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MEZHEP

EHLİ BEYT

Gidilecek yol, görüş, ekol ve akım anlamlarına gelen mezhep, 
bir din içindeki görüş ve yorum farklılıklarıyla ortaya çıkan oluşumlardır. 

Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, gibi çalgılar eşliğinde ellerini açarak yaptıkları 
dönüşe “sema”,  bunu yapana da «semazen» denir.

İnanç, iman esaslarıyla ilgili görüş ve yorum çıkmış  farklılıkları ile ortaya çıkmış 
mezhepler demektir.

Fıkıh, dinin ibadet boyutunu, günlük hayatla ilgili olan diğer konularını ele alır.
İbadetle ilgili yorumlardan ortaya çıkan mezheplere Fıkhî mezhepler denir. 

İslam’da, ahlakı güzelleştirmek ve kişiyi manevi eğitimden geçirmek için ortaya 
çıkan yorumlara denir. 

Alevi-Bektaşi cemlerinde, manevi coşku hâlinde kendilerinden geçerek ilahî bir aşkla 
ayakta dönmeleridir.

“Ev halkı” anlamına gelen Ehl-i beyt, Hz. Muhammed’in ailesi ve soyu mânasına
gelmektedir. Hz. Muhammed’in, yakın akrabaları için kullanılan bir ifadedir.



Din ve Din Anlayışı

Allah tarafından, vahiy yoluyla gönderilen, insanları özgür iradeleriyle İyiye doğruya 
yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.

 DİN

 DİNİN AMACI       Kötülüklerden sakındırarak insanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak

 Din, Vahye dayanır. (Allah tarafından 
gönderilmiş) 

 Din Anlayışı , Vahyin yorumuna dayanır.
(İnsanlar tarafından yapılır)

 DİN Akıl sahibi insanlara hitap eder. (Aklî dengesi yerinde olmayanın dinî sorumluluğu yoktur.)

 ALLAH             Hz. Muhammed’i son peygamber  ve    Kur’an-ı Kerim’i son kitap olarak göndermiştir. 
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 Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara 
gönderdiği öğütleri içerir. 

 Din anlayışı bu öğütlerin insanlar tarafından 
şartlara göre algılama ve yorumlama biçimidir. 

 Din tektir ve değişmez.  Din anlayışları birden çok olabilir ve değişebilir. 

 Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters 
düşmemelidir. 

Din ve Din Anlayışı Arasındaki Farklar



Hz. Muhammed, insanların içinde bulundukları 
durumları göz önünde bulundurarak onlara 
öğütler vermiştir. 

“Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” 
diyen birine, “Namaz kıl.” derken bir başkasına 
“Anne ve babana iyilik et.” demiştir. 

Aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen ve aynı 
olayı gören insanların yorumları 
farklı olabiliyor.

Bu farklılıklar, dini anlayıp yorumlamada da 
etkilidir. 

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri 

Doktorların, aynı hastalık için farklı ilaçlar 
yazmaları da bunun gibidir. Çünkü her 
insan için aynı dozda ilaç uygun 
olmayacaktır. Farklılıkları dikkate almak 
gerekir.

Allah’a, Hz. Muhammed’in peygamberliğine,   
Kur’an’a inanan ve kendisini Müslüman olarak 
tanımlayan bir kişiyi
farklı yorumundan dolayı dinden çıkmış 
gibi saymak doğru bir yaklaşım değildir.
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Farklı yorumlar, bir ayrılık ve gruplaşma olarak 
algılanmamalı, bir çatışmaya  

dönüştürülmemelidir.
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DİNİN FARKLI ANLAYIŞ VE UYGULAMA BİÇİMLERİNİN ORTAYA ÇIKMA SEBEPLERİ 
(Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri) 

1

2
 İslam dini, çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı 

inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum, dinin 
anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 Müslümanlar, din ile ilgili sorunlarını Hz. Muhammed’e (sav) danışıyorlardı. Ayrıca 
vahiy de devam ediyordu. Peygamberimizin vefatından sonra, karşılaşılan sorunlara 
Âlimler, Kur’an ve sünneti yorumlayarak çözüm üretmeye çalışmışlardır. 

 İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu 
psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, onun din anlayışı üzerinde etkili olur. 

 Dini yorumlayan bilginlerin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip 
olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar, dinin farklı yorumlanmasına 
neden olmuştur. 

