
Projemiz Hakkında  

Projemiz hümanizm felsefesini 

benimseyen, kadına-çocuğa-

hayvana-doğaya şiddeti önlemek 

için faaliyet yürütecek, belirli gün-

ler ve haftaları kapsayan, Padlet, 

Voki gibi web 2.0 araçlarının etkin 

kullanıldığı, logo ve afiş yarışmala-

rı olan, Mevlana'nın Mesnevide 

yazmış olduğu seçme hikayeleri 

okuma ve okuduğu hikayelere eleş-

tirel gözle bakabilmeyi hedefleyen, 

insan haklarına önem veren kültü-

rel ve demok-

ratik bir pro-

jedir. Aynı 

zamanda Mev-

lana müzesi-

nin basit ma-

ketlerinin ya-

pılacağı, ortak 

okulların ken-

di aralarında 

hediyeleşecek-

leri, bahçe 

pikniklerinin 

yapılacağı, 

minik skeçleri 

olan proje 

sonunda sergisi ve ortak ürünleri, 

e-kitapları bulunan faaliyeti bol 

bir projedir.  

Projemizin Hedefleri 

1.Kitap ve hikaye okuma 

alışkanlığı kazanma 

2.Okuduğunu anlama ve 

eleştirel gözle bakabilme 

3.Fikirlerini ortak alanda 

paylaşma 

4.Web 2.0 araçlarını kul-

lanmayı uygulayarak 

öğrenme 

5.Farklı okullardan öğ-

rencilerle tanışarak, sos-

yalleşme 

6.Bireysel başarının yanı 

sıra grup başarısını tatma 

7.Ekip ruhunu kavrama 

8.Yardımlaşma ve ortak 

ürün oluşturabilme bece-

risini artırma 

9.Empati becerisini geliş-

tirme 

10.Özgüven geliştirme 

11.Milli bayramlarımızın 

önemini öğrenme 

12.Mevlanayı ve Şebi 

Arus Törenlerini öğren-

me 

13.Hümanizm felsefinin 

önemini kavrama 

14.Şiddeti ve kapsamını 

öğrenme 

15.Şiddet olaylarının önü-

ne geçebilmek için ken-

dince önlemler al-

ma 

16.İnsan-hayvan ve 

doğayı sevme 

17.İnsan-hayvan ve 

doğayı korumak 

içim kendince ön-

lemler geliştirebil-

me 

18.Engelliler Günü 

için farkındalık 

oluşturabilme 

19.Atatürk'ü anma 

20.Basit maketler 

yapabilme 

21.Hediyeleşmenin 

insan ilişkilerinde 

önemini kavrama  

Proje Mini Test Kitabı 

 

8.Hafta: (11 Kasım – 17 

Kasım) 

-Öğrencilere haftanın 
Mesneviden seçme hikaye-

sinin okutulması 

-Öğrencilerin haftalık 
hikaye ile ilgili fikirlerini 

ilgili formda paylaşmasının 

sağlanması 

-Öğretmenlerin ORTAK 
ÜRÜN anketini doldurması 

ve fikir çokluğu ile ortak 

ürün seçilmesi ve oluşturul-

ması 

-Proje ortak ürünü için 

ortak okullara İnsan Hak-

ları Evrensel Bildirgesinin 

okutulması. 

Mevlana Gibi 

Cilt 1, Sayı 1 

Bülten Tarihi; 15 Aralık 2019 

 



Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dal-

gıçtır. 

S1) Yukarıdaki söz hangi büyüğümüze aittir? 
 

a)Yunus Emre  c) Mevlana                          e)  Hacı Bektaş-ı 

Veli 
b)Farabi  d) Gazali 

 

S2) Mevlana’nın ilim ve bilim adına söylediği sözler günümüzde hangi 

dersle daha bağlantılı olabilir? 

a)Edebiyat  c) İngilizce       e) Müzik

  
b)Matematik  d) Bilgisayar Bilimi 

 

S3) Mevlana’nın sözlerine günümüzde en çok bilgisayar, cep telefonu gibi 
teknolojik aletlerle ulaşabiliriz. Bu cihazlar günümüzde en çok hangi ders-

te kullanılır? 

a)Edebiyat  c) İngilizce      e) Bilgisayar Bilimi  

b)Matematik  d) Resim 
 

S4) Bilgili adamın uykusu ibadetten üstündür. Hele bu, insanı gafletten uyandıran bilgi olursa. 
Mevlana’nın bu sözünü araştırmak isteyen bir öğrenci hangi derste bu bilgi hakkında daha fazla bilgi bulabilir? 

a)Edebiyat  c) İngilizce      e) Bilgisayar Bilimi  

b)Matematik  d) Resim 

 

Sayfa 2 

Nil NARİN - FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ  

Murat ÇELEBİ - ÇARŞAMBA FEN LİSESİ  

 

Mevlana Gibi 

1-Which one of the following sentences is  true about Mevlana 

Celalettin Rumi? 

a) He always lived in Syria. 

b)He wrote stories  to express his sufistic thoughts. 

c)He wrote his poems in Arabic. 

d)He  discriminated  people in favor of their belief. 

e) Fıh-i mafıh is one of his famous book. 

 

2-Mevlana Celaleddin Rumi was an Anatolian holy man----------

--- gave hope  and inspiration to humanity. 

a)which                    b)where                     c)who                     d)

someone                e)when 

 

3) While he---------------- Sufism he met Ahi Sems Tebrizi   and 

after this meeting his own ideas began to emerge. 

a) was  studying                       b) studied                     c) has stu-

died             d)study           e) had studied 

4)   Followers of Mevlana  are called as 

a) Mesnevi               b)Rumi                      c)Mevlevi                     

d)Semavi              e)Sufi 

5)   Come, no matter what you are, 

    Whether atheist or sun worshipper. 

    Whether you’ve backslid a thousand times, 

    Come, no matter what you are. 

                                Mevlana 

According to the sentence; which is not true? 

all mankind are brothers. 

b) differences between religions  do not  square well with the 

divine presence. 

c) Mevlana attached great importance to women and mainta-

ins that men and women are equal. 

d) He is tolerant  for each kind of peole from diffrent religi-
ons. 

e) If you have backslid before,it is impossible to be a good 

person again. 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 3 

1- Where and when was Mevlana born? 

a) September 30, 1207, in Balkh 
b) October 28,1205,in Damascus 

c) April 15,1208, in Baghdad 

d) November 30, 1207, in Konya 

e) January 18, 1206, in Teheran 

2-What was the turning point of Mevlana’s Life? 

a) the migration from his own land after the invasion of 

Mongols 

b)his marrige to Gevher Banu 

c)meeting to a wandering dervish named Shamsuddin 

of Tabriz 

d)his attending to his father’s lessons 

e) studying other religions along with Islam 

3-Who was the first educator of Mevlana? 

 a)Seyyit Burhanettin Tirmizi 

b) Shamsuddin of Tabriz 

c) His mother Mumina Khatun 

d)His father Bahaduddin Walad 

e) Hussam-e Chalabi 

4- Where did Şems-i Tebrizi go in 1246? 

a) to 

Pınar İLİKER- KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 

1. In 2018, the best-selling author Brad 

Gooch has released a book called 

“Rumi’s Secret” about the life and phi-

Meltem AKDENİZ - ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU    LİSESİ 

losophy of Mawlana Jalal al-Din 

Rumi. Before releasing his book, 

Brad Gooch travelled to places whe-

re Mawlana had spent his life. 

Which of the following places CAN 

NOT BE one of these Rumi-relevant 

lands? 

a) Uzbekistan b) Turkey 

c) Syria d) Greece 

e)Afghanistan  

2. Which year was announced as 

THE YEAR OF MAWLANA  to 

celebrate the 800th anniversary of 

Mawlana’s birth by UNESCO? 

a) 2019 b)2012 c)2010 

d)2008 e)2007 

3. What does the CAMEL symbolize 

in the story called “Majnun and His 

Camel” from the Mawlana’s Masna-

vi? 

