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ÖNSÖZ 

Şia İslam Mezhepleri Tarihinde düşünce tarzı ve kendine has 

inançları ve özellikleriyle önemli bir yer işgal eder. Daha sonraları çeşitli 

nedenlerle alt fırkalara ayrılan Şia‟nın Oniki İmamiyye‟den sonraki en 

büyük fırkalarından birisi de İsmailiyye‟dir. İslam tarihinde önemli bir 

yer işgal eden Fatimiler devletinin resmî öğretisi konumundaki 

İsmailîlik, Fatımiler döneminde imamet konusunda çıkan ihtilaflar 

neticesinde Nizarîlik ve Mustalîlik olmak üzere köklü bir bölünme 

yaşamıştır. Bunlardan Nizarîlik kolu Alamut İsmaili devletinin resmi 

öğrestisi olarak varlığını sürdürmüşse de Moğolların Alamut devletine 

son vermesiyle uzunca bir süre tarihteki etkilerini kaybetmiştir. Bununla 

birlikte 19. asrın başlarında Nizarilik, İran‟da Ağa Han İsmailîliği adıyla 

tekrar canlanmaya başlamıştır. 

Çalışmamızda yaklaşık bir buçuk asrı kapsayan Ağa Hanlar 

dönemini ve onların günümüzdeki durumları ortaya konulacaktır. 

Araştırmamızın giriş kısmında, araştırmamızın amacı, önemi, yöntemi 

ve kaynaklar hakkında bilgi verilecektir. 

Birinci bölümde, İsmaililiğin doğuşu, tarihçesi ve mezhep 

içindeki ihtilaflar ve bölünmeler hakkında genel bilgi verildikten sonra 

sırasıyla Ağa Han İsmailîlerinin imamlarının hayat ve faaliyetlerini 

incelenecektir. 
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İkinci bölümde ise İsmailî Ağa Hanlar‟ın günümüzdeki 

durumları, teşkilatları ve temel görüşleri ile birlikte sosyo-kültürel 

faaliyetleri ele alınacaktır. 

Çalışmamızda kendi yardımlarını esirgemeyen danışmanım 

sayın Prof. Dr. Hasan Onat‟a, hocalarım Prof. Dr. Sönmez Kutlu‟ya, 

Prof. Dr. Mustafa Öz‟e, Dr. Muzaffer Tan‟a, Türkiye Diyanet Vakfı 

yetkililerine ve İSAM kütüphanesi görevlilerine teşekkürlerimi arz 

ederim. 

 

Mederbek KADYROV 

ANKARA – 2009 
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GĠRĠġ 

1. Tezin Önemi ve Amacı 

 

Mezhepler, içinde bulundukları dönemin siyasî, sosyo-kültürel, 

ekonomik ve tarihî şartları içerisinde ortaya çıkan siyasî ve itikadî 

tezahürler olup aynı zamanda İslam‟ın anlaşılma biçimlerinin 

kurumsallaşmış fikrî-siyasî yapılardır.
1
 Bu münasebetle günümüzde 

sağlıklı bir din anlayışına ulaşabilmek için İslam düşünce tarihinin iyi 

anlaşılması gerekmektedir. İslam Mezhepleri Tarihinde düşünce tarzı ve 

kendi has inançları ve özellikleriyle Şia önemli bir yer işgal eder. Daha 

sonraları çeşitli nedenlere ayrılan Şia‟nın önemli fırkalarından biri de 

İsmailîyye fırkasıdır. Bugün İsna Aşeriyye'den sonra en büyük ikinci Şii 

grubu oluşturan Ağa Han İsmailîleri, esas olarak Pakistan, Hindistan ve 

on dokuzuncu asırda yerleştikleri Doğu Afrika'da bulunmaktadırlar. 

Daha az sayıda Yemen, Suriye, İran, Afganistan, Orta Asya ve Pamir 

dağlarının Çine ait kesimlerinde yaşamaktadırlar. 1970'lerde başta 

Kanada, ABD ve İngiltere olmak üzere giderek artan sayıda İsmailî 

Batı'ya göç etmiştir. 

İslam tarihinde önemli yer işgal eden Ağa Han İsmailîleri‟nin 

ne var ki kökeni, tarihi ve öğretileri hakkında bir çok şey karanlıkta 

kalmıştır. Bunun bir nedeni, İsmailî hareketin doğasından 

                                                 
1
 Onat, Hasan, Mezhepler Tartışılırken Düşümülmesi Gereken Hususlar, 

www.hasanonat.com  03.10.2009 

http://www.hasanonat.com/
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kaynaklanmaktaysa da, bir diğer nedeni yakın zamana kadar Ağa Han 

İsmailîleri hakkında yapılan araştırmaların temelde İsmailî karşıtı 

kaynaklarla sınırlı kalmasındandır. Özellikle Türkiye‟de konu üzerinde 

yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu açıdan Ağa Han 

İsmailîleri ve onların tarihçesi, faaliyetleri, teolojik yapıları vb. müstakil 

olarak çalışılması ve aydınlatılması gerekmektedir. Günümüz İslam 

dünyasında önemli bir konuma sahip olan bu mezhebin, tarihleri, 

teolojik inanç sistemi, günümüzdeki durumları ve faaliyetleri değişik 

yönleriyle aydınlatılıp ortaya konabilirse, bu mezhebin İslam tarihi 

içerisindeki yeri, önemi ve İslam düşüncesine etkisi daha doğru bir 

şekilde anlaşılmış olacaktır. 

 

2. Yöntem 

Her ilim ancak kendine mahsus bilimsel yöntemlerle teşekkül 

edebilir ve ilim olmanın kriterlerine uygun özellikler kazanabilir.
2
 Tarih 

süresince her bilim dalı kendi alanındaki problemlere çözüm üretmek 

amacıyla farklı metodlar geliştirmişlerdir. Buna göre İslam Mezhepleri 

Tarihi‟nin de kullandığı kendine has metodu vardır. Bu metod, Kutlu 

tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: İslam Mezhepleri Tarihinin 

amacı “İslam Düşünce Ekölleri diyebileceğimiz beşeri ve toplumsal 

                                                 
2
 Kutlu, Sönmez, “İslam Mezhebleri Tarihinde Usûl Sorunu”, İslami İlimlerde 

Metodoloji/Usûl Problemi, ed.: Mazlum Uyar, İSAM, İstanbul, 2003, s. 392 
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oluşumların, doğdukları ortamı, doğuş sebeplerini, teşekkül süreçlerini, 

fikirlerini, mensuplarını, edebiyatlarını, yayıldığı bölgeleri, İslam 

düşüncesine katkılarını kendi eserlerinden hareketle zaman-mekan 

bağlamında ve fikir hadise irtibatı çerçevesinde betimleyici metodla ve 

tarafsız bir gözle inceleyip ortaya koymaktır.”
3
  

Toplumlar, dinî-politik yapılar ve kelami sistemler gelişim ve 

değişim süreci yaşarlar. Mezhepler Tarihinin diğer bir görevi de, bu 

süreci incelerken, toplumsal örgütlenmede, toplumsal ilişkilerde ve bu 

ilişkilerle iç içe geçmiş olan anlamlar ve değerlendirmelerdeki uzun 

dönemli değişimleri ayırt etmektir. Ağa Han İsmailîleri de daha sonra 

göreceğimiz gibi, günümüze kadar pek çok dinî, siyasi, toplumsal vs. 

açıdan gelişim ve değişim süreçlerini geçirmiştir. Dolayısıyla da 

araştırmamaızda deskriptif (betimleyici) metodu esas alarak
4
 mezhebin 

gelişim ve değişim süreçlerini değerlendirmeye çalışacağız. 

Mezhepler, tarihte müslümanların karşılaştıkları itikadî  veya 

inançla ilgili tartışmalı meseleler üzerinde belli bir fikir/fikirlerden 

oluşan bir teolojik bütünlük geliştirmekle kurumsallaşırlar. Teolojik yapı 

geliştiremedikleri takdirde, bu kurumlaşmayı tamamlayamazlar ve bunu 

başaran başka bir fikir ekölünün temel görüşlerini kabul ederek, bazı 

                                                 
3
 Kutlu, a.g.m., s. 396 

4
 Kutlu, a.g.m., s. 434-435  
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konularda farklı görüşler ortaya koyabilirler. Bu durumda bağlı olduğu 

siyasî ve itikadî düşünce ekolünün alt kolu haline gelir.
5
 

Şia‟nın alt kolu olan Ağa Han İsmailîleri‟nin teolojik yapısı ve 

düşünce sistemi incelendiğinde imamet başta olmak üzere bazı 

konularda diğer Şii fırkarlardan farklı görüşler formüle ettiğini görmek 

mümkündür. Bu açıdan ele alındığında fikirler üzerine derinleşme 

kaçınılmaz hale gelmektedir. Ancak fikirler toplumsal olaylardan 

bağımsız olarak, mezheplerin oluşumundaki tek unsur değildir. Yani, 

fikirler toplumsal boyut kazanmadıkça, toplumların yapılarına yansımaz 

ve zamanla yok olurdu. Meseleye bu açıdan bakıldığında araştırmamızda 

uygulanması en önemli yöntemlerden birisi de fikir-hadise irtibatıdır.
6
 

Eğer ortada bir fikir varsa, bunun açıklamaları da olmalıdır ve bir fikre 

ulaşılabilmesi için izlenmesi gereken yol söz konusu fikrin 

tezahürlerinden hareket etmektir. Aslında en genel anlamıyla fikir-

hadise irtibatı, olayların zaman ve mekanla olan irtibatı demektir. Çünkü 

bir fikrin bir toplumun zihniyetinde yerleşmesi veya o toplum tarafından 

benimsenmesi için fikir belli bir kişi, yer ya da olay biçiminde 

yaşanması gerekirken, diğer taraftan bir olayın/fikrin bir toplumun 

                                                 
5
 Kutlu, Sönmez, “İslam Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu”, 

http://www.sonmezkutlu.com/?Syf=15&cat_id=41&baslik_name=PGZvbnQgc2l6ZT0i

MSIgY29sb3I9IiMwNjIyNTUiPjxiPsSwLiBNZXpoZXBsZXJpbmRlIFVzdWwgU29y

dW51IElJIDwvYj48L2ZvbnQ  (07.09.2009 tarihinde girilmiştir)  