4
 İslam’ın fikir ve vicdan hürriyetine verdiği önem. Mezhepler, İslam dininin getirdiği 

fikir ve inanç özgürlüğü bağlamında ortaya çıkmıştır. 5
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 Toplumsal değişim. Toplumlar, bireyler gibi tarihî süreçte değişime uğrar. Savaş, barış, 
doğal afetler ve göçler sonucunda yaşanan değişim, insanların dinî düşünceleri ve 
yaşam biçimleri üzerinde etkili olur. 



Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 
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Çevre

İnsan Düşüncesini Etkileyen Temel Faktörler

Aile Algılama Düzeyi Eğitim 

İnsan unsuru Siyaset Ortam ve Kültür

 Her insanın kendine 

özgü bir yapısı, karakteri 

ve kişiliği vardır. 

İnsanların zevkleri, 

alışkanlıkları, olaylara 

bakışı, yetenekleri de 

birbirinden farklıdır. 

Dolayısı ile insanların 

dini yorumlama şekilleri 

de farklıdır.

 Hz. Muhammed’in (sav) 

vefatından sonra devlet 

başkanlığı seçimi gibi. 

siyasi konular nedeniyle 

gruplaşmalar ortaya 

çıktı. Her grup kendi 

görüşünü desteklemek 

için ayet ve hadisleri 

kendi görüşleri 

çerçevesinde yorumladı..

 Kişilerin içinde yaşadığı 

ortam ve kültürden etkilenir. 

Bu durum din anlayışı için 

de söz konusudur. Aynı 

dine inandıkları hâlde 

değişik coğrafi bölgelerde, 

farklı kültürel ortamlarda 

yaşayan Müslümanların din 

anlayışları da farklılık 

gösterebilmektedir.



İTİKADÎ 
(İnançla İlgili)

FIKHİ 
(İbadetle İlgili)

TASAVVUFİ
(Ahlakla İlgili)
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YESEVİLİK

KADİRİLİK

NAKŞİBENDİLİK

MEVLEVİLİK

ALEVİLİK- BEKTAŞİLİK

EŞ’ARÎLİK

MATURİDÎLİK

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri 

ŞİÎLİK CAFERİLİK

HANEFİLİK

MALİKİLİK

ŞAFİİLİK

HANBELİLİK



 İslam tevhit dinidir. Tevhit, Allah’ı bir kabul edip yalnızca Ona kulluk etmektir. 
 İslam dininin ana prensipleri, Allah tarafından belirlenmiştir. İnsanların bu inanç 

esaslarına bir şey eklemesi mümkün değildir. İnsanlar sadece bu inanç esaslarının daha 
iyi anlaşılması için yorum ve açıklama yaparlar. 

 İslam dini, farklı dil, kültür ve ırktan birçok kişi tarafından benimsenmiştir. İnsanlar, 
önceki inançlarının etkisinden tamamen kurtulamadıkları için inançla ilgili bazı konuları 
anlamakta zorluk çekmişlerdir. Müslüman bilginler, inanç (iman) esaslarını 
İslam’ın temel iki kaynağı olan Kur’an’ı ve Sünneti esas alarak doğru bir şekilde öğretmek 
için gayret göstermişlerdir. 

 İşte Müslüman âlimlerin bu konuda yaptıkları çalışmalar sonucunda İslam düşüncesinde 
inançla ilgili yorumlar ortaya çıkmıştır. 

 İnançla ilgili başlıca yorumlar, Eş’arîlik - Maturidîlik - Şiîlik
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EŞARİLİK  ŞİİLİK

İNANÇLA İLGİLİ (İTİKADÎ)  YORUMLAR 

 İsmini, Irak’ın Basra 
şehrinde doğan, Ebu’l
Hasan el-Eş’arî’den alan  
Ehl-i Sünnet mezhebidir.

MATURİDİLİK  

 İsmini, Özbekistan’ın 
Semerkand şehrinde doğan 
Muhammed bin Mahmûd el-
Mâtürîdî’den alan  Ehl-i 
Sünnet mezhebidir. 

 İmam Maturidi, Türk asıllıdır.

 Günümüzde İran’da yaygın 
olan mezheptir.

 Hz. Ali’nin 1. halife olması 
gerektiğini öne sürerek ortaya 
çıkmış bir mezheptir.



