

     cak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.” (Ra’d Suresi 28)

D) “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve 

     zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” (Nahl Suresi, 90)

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi tasavvufî yorumların amaçlarından değildir?

A) İnsanların İslam’ı en doğru şekilde yaşamalarında onlara rehberlik etmek.

B) Müslümanların hayatında Kur’an ahlakının hâkim olmasını sağlamak.

C) İslam’ı doğru yaşamayanları başlarına gelecek sıkıntılarla baş başa bırakmak.

D) Allah’a samimi bir şekilde bağlanıp O’nun rızasını kazanmada yol göstermek.

Her alanda olduğu gibi İslam dininde de ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili yeni kelimeler kullanılmaya 
başlanır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra ortaya çıkan tasavvufta da bazı kavramlar kulla-
nılmaya başlanmıştır. 

Tasavvufla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangi ikisi diğerlerinden farklıdır?

A) Dergâh-Tarikat 

B) Mürit-Mürşit

C) Şeyh-Derviş

D) Derviş-Mürşit

7. 

5. 

6. 
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Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufî yorumların ortaya çıkmasında etkili olan unsurlardan biri 

değildir?

A) Gelen ganimetlerle toplumda zenginliğin artması ve buna bağlı olarak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

     sade yaşantısından uzaklaşılması

B) Müslümanların, ölümden sonrası için çalışma ve her an ölecekmiş gibi yaşama düşüncesinden uzak-

     laşmaları 

C) İnsanların lüks ve sonu gelmez ihtiraslardan zamanla rahatsız olmaları ve daha sade yaşam için 

     çareler aramaları 

D) Müslümanların, dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmaları karşısında çareler aramaları

Tasavvufî yorumlarda genellikle doğru yolu göstermeye yardımcı olmak, bilgi vermek, insanları ahla-
ken eğitmek ve çeşitli dini konularda bilgilendirmek onun asli görevlerindendir. Ayrıca bir tekke veya 
zaviyede ibadetle meşgul olan dervişlere öncülük eden kişidir. Tasavvufta “tarikat piri, mürşit” gibi 
isimlerle de anılır.

Hakkında bilgi verilen tarikat mensubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derviş

B) Şeyh

C) Mürit

D) Mutasavvıf

1166 da vefat eden büyük mutasavvıfın görüş ve düşüncelerine, tasavvuf anlayışına dayanan bir tasav-
vufî ekoldür. İlk Türk-İslam mutasavvıflarından biri kabul edilmiştir. Batı Türkistan’ın Çimkent şehrine 
bağlı Sayram kasabasında dünyaya gelen ve iyi bir dinî eğitim alan bu büyük mutasavvıf, Pir-i Türkis-
tan lakabıyla da anılmıştır. Türkler arasında İslamiyet’in benimsenmesinde, yayılmasında ve doğru din 
anlayışının oluşmasında onun fikirlerinin ve çabalarının önemli rolü olmuştur. Türk boyları arasında 
dolaşarak İslamiyet’i onların anlayabileceği sadelikte anlatmıştır. Hikmet adı verilen şiirleriyle İslam’ın 
ilkelerini insanlara açıklamıştır. Hikmet adı verilen şiirleri, Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanmıştır.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf kimdir?

A) Hoca Ahmed Yesevî   B) Mevlânâ Celâleddin Rûmî

C) Abdülkâdir Geylânî   D) Bahâuddin Nakşibendî

8. 

9. 

10. 
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Yesevîlik’te, yumuşak huylu olmak, devamlı abdestli bulunmak, Allah’ı her zaman zikretmek, sözünde 
durmak, salih kişilerle beraber olmak,

Kadirîlik’te, sözünde durmak, alçak gönüllü olmak, Allah’ı hatırlamak, yalandan sakınmak, yalan yere 
yemin etmemek,

Nakşibendîlik’te, zamanı değerlendirmek, sözüne ve işine dikkat etmek, Allah’ı sıkça anmak, yalan 
söylememek, zikirden sonra da kalbi temiz tutmak, esastır.

