
• Dini Yorum   

   Farklılıklarının Sebepleri 

• Dini Yorumlarla İlgili Bazı  

   Kavramlar 

• Kur’an’dan Mesajlar 

İtikad, mezhep, 

fırka. 

• İslam Düşüncesinde  

   İtikadi ve Siyasi Yorumlar 

• İslam Düşüncesinde Fıkhi  

   Yorumlar 



Hz. Muhammed hayattayken Müslümanların inanç ve 

ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm getirdiği için 

Müslümanlar arasında dini konularda farklılaşmaya 

sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya çıkmamıştı.  

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri 



Rasulullah’ın vefatından sonra İslam dini, Arap 

Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve 

toplumlar arasında hızla yayılmış, böylece 

Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere 

mensup insanlarla karşılaşmışlardır. 



Hz. Muhammed hayattayken mezhep yoktu. 

Yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya 

çıkan siyasi dinî sorunlar ile bu sorunlara 

üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların 

ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. 

Mezhepleri bir yönüyle İslam düşünce ekolleri 

(akımları) olarak görmek mümkündür.  



Mezhep Ne Demektir? 

Mezhep (İng. Sect, Alm. Sekte) din anlayışındaki 

farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya 

çıkan insan ürünü oluşumlardır. Mezhep için Fırka 

(ayrılmış, bölünmüş grup) kelimesi de kullanılır. Siyasi-

itikadi oluşumlar fırka olarak isimlendirilirken 

mezhep ise fıkhî oluşumlar için verilen bir isimdir. 



Bölüp Parçalamak, Firavun Ahlakıdır 

Mezhebimiz olabilir ama mezhepçi olmamalıyız. 
İnsanları bölen, ayrıştıran her şey dine aykırıdır: 
‘‘Firavun, orada zorbalığa kalktı, halkını çeşitli 
gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıyor, 
oğullarını kestiriyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. 
Çünkü o, bozgunculardandı.’’  
(Kur’an, Kasas [28] 4).  

Firavun her grubu zayıf düşürerek onları 
kolayca ortadan kaldırıyordu. Bugün, orta 
doğuda oynanan oyun da aynısıdır! 



‘‘Dinlerini parça 
parça edip, grup 
grup olanlar var ya, 
senin onlarla hiçbir 
ilişkin yoktur.’’  
(Kur’an, En’am [6] 159). 









‘‘İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sana 
gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve 
O’nun ayetlerinden sonra hangi 
söze/hadise inanacaklar?’’ (Kur’an, Casiye [45] 6). 





30 Yıl Savaşı (1618-1648) 

İslam’da olduğu gibi her dinde de mezhepler vardır. 

Mezhepler zaman zaman savaşlara bile yol açmıştır. 

Avrupa’da 30 yıl süren savaşın temel nedeni savaşa 

katılan büyük devletlerin siyasi çıkarları yanında 

Protestan-Katolik dini çatışmasıdır.  



Fransa’da Aziz Barthelemy Günü’ne denk 

düşen 23-24 Ağustos 1572 gecesinde 30 bin 

Protestan Katolikler tarafından katledildi. 

Saint Barthelemy Katliamı 



Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili farklı 

yorumların ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. 

Bunların başında; insan unsuru, sosyal, kültürel 

ve coğrafi farklıklar ile dinî metinlerin 

yorumlanmasındaki farklılıklar gelmektedir.  



İnsanın yapısındaki farklılıklar dini anlama ve 

açıklamalarına da yansır. Böylece çeşitli ekol 

ve mezheplerin ortaya çıkmasına neden olur.  

İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler 



Sosyal hayat sürekli bir değişme, gelişme ve yenilenme 

içindedir. Sosyal hayatın kendine özgü yapısı her alanda 

olduğu gibi İslam düşüncesinde de farklı yorum 

biçimlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  

Sosyal Sebepler 



İslam dini kısa zamanda Arabistan Yarımadası’nın 

dışına yayıldı. Bu bölgelerde yaygın olarak Hristiyanlık, 

Yahudilik, Mecusilik ve Zerdüştlük gibi inançlar hâkimdi. 