ŞAFİLİK

HANEFİLİK

CAFERİLİK
Kimin Görüşleri : Cafer-i Sadık 
Yaygın Olduğu Yer : Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan ve Irak

Kimin Görüşleri : Ebu Hanife (Asıl adı: Numan b. Sabit)
Yaygın Olduğu Yer : Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlar

Kimin Görüşleri : Malik bin Enes 
Yaygın Olduğu Yer : Fas, Cezayir, Tunus, Sudan, bazı Afrika ülkeleri. MALİKİLİK

Kimin Görüşleri : İmam Şafii  
Yaygın Olduğu Yer : Türkiye, Mısır, Güney Arabistan, Endonezya ve Malezya 

Kimin Görüşleri : Ahmet bin Hanbel
Yaygın Olduğu Yer : Arabistan Yarımadası 

İBADETLE İLGİLİ (FIKHÎ)  YORUMLAR

HANBELİLİK

 Fıkhi yorumlar, dinin ibadet boyutunu, uygulamaya yönelik olan ilke ve öğütlerini ve günlük 
hayatla ilgili olan diğer konularını ele alır. Namaz, oruç, abdest, yeme- içme, evlenme…

 Fıkıh, ibadetler hakkında açıklayıcı bilgiler verir. 
 Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını ayrıntılı bir şekilde 

açıklayan yorumlara, fıkhi yorumlar denir. 
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MEVLEVİLİK

KADİRİLİK

YESEVİLİK

Kimin Görüşleri : Hoca Ahmet Yesevi (Divan-ı Hikmet adlı eseri vardır.) 
Orta Asya Türklerinin İslam’ı kabul etmelerinde etkili olmuştur. 
Yaygın Olduğu Yer : Türkistan’da doğup Orta Asya’dan Balkanlara yayılmıştır. 

Kimin Görüşleri : Abdülkadir Geylani. Kadirilikte, kötülüklerden arınmak ve güzel 
huylar edinmek için Allah’ın isimlerinin anılmasına ve Hz. Peygambere salavat 
getirilmesine önem verilmiştir. Yaygın Olduğu Yer : Asya’dan Balkanlara, Orta 
Doğu’dan Afrika’ya kadar yayılmıştır. 

Kimin Görüşleri : Bahaeddin Nakşibend. 
Yaygın Olduğu Yer : Fas, Cezayir, Tunus, Sûdan, bazı Afrika ülkeleri. NAKŞİBENDİLİK

Kimin Görüşleri : Mevlana (Mesnevi isimli eseri vardır). ilk eğitimini babası Bahaeddin 
Veled’den almıştır. Şems isimli dervişin fikirlerinden çok etkilenmiştir. Düşünceleri oğlu 
Sultan Veled tarafından sistemleştirilmiştir. Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, gibi 
çalgılar eşliğinde yapılan dönüşe “sema”,  bunu yapana da 
«semazen» denir.

 İslam’ın temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek ve kişiyi manevi eğitimden geçirmek için 
ortaya çıkan yorumlara tasavvuf denir. 

 Tasavvufi yorumlar, dinin ahlakla ilgili esasları üzerinde durur. İslam’ın birçok yerde yayılmasına katkı 
sağlamıştır. Hoca Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani, Bahaeddin Nakşibend, Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli, 
Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bayram Veli, ahlaki değerlerin yayılmasına öncülük etmişlerdir. 

AHLAKLA İLGİLİ (TASAVVUFÎ)  YORUMLAR

dinkulturuahlakbilgisi.com



ALEVİLİK
BEKTAŞİLİK

Hz. Ali’yi (r.a.) seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye Alevi denir. Hz. Ali, 
Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Peygamber Efendimizin kızı 
Fatıma ile evlenmiştir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin onların oğullarıdır.

AHLAKLA İLGİLİ (TASAVVUFÎ)  YORUMLAR

Aleviler; Allah’ın birliğine inanan, Hz. Muhammed’i (sav) son peygamber olarak kabul eden, 
kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim olan, Hz. Muhammed’i ve onun ehl-i beytini seven Müslümanlardır. 

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan ve onun yolundan gidenlerin oluşturduğu
düşüncenin adıdır. Alevilik-Bektaşilik, iç içe geçmiş tasavvufi bir yorum olarak varlığını
günümüze kadar devam ettirmiştir.

Cem-Cemevi: Cem, «Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek» demektir.
«Cem’in», yapıldığı yere «cemevi» denir. Cemi dede yönetir. Cemde, kişiler aşkla Allah’a
yönelirler. Yüreklerinin Allah sevgisiyle dolmasını sağlarlar. Cemde tevhitler okunur. Eller
göğüslere konarak Hz. Muhammed (sav) ve ehl-i beytine salavatlar getirilir, günahlar için
tövbe istiğfar edilir. Cemevi, duruma göre aşevi, misafirhane, ilim, eğitim ve kültür evi
olarak da kullanılmaktadır.