Yukarıda tasavvufî yorumlardan üçüne ait temel ilkelerden bazıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Tasavvufî yorumlarda ortak olan bazı temel ilkeler vardır.

B) Bir tasavvufî yorumun ortaya koyduğu ilkeyi diğeri kullanamaz.

C) Ortak değerler zamanla değişime uğrayabilir.

D) Bütün yorumlar tek çatı altında birleştirilmelidir.

1077 yılında Hazar denizinin güney batısındaki Neyf köyünde doğdum. Soyum Hz. Ali (r.a) Efendimi-
ze dayanmaktadır. 18 yaşına kadar Bağdat ve civarındaki âlimlerden dersler okudum ve daha sonra 
öğrenci yetiştirmeye başladım. Bir müddet sonra eğitim işlerini bırakıp tasavvuf yoluna girip inzivaya 
çekildim. Zamanla etrafımda bir mürit halkası oluştu. Kur’an ve Sünnet’e bağlı yaşamayı kabul edip 
örnek olmak isteyenleri etrafımda topladım. Zikir, sabır ve kanaatkârlık temel ilkelerimiz arasında yer 
alır. 1166 yılında Bağdat’ta vefat ettim. Daha sonra yanımda yetişen seyyidler sayesinde düşüncelerim 
birçok İslam ülkesine yayıldı. Hayatımdan kesitler içeren çeşitli menkıbeler kitaplara yazıldı, sohbet-
lerde anlatıldı.

İnsan yetiştirirken koyduğumuz kurallardan bazılarına gelince;

1- Şaka veya ciddi kesinlikle yalan söylememek

2- Kalbi ve organları haramlardan korumak

3- Kendi yiyeceğini insanlara yük etmemek

4- Boş yere yemin etmemek

5- Hiçbir varlığa lanet veya eziyet etmemek

Verilen metinde kendisini ve gittiği yolu tanıtan ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoca Ahmed Yesevî  B) Mevlânâ Celâleddin Rûmî

C) Abdülkâdir Geylanî  D) Bahâuddin Nakşibendî

11.  

12.  
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Aşağıdakilerden hangisi Yesevîlik ile Kadirîlik arasında 
ortak olan özelliklerden değildir?

A) İslam dininin ahlaki yönünü temsil eden yorumlar 

     olması

B) Büyük mutasavvıfların düşüncelerine göre şekillen-

     mesi

C) İyi arkadaş seçimine önem vererek dini yaşamaları

D) Her iki mutasavvıfın da kitaplarını şiirsel dille yaz-

     maları

Tasavvufun amaçları ve temel ilkeleri göz önünde tutulduğunda Yesevîlik ve Kadirîlik yorumlarında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kişiyi kötü huy ve davranışlardan uzaklaştırarak güzel ahlak üzere yetiştirmek gerekir.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetini imkânlar ölçüsünde hayat tarzı haline getiren kişi dervişliğe  

     adım atar.

C) Mutlu olmak için cömertlik gösterip paylaşabileceklerimizi paylaşmalı, kimseye el açmamalıyız.

D) İyi insan kâmil insandır ve kazandığı değeri kaybetmemesi için yalnız yaşamaya gayret etmelidir.

 “Ey oğul! Rabb’ine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana verme-
yene sen ver. Sana gelmeyene sen git. Sana zulmedeni sen affet. 
Niyetinde kullarla, kalbinde ise kulların Rabb’i ile beraber olma-
ya bak. Sadık olmaya, yalancı olmamaya gayret et. İhlaslı olma-
ya, münafık olmamaya çalış. Vah sana! Falan filan gibi ikiyüzlü, 
iki dilli, iki fiilli olmayasın…” (Abdülkâdir Geylanî, Cilâü’l-Hâtır, s. 
11-12.)

Abdülkâdir Geylanî’nin oğluna yazdığı bu tavsiyelerden aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Sana yapılandan ziyade senin yapacakların önemli olduğu 
için daima daha iyisini yapmaya çalışmalısın.

B) İnsan bazen özü sözü bir olmaktan uzaklaşabilir. Bundan ko-
runmak için doğru sözlü olmaya gayret etmelisin.