 

a) the true love b) human nafs 

c) tolerance for others 

d) acceptance e) modesty 

 

4. In which language was Masna-

vi,the 6-volume world-wide 

known masterpiece of Mawlana, 

written originally? 

a) Turkish b) English c) Persian 

d) Arabic  e)Greek 

 

5. Mawlana’s real name is Jalal al

-Din Muhammad. Mawlana 
and Rumi are names given him 

later. What does Rumi mean? 

a) Leader b) Anatolian c) Teacher 

d) Persian e) Philosopher 

Badhdad b) to Balkh c) to Damascus d)to Theran e)

to Konya 

5-When was Mevlana’s Tomb was built? 

a)in 1275 b)in 1255 c) in 1278 d) in 1276 e) in 1274 

6-Where and when Mevlana pass away? 

a) on 17th December, 1273 in Konya 

b) on 15th November, 1273 in Damascus 

c) on 17th December, 1273 in Balkh 

d) on 15th December, 1273 in Konya 

e) on 17th  January,1273 in Konya 

 



1.Mevlana is …………………………. 

 a) A muslim sophisticate  and poet 

 b) A Historian    

 c)  A muslim Judge                               

 d) A traveller 

2. Which of the following is not one of   Mevlana’s 

works? 

 a) Mesnevi                        

 b)  Divan-ı Kebir     

 c)Aşkı -ı Memnu           

 d) Mektubat   

 

3. The dance of Whirling  Dervis-

hes is called………. 

 a) Folk dance            

 b) Waltz  

  c) Arabic dance                         

  d) Sema       

4. What two traits are compared 

in the Masnavi’s story ‘’The Lion and The Rabbit’’ 

 a)friendship and enmity     

 b)physical size and cleverness   

  c) stinginess and generosity     

 d) wealth and poverty 

 

Sayfa 4 

Mehmet ÇİRPİ - ESKİŞEHİR ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

Sura Öcal - KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ   

 

Mevlana Gibi 

1.Mevlânâ, hakikat yolunda şiiri, mûsıkîyi ve “insan vü-

cûdunun her zerresi ve her hareketiyle bir ibâdet havasına 

girerek Allah’a kanatlanma-
sı” mânâsındaki “.............................” san’atını dile getire-

rek, insanın bu yolla üstün bir mânevî dereceye yükselip 

Allah’a vâsıl olacağını söylüyordu. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A)Şeb-i Arus            B) Fîhi Mâfîh         C)Sema       

D)Şems            E)Mesnevi   

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Mevlana ile ilgili söylene-

mez? 

A) Türk edebiyatının önemli sanatçılarındandır. 
B) Eserlerinde Arapça kullanmıştır. 

C) Tasavvufu hikayeler yardımıyla anlatmıştır. 

D) İlahi aşk kavramını şiirlerinde işlemiştir. 

E) Bütün insanlığa seslenmiştir 
 

I. Horasan'da doğmuş ve küçük yaşta Konya'ya ailesiyle 

gelerek yerleşmiştir. 
II. İlmini, Şems TebrizI'den aldığı duygu ve ta-savvufla 

birleştirmiştir. 

III. Eserlerini çoğunlukla Farsça yazmıştır. 

IV. En önemli eseri Mesnevi'dir 
3.Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A) Kadı Burhanettin    B) Hoca Dehhani  C) Aşık Paşa    

D) Mevlana   E) Ahmedi 

5. Whis story does not belong to Mevlana? 

a)The Opposite Opinions     

b)The Bird’s Three Advices 

c)Tales from La Fontaine    

 d)The Lion an The Rabbit  

MARK THE SENTENCES TRUE (T) OR FALSE (F) 

1. Şeb-i Arus means for Mevlana the 

Wedding Night.                               

……. 

2.The first thing that comes to mind 

when Mevlana is mentioned is hu-

manism. ……            

3.Mevlana  had wrote his works in 

Turkish.                                         

…….. 

1.Mevlana is a world re-nowned 

muslim thinker  and 

poet .                       ……. 

 

2.Namık Kemal says: ‘’Come, whatever you are, co-

me! Whether you are an infidel, magi or pagan, come! 

Our route is not a despair. Come again, even if you've 

broken your repentance a hundred times!’’                  

………. 

 

 

4. 1207 yılında Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuş bir sufi ve din 

bilginidir. Anadolu’nun ünlü evliyalarından sayılan ve hoşgorü felse-

fesiyle tanınan bu zat  Konya’da yaşamıştır.Lakabı “efendimiz” anla-

mına gelir, ismindeki “Rumi” ise Anadolu’da yaşayan kişi demektir.  
Bu parçada sözü edilen ünlü sanatçımız aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A)Yunus Emre    

B)Hacı Bektaş Veli     C)Ahmet Yesevi       
D)İbrahim Hakkı    

E)Mevlana  

 

5.Aşağıdaki eserlerden 

hangisi Mevlana’ya ait 

değildir? 

A)Risalet’ün Nushiye  

B)Divan-I Kebir   

C)Fi Hi Ma Fih   

D) Mektubat   

E) Mecâlis-İ Seb'a 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 5 

1.Why did Mevlana write his poems in Persian? Write at least  3 
sentences. 

2.What does "sema" mean ? 

3.What do the clothes that the whirling dervishes  wear repre-
sent? 

4.What do the movements of whirling dervishes mean? 

5.Which one of the following sentences is not true about Mevla-
na? 

a) He is one of the famous artist in the world. 

b)He wrote stories as to express his sufistic thoughts. 

c)He wrote his poems in Arabic. 

d)He did not discriminate people in favor of their belief. 

e)His father is Bahaeddin Veled, who is son of Hüseyin Hatibi. 

6) Write True (T) or False (F) 

Mevlana was born in  Belh.                                (…..) 

His father is Hüseyin Hatibi.                               (….) 

He married to Gevher Hatun in 1225.                 (….) 

Sultan Veled and Alaattin Çelebi are his sons.    (….) 

Aynur KORKMAZ - ŞALPAZARI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  

1.Mevlana’nın gerçek adı nedir? 
A. Muhammed 
B. Mevlana 
C. Mevlana Celaleddin-i Rumi 
D. Jalal ad. Din Muhammed Balkhi 
 
2. Mevlana ne zaman doğmuştur? 
A. 24 Mayıs 1220 
B.30 Eylül 1207 
C. 18 Eylül 1243 
D.17 Aralık 1273 
 
3. Mevlana ‘nın babasının adı nedir? 
A.Necmettin-i Kübra 
B.Bahaeddin Veled 
C.Biruni 
D.Kanuni Sultan Süleyman 
 
 
 

Deva TAŞKIN - ÖZEL YENİ YOL LİSESİ 

Mevlana met Şemsi Tebrizi in 1244.                   (….) 

Mevalana’s son, Alaattin, wrote the Mesnevi.    (….) 

 

 
4. Mevlana ne zaman ölmüştür? 
A.15 Mayıs 1270 
B.30 Ocak 1265 
C.17 Aralık 1273 
D.11 Ocak 2005 
 
5.Şeb-i Arus’un sözlük anlamı nedir? 
A. Gün Vakti 
B. Düğün Vakti 
C. Düğün Gecesi 
D. Mevlana Vakti 



1.Mevlana 2046 sayfalık mesnevi cildini her gün önceki gün yazdığının 2 katını yazarak 10 günde tamamla-

dığına göre ilk gün kaç sayfa yazarak başlamıştır? 

 

2.Mevlana kızı Melike Hatun’a en küçük asal sayının 5 katının 2 fazlası kadar hediye paketi göndermiştir. 

Buna göre Mevlana’nın göndermiş olduğu hediye paketi sayısı kaç tanedir? 

 

3.Mevlana’nın üvey kızı Kimya hatun  1 su bardağı-4 tane-1 su bardağı-1 çay bardağı oranlarında süt-

yumurta-şeker-yağ kullanarak kek yapacaktır. Toplam  12 tane yumurta kullandığına göre kek için kaç çay 

bardağı yağ kullanmıştır? 

 

4.Mevlana’nın oğlu Sultan Veled camiye gitmek için 120 metre yol yürümektedir. Bu yolu 2 dakikada aldı-

ğına göre hızını bulunuz. 

 

5.Mevlana’nın yaşı oğlu Alaeddin’in 2 yıl önceki yaşının 3 

katının 5 fazlasıdır. İkisinin yaşları toplamı 59 olduğuna göre 

Alaeddin’in bugünkü yaşı kaçtır? 