6
 Onat, Hasan, “Bilgi, Bilim ve Yöntem”, İslam Bilimlerinde Yöntem, AÜ Uzaktan 

Eğitim Yay., Ankara, 2007, s. 20 vd. 

http://www.sonmezkutlu.com/?Syf=15&cat_id=41&baslik_name=PGZvbnQgc2l6ZT0iMSIgY29sb3I9IiMwNjIyNTUiPjxiPsSwLiBNZXpoZXBsZXJpbmRlIFVzdWwgU29ydW51IElJIDwvYj48L2ZvbnQ
http://www.sonmezkutlu.com/?Syf=15&cat_id=41&baslik_name=PGZvbnQgc2l6ZT0iMSIgY29sb3I9IiMwNjIyNTUiPjxiPsSwLiBNZXpoZXBsZXJpbmRlIFVzdWwgU29ydW51IElJIDwvYj48L2ZvbnQ
http://www.sonmezkutlu.com/?Syf=15&cat_id=41&baslik_name=PGZvbnQgc2l6ZT0iMSIgY29sb3I9IiMwNjIyNTUiPjxiPsSwLiBNZXpoZXBsZXJpbmRlIFVzdWwgU29ydW51IElJIDwvYj48L2ZvbnQ
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zihniyetinde devamlı yaşayabilmesi için de tutarlı argümanlarla 

isbatlanması gerekir ki bunun neticesinde de toplumun düşünce 

sisteminin bir unsuru haline gelir. Bu bakımdan ilk fikirlerin söylendiği 

şekliyle tespit edilmesi, sonra da gelişim süreci ve teoriye dönüşümünün 

ortaya konması son derece önem arz etmektedir.
7
 Bu da hem fikirler, 

hem de şahıslar üzerine derinleşmeyi gerekli kılar. Tez açısından 

bakıldığında bu noktaların önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmamızda fikirleri tarihsel, toplumsal, psikolojik ve dinî açıdan 

analiz ederek, klasik kaynakların düştüğü genellemeci ve indirgemeci 

yanlışlıklara düşmekten kaçınılarak tarafsız bir şekilde 

değerlendirilecektir. 

 

3. Kaynaklar 

Bir mezhebin ortaya çıkışını, farklılaşma sürecini, görüşlerini 

ve görüşlerinin değişim sürecini, mezhebin ortaya çıkışında, 

oluşumunda, gelişiminde v.s. etkili olan faktörleri inceleyip söz konusu 

mezhebin günümüzdeki durumlarını tarafsız olarak ortaya koyabilmek, 

bilimsel, sağlam sonuçlara ulaşabilmek için esas alınan kaynakların 

objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira erken 

dönemlerde ortaya çıkan kimi mezheplerin farklılaşma sürecinde önemli 

                                                 
7
 Onat, a.g.m., s. 20 vd. 
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rol üstlenmiş şahsiyetlere ait eserler günümüze yeterince intikal 

edebilmiş değildir. Ayrıca mezhepler hakkında yazılmış farklı kesimlere 

ait günümüze ulaşabilmiş eserlerin de yeterince objektif olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Bu nedenle çalışmanın omurgasını teşkil 

eden bilgilerin alındığı kaynakları değerlendirmek gerekmektedir. 

Çalışmamızda istifade ettiğimiz kaynaklar arasında Mezhepler 

Tarihi araştırmalarının temel kaynakları arasında yer alan Makâlât Türü 

eserlerdir. Çalışmamızda makalat türü eserler olarak Bağdadî 

(429/1037)‟nin, Mezhepler Arasındaki Farklar,
8
 Eş„arî (324/936)‟nin 

Makâlâtu‟l-İslâmiyyîn ve‟htilâfu‟l-Musallîn‟i,
9
 

Şehristani‟(548/1153)‟nin de Milel Nihal‟
10

 adlı Makalat türü eserlerini 

kullandık. Bu eserler bilhassa Cafer es-Sâdık (148/765) sonrası Şia 

içerisinde görülen gelişmelerin aydınlatılması bakımından önem 

arzetmektedirler. Ayrıca Şii makalat yazarlarından Nevbahti 

(300/912)‟nin Fıraku‟ş-Şia, Kummi (301/913)‟nin de Makâlât ve‟l-

Fırak
11

 adlı eserleri, Cafer es-Sadık döneminde ilk İsmailîler olarak 

                                                 
8
 el-Bağdadî, Ebu Mansur Abdulkaahir, Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem 

Ruhi Fığlalı, TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 1991 

9
 Eşari, Ebu‟l-Hasan Ali, Makalatü‟l-İslamiyyîn ve‟htilafu‟l-Musallîn, çev. Mehmet 

Dalkılıç, Ömer Aydın, Kabalcı Yay., İstanbul 2005 

10
 eş-Şehristanî, Muhammed Abdülkerim, Milel ve Nihal, çev.: Mustafa Öz, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2005 

11
 Bu iki eser Onat, Hizmetli ve Kutlu tarafından Türkçe‟ye çevrilmiş olup 

araştırmamızda bu çeviriyi esas aldık. Bkz.: Kummi; Nevbahti, Şii Fırkalar, çev:, H. 

Onat, S. Hizmetli, S. Kutlu, R. Şimşek, Ankara Okulu Yay., Ankara 2004 
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nitelendirebileceğimiz birtakım oluşumlar hakkında en eski ve ayrıntılı 

bilgileri vermeleri açısından önemlidirler. Burada belirtilmesi gereken 

husus, Ağa Han İsmailîleri hakkında yazılan veya kendilerine ait 

eserlerin günümüze kadar ulaşmaması ya da yok denecek kadar az 

olması ve ayrıca tezimizde İsmailîyye fırkasının modern dönemini ele 

aldığımız için daha çok çağdaş araştırmacıların eserlerinden 

yararlandık.
12

 

                                                 
12

 Örneğin: Makarem, Sami Nasib, The Doctrine of the Ismailis, Arab Institute for 

Research and Publishing, Beyrut 1972; Hollister, John Norman, The Shia of İndia, 

Second Ed., Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi 1979; Picklay, A. S., 

History of the Ismailis, Bombay 1940; Lewis, Bernard, The Origins of Ismailism: A 

study of the Historical Background of the Fatimid Caliphate, Cambridge 1940; The 

Assassins: A Radical Sect in Islam, Londra 1967; Ivanow, Wladimir, Studies in Early 

Persian Ismailism, Leiden 1948; The Ismaili Tradition Concerning the Rise of the 

Fatimids, Calcutta 1942; Ibn al-Qaddah (The Alleged Founer of Ismailism), Bombay 

1957; Ismaili Literature: A Bibliographical Survey, Tahran, 1963; Hodgson, M G. S., The 

Order of Assassins: the Struggle of the Early Nizari Ismailis against the Islamic World, 

The Hague 1955; Poonawala, Ismail K., Biobibliography of Ismâîlî Literature. Malibu, 

California, 1977; Corbin Henry, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, İng. çev., Ralph 

Manheim-James Morris, London 1983; Stern, S. M., Studies in Early Ismailism, Leiden 

1983; Halm, Heinz, Shiism, Edinburg 1991; The Empire of the Mahdi The Rise of the 

Fatimids, Brill-Leiden-New York-Köln 1996; Meherally, Akbarali, A History of 

Agakhani İsmailîs, A.M. Trust, Canada 1991; Walker, Paul E., Early Philosophical 
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исмаилитов с исламским миром, перевод: Иванов С. В., Евразия, Санкт-

Петербург 2004; Lewis, Bernard, Haşişiler, İslamda Radikal Bir Tarikat, çev.: Kemal 

Sarıözen, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2005; Daftary, Farhad, Muhalif 

İslam‟ın 1400 Yılı, İsmailîler, Tarih ve Kuram, çev: Ercüment Özkaya, Baskı I, Ankara 

2001; Davis, Jimmy R., The Shia Imami Muslims: A Short Introduction, Lulu Publ., 

Second Edition, U.S.A. 2007 vs. 
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Bunların yanısıra dolaylı bilgiler içeren kaynaklardan da 

yararlandığımız gibi internet sitelerinden aldığımız bilgiler de 

değerlendirilecektir. Tezin içinde kullanılan ve istifade edilen diğer 

kaynaklara, bibliyografya kısmında genişçe yer verilecektir. 
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I. BÖLÜM 

AĞA HAN ĠSMAĠLĠLERĠ’NĠN TARĠHÇESĠ 

1. AĞA HANLAR ÖNCESĠ ĠSMAĠLĠLĠĞE 

GENEL BĠR BAKIġ 

1.1. İlk Dönem İsmailîlik 

297/910 yılında Fatımi devletinin kuruluşuna kadarki süreçte 

İsmailî hareketin ne zaman ortaya çıktığı ve hangi aşamalardan geçtiği 

hususu tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Yaklaşık bu erken döneme 

ait muteber kaynakların oldukça az olması, bu döneme ilişkin İsmailî 

tarih ve öğretinin aydınlatılmasına yeterince imkân tanımamıştır. 