Yeni Müslüman olanlar dini anlamada eski inançlarının 

etkisinde kalmışlardı. Bu sebeple Müslümanlar aynı dini 

sorunlara farklı çözümler üretmişlerdir. Ancak bu farklı 

çözümler dinin değişmez esaslarıyla ilgili değildir.  

Kültürel Sebepler 



Yine felsefi eserlerin tercümesi ve fetihler 
sonucunda Müslüman olan toplulukların 
İslam’a aykırı efsaneler, bâtıl inanışlar, eski 
din ve kültürlerin artıkları İslam kültür ve 
coğrafyasında devam ederek mezheplerin 
doğuşunda malzeme olmuşlardır.  



Çeşitli coğrafyalarda yaşayan Müslümanların yaşam 

şekilleri ve ihtiyaçları da bulundukları bölgenin özel 

koşullarından etkilendi. Dolayısıyla coğrafi sebeplere 

dayanan yaşam biçimlerinde çeşitlilik; değişik yorum 

ve uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. 

Mesela coğrafi sebeplere bağlı olarak kıyafet, yemek 

kültürü ve diğer alanlardaki örf ve adetlerdeki 

çeşitlilik İslam düşüncesindeki yorumlar üzerinde de 

etkisini göstermiştir.  

Coğrafî Sebepler 



Siyasi Sebepler 

▪  Hz. Muhammed’in vefatının ardından ortaya 
çıkan halifelik tartışmaları. 

▪  Hz. Osman’ın şehit edilmesi. 
▪  Cemel ve Sıffin savaşları. 
▪  Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi. 
▪  Yezid’in halife tayin edilmesi.  



Siyasi sebepler, Haricilik, Şiilik, Mürcie 

ve Mutezile gibi siyasi itikadi ekollerin 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  



Haricilik, Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye 

arasında yaşanan Sıffin Savaşı (Temmuz 657) 

ve sonucunda gerçekleşen Hakem Olayı ile 

ortaya çıkan ilk siyasi mezheptir.  

Haricilik 



Haricilik, temelde Hz. Muhammed dönemindeki 

İslami hayatı arzulayan, İslam toplumunda 

meydana gelen çalkantılara karşı durmayı 

hedefleyen bir fikir hareketidir. Hariciler, İslam 

dünyasında gösterdikleri katı tutum ve diğer 

Müslümanlara karşı hoşgörüsüz yaklaşımları 

nedeniyle tarih sahnesinden silinmişlerdir.  



Hicri I. asrın sonlarında ortaya çıkan Mutezile 

(ayrılan, uzaklaşan), İslam dünyasında akılcılığı öne 

çıkararak dikkat çekmiştir. Farklı kültür ve 

inançların eleştirilerine karşı akli yöntemleri 

kullanarak İslam inancının savunmasını yapmıştır.  

Mutezile 



Ayetleri bütüncül değil, parçacı bir bakışla 

cımbızlayarak kullanmak, ayetleri bağlamlarından 

kopararak anlamı saptırmak gibi sebeplerden 

dolayı farklı yorum anlayışları ortaya çıkmıştır.  

Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler 



Mesela Kur’an’da başın meshedilmesi emredilir. 
Birisi bunu ¼ olarak anlıyor, birisi tamamı olarak 
anlıyor, bir diğeri de küçük bir parçası olarak 
anlıyor. Oysaki bu çok önemli olsaydı, Allah 
mutlaka sınırı belirtirdi!  



Yine Kur’an ve hadislerde geçen ifadelerin 
anlaşılma derecelerindeki farklılık, farklı 
yorumların ortaya atılmasına ve bu yorumların 
kurumsallaşmasına sebep olmuştur. 



Örneğin Mehdi-Mesih inancı, Yahudi ve 

Hıristiyan kültürlerinin etkisiyle Müslüman 

toplumlarında yayılmıştır (Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, 

Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yay., Ankara 1990, s. 246-250). 