 

Sayfa 6 

Sadakat BAYRAK - MEHMET TUZA PAKPEN 

MTAL 

Fatma GÜRSOY - KARAHALLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

Mevlana Gibi 

1.(I) Mevlâna'nın babası Belh şehrinin ileri gelenler inden olup, 
sağlığında "Bilginlerin Sultanı" unvanını almış olan Hüseyin Hatibi 
oğlu Bahâeddin Veled'tir. (II)Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı 
Mümine Hatun'dur.  (III)Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı 
siyasi olaylardan ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh’ 
den ayrılmak zorunda kalmıştır. (IV) Sultânü'I-Ulemâ 1212 veya 
1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh’ den 
ayrılmıştır. (V)Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişâbur olmuştur. 

Yukarıdaki metinde yer alan numaralı cümlelerin hangisinde bir 
anlatım bozukluğu vardır? 

A) (I) B)   (II) C)    (III) D)   (IV) E)   (V)  

 

2.   (I) Aslanı öküz zannedip eliyle onu dokundu ve böğ-
rünü yoklamaya başladı.  

(II) Bir aslan gelip öküzü yedi ve sonra onun yerine 
geçti. 

(III) Gece adam ahıra gelince öküzünü aradı. 

(IV) Adamın bir i öküzünü ahıra bağladı. 

(V) Karanlıkta aslanı seçemedi ve öküz diye onun 
yanına gitti. 
 
Mevlana’nın hikâyelerinden birine ait olan yukarıdaki parçanın an-

lamlı bir bütün olabilmesi için cümleler hangi sırayla verilmelidir? 

A) II-III-I-IV-V B) III-V-I-I-IV C)IV-V-I-III-II
 D) IV-II-III-I-V E)II-IV-V-III-I  

   

3. Cenab-ı Hak'tan  Hazreti Musa’ya şu hitap geldi(  ) 
"Ya Musa(  )Hastalandığımda niçin halimi hatırımı sormaya gelmedin
(  )" 
Bu hitap karşısında şaşıran Musa aleyhisselam (  ) "Ya Rabbi (   )
Sen kusurlardan, hastalıktan, noksan sıfatlardan uzaksın. Bu hitabın 
sırrını bana lutfet" dedi. 
Bunun üzerine Allah Teala, … 

Mesnevi’den alınan yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere 
sırasıyla gelmesi gereken noktalama işaretleri hangileridir? 

A)(:) ( ,)  (?) (!) (;) B) (.) (:) ( !) (:) (?) C) (,) (:) (?) (!) (?)
  D) (.) (…)(:)  (.) (?) E) (:)  (!) (? ) (,) (!) 

 

 

4. Kendini beğenmiş bir dil bilgini gemi ile seyahat ediyordu. Yolda gemiciye sordu: 
"Hiç dil bilgisi okudun mu?" 

Gemici, "Hayır, okumadım" dedi. 

Dil bilgini, "Ömrünün yarısı boşa geçmiş" cevabını verdi. 

Gemici, dil bilgininin bu davranışından rahatsız oldu ama sesini çıkarmadı. Kızdığını belli 
etmedi. 
Bir zaman sonra, denizde fırtına çıktı. Rüzgar gemiyi dalgaların üzerinde bir girdaba 

doğru sürüklüyordu. 
Dalgalarla boğuşan gemicinin, gözü dil bilginine takıldı. Gemici yüksek sesle sordu: 
"Hocam yüzme bilir misiniz?" 

Dil bilgini korku içerisinde büzüldüğü yerden cevap verdi: ''Hoş sözlü, güzel gemici 
bilmiyorum.'' 

Gemici; "Yazık, ömrünün tamamı gitti. Çünkü, gemi bu girdaptan kurtulamaz, batar"... 

Mesnevi’den alınan bu hikâyede asıl anlatılmak istenen nedir? 

A)İnsan her konuda bilgi sahibi olmalıdır. 

B)İnsan zamanını ve emeğini, hayatı kolaylaştıracak bilgileri öğrenmeye 
harcamalıdır., 

C)Bilgi paylaştıkça çoğalır 

D)Cahil insan karşısına çıkan bilge kişilerden fayda sağlamayı bilmeyen 
insandır 

E)İnsan her şeyden önce kendini bilmelidir. 

5.  (I)Gazneli Sultan Mahmud, bütün devlet adamlarının hazır olduğu 
bir sırada, divan toplantısının yapıldığı salona geldi. 

 (II) Az sonra padişah, kubbeleri çınlatan sesiyle ihtiyar cellada emrini 
bildirdi: 

 (III) Mücevher kırılınca beylerden yüzlerce feryat ve figan koptu. 

 (IV) Sultan, Öyleyse şu mücevheri kır, parçala, toz et” dedi. 

 (V) Sultan hepsine ihsanlarda bulundu 

Mesnevi’den alınan yukarıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olma-
ya uygundur?A)(I) B) (II) C) (III) D) (IV) E) (V) 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 7 

 

Elif ERCAN - ELAZIĞ AHMET YESEVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  

1-When did UNESCO designate the ear of Rumi? 

2-When and where was Mevlana born? 

3-What were his poems about? 

4-What is Sufism? 

5-When did he meet Shams of Tabriz? 

Dilek GÖK - BORSA ANADOLU LİSESİ 



Mevlana was born in the city of Belh of the Horasan country which falls within the boundaries of current Afghanistan  on 

September 30  1207. 
 

Mevlana’s father was Bahaeddin Veled  the son of Hüseyin Hatibi  who  besides being one of the notables of city

 was also known in his life time as the”Sultan of the Scholars”. His mother was Mümine Hatun  the daughter of Rükned-

din  who was the Emir of Behl. Sultanü’l – Ulema Bahaeddin Veled  because of certain political incidents and the appro-

aching Mongolian invasion could no longer stay in the city. Thus  in the year 1212 or 1213 Sultanü’l – Ulema left Behl 
with the members of his family and close friends. 

 

Sultanü’l – Ulema died in Konya on January 12  1231. The rose garden of the Seljuk palace was chosen for his grave and 
he was buried at the same spot the grave stands today at the Mevlevi lodge which is now used as a museum. When Sultanü’l – 

Ulema passed away  his students and followers gathered around Mevlana  regarding him as the sole heir of his father. In 
fact Mevlana had become a great scientific and religous scho-
lar and was sermoning at the İplikçi Medrese. His sermons 

were drawing large crowds. 

 

Mevlana met Şems-i Tebrizi on November 15  1244. Mev-
lana found in his character “the existance of absolute matu-

rity” and saw in his face “the spiritual lights of God”. 

However their companionship did not las long as Şems sud-

denly died. After this death  Mevlana went into long years 

of seclusion. In later years  Selahaddin Zerkubi and Hüsa-
meddin Çelebi tried to compansate the loss of Şems-i Tebrizi 

 

Mevlana  who summarized his life with the words  “I 

was raw  cooked and then burned” died on Sunday

 December 17 1273. He had willed his burial prayers to 

be led by Sadrettin Konevi. However  Sadrettin Konevi was 
completely shattered with the death of Mevlana whom he 

loved greatly  and fainted at the ceremony. The prayer was 
then led by Kadı Sıraceddin. 

 

Mevlana believed the day of death to be a day of rebirth. De-

ath would take him to his beloved; that is  the God. With 
this believe he was referring to the day of death as “Şeb-i Arus” which means wedding day or the bridal night and willed his 

friends not to cry and wail after him. 

 

“When we are dead  do not turn your eyes to the ground  seeking my grave! My grave will be in the hearts of the wise” 
Hz. Mevlana 

1.Where and when  was Mevlana born? 

 

2.Who was called “Sultans of  the scholars”? 

 
3.On whose face did Mevlana see “the spiritual lights of God”? 

 

4.How did Mevlana summarize his life? 

 
5.What does “ Şeb-i Arus” mean? 

 

Sayfa 8 

Öznur UĞUR ÖZER  

NEVŞEHİR ŞEHİT DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

Mevlana Gibi 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 9 

1.Mevlana'nın gerçek adı nedir ?  
 
2.Mevlana hangi tarikatın kurucusudur? 
 
3.Mevlana'nın en yakın arkadaşı kimdir? 
 
4.Mevlana'nın babası hangi ünvanla tanınmış-
tır? 
 