Bununla birlikte, 1930‟lu yıllardan itibaren yapılan çağdaş araştırmalar 

sayesinde Fatımilik öncesi ve sonrası döneme ait birtakım İsmailî 

metinlerin gün ışığına çıkarılması, erken dönem İsmailîlik hakkında 

daha sağlıklı bilgilere ulaşma imkânını sağlamıştır. 

Erken dönem İsmailîlik, kabaca Cafer es-Sadık‟ın 148/765 

yılındaki vefatından ilk Fatımi halifesi Ubeydullah el-Mehdi‟nin İsmailî 

imamet anlayışında köklü paradigmatik bir değişiklik yaptığı 286/899 

yılına kadar geçen dönem olarak kabul edilebilir. Aslında İsmailî 

hareketi bu tarihle başlatmak tartışmalı bir husus olmakla birlikte, bu 

tercih birtakım pratik gerekçelerden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, 
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bilhassa III/VIII. asrın ilk yarısından önceki İsmailî faaliyetler 

hakkındaki bilgilerimizin yok denecek kadar az olması İsmailî hareketin 

tam olarak ne zaman başladığına dair kesin bir ifade kullanmamıza 

imkân tanımamaktadır. Bununla birlikte Cafer es-Sadık‟ın ölümünden 

sonra, başta Nevbahti (ö.300/912) ve Kummi (ö. 301/913) olmak üzere 

Makâlât eserlerinde belirtildiği şekliyle, ondan sonra kimin imam 

olacağı hususunda yaşanan ihtilafın akabinde ortaya çıkan gruplar 

arasında İsmail b. Cafer ve oğlu Muhammed b. İsmail‟in imametini öne 

sürdüğü belirtilen bir kesimden bahsedilmesi, İsmailîliği bu tarihten 

başlatabilmemiz için bir gerekçe olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte 

İsmailîliğin başlangıcına dair çağdaş araştırmacılar arasında tam bir 

ittifak bulunmaktadır.
13 

Elimizdeki kaynaklara göre Cafer es-Sadık kendisinden sonraki 

imam olarak büyük oğlu İsmailî‟i atadığı anlaşılmaktadır.
14

 Ancak, 

İsmail‟in babasından önce ölmesi, daha sonraları Şiiler arasında büyük 

bölünmeye neden olacak tartışmaları beraberinde getirmiş olmalıdır. 

Oniki İmamiyye kaynaklarında İsmail‟in ölümünden önce Cafer Sadık 

tarafından imamlık görevinden azledildiği ve bu görevin küçük oğlu 

Musa el-Kazım‟a verildiği not edilir. Musa el-Kazım‟ın imamlığını 

                                                 
13

 Tan, Muzaffer, “Erken dönem İsmailîlik ve Temel Görüşleri”, Ekev Akademi 

Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 39 (2009), s. 74.  

14
 Kummi-Nevbahti, Şii Fırkalar, çev:, H. Onat, S. Hizmetli, S. Kutlu, R. Şimşek, 

Ankara Okulu Yay., Ankara 2004, s. 195 vd.;  
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kabul etmeyip, imamlık hakkının İsmail‟in olduğunu ileri sürenler, 

Şiiliğin ana gövdesinden ayrılarak, zamanla gelişen İsmailîyye 

hareketininin çekirdeğini oluşturdular. İlk İsmailîlik diyebileceğimiz bu 

hareket, iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki İsmail‟in ölümünü kabul 

etmeyip, onun Cafer Sadık‟tan sonraki imam olduğunu ve Mehdi olarak 

ortaya çıkacağı görüşündeydi ki
15

 Cafer Sadık‟ın İsmail‟in imamlık 

hakkının geçersiz olduğunu ilan etmediğini savunarak, ona olan 

bağlılığından vazgeçmediler. Onlara göre Cafer Sadık, oğlu İsmail‟i 

Abbasi iktidarına karşı korumak amacıyla onun öldüğünü ilan etmişti, 

ancak aslında İsmail ölmeyip gizlenmişti.
16

 Nevbahti ile Kummi, 

İsmail‟in mehdiliğini kabul ettikleri için bu grubu asıl İsmailîler (el-

İsmailîyye el-halise) olarak isimlendirirken,
17

 başta Şehristani olmak 

üzere, bazı makalat yazarları ise imamlığın İsmail‟de son bulduğuna 

inandıkları için bu gruba el-İsmailîyye el-Vakıfa adını vermişlerdir.
18

 

İsmail taraftarlarından ikinci gruba gelince, ilk gruptan farklı 

olarak İsmail‟in ölümünü kabul edip, kendisinden sonra oğlu 

Muhammed b. İsmail‟in imametini öne sürmüşlerdir. Erken dönem 

makalat kaynakları bu grubu Mübarekiyye olarak adlandırmışlardır.
19

 

                                                 
15

 el-Bağdadî, s. 47 

16
 eş-Şehristanî, Muhammed Abdülkerim, Milel ve Nihal, çev.: Mustafa Öz, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2005, s. 192 

17
 Nevbahtî-Kummî, s. 196 

18
 eş-Şehristanî, 169 vd. 

19
 el-Bağdadî, s. 48; el-Eşari, s. 57;  
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Muhtemelen Muhammed b. İsmail‟in ölümünü takiben meydana gelen 

birtakım gelişmeler bağlamında Mubarekiyye iki gruba ayrıldı. Birinci 

gruba göre imamet Muhammed b. İsmail‟in soyundan devam 

etmekteydi.
20

 Anlaşıldığı kadarıyla bu grup uzun bir süre varlığını 

gizlice sürdürmüştür. Ubeydullah el-Mehdî‟nin 280/890‟lı yıllarda 

İsmailî davetin başına geçip imametin kendisi kanalıyla soyundan 

devam edeceğini açıkça ilan etmesine kadar bu grubun ayrı bir hareket 

olarak var olduğuna dair kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. 

İkinci grup ise Muhammed b. İsmail‟in ölümünü kabul etmemişti. 

Karmatilerin
21

 öncülleri olarak gösterilen bu grup, Muhammed b. 

İsmail‟in hayatta olduğuna,  yedinci ve son imam Mehdi-Kaim olarak 

yeniden ortaya çıkacağına inanmaktaydılar.
22

 

Belirtildiği üzere 3\9. asrın ikinci yarısında İsmailî davetin 

başına geçen Ubeydullah, imamet anlayışında gerçekleştirdiği köklü 

değişikliğin akabinde, İlk İsmailîlik Muhammed b. İsmail‟in Kaim 

Mehdi olarak zuhur edeceğini bekleyen, dolayısıyla eski öğretiye 

inanmaya devam eden kesim ile imametin Muhammed b. İsmail‟in 

soyundan devam ettiğini öne sürerek şiddetli tepki gösterdi. Ubeydullah 

el-Mehdî‟nin İsmailî davetin başına geçmesinden sonra öne sürdüğü 

                                                 
20

 el-Bağdadî, s. 48 

21
 Karmatiler hakkında geniş bilgi için bkz. Avcu, Ali, Karmatilerin Doğuşu ve Gelişim 

Süreci, Basılmamış Doktora Tezi, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.   

22
 el-Eşarî, s. 57; Nevbahtî-Kummî, s. 202 vd.  
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fikirler, başta Irak‟taki İsmailî davetin başındaki yerel liderleri son 

derece rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki mevcut öğretiye göre 

Muhammed b. İsmail Mehdi veya Kaim olarak yeniden çıkacak olan 

yedinci ve son imamdı.
23

 Ne var ki Ubeydullah,  Muhammed b. 

İsmail‟den sonra gelen atalarının da imam oldukları gibi kendisinin de 

imam olduğunu ileri sürüyordu.
24

 Bu nedenle eski öğretiye sadık kalan 

Irak baş daîsi Hamdan Karmat ve etrafındakilerin bu değişikliğe şiddetle 

karşı çıkarak Karâmita adı altında davetten koparak müstakil bir hareket 

olarak faaliyetlerini sürdürmeleriyle sonuçlandı. 