İbadilik, haricilerin  

günümüzdeki uzantısıdır. 



Kur’an Midye, Istakoz Gibi Deniz Ürünleri Hakkında Ne Der? 

‘‘Siz ve yolcular yararlansın diye deniz avı ve 

yiyeceği size helal kılındı…’’ (Kur’an, Maide [5] 96). 

Ayet deniz avı ile avlanarak ele 

geçirilebilecek, deniz yiyeceği ile de herhangi 

bir av yapmadan denizden çıkarılabilen deniz 

ürünleri hakkındadır. Kur’an tüm deniz 

ürünlerinin helal olduğunu bildirmektedir.  



Kur’an’daki yasaklar, zaruret durumunda 

geçerli değildir (Bakara [2] 173; En’am [6] 119). 1972’de Ant 

Dağlarında düşen uçakta hayatta kalanlar, tüm 

yiyecekler bittikten sonra ölmüş arkadaşlarının 

etini yiyerek 72 gün hayatta kalabilmişlerdir! 

Zaruret Durumunda Yiyecekler 



Dinin inanç (itikad, akaid), ibadet ve ahlak olmak üzere 

üç ana temeli vardır. İslam dininin inanç esasları İslam 

itikadını oluşturur. İslam itikadını delillerle savunan ilme 

kelam denmektedir. İslam’ın ibadet anlayışı ve 

prensipleri fıkıh terimiyle ifade edilir.  

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar 



Ana Hatlarıyla Mezhepler 

Ehl-i Sünnet Şia (Taraftar) Diğer 

Fıkhî (Hukuki) 

–Amelî 

 Mâlikîlik, 

Hanefîlik, 

Şafiîlik, 

Hanbelîlik 

Câferilik, 

İsmâilîlik 

Zahirilik 

İtikadî 

(Kelamî) 

Eş’arîlik, 

Maturîdîlik, 

Selefîlik 

İmamiyye,  

Zeydîlik  

Kaderiye, 

Cebriyye, 

Mürcie, 

Mu'tezile 

Siyasî (Hilafet) Sünnilik (Hz. 

Osman-

Muaviye) 

Şiilik (Hz. Ali) Haricilik (Hz. 

Osman, 

Muaviye ve Hz. 

Ali’yi kabul 

etmezler) 



Kurucu İsmi Mezhebi Hayatı 

Cafer-ı Sadık Caferi Mezhebi 699-765 

Malik ibn Enes Maliki Mezhebi 712-795 

Ebu Hanife Hanefi Mezhebi 699-797 

İmam Şafii Şafii Mezhebi 767-820 

Ahmed ibn Hanbel Hanbeli Mezhebi 780-855 



Hz. Muhammed’in vefatından sonra yaşanan siyasi 

gelişmeler, dinî yorumların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Başlangıçta siyasi yorum farklılıklarından 

kaynaklanan ihtilaflar zamanla bazı itikadi mezheplerin 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bazıları da doğrudan 

inançla ilgili ihtilaflardan ortaya çıkmıştır. 

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar 



İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili 

olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya 

çıkan ve en yaygın olarak bilinen itikadi siyasi 

mezhepler; Ehl-i Sünnet ve Şia’dır. 



Hz. Muhammed hayattayken Ehl-i sünnet dahil 

hiçbir mezhep yoktu. İslam ve ona gönül verenlerin 

tümü için Müslüman kavramı kullanılmıştır. Zamanla 

Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili olarak 

bazı görüş farklılıkları ortaya çıktı. Buna bağlı olarak 

farklı yorumlar, toplumda yaygınlık kazandı. 

Ehl-i Sünnet 



Haricilik, Mürcie, Mutezile ve Şia gibi bazı 

mezhepler, fikir ve tutumlarıyla ana bünyeyi ve 

çoğunluğu oluşturan Müslümanlardan 

farklılaşmışlardır. İşte bu gruplardan herhangi birine 

mensup olmayıp çoğunluğun temsil ettiği çizgiyi 

sürdürenler Ehl-i sünnet olarak isimlendirilmişlerdir. 