C) Kişinin kalbinden geçen ne varsa Allah bildiği için yaşamın 
boyunca sadece dürüst olanlarla muhatap olmalısın.

D) “İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır.” Sö-
zünü hayat felsefesi haline getirmelisin ki mutluluğu yakalaya-
bilesin.

13. 

15. 

14. 
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“Ey oğul! Rabb’ine itaatte bütün gayretinle çalış. Sana vermeyene sen ver. Sana gelmeyene sen git. 
Sana zulmedeni sen affet. Niyetinde kullarla, kalbinde ise kulların Rabb’i ile beraber olmaya bak. Sadık 
olmaya, yalancı olmamaya gayret et. İhlaslı olmaya, münafık olmamaya çalış. Vah sana! Falan filan gibi 
ikiyüzlü, iki dilli, iki fiilli olmayasın…” (Abdülkâdir Geylanî, Cilâü’l-Hâtır, s. 11-12.)

Abdülkadir Geylânî’nin oğluna yazdığı bu tavsiyelerle aşağıdaki özlü sözler karşılaştırıldığında han-
gisi dışarda kalır?

A) İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır.

B) Söz gümüşse sükût altındır.

C) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

D) Affetmek en iyi ve etkili ceza verme tekniğidir.

İslam düşüncesinde çıkan tasavvufî yorumlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

16. 

17. 

A) Kadirîlik Abdülkâdir Geylanî’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufî bir yorumdur.

B) Rûmîlik Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî bir 
yorumdur.

C) Nakşibendîlik Muhammed Bahaeddin Nakşibend’in düşünceleri etrafında oluşan tasavvufî 
bir yorumdur.

D) Yesevîlik Hoca Ahmed Yesevî’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufî bir yorumdur.

İslam dininde inanç ve ibadet esaslarının yanında ahlak esasları da çok önemli bir yer tutar. İyi bir kul 
ve iyi bir insan olabilmek, kişinin manevi gelişimiyle yakından ilgilidir. Bu gelişim insanın ahlaki olgun-
luğa ulaşabilmesi için gerekli bir eğitim sürecidir.

Bu düşünce aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır?

A) İtikadî yorumlar   B) Fikhî yorumlar

C) Tasavvufî yorumlar  D) Amelî yorumlar

18. 
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Semada dervişler ney sesi eşliğinde bir ellerinin içini göğe, diğerini yere doğru döndürürler. Ellerin bu 
duruşu; “Biz aracıyız, Hak’tan aldığımızı halka dağıtırız.” şeklinde yorumlanır.

Anlatılan bu ayinle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Semah-Alevîlik  B) Sema-Kadirîlik

C) Semah-Yesevîlik  D) Sema-Mevlevîlik

İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah’ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bi-
linci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi, hayat tarzı. Kötü huyları terk edip güzel huylar edinme; 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirme yolu.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Tasavvuf  B) İtikad  C) Fıkıh   D) Akaid

19. 

20. 
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Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili bir kişidir. Kendisi yetiştirdiği öğrencileri Türkistan’ın ve 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine göndererek İslamiyet’in tanınmasını ve yayılmasını sağlamıştır.

Anlatılan tasavvuf şeyhi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoca Ahmed Yesevî   B) Abdülkâdir Geylanî

C) Mevlânâ Celâleddin Rûmî  D) Muhammed Bahaeddin Nakşibend

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun amaçlarından biri değildir?

A) Kişinin kötülüklerden uzak kalması için Allah’ı (c.c.) çokça anmak

B) Kur’an ve sünnete sıkı bağlılık

C) Dünyevi işlerle ilgilenirken aşırı arzulardan uzak durmak

D) Devlet yöneticilerini yetiştirmek

21.

22.
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Yesevîlikte; Sözünde doğru, vaadinde sağlam olmalıdır. Allah’ı (c.c.) çokça zikretmelidir. Salih kimseler-
le beraber olmaya gayret etmelidir.