289\902 senesinde Karmatilerin Selamiye‟yi ele geçirmesinden 

sonra buradan kaçan Ubeydullah, 292\905 yılına kadar Fas‟ın 

doğusundaki Sicilmase‟de kaldı. Abbasilerin baskıları üzerine yerel 

yönetim tarafından tutuklanan Ubeydullah, Fatimiler devletinin 

kurulmasında önemli rolü olan baş daîsi Ebu Abdullah tarafından 

kurtarılana kadar burada kaldı. 

 İmamiyye‟den İsmailîliğe geçen, el-Şiî adıyla bilinen Ebû 

Abdullah Hüseyin b. Ahmed, 279\892 yılında hac için bulunduğu sırada 

Kutame Berberilerinden bir grup hacıyla tanışarak, onlarla beraber 

Mağrip‟e vardı. Orada Mehdi adına İsmailî davasını yayan Ebu 

Abdullah, kısa bir süre sonra bugünkü Cezair‟in Küçük Kabiliyye denen 

bölgesinde yaşayan Kutame boylarına yönetimini kabul ettirdi. 

                                                 
23

 Eşari, s. 57;  

24
 Daftary, a.g.e., s. 160 



 13 

Kutamelerin desteğiyle önce Ağlebileri, daha sonra Rüstemoğullarını 

yenen Ebu Abdullah, Ubeydullah‟ın bulunduğu Sicilmase‟ye yürüdü. 

Özgürlüğüne kavuşturulan Ubeydullah, Rebiü‟l-Ahir 297 \ Ocak 910‟da 

el-Mehdibillah ünvanını alarak ilk Fatımi halifesi oldu. Peygamberin 

kızı Fatime ve damadı Ali‟nin soyundan geldiklerini iddia ettikleri için 

kurduğu devlete Fatımiler adını verdi. Böylece İsmailî davası 

İfrikiyye‟de (bugünkü Tunus) Fatımiler devletinin kurulmasıyla 

sonuçlandı.
25

 

1.2. Fatımi İsmailîliği 

İsmailîlikte Fatımiler dönemi, Fatımi devletinin kuruluşundan 

Fatımi halifesi el-Muntasır‟ın 487\1084 yılındaki ölümünü takiben 

İsmailî hareketinde Nizarilik ve Mustalîlik olmak üzere yaşanan büyük 

bölünmeye kadarki süreci kapsamaktadır. İsmailîlik, bugünkü Tunus 

topraklarında kurulan ve 362\973 yılından itibaren Mısır‟dan yönetilen 

Fatımi devletinin resmi mezhebi haline geldi.  

Genel olarak Fatımiler döneminde, İsmailîler herkese kendi 

mezheplerini kabul ettirmek için ciddi bir şekilde çaba gösterdiler, güç 

kullanmaktan bile geri çekinmediler. Bütün din ve devlet görevlilerini 

İsmailîyye mezhebine girmeye zorlayarak, kadılara bu mezhep 

                                                 
25 Geniş bilgi için bkz.: Heinz Halm, The Empire of the Mahdi: The Rise of the 

Fatimids, Brill-Leiden-New York-Köln 1996; Густав Эдмонд фон Грюнебаум, 

Классический Ислам, пер.: Наука, издательство Наука, Москва 1986, s. 167 
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gereğince hüküm vermeleri emredilmiştir. Hatta bazı sünnî 

müslümanların yüksek makamlara gelebilmek için İsmailîyye 

mezhebine girdiklerini görmek mümkündür.
26

 

Fatımilerde ilk bölünme 408\1017 yılında altıncı halife el-

Hakim‟in öldüğüne inanmayıp tekrar geri döneceğini iddia eden 

Dürziyye veya Hakimiyye hareketi ile başladı. Gizlilik esasını koruyarak 

günümüze kadar ulaşan Dürziler, en doğru İslam anlayışına sahip 

olduklarını iddia ederek kendi inançlarınıa “Tevhid Dini” ve kendilerine 

de “Muvahhid” adını vermişlerdir. Dürzîlerin ortaya çıkışından bugüne 

kadar süregelen faaliyetleri Şihabiler, Man‟niler, Tenuhiler ve 

Canbolatlar soyu tarafından yürütülmüştür.
27

 

5./11. yüzyılın sonlarında, Fatimi devletinin yıkılış sürecine 

doğru İsmailîlik tarihin en büyük iç çatışmasına tanık oldu. 

İsmailîyye‟nin onsekizinci imamı el-Muntasır‟ın ölümünü takiben (427-

487/1035-1094) yerine kimin geçeceği konusunda büyük bir bölünme 

patlak verdi. El-Muntasır ölümünden önce halefi olarak büyük oğlu 

                                                 
26

 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, ed.: Dursun Yıldız, Çağ Yay., C.5, 

İstanbul 1987, s. 202 

27
 Günümüzde Dürziler, Lübnan‟ın dağılık bölgelerinde, Suriye, Filistin, İsrail ve 

Ürdün‟de dağınlık topluluklar biçiminde yaşamaktadırlar. Az da olsa göçler nedeniyle 

Batı Afrika, Avrupa, Brezilya, Arjantin, Meksika, Kanada, Amerika, Venezüella ve 

Avustralya‟da Dürzi toplulukları bulunmaktadır. Dünya üzerinde toplam 450 bin kadar 

Dürzi olduğu tahmin edilmektedir. Geniş bilgi için bkz.: Aydınlı, Osman, “Nusayrilik, 

Dürzilik, Yezidilik”, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, B. 2, ed.: Hasan Onat, Ankara Ün. 

Basımevi, Ankara 2007, s.207 
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Nizar‟ı atamıştı. Devletin vezirlik ve başkomutanlık görevlerini yürüten 

el-Efdal Muntasır‟ın küçük oğlu Mustali‟nin imam olmasından yanaydı 

ve babasının ölümünden çok geçmeden onu halifelik tahtına geçirdi.  

Mısır‟dan İskenderiyye‟ye kaçan Nizar, bölge halkının 

desteğini kazanıp kendi halifeliğini ilan etti ve burada bir isyan başlattı. 

Başlangıçta başarılı olan isyan, çok geçmeden bastırıldı. Esir alınan 

Nizar Kahire‟ye götürülerek Mustali‟nin emri üzerine hapse atıldı ve 

daha sonra öldürüldü. 

Nizar‟ın öldürülmesi ve Mustali‟nin imam atanması üzerine 

çıkan anlaşmazlık İsmailîlik tarihinde mezhebin Nizariyye ve 

Mustaliyye olarak ikiye ayrılmasına neden oldu.
28

  

Bu iç karışıklıkların ortaya çıkışı ve Selçuklular gibi güçlü 

devletlerin meydan okuması Fatımi devletinin zayıflama ve çöküş 

sürecine soktu. el-Muntasır‟ın 487\1094 yılında ölümüyle İsmailî 

mezhebinde büyük bir bölünmeye neden olan en yıkıcı iç çatışması 

başladıktan sonra Fatimi devleti Mustalî İsmailîlerin yönetimi altında 

daha yetmiş yedi yıl yaşadı. Ancak bu dönemlerde eski güçlerini çoktan 

kaybetmişlerdi ve yıkılış sürecine girmişlerdi. Daha sonraları Eyyubiler 

                                                 
28

 Tabatai, Allaman Sayyid Muhammad Husayn, Shia, İngilizceye çev.: Sayyid Husayn 

Nasr, Ansariyan Publication, Qum-İran 1981, s. 81; Eboo Jamal, Nadia, Surviving the 

Mongols, Nizari Quhistani and the Cantinuity of Ismaili Tradition in Persia, I.B. 

Tauris Ltd., London 2002, s.31; Fuad Sayyd, Ayman, The Fatimids and Their 

Successors in Yaman: The History of an Islamic Community, I.B. Tauris&Co Ltd Publ., 

London-New York 2002, s. 76-78 
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devletinin kurucusu olacak olan Selaheddin Eyyubi‟nin Fatımi 

devletinin vezirlik görevine gelmesi Fatımilerin yıkılış sürecini daha da 

hızlandırdı.
29

 Geldiği günden itibaren Fatımi ordusunu dağıtarak kendi 

askeri gücünü oluşturmaya başladı; ezanın Şiî usulünce okunmasını 

yasaklayarak, başkadılığa sünnî alimi getirdi; çeşitli bölgelerde çıkan 

isyanları bastırarak, vezirliğe gelmesinden yaklaşık iki buçuk yıl sonra, 

Muharrem 567 \ Eylül 1171 tarihinde Kahire‟de hutbeyi Abbasi halifesi 

el-Mustadi (566-575\1170-1180) adına okutarak. Mısır‟daki Fatımi 

devletine resmen son vermiş oldu.
30

 

1.3. Mustalî İsmailîliği 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, İsmailîlerin onsekizinci imamı 

el-Muntasır‟ın ölümünden sonra mezhep Nizariyye ve Mustaliyye olarak 

ikiye ayrıldı. Mısır‟da ve Suriye‟deki İsmailîlerin büyük çoğunluğu, 

Yemen ve Yemen‟e bağlı Hindistan İsmailîleri bir bütün olarak 

ondokuzuncu imam olarak Mustali‟yi tanıdılar. 