5.Mevlana'nın ilk hanımı kimdir? 
 
"Böyle ölürüm sana olan aşkıma, bulutların 
güneş ışığında eriyip yok olması gibi" Sözün-
deki fiilimsileri bulunuz. 

Fatma GÜNDOĞDU - ÖZEL NİZİP ARTI ANADOLU LİSESİ 

1.1926’da ‘’Konya Asar-ı Atika Müze-

si’’ adı verilen Mevlana Dergahı ve Tür-

besi, hangi tarihte yapılan düzenleme ile 

‘’Mevlana Müzesi’’ olarak ziyarete açıl-

mıştır? 

a.1954 

b.1952 

c.1948 

d.1946            

                                             

2.Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Mü-

zesi’ne girilen kapılardan biri değildir? 

a.Dervişan 

b.Hamuşan 

c.Çelebiyen 

d.Küstahan 

e.Farsiyan                

                                  
 
 
 

Ebru AYKUT - ERZURUM CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 

 
3.Mevlana Müzesi’nde sabah namazından sonra 

kuran okunan Tilavet odasının kubbesinde hangi 

sanat örnekleri vardır? 

a.Ebru sanatı 

b.Çini sanatı 

c.Kalem işi ve hat sanatı 

d.Kat’ı sanatı                     

                      

4.Mevlana Müzesi’ndeki Tilavet odasında bulu-

nan  hat yazıları ne üzerine yazılmıştır? 

a.Mukavva üzerine 

b.Deri üzerine 

c.Karton ve dut yapraklarına 

d.Papirüse                                          

 

5.Mevlana Müzesi hangi şehrimizde yer almakta-

dır? 

a.Konya 

b.Kırıkkale 



1. Mevlana in kan grubu A Rh (+) eşi gevher 

hatunun AB Rh(-) tir. İlk oğlu sultan velet in 

B Rh(-) olma ihtimali kaçtır? 

 

2. Bir gün Şems-i Tebrîzî doğa 

yürüyüşüne çıkar. Çalıların ara-

sında küçük sevimli bir kerten-

kelenin dolaştığını görür. Sevim-

li hayvanı sevmek isteyen şems 

kertenkeleyi kuyruğundan yaka-

lar. Kuyruk kopar ve kertenkele 

kaçar. Şaşkınlık içinde kalan 

Şems i gören Mevlana "korkma! 

kerkentele yeniden kuyruk oluş-

turacak fakat kuyruktan yeni bir 

kertenkele oluşmayacaktır" der. 

Mevlana’nın sözü hangi terimin 

açıklamasıdır? 

 

3. Şems-i Tebrîzî nin genotipi AaBbEE, 

Mevlana’nın evlatlığı ile evli olduğu eşi 

Kimya Hatunun genotipi aaBbEe dir. Bu 

bireylerin oluşturabileceği gametleri bulunuz. 

 

Sayfa 10 

Dilek Öztürk ÖZER - ERZURUM NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ 

Canan YAVUZ - ÇAYIRKENT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ  

 

Mevlana Gibi 

1.In which of his works were 7 Preaches of 
Mevlana noted down? 
a. Fi hi Ma Fih 
b. Divan ı Kebir 
c. Mecalis-ı Seb’a 
d.Mesnevi 
e.Mektubat    
    

 

2.Which work of Mevlana means “Big Notebook”? 

a. Fi hi Ma Fih 
b. Divan ı Kebir 

c. Mecalis-ı Seb’a 

d.Mesnevi 

e.Mektubat  
     

  

3.How many volumes are there in Mesnevi? 

a.8 
b.7 

c.6 

d.5 

e.4     
   

 

 

4. Biyoloji öğretmeni Mevlana’nın oğlu Alaeddin Çe-

lebiye 

" Tüm canlılar için 

I. enerji üretme 

II. büyüme ve gelişme 

III. metabolizma sırasında oluşan 

atıkları uzaklaştırma 

IV. eşeysiz üreme özelliklerinden 

hangileri ortaktır?" sorusunu 

sorar. Alaeddin Çelebinin cevabı 

nedir? 

 

 

 

5. Şems Tebrîzî "Canlıların Sı-

nıflandırılmasında kullanılan 

basamaklara göre Türden Aleme 

doğru giderken değişen özellikleri" öğrencisi  Mevla-

na’ya sorar. Mevlana’nın vereceği cevap nedir? 

 

4.Which languages are used in Divan-ı Kebir? 

a.English and French 
b.Turkish and French 

c.Turkish and English 

d.Romaic,Farsi,Turkish and Arabic 
e.Romaic and Farsi 

      

5.How many letters are there in Mektubat? 

a. 147 
b. 157 

c.167 

d.177 

e.187   



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 11 

Soru 1- 06 Rebiyülevvel ayı 604 yılında doğan Mevlâna’nın 

doğum tarihi Miladi Takvimde hangi tarihe tekabül eder? 
a.30 Eylül 1207 

b.20 Eylül 1207 

c.10 Eylül 1027 

d.1 Eylül 1207 

Soru 2- Mevlâna ölüm gününe “düğün günü” ya da “gelin 

gecesi” anlamlarına gelen diyordu. Şeb-î Arus diyordu. 

 2019 yılı Şeb-î Arus törenlerine katılan Bucak Mesle-

ki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 7şerli ve 5erli oturdu-

ğunda her defasında 2 öğrenci ayakta kalıyorsa, törene katılan 

öğrenci sayısı en az kaçtır? 

a.33 

b.35 

c.36 

d.37 

 
Soru 3- “Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir çiviyi 

çakabilmek için defalarca vurmak gerekir.” 

Mevlâna’nın bu sözünden etkilenen Mehmet, tahtaya bir çiviyi 

5 seferde çakabilmiştir. Bu durumda 10 çiviyi kaç seferde ça-

kar? 

Atike AKGÜL ve Zeliha ÖZGÜN DERE - BUCAK MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

1. When do we celebrate  Mevlana  week 
( seb-i Arus) ? 

2. What is the meaning of masnawi( mesne-
vi) in literature?  

 

3. What is the language of  masnawi and 
why did Mevlana write it in that language? 

 

4. What  is the   theme of his Works?  

 

5. What are the Works of Mevlana? 

 

6.What does ‘’Seb-i Arus’’  mean?  

Fatma ÇAKIR - SAKİZE LAHUR KIZ İHL  

a.25 

b.50 

c.75 

d.100 

Soru 4- “Edep, aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar 

akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.”  

Yukarıda verilen Mevlâna’nın sözünde kullanılan toplam 

“akıl” kelimesinin 3 katının kullanılan toplam “edep” 

kelimesinin 3 katına bölümü kaç eder? 

a.1 
b.1,5 

c.2 

d.2,5 

Soru 5- Milâdi Takvim’e göre Mevlâna Celâleddin 

Rumi’nin doğum yılı 1207, Atatürk’ün doğum yılı 

1881’dir. 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Mevlâna ve Ata-

türk arasındaki yaş farkı kaçtır? 

a.672 

b.673 
c.674 

d.675 



SORU 1)  

Mevlana’nın 

eserlerinden; 
Mesnevi, 

Divan-ı Ke-

bir, Mektu-

bat, Fihi Ma 
Fih ve Me-

calis-i Seb’a  

Ünye Meh-

met Necati 
Vidinli Mes-

leki Ve Tek-

nik Anadolu 

Lisesi kütüp-
hanesinde 

bir rafa Mes-

nevi ve Mektubat eserleri yan yana olmak koşu-

luyla kaç farklı şekilde dizilebilir? 

 A)  2       B) 4      C) 24       D) 30        E) 48 

SORU 2) Mesnevî,Mevlana tarafından sabah 

akşam ,otururken-ayakta demeden söyleniyor ve 
Hüsâmeddin Çelebi tarafından da yazılıyordu. II. 

cilde başlamak üzereyken Çelebi'nin eşi vefat etti 

ve Mesnevî'nin yazılması iki yıl kadar beklemede 

kaldı. Hüsâmeddin Çelebi, eşinin ölümünden iki 
yıl sonra tekrar Mevlana'nın huzuruna gelerek 

 

Sayfa 12 

Sebiha ERSOY - MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 

Berna ARSLAN - ÜNYE MEHMET NECATİ VİDİNLİ  

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

Mevlana Gibi 

1.Konya'nın Huğlu mahallesinden Konya Mevlana Müzesine 

gidecek olan haraketli, yolun tamamını 3 ile 5 saat arasında almış-

tır. Buna göre bu hareketlinin hızı km/sa cinsinden aşağıdakiler-

den hangisi olamaz? 