Hasan Basri’nin (ö.728) fikirleri ehl-i 

sünnet düşüncesine öncülük ederken 

Ebu Hanife’nin (ö.767) inanç ve amel 

konusundaki görüşleri ise Ehl-i Sünnet’in 

şekillenmesinde etkili olmuştur. 



862’de Semerkand’da 

doğan Türk bilgini 

İmam Matüridi, 

Mutezile’nin bazı 

görüşlerinden 

etkilenmiştir. Ayetleri 

akılla tevil etmiştir 

(yorumlamıştır). Ona 

göre Allah’ın varlığı, 

nübüvvet, ahiret inancı 

akılla kavranabilir.  

Maturidilik 



İmam Maturidi, inanç konusunda da Ebu 

Hanife’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen 

konuları ayrıntılarıyla açıklamıştır. Dini konuları 

herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde aklî ve naklî delillerle ispatlamıştır. 

Maturidi, dikkatli bir şekilde ayetle aklı 

uzlaştırma yoluna yönelmiştir. 



873’te Basra’da doğan 

el-Eş’ari, daha önce 

Mutezile taraftarı iken, 

bu görüşlere karşı 

çıkmış ve hadislere 

ağırlık veren bir 

oluşumun içinde yer 

almıştır. Eş’arilik, akla 

fazla önem veren 

Mutezile’ye tepki olarak 

doğmuştur. 

Eş’arilik 



Şia, Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ali’yi 

ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak 

gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan 

sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi 

gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır. 

Şia 



Genel bir adlandırma ile 

Şia (yandaş) diye anılan bu 

topluluklar Zeydiyye, 

İsmailiyye, Nusayriyye, 

İmamiyye ve Galiyye 

gruplarına ayrılmıştır.  



Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak 

kabul ederler. Onlara göre Hz. Ali’nin imameti hem 

ayetlerle hem de Hz. Muhammed’in vasiyetiyle sabit 

olmuştur. Günümüzde Şiilik denildiği zaman genellikle 

İmamiye ekolü anlaşılır. Ayet, hadis ve tayinle imam 

olanların sayısının 12 olduğuna inandıkları için İsnâ 

aşeriyye olarak da isimlendirilen İmamiye, İran’da 

resmî mezhep olarak benimsenmiştir. 



Zeydiye, İmamiye’nin dördüncü imamı Ali 

Zeynelabidin’in oğlu Zeyd’i imam kabul eder. Bugün 

Yemen’de yoğun olarak yaşayan Zeydiler, imamet 

konusundaki bazı görüşleriyle diğer Şii fırkalardan 

ayrılırlar. Onlara göre Hz. Muhammed isim ve şahıs 

belirterek kimseyi imam olarak tayin etmemiştir. 

Zeydiler, imamların hatasız ve günahsız olmadığına, 

sayılarının da 12 ile sınırlandırılmadığına inanırlar. 





Şiiliğin Özellikleri 

Şiiler, sadece peygamber soyundan gelen 

kimselerden rivayet edilen hadisleri kabul eder, 

kendilerince gerçek sünneti takip ettiklerini söylerler. 



Şiiliğe göre imamlar, çocukluktan ölünceye kadar 

gizli ve açık bütün günahları işlemekten 

korunmuşlardır (masumiyet), hata etmez, unutmaz ve 

yanılmazlar (Muhammed Rıza el-Muzaffer, Akaidü’l-İmamiyye, 51). 

[Oysaki Kur’an’a göre peygamberler bile masum/günahsız 

değildir! (Bkz. Kur’an, Muhammed [47] 19)]. 



Ana inanç esasları: 1-Tevhid, 2-Adalet, 3-Nübüvvet, 

4-İmamet, 5-Mead (Ahiret).  