Mısır, Suriye, Yemen, Hindistan gibi bölgelerde Nizariliğin 

karşısında birleşik bir grup oluşturan Mustalîler, el-Muntasır‟ın ardından 

oğlu Mustali ve onun oğlu Amir olmak üzere iki imam daha tanıdılar. 

Amir‟in ölümü üzerine çıkan karışıklıklar sırasında kendisinin kuzeni 

                                                 
29

 Beyyûmî, Ali, Kuruluş Devrinde Eyyübiler, (Selahaddin Eyyübi‟nin Devleti), çev.: 

Abdulhadi Timürtaş, Kent Yay, İstanbul 2005, s. 145 vd. 

30
 Beyyûmî, s. 164 vd. 
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olup tahta geçen Hafız‟ın kendi adına imamlık iddialarına girişmesi 

İsmailîyye mezhebinin Mustalî kolu içinde yeni bir bölünmeye yol açtı. 

Amir‟den sonra Hafız‟ı imam tanıyanlar Hafiziyye; Amir‟in çocuk 

yaştaki oğlu Tayyib‟i imam tanıyanlar ise Tayyibiyye adında yeni 

hareket başlattılar.
31

 

Hafiziyye, Amir‟den sonra imam olarak Hafız‟ı ve ondan sonra 

gelen Fatımi halifelerini kabul etti. Devlet desteğinden yararlanan 

Hafizilik, Mısır‟da Fatımi devletinin ortadan kaldırılmasından sonra 

fazla yaşayamadı. 

Hafız ve ondan sonra gelen Fatımi halifelerini kabul etmeyen 

Tayyibi kolu ise başlangıçta Mısır ve Suriye‟deki Mustalî İsmailîlerin 

bir azınlığıyla Yemen İsmailîlerinin çoğunluğu arasında destek buldu. 

Kısa bir süre sonra daî mutlak başkanlığında örgütlendiler ve Yemen de 

Tayyibi hareketinin merkezi oldu. Bununla beraber Tayyibi daîleri 

Hindistan‟da pek çok taraftar bulmayı başardılar.
32

 

Tayyibîlerin 26. daîsi Davud b. Aceb Şah‟ın ölümünden 

(999/1591) sonra, Ahmedabad‟daki (Hindistan) çoğunluk 27. daî olarak 

Davud Burhanuddin b. Kutub Şah‟ı izledi. Yemen‟liler ise Süleyman b. 

Hasan el-Hindi‟yi tuttular. Böylece Mustalî İsmailîlerin Tayyibi kolu 

                                                 
31

 Fuad Sayyidi, s. 85 vd. 

32
 Blank, Jonah, Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity among the Daudi 

Bohras, Oxford University Press, New Sketch Graphis, Karachi, 2003, s. 35 vd. 
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Daudîler ve Süleymanîler olarak ikiye ayrıldı. Davudîlerin daî mutlakları 

Hindistan‟da kaldılar; Süleymanî kolunun merkezi Yemen oldu.
33

 

Davudîlerin 27. daîsi Davud Burhanuddin b. Kutub Şah‟ın 

yerine 28. daî olarak geçen Şeyh Âdem Sayfuddin‟den sonra Davudiler 

içinde yeni bir bölünme yaşandı. Şeyh Âdem‟den sonra Davudilerin 

çoğunluğu daî olarak Davud b. Kutub Şah‟ın oğlu Abdül Tayyib 

Zekiyeddin‟i tanırken, Şeyh Âdem‟in torunu Ali b. İbrahim kendisinin 

daî olduğunu ileri sürdü. Kurucusunun adıyla Aliyye olarak tarihe geçen 

ve günümüze kadar yaşamayı başaran bu grubun üyelerinin beş bin 

kadar olduğu tahmin edilmektedir.
34

 

Davudîler günümüzde genellikle Hindistan, Pakistan, Karaçi 

başta olmak üzere Doğu Afrika‟da çok az sayıda varlıklarını 

sürdürmektedir. 

Mustalî İsmailîliğin Tayyibî kolunun diğer alt kolu 

Süleymaniler esas olarak Yemen‟de yayılmıştır. Yemen‟deki 

Süleymanîlerin bugünkü nüfusları kesin olmamakla birlikte 50.000 ile 

70.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında Hindistan 

ve Pakistan‟da çok az sayıda Süleymaniler bulunmaktadırlar.
35

 

 

                                                 
33

 Trimingham, J. Spenser, Islam in East Africa, Clarendon Press, Oxford, 1964, s. 

104-105; Jonah, s. 41 

34
 Jonah, a.g.e., s. 43 

35
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1.4. Nizari İsmailîliği 

Daha önce halife Muntasır‟ın ölümünden sonra yerine kimin 

geçeceği konusunda patlak veren krizden sonra, Nizar Mısır‟dan 

İskenderiyye‟ye kaçarak burada bir isyan başlatıp, daha sonra 

tutuklanarak öldürüldüğünden bahsetmiştik. Nizar‟ın öldürülmesinden 

sonra onun hakkını savunan, onu imam olarak tanıyan İran İsmailîleri 

Hasan Sabbah önderliğinde bir isyan başlattı, onlara birçok Doğulu 

İsmailîler de katıldılar.
36

 Selçuklu topraklarında etkinlik gösteren Hasan 

Sabbah ve yandaşları Kahire‟deki yönetim ile bağlarını temelli biçimde 

kopardılar. Nizariye veya Doğu İsmailîleri Mustalîlerin devam ettirdiği 

eski Fatımi geleneği, yani, el dava el kadime karşısında el dava el cedide 

(yeni çağrı) olarak da adlandırılmaya başlandı.
37

 

Nizar‟ın ölümünden sonra Nizari İsmailîleri lider olarak kabul 

edilebilir bir imamdan yoksun kaldılar. Bazı kaynaklar kesin olmamakla 

birlikte Nizar‟ın oğul ya da torunlarından biri Hasan Sabbah tarafından 

kaçırılıp Alamut Kalesi‟inde yetiştirildiğinden bahseder.
38

 Ne olursa 

olsun, Alamut döneminde Hasan Sabbah ve kendinden sonraki iki halefi 

yönetimi boyunca Nizar‟ın soyundan birinin bulunduğuyla ilgili kesin 

bilgiler yoktur. Dördüncü Alamut hakimi Hasan Ala Zikrihi‟s-Selam 

                                                 
36

 Tabatai, a.g.e.,s. 81 

37
 eş-Şehristanî, Milel ve Nihal:, Dinler, Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi, çev.: 

Mustafa Öz, Litera Yay., İstanbul, 2008, s. 175 

38
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kendisinin Nizar‟ın Mısır‟dan kaçırılan oğlu ya da torununun soyundan 

geldiğini ve ilk zahir imam olduğunu ilan etmesiyle Nizarî imamlarının 

soyağacı düzenlenmiş oldu.
39

 

Nizar‟ın kendinden sonraki imamı belirtmemesi ve açık bir 

imamın yok olması, Hasan Sabbah‟ın imamın hüccesi ya da temsilcisi 

olarak kabul edilmesini zorunlu hale getirmiştir.  

Hasan Sabbah 483\1090 yılında Kazvin‟in kuzeybatısında 

Elburz dağlarındaki Alamut Kalesi‟ni ele geçirerek yaklaşık iki asır 

İslam alemini terör ve tedhiş ile kasıp kavuracak olan Nizarî İsmailî 

devletinin temelini atmış oldu.
40

 Burada İslam tarihine Haşişiler olarak 

geçen Nizarî teşkilatını kuran Hasan Sabbah‟ın yönetimindeki bu inanç 

örgütlenmesinde inanca cağıranlar Daî‟ler, oğrenci-murid olanlar Rafik 

(yoldaş, arkadaş), Fedailer ise adanmışlar idi. Bu son grup Hasan 

Sabbah tarafından İsmailîliğe eklenmisti ve bunlar suikastçı ajanlar gibi 

yetistiriliyordu. Fedailerin uzerinde bir kuşakla bağlanan beyaz bir giysi, 

ayaklarında kırmızı cizme, başlarında ise kırmızı başlık bulunuyordu. 