Türk boyları arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında, manevi bağların gelişmesinde
Hacı Bektaş Veli’nin büyük katkısı olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi’nin manevi
ocağında yetişmiş bir Horasan ereni olarak Anadolu’da, insan sevgisi ve bir arada yaşama
kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.

Semah: Alevi-Bektaşi cemlerinde, manevi coşku hâlinde kendilerinden geçerek ilahî
bir aşkla ayakta dönmeleridir. Alevi-Bektaşiler, evrende bulunan her şeyin
döndüğünden hareketle Allah’a olan aşk ve sevgilerini semahla ifade ederler.
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Razılık ve Kul Hakkı: Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin ceme girmesi
uygun bulunmaz. Bu sebeple cemin hemen başında dede, taliplere dönerek
birtakım uyarılarda bulunur. Sonra da dede “Birbirinizden razı mısınız?
Birbirinize haklarınızı helal ediyor musunuz?” diye üç defa sorar. Herhangi bir
kul hakkı varsa hak sahibine iade edilir ve helallik alınır.
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Dua ve Gülbenkler: Gülbenk, sözlükte; gül sesi, bülbül şakıması
anlamlarına gelmektedir. Alevilik-Bektaşilikte dua, “gülbenk” olarak
isimlendirilir. Gülbenk; Allah’a (c.c.) sığınma, yalvarma ve ondan af
dilemedir.

Düşkün: Alevilik-Bektaşilikte birbiriyle küs olan, başkasının hakkını çiğneyen kimseler
“düşkün” sayılır. Aralarındaki anlaşmazlık dede tarafından giderilmeye çalışılır.
Sorunlar giderilemezse, o sorunun daha sonra çözümlenmesi amacıyla Cem’e
alınmayan bu kişilere “yol düşkünü” denir. Böyle kimseler, problemlerini çözüp
anlaşırlarsa tekrar ceme alınabilmeleri için ayrıca bir erkân (tören) düzenlenir.

TASAVVUFÎ YORUMLAR: ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK

Düvaz İmam: On iki imamı öven ve anlatan ifade.
Nefes: Alevi-Bektaşilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılan şiirler.
Deyiş: Semahla birlikte bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir tür beste.
Dâr: Alevilik-Bektaşilik anlayışında saygıyı ifade eden bir duruş biçimi.



ALEVÎLİKTE 12 HİZMET
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Alevilikte 12 hizmet, cem esnasında belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır. 

1-Dede: Cemi yönetir.

2-Rehber: Ceme katılanlara yardımcı olur. Dedenin en yakın yardımcısıdır. Dedenin

olmadığı zamanlarda onun yerine cemleri idare eder.

3-Gözcü: Rehberin yardımcısıdır. Cemde düzeni ve sükûneti sağlar.

4-Çerağcı (Delilci): Cemin başlangıcında çerağları uyandırır. (mum, lamba gibi

aydınlatma araçlarını yakmak.)

5-Zâkir (Âşık): Cem esnasında tevhit, düvaz imam, mersiye ve miraçlamayı bağlama

eşliğinde okur.

6-Ferraş (Süpürgeci): Cem yapılacak yerin temizliğinden sorumludur.

7-Sakka: İbriktar da denir. Cem sırasında el suyu döker.

8-Sofracı: Kurbancı veya lokmacı da denir. Kurban ve yemek işlerine bakar.

9-Pervane (Semahçı): Semaha öncülük eder.

10-Peyikçi (Haberci): Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevlidir.

11-İznikçi (Meydancı): Cemin yapıldığı yerin düzenini sağlar. 

12-Bekçi (Kapıcı): Cemin ve ceme gelenlerin güvenliğini sağlar.



Musahiplik ( Yol Kardeşliği): Hz. Peygamber, Medine’ye hicret sonrası Muhacir ile
Ensar arasında kardeşliği tesis etti. Kendisi de, amcasının oğlu Hz. Ali’ye «Sen benim
dünya ve ahirette kardeşimsin» diyerek onu kendisine kardeş yaptı. Bu olay Alevi-
Bektaşiler arasında «musahiplik» adı altında bir geleneğe dönüştürüldü. Evli olan
kişiler, «Dede’nin» huzurunda, aileleriyle birlikte hayat boyu «yol kardeşi» olmaya söz
verirler. Amaç, dayanışma ve paylaşmadır.
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TASAVVUFÎ YORUMLAR: ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK

Hızır Orucu: Genellikle şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin hastalanınca, Peygamberimiz, çocuklarının iyileşmeleri durumunda kızı Fatıma
ve damadı Hz. Ali’ye üç gün adak orucu tutmalarını tavsiye eder. Çocukları iyileşince onlar
da üç gün adak orucuna niyet ederler. İlk gün oruçlarını açmak üzere iken yoksul biri
gelerek onlardan yiyecek ister. Yiyeceklerini yoksula verirler. İkinci gün yetime, üçüncü gün
de yiyeceklerini kapılarına gelen esire verirler. Üç gün su ve tuzla oruçlarını açarlar. Hz.
Muhammed, Hz. Ali’ye, “Orucunuz nasıl geçti?” diye sorunca “Size malum ey Allah’ın
Elçisi” der. O vakit Peygamberimiz, “Üç gün peş peşe kapınıza gelen kimse Hazreti Hızır idi.
Yüce Allah, sizin sabrınızı sınamak üzere, Hızır’ı görevlendirmişti.” buyururlar. Bu konu
Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire
yedirirler. ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür
beklemiyoruz.’ derler.” Alevi-Bektaşiler, Allah rızası için bu üç günlük orucu tutarlar ve
arkasından da cemevinde toplanarak tutulan oruçların ve kesilen kurbanların kabulü için
Allah’a dua ederler.

Görgü cemi: Musahip olan kişi yılda bir defa dedenin huzuruna gelir. Verdiği sözleri yerine 
getirip getirmediği halkın ve Hakk’ın huzurunda kendisine sorulur. Cevaplar alındıktan 
sonra orada bulunan halktan helallik alınır. 



Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? 

 Kur’an ve hadislerin yorumlanmasıyla tefsir, hadis, fıkıh, 
kelam ve tasavvuf gibi birçok bilim dalı doğmuştur. Bu 
alanlarda yapılan araştırmalar, dinî düşüncenin 
gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamıştır. 

 Farklı dinî anlayışların özgürce ifade edildiği 
ortamlarda hoşgörü kültürü gelişmiştir. Bilim 
alanındaki gelişmeler hızlanmıştır. 

 Din anlayışındaki farklılıklar, hiçbir zaman dinin özünü 
değiştirmeye yönelik olmamalı, çatışma ve 
kutuplaşmalara yol açmamalıdır. 
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 Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin 
gereklerini yaşamalarında birçok kolaylık sağlamıştır.       



 Allah, peygamber ve kitaplar göndererek insanlara iyi ve doğruyu
öğütlemiştir. Ancak hiçbir zaman insanları herhangi bir şeyi tercihe
zorlamamıştır. Bu gerçek, “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve
eğrilik birbirinden ayrılmıştır...” ayetinde belirtilmiştir.

 Allah, kendi buyruk ve öğütlerini bildirmiş, bunları kabul etmeyi ise
insana bırakmıştır. Her insan, herhangi bir dine inanıp inanmamakta
serbesttir. Bu durum, Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilmiştir: “De ki:
İşte Rabb’iniz tarafından hak (Kur’an) geldi. Öyleyse dileyen iman etsin,
dileyen inkâr etsin...”

 Hz. Peygamber, Mekke fethedildiğinde, her fırsatta kendisine ve
Müslümanlara her türlü kötülüğü yaptıklarından endişe içerisinde
bekleyen Mekkeliler'den intikam almayı düşünmemiş ve onlara şöyle
seslenmiştir: “Bugün artık hiçbir şekilde hor görülmeyeceksiniz.
Haydi, şimdi dağılın. Hepiniz hür ve serbestsiniz.”

dinkulturuahlakbilgisi.com

Dinde Zorlama Yoktur



“Bizim dinimiz akla en uygun ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki 
son din olmuştur…Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur...”

“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer 
ölçüsü ile herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca 
takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarlarına 
uygundur; biliniz ki o dinimize de uygundur…» 
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Din ve vicdan özgürlüğü insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdendir.
Anayasa’nın 24. maddesinde, «kişinin din, mezhep ve düşüncelerinden dolayı
kınanamayacağı ve suçlanamayacağı» açıkça belirtilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk: “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. 
Hiçbir kimse hiçbir kimseyi, ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye 
zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak 
kullanılamaz.” demiştir.

Din ve Vicdan Özgürlüğü



Dinde Zorlama Yoktur
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.

Memduh ÇELMELİ
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