Alt esaslar: 1-Salat (namaz), 2-Oruç, 3-Zekat, 4-

Hums (beşte bir, imamlara verilir), 5-Hac, 6-Cihad, 7-

Emri bil-maruf (iyiliği emretmek), 8-Nehy anil-münker 

(kötülükten sakındırmak), 9-Tevella (ehli beyti sevmek), 

10-Teberra (ehli beyti sevmeyenleri sevmemek). 



Şiilerde en yüksek dini makam olan Ayetullah 

(Allah’ın delili), fetva verme makamındaki kişiler 

için verilir (Ehl-i sünnette ismi Müftü). Ayetullahların, 

ehl-i beyt soyundan gelmeleri esastır. Ehl-i beyt 

soyundan gelen din adamları (seyyid), siyah sarık 

sarar. Osmanlı Devletinde peygamber soyundan 

gelenler, yeşil sarık sararlardı.  



Şiiler camiye girişte herkes mühür (Kerbela Taşı) 

alır. Şiiler namaz kılarken secde ânında alınlarını, 

Kerbela olaylarını anımsatan bu taşlara 

değdirirler.  



İslam dinini yeni kabul eden toplumlar bazı sorunlarla 

karşılaşmış ve pek çok soru sormuşlardır. Fıkhi 

alandaki bu soru ve sorunlara çözüm bulabilmek için 

çalışan İslam âlimleri etrafında topluluklar oluşmuş 

böylece ameli fıkhi yorumlar ortaya çıkmıştır.  

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar 



Ayet ve hadisleri yorumlayarak hüküm çıkarma 

yeterliliğine sahip olan İslam âlimleri, çalışmaları 

sonunda elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri 

öğrencileriyle ve diğer Müslümanlarla 

paylaşmışlardır. Halkın dinî uygulamalar 

konusundaki sorularına verilen cevaplar, zamanla 

sistemleşerek fıkhi mezhepleri oluşturmuştur. 



İslam düşüncesinde ameli-fıkhi yorumlar genellikle 

kurucuları kabul edilen imamların isimleriyle 

anılmaktadır. İmam Ebu Hanife, İmam Mâlik, İmam 

Şafiî, İmam Ahmed ibn Hanbel ve İmam Cafer Sadık 

gibi büyük fakihler bugün İslam dünyasında yaşamakta 

olan Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî ve Caferî 

mezheplerinin oluşmasına öncülük etmişlerdir. 



Hanefilik, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin görüş ve 

düşüncelerine dayanan fıkhi ekolün adıdır. Kûfe’de 

doğan Ebu Hanife’ye (699-767), çözümü zor gözüken 

sorunları kolayca cevaplayabilmesi sebebiyle İmamı 

Azam (Büyük İmam) denilmiştir. Yine ona Ebu Hanife 

denilmesinin sebebi, hanifliğin, tevhidin babası 

sayılmasından dolayıdır. el-Fıkhul-Ekber  

isimli eseri meşhurdur.  

Hanefilik 



Fıkıhta yöntemi:  

• Kur’an,  

• Sünnet,  

• İcma,  

• Kıyas,  

• İçtihat. 

 

 



Belirgin Özelliği ve Sorun Çözme Yöntemi: 

• Nakil (Kitap-sünnet) ile akıl (rey: görüş, düşünce) 

arasında dengeli bir yol benimsemeye çalışır.  

Ebu Hanife fıkhi içtihatlarda bulunurken vahiy ve 

akıl yürütmeye başvurması sebebiyle kendisine 

ve taraftarlarına rey ehli denilmiştir.  



Ebu Hanife’nin önde gelen öğrencileri İmam 

Muhammed ve Ebu Yusuf gibi alimlerin, bu 

mezhebin gelişmesinde ve yayılmasında önemli 

katkıları olmuştur. Hanefilik, günümüzde daha çok 

Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, 

Afganistan, Irak, Suriye ve Türk Cumhuriyetlerinde 

yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 



Ebu Hanife’nin Örnek Tutumu 

Ebu Hanife, en temel inanç esasları da dahil olmak 

üzere hiçbir konuyu tartışmaya açmaktan 

çekinmemiştir. Alimlerin, öğrencilerinin, halkın, kendi 

değerlerine inansın inanmasın hiç kimsenin 

sorularından korkmamış, edep dairesi içerisinde 

tartışmaktan, eleştirmekten ve eleştirilmekten 

çekinmemiştir. Öğrencileriyle de tartışmış, onların 

eleştirilerine ve itirazlarına sabırla karşılık vermiş, 

bastırmak, yıldırmak yerine onları ikna yoluna gitmiştir 
(Ebu Zehre, Ebu Hanife, Kahire 1991, s. 53). 