Hançeri kurbanın göğsüne ne zaman ve nerede yerleştirecekleri 

konusunda dikkatli bir eğitime ek olarak onlara dil öğretiliyor; kıyafet 

değistirme ve askerler, tacir ve keşişlerin yasam tarzları gibi alanlarda 

                                                 
39

 Ходжсон, Маршал Дж. С., Орден Ассассинов: Борьба ранних низаритов 
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Петербург, 2004, s. 160 

40
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yetiştiriliyor ve görevlerini uygularken, onların herbirini, taklit ve temsil 

etmeye hazır duruma getiriliyorlardı. Hasan Sabbah‟ın fidaileri 

hakkındaki Marko Polo‟nun rivayetine göre
41

 Hasan Sabbah adamlarının 

kafasını öyle bulandırmış ki bu insanlar yaşamaktansa ölmeyi tercih 

etmişler, hatta bazıları şeyhlerinin emriyle yüksek bir kale burcundan 

atlayıp parçalanmayı dahi göze almışlardır. Konuya düşmanın ortadan 

kaldırılması açısından bakıldığında cinayet işleme fikrinin Haşişiler 

tarafından mukaddes bir vazife olarak kabul edildiği görülür.
42

 

Hasan Sabbah ile canlanmaya başlayan Nizarîler, dinî 

olmaktan çok siyasî bir hüviyet kazandı. Kendi görüşlerini halka zorla 

benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni değiştirmek ve halifeliği 

ele geçirmeyi hedefliyorlardı. Amaçlarına ulaşmak için eğittikleri 

                                                 
41

 “Dağlı Şeyh (Hasan Sabbah), kendisine cesur erkekler olmaya aday görünen, oniki 

yaşındaki çocukları sarayında alıkoyup yetiştirirdi. Zamanı gelince onlar dört, on ve 

yirmilik gruplar halinde bahçeye gönderilir ve orada haşhaş icirilirdi. Üç gün boyunca 

uyurlar ve sonra onları uyandırılacakları bahçeye uyur durumda taşırlardı. Bir süre 

sonra bu genç adamlar uyandıklarında, kendilerini buldukları görkemli bahçede, 

gerçekten cennette olduklarına inanıyorlardı. Güzel körpe kızlar, büyük eğlence 

gösterileri yaparak, şarkı söyleyerek daima onlarla birlikte olurlardı; istedikleri herşey 
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herşeye sahip olarak ebedi mutlu yaşamanı istiyorum.” Böylece eğitilmiş suikastçılar 

(assassins) gider, eylemi buyuk bir istekle gerçekleştirirlerdi.” 
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fidailerden yararlanarak birçok din ve devlet adamlarını ortadan 

kaldırdılar; bazılarını da tehdit ederek kendi mezheplerine çektiler. 

Hasan Sabbah adamlarını dinî ve siyasi unsurlarla motive ettiği için 

amaçlarına ulaşmada başarılı olmuştur. Aradan yüzyıllar geçmesine 

rağmen bölge sakinleri arasında işleri ve öğretileriyle efsaneleşen bir 

öykü olarak anlatılan Hasan Sabbah bir âlim, önder ve kahraman olarak 

görülmektedir.
43

  

Merkezi Alamut‟ta bulunan İran Nizari devleti kuruluşundan 

yaklaşık bir buçuk asır sonra Moğol istilası karşısında yıkıldı. 654\1256 

tarihinde Hülagü‟nün Alamut kalseini zaptetmesinden kısa bir süre sonra 

İran‟daki merkeze bağımlılığını sürdürmekle birlikte, bir ölçüde 

bağımsız bir gelişme izlemiş olan Suriye Nizarîleri de, moğollara karşı 

en etkili müslüman direnişini örgütleyen Memlük Sultanı I. Baybars‟a 

teslim oldu. Memlükler tarafından kaleleri birer birer ele geçirilen ve 

1273 yılında Kehf‟in de zaptıyla Suriye‟deki hâkimiyetine son verilen 

Nizariler bu tarihten itibaren siyasî etkilerini kaybetmiş; hiçbir zaman 

eski güçlerini kazanamayan Nizarîler, müslüman dünyasının birçok 

bölgesine dağılmış olarak çoğu kez takiyyeye sarılarak gizlice 

yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. 

                                                 
43
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Alamut sonrası Nizarîlerin ilk imamı Şemseddin 

Muhammed‟ın 710/1310 yılndaki ölümünden 15. asrın ikinci yarısına 

kadar geçen süre, Nizarîliğin en karanlık dönemidir.  Bu zaman 

içerisinde Nizarî imamların hayatı ve faaliyetleri hakkında hemen hemen 

hiçbir şey bilinmemektedir. Nizari kaynaklarda sadece sonradan 

düzenlenmiş imamlar silsilesinden bahsedilmektedir. Nizari kaynaklar 

kesintisiz bir imamlar silsilesi nakletmesine rağmen, Alamut sonrası 

imamların adları, sayıları ve birbirini izleme sıralarının değiştiği farklı 

soy kütükleri bulunmaktadır.
44

 

İmam Şemseddin Muhammed‟in ölümünü takiben Suriye‟li ve 

İran‟lı Nizarî İsmailîler farklı imamlar takip etmeye başlayarak 

birbirlerinden koptular. Ayrılığın nedenleri hakkında kesin bilgi 

bulunmamakla birlikte, Şemseddin Muhammed‟in vefatından sonra İran 

Nizarîleri küçük oğlu Kasım Şah‟ı imam olarak kabul ederken, Suriye 

Nizarîleri başta olmak üzere bir kısmı büyük oğlu Mümin Şah‟ı veya 

onun oğlu Muhammed Şah‟ı izlediler.
45

  

Müminşahlı imamlar ve faaliyetleri hakkında elimizde çok 

sınırlı bilgiler mevcut olup sadece Deylem, Sultaniyye ve 

Hindistan‟dakiler hakkında birtakım bilgilere sahibiz. Nizarî İsmailîlerin 

Müminşahlı kolunun kırkıncı ve sonuncu imamı olan Emir Muhammed 

Bakır 1210/1795 yılında son defa Şam‟da taraftarlarıyla görüşmüş ve bir 
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45
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daha da kendisinden bir haber alınamamıştır.
46

 Günümüzde de 

Müminşahî Nizariler sadece Suriye‟de Misyaf ve Kadmus bölgelerinde 

bulunmaktadırlar ve buralarda Caferiyye olarak bilinmektedirler. 

Müminşahîlerın bu kolu görünüşte Nizari itikadını koruyup hâlâ Emir 

Muhammed Bakır‟ın soyundan olan gizli imamın zuhurunu 

beklemektedir ve şerî hükümlerde Şafiî mezhebine göre amel 

etmektedirler. 

Kasımşahî koluna gelince, bunların imamları da 

Azerbaycan‟da farklı zamanlarda gizlilik içinde çok sınırlı da olsa davet 

faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Kasım Şah ve yerine geçen İslam Şah 

(829/1426)  ve Muahmmed b. İslam Şah hakkında yeterince bilgi yoktur. 

Anlaşıldığı kadarıyla İslam Şah davet merkezini daimi olarak 

Azerbaycan‟dan İran‟daki Kum civarına taşımıştır. Alamut yıkıldığı 

zaman İran‟daki Kasım Şahî imamlar ve taraftarları tedrici olarak kayda 

değer oranda Tasavvuf kisvesi altında takiyye yaptılar ve Kasımşahî 

İsmailî cemaati görünüşte Sufi tarikatlerden birine dönüşürken, 

Kasımşahî imamlar da Sufi aktâblar gibi mürşid, pir ve şeyh unvanlarını 

kullandılar. 

Muhammed b. İslam Şah‟ın oğlu ve 868/1464 yılında imamete 

geçen otuz ikinci Kasımşahî imamı II. Mustansır dönemiyle bu Nizarî 

                                                 
46
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kolunun tarihinde XI/XVII. asra kadar devam edecek yeni bir dönem 

başladı. Nizarîlik tarihinde Encudan dönemi olarak da bilinen bu iki asır 

boyunca Kasımşahî Nizarilerinin merkezi Encudan olmuştur. Kasımşahî 

davette bir yenilenme dönemi ifade eden bu dönemde bu topluluğun 

imamları sadece yeni taraftarlar kazanmakla kalmadılar aynı zamanda 

uzak noktalarda, bilhassa Hindistan ve Orta Asya‟da dağınık hâlde 

bulunan taraftarlarıyla doğrudan irtibata geçtiler ve bu toplulukları tek 

bir liderlik altında topladılar. Encudan döneminin başlarından itibaren 

Nizari İsmailî eserlerin telif edilmesi de Alamut‟un yıkılışından sonra ilk 

defa canlandı ve Ebu İshak Kuhistanî (IX/XV. asrın ortası) ve Hayrhâh 

Heratî (960/1553‟den sonra) gibi yazarlar temel Alamut döneminin 

sonlarındaki Nizarî akâide uygun olarak birtakım eserler yazdılar. 

Encudan döneminin sonlarına kadar daha çok muallim unvanını 

kullanmış olan Kasımşahî daîlerin yayılma faaliyetlerinin neticesinde bu 

Nizarî kolun daveti Horasan, Irak, Acem, Kirman, Afganistan, 

Bedehşan, Türkistan ve Hindistan‟da önemli ölçüde yayıldı. Öyle ki 

Müminşahî Nizarîlerinin çoğunluğu dahi XI/XVII. asrın sonlarına kadar 

Kasımşahî imamlara uydular.
47

 

Encudan döneminde Kasımşahlı imamlar en önemli 

başarılarından birini Hindistan‟da elde ettiler. Nizarî davetin 

Hindistan‟da ne zaman başladığı ile ilgili bir şey bilinmemektedir. 
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Hindistan Nizarîlerinin dinî eserleri olan Ginanlar tarihi bilgiler 

bakımından çok fakirdirler. Bu nedenle her hâlükârda VII/XIII: asrın ilk 

yarısından önce Nizarî davetin Hindistan‟da kesinlikle bir faaliyeti 

olmadığı anlaşılmaktadır. Hind Nizarîlerinin geleneksel rivayetlerine 

göre Deyleman‟dan Gucerât‟a gönderilen ve Patan şehrinde önemli 

başarılar elde eden ilk Nizarî daîsi Satgur Nur‟dur; ancak daha sağlam 

kaynaklar Nizarî daîlerin ilk defa Alamut döneminin sonlarında Sind‟e 

gönderildiklerini ve Alamut‟un yıkılışından uzun bir süre sonra dahi 

Nizarî daveti Multan ve diğer Sind bölgelerinde sürdürdüklerini 

göstermektedir.
48

 Görünüşe bakılırsa Pir Şemseddin Kasım Şah 

döneminde Multan‟da Nizarî daveti organize eden ilk kişidir. Torunu Pir 

Sadreddin, Lohana ve diğer kastlara mensup olan çok sayıda Hintliyi 

Nizarî mezhebine kazandırarak onlara Hoca lakabını vermiştir. 