 (Huğlu - Müze arası 120 km)  

A)25 B) 28 C) 32 D) 36 E) 42 

2.İstanbul’dan Bursa’ya 4 yol ve Bur-

sa’dan Konya’ya 6 yol vardır. İstan-

bul’dan Konya’ya, Bursa’ya uğramak 

şartıyla, Sema gösterisine gitmek iste-

yen Murat, Konya’ya kaç farklı şekilde 

gidebilir? 

A)10   B)576   C)24   D)1   E)1/2 

3.Mevlana'nın; 

Mesnevî 

Dîvân-ı Kebîr 

Fîh-i Mâ-Fîh 

Mecâlis-i Seb’a 

Mektûbât adlı 5 eseri vardır. Mevla-

na’nın ölüm yaşı eser sayısının 10 

katının 4² fazlası olduğuna göre Mevlana kaç yaşında ölmüştür? 

A)56  B)58   C)64  D)66   E)70 

vazifesine devam etmek istediğini belirtti. Böylece 1264  de 

tekrar başlanan Mesnevî'nin V.cildi, hiç ara vermeden 1268 

tarihinde tamamlandı. Mesnevinin tüm ciltlerinin aynı sürede 

tamamlandığını varsayarsak ve ciltlerin tamamlanması ara-
sında bekleme süresi olmadığı kabul edilirse  6.cilt hangi yıl 

tamamlanır? 

A)1272      B)1276       C)1280     D)1284       E) 1288 

SORU 3) Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan sınır la-

rı içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğ-

muştur.Bu bilgiler ışığında  Mevlana yaşamış olsaydı Cum-

huriyetin ilan edildiği yıl kaç yaşında olurdu? 

A)713            B)716            C) 750        D) 812          E)815  

SORU 4) Mevlana eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme aldı 

ancak bunun yanı sıra nadiren Türkçe, Arapça  kullanmayı da 
tercih etti.Mevlana’nın eserlerinin  bulunduğu bir kitaplıkta  

46 kitap bulunmaktadır.Bu kitaplardan Farsça kullanılan 

kitap sayısı ;Türkçe kullanılan kitap sayısının 5 katı, Arapça 

kullanılan kitap sayısının 3 katıdır.Buna göre bu kitaplıkta  
Türkçe kullanılan kitap sayısı kaçtır? 

A)6               B) 10            C) 20           D) 30           E)40 

SORU5)  SEMAZEN  kelimesinin har fler iyle anlamlı ya 
da anlamsız 7 harfli , S ile başlayıp N ile biten kaç kelime 

yazılabilir? 

A)30       B)45      C)60            D)120            E)240 

4.Mevlana’nın çocuklarından Emir Alim Çelebi ve Melike Hatun arasında 90 

metre vardır. Aynı anda birbirlerine doğru sabit adımlarla yürümeye başlıyor-

lar. Emir Alim’in bir adımı 60 cm iken Melike Hatun'un bir adımı 45 cm dir. 

Yan yana gelene kadar ikisi toplam 160 adım attıkla-

rına göre, Emir Alim Çelebi kaç adım atmıştır? 

A)80   B)90   C)100   D)120   E)140 

5.Hz. Mevlana , oğulları Muzaffereddin ve Emir 

Âlim Çelebi  ile birlikte lokantaya gitmiştir.   

Hz.Mevlana 3, Muzaffereddin 4 ve Emir Alim 2 çeşit 

yemek seçip, sipariş etmiştir. 

• Mevlana’nın seçtiği bir yemeği Emir Alim’de seç-

miştir. 

• Muzaffereddin ‘in seçtiği bir yemeği Emir Alim’de 

seçmiştir. 

• Mevlana ve oğlu Muzaffereddin hiç aynı yemek 

seçmemiştir. Buna göre, garson bu üç kişinin yemek-

lerini getirdiğinde kaç çeşit yemek getirir? 

A) 6   B) 7  C) 8 D) 9   E) 10 

6. Mevlana’nın oğlu Alaeddin bir işin 3/4 ‘ünü 15 

günde, kızı Melike Hatun aynı işin 2/5’ini 6 günde 

bitirebilmektedir. Buna göre, Alaeddin 4 gün, Melike 

Hatun 3 gün çalıştığında geriye işin ne kadarı kalır?  

A) 3/5   B) 4/5 C) 3/7  D)4/7 E)2/5 
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Mevlana Cela-

leddin-i Rumi 

had lived in 

13th century.He 

was the member 

of Celebi family 

which was one 

of the best 

known family 

in the World. In 

addition to the 

first work of the Mesnevi, there are also works of the Divan Kebir, 

Fih-i Ma-fih, Mecalis-i Seb-a, Mektubat belonging to Mevlana. At 

that time,Because the literary language was Persian and the language 

of science was Arabic, Works of Mevlana was Persian. So , he was 

well known both in east and West by several people. 

In his works he describes the ways of being a tolerant loving person 

who is aware of the material spiritual beauties that God has given him 

and knows how to act in the face of difficulties and thanks to God.He 

Özge SOYLU - SİLOPİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

1) Mevlana 2046 sayfalık mesnevi cildini her gün önceki gün yazdığının 2 katını yazarak 10 günde tamamladığına göre ilk gün 

kaç sayfa yazarak başlamıştır? 

 A)1  B)2  C)3  D)4  E)5 

2) Mevlana kızı Melike Hatun’a en küçük asal sayının 5 katının 2 fazlası kadar hediye paketi göndermiştir. Buna göre Mevla-

na’nın göndermiş olduğu hediye paketi sayısı kaç tanedir? 

 A)6  B)8  C)10  D)12  E)14 

3) Mevlana’nın üvey kızı Kimya hatun  1 su bardağı-4 tane-1 su bardağı-1 çay bardağı oranlarında süt-yumurta-şeker-yağ kulla-

narak kek yapacaktır. Toplam  12 tane yumurta kullandığına göre kek için kaç çay bardağı yağ kullanmıştır? 

 A)1  B)2  C)3  D)4. E)5 

4) Mevlana’nın oğlu Sultan Veled camiye gitmek için 120 metre yol yürümektedir. Bu yolu 2 dakikada aldığına göre hızını m/sn 

birimiyle hesaplayınız. 

A)1  B)2  C)3  D)4  E)5 

 5) Mevlana’nın yaşı oğlu Alaeddin’in 2 yıl önceki yaşının 3 katının 5 fazlasıdır. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 59 olduğuna 

göre Alaeddin’in bugünkü yaşı kaçtır? 

A)3  B)6  C)9  D)12  E)15 

Fatma GÜRSOY - KARAHALLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  

spent a large part of his life in Konya.Because of illness , he 

died in 17th of December, 1273.Also, his tomb is in Konya. 

1)According to the passage, It is clear that  ……………. 

 
A) Hz. Mevlana had just a work during his life 
B)He wrote his works both in Persian and in Arabic. 

C)Divab Kebir insipired the other works of him. 

D)Hz. Mevlana had well-known family in worldwide. 
E)Çelebi is the best known family in the World. 

 
2)According to the paragraf, which one is false ? 

 
A) He wrote a lot of Works in his life          
B) He was in Konya during his whole life 

C)He described being a person in his Works 

D)he was someone who put emphasis on thanking God. 

E)He mentioned to aware of the material spiritual beauties 

 
3) What is the main idea of the paragraph? 

 
A)He was a poet who was known in East. 

B)It isn’t known where is his tomb 

C)Because he work language was in Persian, he  couldn’t app-
roach to the west 

D)He spent a large part of his life in Konya 

E) Despite of living in 13th century, he is stilll known at the 

present day. 