Malikilik, Medine’de dünyaya gelen 

İmam Mâlik ibn Enes (712-795)’e 

nispetle adlandırılan fıkhi bir mezheptir. 

Uzun süre çalışarak hazırladığı Muvatta 

adlı eseri, hadis alanında yazılmış ilk ve 

en önemli eserlerden biridir.  

Malikilik 



Mâlikilerde akli metotlardan çok, ayetlerde ve 

hadis rivayetlerinde geçen ifadeler öncelik taşır.  

Belirgin Özelliği ve Sorun Çözme Yöntemi: 

• Kur’an 

• Sünnet 

• Sahabe ve tâbiin sözleri (Medine halkının 

uygulamaları).  

• İcma 



Günümüzde Mâliki mezhebi Mısır, Tunus, 

Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan 

Müslümanlar arasında yaygındır.  



Şafii mezhebi, Muhammed ibn İdris eş-Şafii’nin 

dinî yorum ve görüşlerini esas alır. İmam Şafii, 

fıkıh usulünün sistemleşmesine önemli katkılarda 

bulunmuş ve er-Risale isimli kitabını yazmıştır.  

Şafiilik 



Belirgin Özelliği ve Sorun Çözme Yöntemi: 

• Kur’an 

• Sünnet.  

• İcma 

• Kıyas.  



Şafii mezhebi, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak 

ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan 

Müslümanlar arasında yaygındır. 



Hanbeli mezhebi, ünlü hadis ve fıkıh âlimi 

Ahmed ibn Hanbel’in görüşlerini esas alır.  

Belirgin Özelliği ve Sorun Çözme Yöntemi: 

• Kur’an 

• Sünnet 

• Sahabe Sözü 

• Kıyas 

Hanbelilik 



“Hakkında haram olduğuna dair kesin 

bir hüküm bulunmayan şey helaldir.” 

Hanbeli mezhebinde zorunlu olmadıkça 

kişisel görüşle karar verme (rey) tercih 

edilmemiştir. Bunun için de mezhepte 

hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hâkimdir. 



Caferi mezhebi, İmam Cafer-i Sadık’ın inanç, 

ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerini esas 

alan bir oluşumdur. Cafer-i Sadık, hadis ilminde 

otorite olarak kabul edilmiştir. İmam Mâlik ve Ebu 

Hanife ile görüş alışverişinde bulunmuş, fazilet ve 

takvasıyla tanınan bir kişi olmuştur. 

Caferilik 



Belirgin Özelliği ve Sorun Çözme Yöntemi: 

• Kur’an 

• Sünnet 

• Masum (günahsız) kabul ettikleri 12 imamın 

sözleri. 

• Dini konularda içtihat etme yetkisine sahip 

olmayanlar hayatta olan bir müçtehidi 

kendisine rehber edinerek taklit etmek 

zorundadır. 



Günümüz İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu 

olan Caferilik; İran, Irak, Suriye, bazı körfez 

ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde 

yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Ülkemizin bazı yörelerinde de bu mezhebi 

benimseyen Müslümanlar yaşamaktadır. 



“Ey iman edenler! Allah’a, Rasul’e ve sizden olan 

yetki sahiplerine itaat ediniz. Herhangi bir konuda 

anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah’a ve ahiret 

gününe inanıyorsanız onu Allah’a ve Elçisi’ne 

götürünüz. Bu, hem hayırlı, hem de netice 

bakımından daha güzeldir.” (Nisa [4] 59). 

Kur’an’dan Mesajlar 
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