Dolayısıyla Hindistan‟ın diğer bölgelerinde davetin yayılmasında 

aslında Hint Nizarîlerinin ya da Nizarî Hocaların sosyal örgütlenmesi rol 

oynamıştır denebilir. 

İmam Şah Nizar (1134/1722)‟ın imameti döneminde 

Kasımşahî İsmailî davetin merkezi Encudan‟dan bir süreliğine Kehek, 

oradan da Kirman‟a taşındı. Kaçar Hanedanlığının ilk dönemlerinde 

nüfuzlu bir kişi olan İmam Hasan Ali Şah‟a, Kaçar hanedanı Fatih Ali 
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tarafından “Ağa Han” ünvanı verildi. Bu sıfat daha sonra onun yerine 

geçen imamlar tarafından da kullanılır oldu.
49

  

Dış dünya da onları artık Ağa Han İsmailîleri olarak tanımaya 

başladı. Yönetim ile olan anlaşmazlıklardan dolayı 1841‟de İran‟dan 

Afganistan ve Hindistan‟a sıçrayan Nizarîlerin merkezi yönetimi de 

Hindistan‟a taşındı. Böylece Nizarî İsmailer tarihlerinin modern çağına, 

başka bir deyimle Ağa Hanlar dönemine girdiler. 
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2. NĠZARĠ ĠSMAĠLĠLĠĞĠNDE AĞA 

HANLAR DÖNEMĠ 

2.1. I. Ağa Han Hasan Ali Şah’ın Hayatı ve 

Faaliyetleri 

Nizarî İsmailîliğin tarihinde Ağa Hanlar döneminin ilk imamı 

Hasan Ali Şah‟tır. Babası Şah Halilullah‟ın ölümünden sonra kısa bir 

süre İran‟da ikamet eden Hasan Ali Şah, üst düzey devlet adamları ile 

yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda isyan ederek İran‟ı terkedip 

Hindistan‟a taşındı. İmamet merkezinin Hindistan‟a taşınması, mezhebin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Şia‟nın büyük çoğunluğunu 

oluşturan Nizarî İsmailîyye mezhebinin 46. imamı Hasan Ali Şah 

İngilizlerden büyük destek aldımıştır. Yaklaşık 30 yıl kadar süren 

Bombay döneminde I. Ağa Han Hasan Ali Şah Nizarî cemaatinin büyük 

bir kısmını tekrar birleştirebildi. İngiliz yönetimi ile iyi geçinen ve Ağa 

Han İsmailîlerinin ana gövdesini oluşturan Hindistan‟daki taraftarlarının 

desteğinden yararlanan. Hasan Ali Şah, mezhebin gelişmesi, 

modernleşmesi ve Hindistan‟da Ağa Han İsmailîlerinin yerini daha da 

sağlamlaştırmak için büyük çaba gösterdi.  

Daha çok Ağa Han Mahallati diye bilinen Ağa Han 

İsmailîlerinin ilk imamı Hasan Ali Şah 1804 yılında İran‟ın Kehek 

şehrinde doğdu. 1817 yılında Nizarîler ile yerli tüccarlar arasında çıkan 
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kavgada babası Şah Halilullah‟ın öldürülmesi üzerine imam olarak 

atandı.
50

 

Yezd‟de İmamiyye mensuplarının düşmanlığıyla karşı karşıya 

kalan Hasan Ali Şah, Kehek‟teki taraftarları ile yaşanan tartışmaların 

sonucunda buradaki toprak gelirlerinden de yoksun bırakıldı. Zor 

durumda kalan annesi Bibi Serkare küçük yaştaki oğlu Hasan Ali Şah‟ı 

yanına alıp, Kum şehrine göç etmek zorunda kaldı. Bu meselelere 

çözüm getirmek ve kocasının katillerinin cezalandırılmaları için Kaçar 

hükümdarına başvuruda bulundu. Mahkemenin sonucunda katil zanlıları 

yakalanarak cezaya çaptırıldılar. Ayrıca imam ailesinin mal varlığına 

müdahele edilmemesi; el konulan topraklarının geri iade edilmesi; ek 

olarak da bazı toprakların yeni imama verilmesine karar verildi. Böylece 

imam ailesinin de saygınlığını kazanan dönemin hükümdarı Feth Ali 

Şah, kendisini de Nizarîler‟in desteklemelerini sağlamak amacıyla kızı 

Servi Cihan Hanım‟ı Hasan Ali Şah ile evlendirdi ve Ağa Han
51

 

ünvanını verdi. I. Ağa Han Hasan Ali Şah, kayınpederi Feth Ali Şah‟ın 

himayesinde 1834 senesine kadar Mahallat‟ta sakin bir hayat geçirdi. 

Feth Ali Şah‟ın 1834 senesindeki ölümü üzerine yerine geçen 

torunu Muhammed Şah, kendine bağlı silahlı güce sahip olan Hasan Ali 
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Şah‟ın hizmetinden yararlanmak amacıyla onu Kirman valisi olarak 

tayin etti. Hasan Ali Şah‟ın vali olarak atandığı dönemde Kirman devlete 

başkaldıran Şüca el-Saltana‟nın oğullarının hâkimiyetinde olduğu gibi, 

Afganların ve Belucilerin seferlerine maruz bulunuyordu. Ataullahi
52

 ve 

Horasanlı taraftarlarının yardımlarıyla Şüca el-Saltana‟nın oğullarını 

bertaraf ederek kısa bir sürede bölgede hâkimiyetini sağlayan Hasan Ali 

Şah Kaçar hükümdarından istediği ilgiyi göremedi.
53

  

1838 yılına kadar Kaçar hükümdarı ile iyi bir ilişki içerisinde 

olan Hasan Ali Şah görevinin ikinci yılında Kirman valiliğinden alınarak 

Tahran‟a çağrıldı. Konuyla ilgili kaynaklarda Hasan Ali Şah‟ın 

görevinden alınmasına Nimetullahi tarikati içindeki bir post kavgası yol 

açtığı belirtilmektedir.
54

 Hasan Ali Şah gibi Kaçar hükümdarı 
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Muhammed Şah ve başveziri Hacı Mirza Agasi ikisi de bu tarikatın 

mensupları idi. Hasan Ali Şah tarikatın o dönemdeki şeyhi Mest Ali Şah 

ile çok iyi bir ilişki içinde idi. Başvezir ise tarikat başkanlığı görevini 

kendisi için istiyordu. Amacına ulaşınca da Mest Ali Şah‟ı desteklemeyi 

sürdüren Hasan Ali Şah‟ı görevinden alması için Muhammed Şah‟ı ikna 

etmiştir. 

Hacı Mirza Agasi ile Hasan Ali Şah‟ın arasındaki anlaşmazlık, 

başvezirin imamın kızlarından birini alt tabakadan bir şahıs için 

istemesinden kaynaklanıyordu. Bu isteği kabul etmeyen ve bunca 

hizmetler verdiğine rağmen görevinden azledilmesini içine sindiremeyen 

Hasan Ali Şah Kirman‟da ayaklandı.
55

 Kendi emrindeki askeri ile 

birlikte Afganistan sınırındaki Bam Kalesi‟ne çekilen Hasan Ali Şah, 

burada sekiz ay kadar devletin askerlerine karşı direndi. Bu direniş Fars 

valisi Feridun Mirza‟nın aracılığıyla Mirza Agasi‟nin imama 

dokunulmayacağına dair verdiği sözün neticesinde Hasan Ali Şah‟ın 

teslim olmasıyla sonuçlandı. Ama başvezir verdiği sözü tutmadı ve 

imamı hapise attırdı. Kirman‟da yaklaşık sekiz ay tutuklu kalan I. Ağa 

Han, daha sonra Tahran‟a gönderildi ve siyasete karışmamak şartıyla 

hükümdar tarafından affedilerek Mahallat‟a döndü. Bundan sonra da iki 
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yıl kadar Mahallat‟ta kaldı ve bu zaman içerisinde aktif olarak siyasete 

karışmasa da değişik şekillerde isyanını sürdürmeye devam etti.
56

 

Kirman‟daki ayaklanması başarısızlıkla sonuçlandıktan kısa bir 

süre sonra kendi taraftarlarının yanında paralı askerleri de bulunan 

Hasan Ali Şah, tekrar başkaldırmak için harekete geçti. Hac‟a gitmek 

için hükümdardan izin alan imam akrabaları ve taraftarlarınan oluşan 

kalabalık bir grupla 1 Eylül 1840 tarihinde Mahallat‟tan ayrıldı. Bununla 

birlikte Hasan Ali Şah Ağa Han İsmailîlerinin tarihlerinde yeni bir 

döneme giden ilk adımı atmış oldu. 