Kadirîlikte; Şaka ya da ciddi, yalandan sakınmak. Verdiği sözü yerine getirmek. Hiçbir varlığa lanet 
etmemek. Ehl-i kıbleden hiç kimseyi şirk, küfür ve münafıklıkla itham etmemek. Doğru veya yalan, 
bilerek ya da bilmeyerek Allah’a (c.c.) ant vermemek.

Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bu iki tasavvufî yorumla ilgili olarak verilen bilgi-
lerden aşağıdakilerden hangisinin terbiyesine yönelik öncelik ortaya çıkar?

A) Aklı terbiye  B) Dili terbiye  C) Nesli terbiye  D) Kalbi terbiye

• Cuma, cemaatle farzdır, cemaatle namaz ef-
daldir. Halka iyilikleri emretmek, onları kötü-
lüklerden sakındırmak gerekir. 

• Kötü huyluların eziyetlerine sabredilmeli, in-
sanlara faydalı olunmalıdır. Çünkü insanların 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır. 

• Yalnızlık, kötü arkadaştan iyidir. Kötüyle düşüp 
kalkan, sonunda kötü olur. 

• Müslümanların arasında bulun. Her an Resu-
lullah’ın sünnetinin hükmüne tabi ol. (Mevlâ-
na, Mesnevî, C 6, s. 670-671.)

Mesnevî’den alınan bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Bazı ibadetler üzerinde önemle durulmuştur.

B) Bir insanın kalitesini çevresi ve arkadaşları etkiler. 

C) İnsanın yalnızlığa ihtiyacı vardır.

D) Sabır insan için mühim bir meziyettir.

23.

24.
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Mevlevîlik’e göre tasavvufi eğitimin amacı, insanın kendini tanımasını ve bulmasını sağlamaktır. Allah’ı 
gerçek anlamda tanımayanlar, O’na (c.c.) kul olmayanlar dünyanın, altın ve gümüşün kölesi olurlar. 
İnsanın, zorluklara göğüs germeden manevi açıdan yükselmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla mürit, nef-
sini terbiye etmeye, zorluk ve sıkıntılara karşı sabretmeye önem vermelidir. 

Mevlevîlik yolunda ilerlemek, olgun mümin olmak isteyen kişi, ölmeden önce ölmeli, yani ölüme hazır 
olmalıdır. Benlik duygusundan sıyrılmalı, nefsinin arzularına hâkim olmalı ve kendini hesaba çekme-
lidir. Çok yemek ve içmek, nefsi kirletir. Bu sebeple insan çok yiyip içmemeli, nefsini terbiye etmeye, 
arzularını kontrol altına almaya gayret etmelidir. İnsan, gerçek bir mürşide bağlanmalı ve onun sözün-
den çıkmamalıdır.

Bu metin bir bütün olarak neyi ele almıştır?

A) Çok yeme-içmenin insan sağlığını bozmasını 

B) Mevlevîlik’te tasavvufî terbiyenin esaslarını

C) Manevi gelişim için bir mürşide bağlılığı 

D) Dünyalık şeylere sahip olma isteğinin zararlarını 

1209 yılında Horasan’ın önemli kültür merkezlerinden biri olan Nişabur’da doğdum. Babam Horasan 
hükümdarı olduğundan küçük yaştan itibaren İslamî ilimleri öğrenip, tasavvuf yolunda ilerledim. Hoca 
Ahmed Yesevî’nin öğrencisi Lokman Parende’nin manevi eğitimi altında yetiştim. Hoca Ahmed Ye-
sevî’nin yönlendirmesiyle Horasan’dan ayrılarak Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep gibi yerleri do-
laştıktan sonra Anadolu’ya geldim. Anadolu’da Amasya, Kırşehir ve Sivas gibi yerlere gittim, daha sonra 
Sulucakarahöyük kasabasına gelip yerleştim. İrşat faaliyetlerini buradan yönetmek için bir dergâh kur-
dum. Ömrümün sonuna kadar Nevşehir Sulucakarahöyük’te yaşadım. En önemli eserim “Makâlât”tır.