1.What is the na-
me of the dance  
of  the Whirling 
Dervishes ? 

a) wedding   

b)sema   

c) derya   

d) rumi  

 

2. When did  
Mevlana die ? 

 a)1723         b)1919   

 c)1981        d)1273 

3. Where is the Mevlana’s moseleum ? 

a)in Ankara   b) İn Bursa   

c) in Konya  d) in Kütahya 

 

Sayfa 14 

Meryem Tuğba KAHRAMAN - KONYA ŞEHİT AHMET BAŞ SPOR LİSESİ  

Özlem ÖZGÜR BAŞHAN – BURSA AHMED CEVDET PAŞA A. İ. LİSESİ 

 

Mevlana Gibi 

1)Mevlana’nın ilk eşi Gevher Hatun öldükten sonra ev-

lendiği eşi Kerra Hatun Şems için hediye halı hazırlatma-

ya karar veriyor. Halıyı 12 mevlevi öğrencisi günde 6 

saat çalışarak 18 günde bitiriyor. Aynı işi günde 6 saat 

çalışarak kaç öğrenci 24 günde bitirebilir?  

a.11 b.10 c.9 d.8 e.7 

 

2) Mevlana 1207 yılında doğup, 1273 yılında vefat etmiş-

tir. Ömrününün 20 yaşından sonra bilincine varmış ve 20 

den sonrasını hamlık, pişme ve yanma safhası olarak 3’e 

ayırmıştır. Hamlık safhası yanma safhasından 14 yıl faz-

la, pişme safhasıyla aynıdır. Buna göre mevlananın yan-

ma safhası kaç yıl sürmüştür? 

a.6 b.5 c.4 d.3 e.2                                                          

 

3)Mevlana 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur. Ölü-

münde ağlanmamasını, ayrılık değil kavuşma gecesi ya-

şadığını vurgulamak için Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) den-

mesini istemiştir. Mevlana Şeb-i Arus gecesini 1273 yı-

lında yaşadığına göre kaç yaşında vefat etmiştir? 

a.70  b.69 c.68 d.67 e.66 

 

4) Mevlana’nın ilk eşi Gevher Hatun 200 sayfalık kitabın 

1/4' ünü günde 10 sayfa okuyarak, kalanını günde 15 say-

fa okuyarak okursa kaç günde bitirir? 

a.14 b.15 c.16 d.17 e.18  

 

4. What is the name of the  celeb-
rations that is held on 17 Decem-
ber for the memory of Mevlana ? 

a) Rum-i Arus  b) Celaleddin –i 
Sems c) Seb- i Arus  d )Mevlana 
Celaleddin  

 

5. Why was he also referred as 
‘Hüdavendigar ‘  ?Because its me-
aning is   

a) distinguished leader                

b)famous leader                        

c) worldwide leader  

d) respectfull leader  

 

 

 

5) Mevlana aşçısı Ateş Bazı’dan öğrencilere yemekte içmeleri 

için hoşaf hazırlamasını istiyor. Ateşbazı %60’lık x litre şeker-

li su ile %80’lik y litre şekerli su karıştırıyor. x’in y’den küçük 

olduğu bilindiğine göre bu iki karışım karıştırıldığında oluşan 

yeni karışımın şeker yüzdesi hangisi olamaz? 

a.68 b.72 c.74 

d.76 e.78 
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1.Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled hangi un-

van ile anılmıştır? 

A) Sultanü’l- Ulema B) Şair-i Azam 

C) Hace-i Evvel D) Sultanü’ş-Şuara 

E) Hacı Kalfa 

2. Su, pis adama: 

- Ey pis adam, koş bana gel ki seni temizleyeyim, dedi. 

Pis adam: 

-Sudan utanıyorum, dedi. 

Su bunun üzerine: 

-Eğer utanırsan nasıl temizleneceksin? Bu pislik benim 
dışımda temizlenmez, dedi. 

Yukarıda metin Mesnevi hikayelerinden alınmıştır. 

Hikayenin bu kısmında hangi anlatım tekniği kulla-

nılmıştır? 

A)Monolog B)Diyalog C)Bilinç Akışı 

D)Tartışma E)Karşılaştırma 

3. Mevlana, ölüm gününü Allah’a yani sevgiliye 

kavuşacağı gün olarak kabul ettiği için düğün gece-

si anlamına gelen hangi kavramı kullanmıştır? 

A) Aruz-u Şeb B) Şeb-i Verda 

C) Şeb-i Yelda D) Şeb-i Müneccim 

E) Şeb-i Arus 

4. Mevlana yaşamını hangi sözlerle özetlemiştir? 

A)Geldim, gördüm, yendim. B) Eline, diline, beline 

sahip ol. 

Gözde YÜCETAŞ ARTAN - GAZİANEP ŞEHİTKAMİL VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ  

C) Hamdım, piştim, yandım. 

D)Gel gör beni aşk neyledi. 

E) Yaraların ışığın içine girdiği yerdedir. 

5. Mevlana cenaze namazını kimin kıldırmasını vasiyet 

etmişti? 

A) Yunus Emre B)Hacı Bektaş Veli 

C)Hacı Bayram Veli D) Şey Sadreddin Konavi  

E) Şemsi Tebrizi 

6. Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından yazılan hangi 

eserde Mevlana hakkında detaylı bilgi yer alır? 

A)Divan B)Maarif C) İbtidaname 

D) İntihaname E) Rebabname 

7. Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Ona 

verilen Mevlana ve Rumi isimlerinin anlamı sırasıyla han-

gi şıkta doğru verilmiştir? 

A) Efendimiz, Anadolu B)Anadolu, Efendimiz 

C) Olgun, Rum D) Zeki, Olgun 

E) Saygın, Anadolu 

8. Mevlana’nın bazı eserleri Farsça’dır. Mevlana neden 

Farsça eser vermiştir? 

A) Fars olduğu için 

B) Türkçe bilmediği için 

C)Medresede Farsça ders verdiğinden bu eserleri öğrencileri-

nin anlayabilmesi için 

D)O dönemde Farsça konuşulduğu için 

E)Farsça eserler daha çok beğenildiği için. 

9.Mevlana “İnsanın değeri nedir?” soruna ne cevap ver-

miştir? 

A) Kalbindeki sevgidir. 

B) Bakıp görebildikleridir. 

C) Hoşgörüsüdür. 

D)Aradığı şeydir. 

E) Derinliğidir. 

10.Şemsi Tebrizi Mevlana’daki hangi eksikliği tamamla-

mak için gelmiştir? 

A) Aşk B) Dini konular C)Hoşgörü 

D) Edebiyat E) Dostluk 



1)  Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. 

Mevlana ölüm gününü “Hakk'a vuslat” yani 

“Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) say-

mıştır. 2019 yılında 746.’sı düzenlenecek tören, 

11 Aralık Çarşamba günü başlayıp 17 Aralık Salı 

günü sona erecektir. Verilen bilgilere göre Şeb-i 

arus törenleri 2020 yılında hangi gün başlayacak-

tır? 

A) Pazartesi            B) Salı           C) Çarşamba           

D) Perşembe             E) Cuma 

2) Mersinde bulunan bir grup öğrenci Konya'da 

bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı 

kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren 

Mevlana Müzesi’ne gezi düzenlemişlerdir. Öğre-

niciler gidecekleri  yolun 200 km’lik kısmını 2 

saatte, 130 km’lik kısmını 1 saatte giderek yolu 

tamamladıklarına göre ortalama hızları saatte kaç 

km’dir? 

A)100                             B) 110                              

C) 120                             D) 130 

3) Tebriz kentinde doğan ve 1185-1248 yıllarında 

yaşayan ,Mevlana ile tanışarak onun gönül dünya-

sında büyük değişikliklere neden olan bir İslam 

alimi olan Şems-i Tebriz'i ile Mevlana 1244 yılın-

 

Sayfa 16 

Murat SAF - RIDVAN ÇELİKEL FEN LİSESİ   

Erhan EROL - KASIM EKENLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

 

Mevlana Gibi 

1 . Mevlâna’nın 
Selçuklu büyükleri-
ne yazdığı 147 kısa 
mektubun bulundu-
ğu yapıt aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Mesnevi  

B) Mektûbât  

C) Divân-ı Kebir  

D) Fîhi Ma Fih E) 
Mecâlis-i Seb'a 

2. Mevlâna'nın Mes-
nevî adlı eseri ile 
ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Mesnevi'nin dili Farsçadır. 

B) Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde 
bulunan en eski Mesnevi nüshasına göre, beyit sayısı 25618 dir. 

