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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar-2

1. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî düşüncenin
ahlâkî prensiplerinden değildir?

4. Kâinat âdeta bir ceset kabul edilir, insan ise bu cesedin
canı olarak görülür
Bu bilgiler tasavvuf anlayışında aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yapılan kötülüğe misliyle karşılık vermek
B) Kendisi için arzulamadığını başkası için de arzulamamak
C) Başkalarının kusurlarını araştırmamak ve ifşa etmemek
D) Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermemek
E) Kibirden, gururdan sakınmak ve mütevazi olmak

A) İnsan-insan ilişkisi
B) İnsan-evren ilişkisi
C) Allah-varlık ilişkisi
D) Allah-İnsan ilişkisi
E) İnsan-canlı ilişkisi

5. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünceye özel
bir terim değildir?

3. “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine
fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha
yakınız.” (Kaf suresi, 16. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki mesajlardan hangisi çıkarılabilir?
A) İnsan balçıktan yaratılmıştır.
B) Allah insana en yakın varlıktır.
C) İnsan vesvese ile mücadele edebilir.
D) Nefs, kişilik ve benlik demektir.
E) Nefs, insanla Allah arasında bir engeldir.
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2. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde yaratan ile yaratılan arasındaki sınırın aşılmasına vurgu yoktur?
A) “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hristiyanlar
ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler…” (Tevbe suresi, 31. ayet)
B) “Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem
oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve
annemi iki ilâh edinin, dedin?”
(Maide suresi, 116. ayet)
C) “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp
da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi
Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar….” (Zümer suresi, 3. ayet)
D) “Onlar, kızların (meleklerin) Allah’a ait olduğunu
iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir….”
(Nahl suresi, 57. ayet)
E) “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat
bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor…” (Fussilet suresi, 6. ayet)
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A) Mutasavvıf		
B) Şeyh
C) Mürit		
D) Dua
E) Mürşit

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Allah’ın ilmi her şeyi kuşatıcıdır.
B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
C) Allah yerin ve göklerin yaratıcısıdır.
D) Allah, insanın gizlediğini de, açığa vurduğunu da bilir.
E) Allah her şeyden haberdar olandır.

TEST

12
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar-2
7. Mevlana Celalettin Rumi’nin Allah-insan ilişkisini
anlatmak için kullandığı meşhur sembol aşağıdakilerden hangisidir?

10. • İbadete ısrarla devam etmek, Allah’a yönelmek, dünyanın süs ve aldatıcılığından yüz çevirmek, halkın
sevdiği ve rağbet ettiği zevk, mal, servet ve şöhrete
ilgi duymamaktadır.
• Nefsin kötülükleri ile savaşarak olgunlaşmak ve pişmektir.

A) Ney			
B) Sarık
C) Kavuk		
D) Def
E) Tesbih

Yukarıdaki tanımlamalar tasavvufun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

8. Varlık birdir, o da Hakk’ın varlığıdır. Kâinatta görülen
bütün varlık bu zattandır. Şüphe yoktur ki tüm varlıklarda O yüce yaratıcı kendi varlığını göstermiştir.
Bu açıklama tasavvuf anlayışında aşağıda verilen
ilişkilerden hangisi ile ilgilidir?
A) İnsan-insan
B) İnsan-evren
C) Allah-evren
D) Varlık-İnsan
E) İnsan-canlı

9. Meşhur mutasavvıf Cüneyd-i Bağdadi’ye göre tasavvuf
iyi huydur. İyi huyların ne kadar çok olursa tasavvufta o
kadar ilerlemiş olursun.
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A) Fıkıh			
C) Felsefe		
E) Ahlak

B) Kelam
D) Siyaset

11. ‘‘Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.’’
(Mevlana)
Cömertlik ve yardım etme eylemleri akarsuyun aşağıdaki özelliklerinden hangisine benzetilmiştir?
A) Temizliğine 		
B) Akışkanlığına
C) Sürekliliğine 		
D) Hareketliliğine
E) Denize ulaşmasına

12. Tasavvuf düşüncesinde Allah ile insan arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Aşk			
B) Temaşa
C) Seyr 		
D) Korku
E) Sevap

Bu söz tasavvuf düşüncesinde aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
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A) Ahlak		
B) Sanat
C) İlim			
D) İbadet
E) Siyaset
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