Kendisini bu şekilde tanıtan mutasavvıf kimdir?

A) Hacı Bayram Velî

B) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî

C) Hacı Bektâş-ı velî

D) Yunus Emre

25.

26.
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Alevîlik-Bektâşîlik’te, diğer tasavvufî yorumlarda olduğu gibi birçok temel ilke bulunmaktadır. Aşa-
ğıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

A) Hz. Ali (r.a.) ile Ehl-i Beyt’e sevgi ve saygı göstermek.
B) İkrar verdikten sonra hayatını kendi bildiği gibi yaşamak.
C) Hz. Ali’nin (r.a.) soyundan gelen on iki imama çokça sevgi ve saygı duymak.
D) İslam dininin inanç esaslarına ve ibadet ilkelerine önem vermek.

Alevîlik- Bektâşîlik tarikatında kâmil insan mertebesine ulaşmak için kararlı olmak, kurallarına sadık 
kalma konusunda pirin huzurunda söz vermek gerekir. Alevîlik-Bektâşîlik yoluna girmek isteyen kişi için 
tören düzenlenir. Bu yola giren kişi, pir denilen manevi öndere söz verir. Pire verilen söz, Hz. Peygam-
ber’e (s.a.v.) verilmiş sayılır. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) verilen söz de Allah’a (c.c.) verilmiş sayılır. “El ele, 
el Hakk’a” ifadesi de bu durumu özetleyen bir ifadedir. 
Alevîlik-Bektâşîlik’e giriş için yapılan bu merasim aşağıdakilerden hangisidir?

A) On iki hizmet
B) İkrar
C) Cem
D) Semah

Alevîlik-Bektâşîlik’te; ilim, edep, korku, perhiz, sabır, şükür, hayâ, cömertlik, marifet ve kendini bilmek 
çok önemlidir. Tevazu sahibi olmak, kimseyi ayıplamamak, gücünü yerine göre harcamak, hiçbir yara-
tılmışa kötü gözle bakmamak, sohbeti sevmek, sır saklamak, Allah’a (c.c.) niyazda bulunmak ve gerçeği 
görmeye gayret etmek de Alevîlik-Bektâşîlik’te önem verilmesi gereken ilkeler arasındadır. 
Verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Alçak gönüllü olmak ve kimseyi ayıplamak istemeyen kişi toplumu terk ederek yalnız yaşamalıdır.
B) İyi bir hayat yaşamak ancak kötü düşünceleri terk edip iyilik için gayret etmekle mümkündür.
C) Kalp, dil ve göz güzellikleri yaşamanın yanında kötülükleri de defetmesini bilmelidir.
D) Her tasavvufî yorum gibi Alevîlik-Bektâşîlik de kişiyi ahlaken kâmil hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Cem, belli bir disiplin içinde yapılır ve Cem’in kendine has bazı kuralları vardır. Cem’e gelenlerin bu 
kurallara uyması gerekir. Örneğin Cem’de müsaade alınmadan konuşulmaz, yerinden kalkılmaz, bir şey 
yenilmez ve Cemevi’nden çıkılmaz. Dedikodu yapılmaz.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Cem ile ilgili kuralların temel amaçlarından değildir?

A) Gelen insanların ahlaki eğitimini amaçlamak.
B) Belli bir düzen ve disiplin içinde olmak.
C) Öğrenilenlerin hayatta kullanılmasına zemin hazırlamak.
D) Kurallara uymayanlara çeşitli cezalar vermek.

27.

28.

29.

30.
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“Bismişah Allah Allah! Vakitler hayrola, hayırlar feth ola. Şerler defola. Yüce Allah dildeki dileklerimize, 
gönüldeki muratlarımıza vasıl eyleye. Milletimizin, devletimizin varlığını, birliğini, dirliğini sonsuz eyle-
ye. Yüce Allah dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleye…”

Yukarıda bir bölümüne yer verilen dua Alevî-Bektâşî geleneğinde hangi isimle anılmaktadır?

