İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR ÜNİTESİ
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Soldan sağa
3. İmam Azam Ebu Hanife’nin görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu esas alan mezhep
5. Muharrem ayının onuncu gününe verilen isim
8. Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmet adı verilen şiirlerinin toplandığı eseri
9. Sözlükte yün giymek, saf olmak gibi anlamlara gelen kavram
11. Sözlükte toplamak ve bir araya getirmek manalarına gelen kavram
12. Bahauddin Nakşibend Hazretleri’nin görüş ve düşüncelerini temel alan tarikat
17. Mevleviliğin kurucusu
18. Sözlükte gitmek, takip etmek, gidilecek yol vb. anlamlara gelen kavram
19. Abdülkadir Geylani’nin tasavvufi anlayışına dayanan tarikat
20. Tasavvufta, Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak ve Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi
ibadet yapma bilincini kazanmak için girilenve kendine has kuralları olan yol.
22. Hz. Ali’nin (r.a.) ve onun soyundan gelenlerin müslümanların halifesi olması
gerektiği düşüncesi en önemli özelliği olan mezhep
23. Muhammed bin İdris eş-Şâfiî’nin görüşlerine dayanan ve onun ismine nispetle
anılan fıkhi mezhep
24. Cafer bin Muhammed el-Bâkır’ın fıkhi metoduna ve görüşlerine dayan mezhep
26. Fıkıh alanında uzman olan din alimleri
27. Sözlükte bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak ve tam olarak anlamak
manalarına gelen kavram
30. Alevi-Bektaşi kültüründe çeşitli vesilelerle yapılan dualara verilen isim
31. Allah'ı (c.c) bilmek
32. Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Mâturîdî’nin görüş ve
düşüncelerine dayanan itikadi mezhep
33. Malik bin Enes’in görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu temel kabul eden fıkhi
mezhep

Yukarıdan aşağı
1. Mevlana Celaleddin Rumi’nin en önemli eseri
2. Hoca Ahmed Yesevi’nin görüş ve düşüncelerine, tasavvuf anlayışına dayanan
tasavvufi ekol
4. Yüce dinimizin ikinci temel kaynağı
6. Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi ekol
7. Yüce dinimizin birinci temel kaynağı
10. Ahmed b. Hanbel’in fıkhi metodunu ve görüşlerini esas alan mezhep
13. Ebu’l-Hasan Eş’ârî’nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi mezhep
14. Mevlevilikte ney ve kudüm gibi musiki aletleri eşliğinde dönerek yapılan ayin
15. Hacı Bektaş Veli’nin görüş ve düşüncelerini temel alan tasavvufi yorum biçimi
16. Sevgili peygamberimize ilk vahiy hangi ayda gelmiştir
21. Sözlükte Ali’ye bağlı, Ali taraftarı anlamlarına gelen kavram
25. Bir din, düşünce veya felsefi ekolün inanç esasları
28. Hacı Bektaş Veli’nin en önemli eseri
29. Hicri takvime göre yılın ilk ayı