C) Mesnevi'nin vezni: Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün - Fâ i lün'dür. 

D) Mevlâna 7 büyük cilt olan Mesnevi'sinde, tasavvufî fikir ve 
düşüncelerini, birbirine ulanmış hikâyeler halinde anlatmaktadır. 

E) Mevlâna Mesnevi'yi Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine yaz-
mıştır. 

 

 

 

da "iki denizin buluşması" anlamına gelen "Meracel Bahreyn" 

denilen yerde Mevlana 37 yaşında iken karşılaşmışlardır. Buna 

göre Mevlana hangi yılda doğmuştur? 

A) 1207            B) 1208            C) 1210          D) 1215 

4) Mevlana’nın en önemli eseri olan mesnevi 6 ciltten ve bu 6 

ciltteki toplam 25668 beyitten oluşmaktadır. Her beyit 2 dize-

den oluştuğuna göre mesnevinin bir cildin de ortalama kaç dize 

vardır? 

A)8550 B) 8556          

C) 8600 D) 8700 

5) Yanda verilen 

haritada işaret-

lenmiş olan Şem-

si Tebriz-i türbe-

si ile Mevlana 

Müzesi arasında-

ki uzaklık kaç 

birimidir 

A) 2       B) 3         

C)4       D)5        

E)6 

3. Mevlâna ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 

A) Mevlâna, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bu-
gün Afganistan sınırları içinde bulunan Belh şehrinde doğdu. 

B) Yaşamını " Hamdım, piştim, yandım." sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 
Aralık 1273 Pazar günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

C)  Mevlâna'nın Divân-ı Kebir adlı eserinin dili Farsça olmakla beraber, 
eserde az sayıda Arapça, Türkçe ve Rumca şiir de yar almaktadır. 

D) Mesnevi her ne kadar klâsik doğu şiirinin bir şiir tarzı ise de "Mesnevi" 
denildiği zaman akla Mevlâna'nın Mesnevi'si gelir. 

E) "Fîhi Mâ Fih" adlı eser Mevlâna'nın Yedi Meclisi’nin, Yedi Vaazı'nın 
not edilmesinden meydana gelmiştir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi Mevlâna'nın eserlerinden biri değildir? 

A) Mektubat B) Divân-ı Hikmet C) Mesnevi 

D) Fîhi Ma Fih E) Mecâlis-i Seb'a 

5. Eser Mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu Sultan 
Veled tarafından toplanması ile meydana gelmiştir. 61 bölümden oluş-
maktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Perva-
ne'ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da temas 
edilmesi yönünden, bu eser aynı zamanda tarihi bir kaynak olarak da 
kabul edilmektedir. Eserde cennet ve cehennem, dünya ve âhiret, mürşit 
ve mürîd, aşk ve semâ gibi konular işlenmiştir. 

 Yukarıda verilen bilgiler hangi şıktaki esere aittir? 

A) Mecâlis-i Seb'a B) Mektubat C) Mesnevi  

D) Divân-ı Kebir E) Fîhi Ma Fih 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 17 

1) A=

{MEVLANA} 
B={ŞEMS} kü-
meleri veriliyor.  
Buna göre s
(AnB)  kaçtır? 
a)0     b)1       c)2    
c)3    d)4     e)
hiçbiri 
 
2) ‘MEVLANA ‘ 
harflarinden olu-
şan M harfi ile 
başlayıp V harfi 

ile biten 7 harfli kaç sözcük yazılır? 
a)40     b)50    c)60    d)70   e)80 
 
3) Konya’ya giden Aslı Ve Ahmet turistlere yol gös-
termek için duvarlara 88 ve 64 sayılarını asmışlar-
dır. Bu sayıların ebobu Hz. Mevlana Türbesine; 
ekoku ise Hz. Şems  türbesine olan uzaklığı vermek-
tedir. Buna göre sırasıyla uzaklıklar kaçtır? 
a)4,64 b)8,64 c)8,704 d)4,704 e)8,32 
 

Tuğba GÜNER- ŞARKİKARAAĞAÇ FEN LİSESİ 

1.Hz Mevlana ve Kimya Hatun’un bugünkü 
yaşları oranı 4/3’dür. 10 yıl sonra ise yaşları 
oranı 5/4 olacağına göre 
Kimya Hatun bugün kaç 
yaşındadır.  
a.10         b.20         c.30          
d.40           e. 50 
 
2.“KİMYA” ve 
“MEVLANA”  kelimeleri-
nin harflerinden oluşan 
kümelerin alt küme sayıla-
rı sırası ile kaçtır? 
a.4, 16 
b.32, 64 
c.64, 64 
d.64, 128 
e.128, 128 
 
3.When did Mevlana come to Konya? 
  a.790   b.1207   c.1228   d.1453   e.1780 

Ferah ÇELİK - ŞARKİKARAAĞAÇ FEN LİSESİ 

4) Mevlana Celaleddin-i Rumi Selimiye cami-

nin yapımında kullanmak için tahta parçalarına 
ihtiyaç duymuştur. Elinde 200m, 160m, 140m 
lik tahta parçaları bulunmaktadır. Bunları eşit 
parçalara bölmelidir. Her kesim işlemi 40 sn. 
sürdüğüne göre kaç sn de kesim işlemi bitmiş-
tir? 
a)870    b)880    c)890    d)900     e)910 
 
5) Hz. Mevlana’nın yazılarını araştıran bir öğ-

renci grubu Mevlana’nın yazılarında Türkçe mi 
yoksa Farsça mı olduğuna da bakışlar. Mevla-
na’nın 30 kelimelik yazısında Farsça yazılan 
kelimelerin sayısı Türkçe yazılan kelimelerin 
sayısının iki katının iki fazlasıdır. Buna göre 
kaç tane Farsça kelime yazılmıştır? 
a)10   b) 12  c)14    d)16  e)20 

 
4.Which one doesn’t describe Mevlana? 

a.Honest 
b.Sincere 
c.Generous 
d.Mean 
e.Wise 
 
5.Who was Mevlana’s best 
friend? 
a.Alaaddin 
b.Kerra  
c.Şems-i Tebrizi 
d.Kimya 
e.Baba Zaman 



1. When was Mevlana born in the city of 
Balkh? 
       A.1207     B.1209     C.1208   D.1210 
 
2. Where was Mevlana  born ? 
      A. Hakkari     B.Horasan   C.Erzurum  D. Van 
 
3. How many sons and daughters did Mevlana 
have? 
A.three sons and one daughter . 
B.two sons and one daughter . 
C.one son and two daughters 
D.three sons and two daughters 
 
4. Who visited Konya for  the first time on 29th 
November 1244? 
A.  Yunus Emre   B. Şemseddin-i Tebrizi    
C. Hacı Bayram Veli   D. Somuncu Baba 
   
5. When did Şemseddin-i Tebrizi visit Konya for 
the first time? 
A. on 29th November 1245   B. on 25th November 
1243 
C. on 28th November 1244   D. on 29th November 
1244 
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Leyla UYGUN - IĞDIR 125. YIL ANADOLU LİSESİ  

Şükran TİMUR - KASTAMONU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

Mevlana Gibi 

1.Mevlana’nın rıhletinden sonra onun çalışmala-
rını devam ettiren ve Mevlevilik teşkilatını kuran 
kimdir? 

2.Mevlana’nın Dünya kültürüne etkisi var mı-
dır? 

3.Mevleviliğe göre aşk nedir? 

Mevleviliğin temel ilkeleri, genellikle on iki konuda 
toplanır: 

1. insanlığa hizmet etmek; 

2. başkalarına her zaman iyi ve güzel davranışın 
örneği olmak; 

3. Mesnevi okumak ve mutasavvıf olmak; 

4. aklı iyi kullanmak, hikmet sahibi olmak; 

5. dindar olmak; 

6. içini her zaman temiz tutmak; 

7. Mevlana''yı pir tanımak; 

8. Mevlana''nın yolundan ayrılmamak; 

9. Tanrıdan, Hz. Muhammet’ten sonra Mevlana''ya 
bağlanmak, ona gönülden inanmak; 

10. bilim edinmek, bilgili olmak; 

11. alçakgönüllü, sabırlı, güler yüzlü ve nazik olmak; 

12. maddi ve manevi bakımdan temiz olmak. 



Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 19 

1)Wo ist Mevlana geboren ? 
a)Konya 
b)Belh 
c)Kabil 
d)Gazni 
 
2)Wann ist Mevlanas Geburstag? 
a)1206 
b)1209 
c)1207 
d)1208 
3)Was ist Mevlanas Vater Name ? 
a)Bahaeddin Veled 
b)Şems 
c)Rashid Veled 
d)Süleyman Veled 
  
4)Was ist Mevlanas Mutter ? 
a)Şahgül Hatun 
b)Zehra Hatun 
c)Nergis Hatun 
d)Mümine Hatun 
  
5)Wann ist Mevlanas Todestag ? 
a)17 Dezember 1273 

Hürrem DEMİR - CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 

                                                                       

Suna AYDOĞAN - ŞEHİT NURİ AYDIN SAĞIR ANADOLU LİSESİ KAYSERİ 

b)17 November 1273 
c)17 Dezember 1283 
d)17 November 1283 

1.When was Rumi born ? 

a.1227   b. 1207 c.1271 
 
2.Where was he born ? 

a.Belh City  b. Nişabur City c. Konya City 
 
3.What were the names of his children of his 
first marriage ? 
a. Sultan Veled and Alâeddin Çelebi  
b. Muzaffereddin and Emir Âlim Çelebi  
c. Emiri Rükneddin and   Bahâeddin Veled 
 
4.Who was his first wife ? 
Gevher Hatun b. Kerrâ Hatun c. Melike Ha-
tun 
 
5.Who invited him to Konya ? 
a. Ferîdüddin Attar b. Alâeddin Keykubad 
 c. Hüseyin Hatibi 



Ertaç YALÇIN - ALİ ÖZTAYLAN AİHL  

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU 

1. 15 yaşında bir 

lise öğrencisi olan 

Mevlana bazı şika-

yetler için doktora 

gittiğinde kansızlık 

olduğu tespit edil-

miştir. Buna göre 

doktor Mevlana’ya 

hangi mineralin 

eksik olduğunu 

söylemiş olabilir?  

a.demir b.kalsiyum 

c.fosfor  d.iyot  

e.klor  

 

2. Mevlana Medre-

sede talebelerine “Su için aşağıdakilerden hangisi 

yanlış bir ifadedir?” şeklinde soru sormuştur. Doğ-

ru cevap hangisidir? 

a.Yapısında 2 hidrojen 1 oksijen vardır. 

b.Enerji veren bileşiklerdendir. 

c.İnorganik besin kaynağıdır. 

d.Yapıya katılır ve düzenleyicidir. 

e.+4 0C de özkütlesi 1 olduğundan göller üst kısım-

dan donar. 

 

3. Mevlana insanın iç yapısını inceleyen bilim dalı 

olarak  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış 

cevap vermiş olmaz? 

 

  a.Sitoloji        b.Histoloji       c.Moleküler biyoloji      

            d.Anatomi        e.Ekoloji  

4. Mevlana, talebelerine  “sinir sistemi rahatsızlık-

larına örnekler veriniz.” diye sormuştur. Talebele-

rinin hangi cevabı vermesi beklenmez?    

a. Epilepsi  b. Parkinson  c. Alzaymır  

 d. MS  e. Raşitizm   

5.             I.Gıda sıkıntısı 

           II.Çevre kirliliği 

          III.Küresel iklim değişikliği 

Mevlana’ya göre yukarıdakilerden hangileri biyo-

lojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin 

çözümüne yönelik uğraştığı alanlardandır? 

 

a.Yalnız I   b.Yalnız II   c.I ve II    

d. II ve III    e. I , II ve III                                      

Emine GÜNENÇ -BOLU ANADOLU LİSESİ 

1- Wer war Mevlana? 

a) Er war Politiker. 

b) Er war Arzt. 

c) Er war Theolog, Sofist und Dichter. 

d) Er war König. 

 

2- Wann ist Mevlana geboren? 

a) 1205  b) 1207  c) 1307   
d) 1405 

 

3- Woher kommt Mevlana? 

a)aus Iran b) aus Afganistan  
 c) aus Syrien     d) aus Irak 

 
 
 
 

4- Wie viele Kinder hatte Mevlana? 

a) vier Söhne und eine Tochter 

b) zwei Söhne und eine Tochter 

c) vier Töchter und einen Sohn 

d) drei Töchter und einen Sohn 

 

5-Wo ist sein 

Grab? 

a) in Ankara 
b) in İstanbul  
c) in Aksaray 
d) in Konya 



Ünzile GÜLŞEN - MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

Nâ-ümîd olanlara oldur recâ  
Kurtılur ana idenler ilticâ  
 
Kim ana irse Hak’a irer hemân 
 Kalmaz îmânında hîç şekk ü gümân  
 
Yolda düşmişlere oldur dest-gîr  
Hem karanu dillere mâh-ı münîr 
1.Mevlana’dan alınmış olan yukarıdaki şiirin nazım bi-

çimi nedir? 

a.) Koşma        b.) Mesnevi       c.)Gazel       d.)Kaside  
 

2.Yandaki tablo-

da Mevlana’nın 

bir sözü verilmiştir. Düzgün bir cümle haline geti-

riniz 

 

 
     Bir oduncunun eşeği vardı. Yemek için saman bile bulamazdı. Oduncunun bir arkadaşı padi-
şahın ahırında görev yapıyordu. Bu durumu görünce eşeğe acıdı. Oduncu yoksul olduğu için 
eşeğin bu durumda olduğunu ona anlatınca, arkadaşı birkaç günlüğüne eşeği ödünç aldı. Götü-
rüp padişahın ahırına bağladı. Eşek orada bol yem yiyen güzel ve gürbüz Arap atlarını gördü. 
Her yer tertemizdi, atlar tımar ediliyordu. Gördüklerine dayanamayan eşek: "Allah'ım ben bu 
kadar sıkıntı çekerken bu atlar neden bu kadar rahat yaşıyor? Ben de senin yarattığın bir mah-
luk değil miyim?" diye söylenmeye başladı. Tam o sırada savaş sesleri duyuldu. Atlara eyerleri, 
gemleri vuruldu, savaşa gittiler. Ok ve mızrak darbelerine maruz kaldılar. Yaralar içinde ahıra 
geri döndüler. Sonra ayakları bağlı olarak yere yatırıldılar ve nalbantlar hayvanların bedenleri-
ne saplanan parçaları çıkardılar. Eşek bunları görünce, sözlerini geri alarak şöyle dedi: "Yüce 
Rabbim! Yoksulluğuma da çektiğim sıkıntı ve açlığa da razıyım. Ne o gıdayı isterim ne de o 
yaraları isterim." dedi. 
3. Yukarıdaki hikâyeyi en iyi özetleyen atasözü hangisidir?  

A) Damlaya damlaya göl olur.                                                                
B) Sakla samanı gelir zamanı.                                                                    
C) Ak akçe kara gün içindir.                                                                   
D) Azıcık aşım, kaygısız başım.  
 
4. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi vardır? 

a) Mevlana, 30 Eylül 1207’de Belh’te doğmuştur. 
b)Mevlana Semerkand’da dünyaya gelmiştir. 
c) Mevlana’nın adı Muhammed, lakabı Celaleddin’dir. 
d) Mevlana’nın şiirdeki mahlası Şems-i Tebrizî’dir. 
e) Mevlana’nın babası BahaüddinVeled olarak tanınmıştır.  
 
5.Musa(a.s)’ın bir çobanın candan yakarışını hoş görmemesi sonucunda ne olur? 

a) “Bizim kulumuzu bizden ayırdın.” Diye Hz. Musa’ya vahiy gelir. 
b) Çobanın hatasını anlaması üzerine Hz. Musa onu affeder. 
c) Çobanın yakarışlarını Hz. Musa ilk önce hoş görmese de sonra affeder. 
d) Çobanın yakarışlarını Hz. Musa ilk önce hoş görmese de sonra affeder. 
e) Çoban geldiği köye geri döner. 

1.biIen 2.damI 3.hürmet   

4.bakar 5.gerçe
k 

6.bir 7.aşk’ı 

8.kaIp 9.suya 10.biIe   



Mevlana Gibi 
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