A) Gülbank

B) Semah

C) Tevhit

D) Münacat

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ensar ve muhaciri kardeş ilan etmesini hatırlatan ……………, Hak-Muham-
med-Ali yoluna girmenin temel şartı olarak kabul edilir. Temeli dayanışma ve paylaşmadır. Medineli 
Müslümanlar nasıl ki evlerini, işlerini, tarlalarını, bağ ve bahçelerini Mekke’den göç eden Müslüman-
larla paylaştılarsa bugün de kişiler sahip olduklarını yol kardeşleriyle sahip olduklarını paylaşmalıdır.

Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Miraciye

B) Razılık

C) Gülbank

D) Musahiplik

31.

32.
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Cevap Anahtarı

Çoktan Seçmeli Sorular
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B

10. A 11. A 12. C 13. D 14. D 15. C 16. B 17. B 18. C

19. D 20. A 21. A 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. B
28. B 29. A 30. D 31. A 32. D

ETKİNLİK 5
1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D 11. Y 12. D 13. D

ETKİNLİK 6
1. Kadirîlik 2. Nakşibendîlik 3. Yesevîlik 4. Mevlevîlik

ETKİNLİK 7

ETKİNLİK 1 ETKİNLİK 2 ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4

EŞEK GİTTİ 
Bu hikâyede anlatılmak istenen şey;
İnsanın ibadet ederken okuduğu surelerin, dua ve zikirde söylediği kelimelerin anlamını bilmesinin önemli olduğu, 
diğer insanları sadece taklit ederek değil, anlamını düşünerek ve şuurlu olarak ibadet etmesinin gerekli olduğudur. 
AĞZINA YILAN GİREN ADAM 
Bu hikâyede verilmek istenen mesaj;
Dış görünüş itibarıyla kötü olan bazı şeylerin aslında bizim için hayır ve iyilik olabileceğini unutmamak gerektiğidir. 
Bunun tersi de böyledir. Yani dışarıdan bakınca iyi ve güzel zannettiğimiz şeyler aslında kötü ve çirkin olabilir. Akıllı 
bir insan dış görünüşe aldanmamalıdır. Mevlânâ Celâleddin Rûmî bunu ifade etmek için şöyle der: 
“Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir, fakat o şekerin içinde zehir gizlidir.” “Cübbe ve sarık ile insan âlim olmaz. Âlimlik 
insanın zâtında bulunan bir hünerdir. Bu hüner isterse yünden bir abâ (fakir elbisesi) içinde olsun fark etmez.” 
NAHİVCİ (ARAPÇA DİL ÂLİMİ) İLE GEMİCİ
Bu hikâyede verilmek istenen mesaj;
İnsanın bilgisi sebebiyle kendini başka insanlardan üstün görüp kibirlenmesinin yanlış olduğudur. 
GÜZEL AHLAK NUMUNESİ
Bu hikâyede verilmek istenen mesaj;
Bir arada yaşayan kişiler birbirlerine karşı samimi ve fedakâr olmalılar. Arkadaş gruplarında kişiler birbirleri hakkın-
da kötü bir düşünce beslememelidir.

İtikadî yorumlar
1. Maturîdilik 
2. Eş’arîlik 
3. Şia  
Fıkhî Yorumlar
1. Hanefîlik
 2. Şafiîlik
3. Malikîlik
4. Hanbelîlik

Tasavvufî Yorumlar
1. Yesevîlik
2. Kâdirîlik
3. Mevlevîlik 
4. Nakşibendîlik
5. Alevîlik-Bektaşîlik

1. Tasavvuf
2. Şeyh
3. Kadirîlik
4. Ahlak
5. Dergâh
6. Yesevîlik
7. Mutasavvıf
8. Mürit
9. Tarikat
10. Derviş

1. Tasavvuf
2. Din
3. Mezhep
4. Tevhit
5. Divan-ı Hikmet
6. Sünnet
7. Fıkıh
8. Din Anlayışı
9. Tasavvufi Yorumlar
10. Ahlâk

1. Tasavvuf
2. Ahlak
3. Mesnevî
4. Sema
5. Çile
6. Sultan Veled
7. Konya
8. Kadirîlik