Mahallat‟ı terkettikten sonra Arabistan‟a gitmek yerine bölgede 

yaşayan taraftarlarıyla buluşmak üzere Yezd‟e yol aldı. Daha 

Mahallat‟tan ayrılmadan kâtibine tekrar Kirman valiliğine atandığına 

dair hazırlattığı sahte mektupları Yezd valisi Behmen Mirza‟ya 

gönderdi. Bundan hiç şüphelenmeyen vali hiç müdahele etmedi. Gerçeği 

sonradan öğrenen Behmen Mirza harekete geçtiğinde imam kendi 

yandaşlarıyla çoktan buluşmuştu. Yezd valisini yenen Hasan Ali Şah 

önemli sayıda taraftarlarının yaşadığı Şehri Babek‟e vardı. O sıralarda 

bölge İngilizlerden kaçan bir grup Afganlıların yönetiminde idi. 

Yöneticilerinden memnun olmayan yerli halk, tam Ağa Han‟ın ulaştığı 

sırada Afganlılara karşı harekete geçmişlerdi. Yerlilerin tam desteğini 

alan imamın askerlerinin karşısında güçsüz kalan Afganlılar bölgeyi 
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terketmek zorunda kaldılar. Ağa Han‟ın bu galibiyeti, daha sonraları 

İngilizlerle olan ilişkilerininde önemli bir faktör oldu.  

Şehri Babek‟i fazla zorlanmadan ele geçiren Ağa Han, artık 

tüm Kirman eyaletini kendi hâkimiyeti altına almak çabasına girişti. 

Tekrar Kirman‟a dönerek bazı başarılara ulaştıysa da, devletin askerleri 

karşısında fazla dayanamadı. 1841‟de pek çok taraftarları ve aile 

üyeleriyle Afganistan sınırı geçti.
57

 Böylece I. Ağa Han Hasan Ali 

Şah‟ın İran dönemi sona ermiş oldu. 

İran‟ı terkedip Afganistan‟a geçen Ağa Han o dönemde 

İngilizlerin yönetiminde bulunan Kandehar‟a gitti. Ağa Han‟ın 

Kandehar‟da kaldığı sürece günlük 100 rupilik tahsisat bağlayan 

İngilizler ile çok yakın ilişki kurduğu konuyla ilgili birçok kaynakta 

geçmektedir.
58

 İngilizlerin Ağa Han‟ı iyi karşılamalarının nedenlerinden 

biri de, onun Kirman‟da ayaklanmasının Kaçarların Herat‟a yaptıkları 

savaşı kazanamamalarında önemli rolü olduğu düşünülebilir.  

Birinci Afgan Savaşı‟nın (1839-1842) sonlarına doğru İngiliz-

Hint ordusunun önce Kabil‟i, ardından da Kandehar‟ı terketmesine kadar 

Kandehar‟da ikamet etti. Afganistan‟da kaldığı kısa bir süre içinde 

İngilizlerin Kabil‟deki temsilcisi William Macnaghten‟e kendi askeri ile 

Herat‟ı ele geçirip, İngilizlerin Afgan tahtına geçirdiği hükümdar Şah 

Şüca el-Mülk adına yönetmeyi önerdi; öneri kabul edildiyse de bu 
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amacına ulaşamadı. Bunun dışında çeşitli bölgelerden kendisini ziyarete 

gelen taraftarlarını kabul ettiği haricinde aktif bir faaliyet gösterdiğine 

dair bilgiler kaynaklarda yer almamaktadır. Temmuz 1842‟de  de 

İngilizlerin çekilmeleriyle birlikte Ağa Han Sind‟e doğru yöneldi.
59

 

Sind‟de de İngilizlere hizmet etmeye devam eden Ağa Han 

Mahallati kendi askerlerinden bir kısmını İngiliz ordusuna verdi.  Bunun 

yanısıra Talpur emiri Nasır Han‟ın Karaçi‟yi İngilizlere vermesi için çok 

çaba gösterdi. Nasır Han bu teklifi kabul etmeyince de onun planlarını 

İngilizlerin Sind‟deki ajanı James Outram‟a bildirdi. Bu bildiri üzerine 

Nasır Han‟ın ani baskısını önleyen İngiliz ordusu Şubat 1943‟te de 

Haydarabad ve Sind bölgesinde kendi hakimiyetlerini kurabildiler. Bu 

hizmetlerinin karşılığı olarak İngilizler Hasan Ali Şah‟a yıllık 2 000 

sterlinlik bir maaş bağladılar.
60

 

Sind‟i ele geçirdikten sonra Belucistan‟ı da almak isteyen 

İngilizlerin düzenlediği seferlere kardeşi Muhammed Bakın Han 

komutanlığında birçok askerini gönderdi. Yine İngilizlerin desteğiyle 

başka bir kardeşi Serdar Ebu‟l-Hasan Han komutasında ordu göndererek 

Belucistan‟daki Bempur kalesini zaptetti. İki yıl kadar bölgenin bazı 

yerlerinde hâkimiyetini sağlayan Serdar Hasan Han, 1846 yılında Kaçar 

ordusu tarafınan yenilgiye uğradı ve kendisi esir alınarak Tahran‟a 
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gönderildi. Daha sonraları hükümdar tarafından affedilerek 1880‟de 

vefat edinceye kadar Mahallat‟ta sakin bir hayat geçirdi.
61

 Ağa Han 

elinden geldiği kadarıyla İngilizlere hizmet etmeye devam etti. Bunun 

nedeni olarak, kendisinin İran‟a geri dönmesi için İngilizlerin yardımına 

ihtiyaç duyuyor olması gösterilebilir. 

1844 yılında Bombay‟a gitmek için Sind‟den ayrılan Hasan Ali 

Şah, Ocak 1845‟te Kuta ve Kathiawar‟a vardı. Burada bir yıl kadar kaldı 

ve bölgedeki kendi mensuplarıyla buluştu. Ocak 1846‟da Bombay‟a 

ulaştı. Bu sıralarda başvezir Hacı Mirza Agasi‟nin yönetiminde olan İran 

hükümeti Lâlâ 1814 İngiliz-İran anlaşmasına dayanarak Ağa Han‟ın geri 

iadesini istedi. İngilizler Ağa Han‟ın kendileri için yaptıkları hizmetleri 

göz önünde bulundurarak bu teklifi kabul etmeyip, onun Bombay‟dan 

Kalkütta‟ya yerleştireceklerine dair söz verdiler. Ağa Han‟ın isteği 

üzerine İran hükümeti ile görüşmeleri sürdüren İngilizler, Şubat 1847‟de 

Ağa Han‟ın İran‟a dönmesi için yeni bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma 

tahminen aşağıdaki maddelerdi içeriyordu: 

1- Ağa Han geri döndüğünde hükümete karşı herhangi bir 

faaliyetten uzak duracak; 

2- Belucistan ve Kirman‟da ikamet edemeyecek; 

3- Mahallat‟ta yerleşmesine izin verilecek. 
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Ancak, yukarıda saydığımız şartlar altında İran‟a geri 

dönmesine izin verilse de birçok taraftarı bulunan İran‟ı ele geçirip 

orada kendi hâkimiyetini kurmak isteyen Ağa Han bu şartları kabul 

etmemiştir. Ayrıca, Ağa Han‟ın bu şartları kabul etmemesi, eskiden 

kendisine karşı düşmanlığı olan Hacı Mirza Agasi‟ye inanmamasından 

da kaynaklanmış olabilir. 

Sonuçta Nisan 1847‟de Bombay‟dan Kalkütta‟ya taşınmak 

zorunda kaldı ve burada yaklaşık bir buçuk sene ikamet etti. Muhammed 

Şah‟ın ölümü haberini aldıktan sonra Kalkütta‟dan Bombay‟a gitti. 

İngilizlerin yardımlarıyla tekrar İran‟da geri dönme çabasına girişen Ağa 

Han, yeni hükümdar Nasreddin Şah‟ın başveziri Emir Kebir ile irtibata 

geçti. Ama başvezir İngilizlerden Ağa Han‟ın kaçak olarak 

tutuklanmasını istedi. 1852 yılında Emir Kebir‟in görevinden 

alınmasıyla yerine geçen Mirza Ağa Nuri ile daha da yakından ilişki 

kuran Hasan Ali Şah, onun aracılığıyla yeni hükümdar Nasreddin Şah‟a 

hediyeler göndererek vatanına dönebilmek için izin istedi. Ancak 

dönüşüne izin verilmese de Ağa Han‟ın İran‟daki toprakları akrabalarına 

verildi. 

Bu kadar çabalamasına rağmen geri dönmek için izin alamayan 

Ağa Han yine de Kaçar sarayı ile olan ilişkisini sürdürmeye devam etti. 

Örneğin, 1870‟li yıllarda, geri dönme ısrarından vazgeçip Hindistan‟a 

yerleşmesinden sonra, hükümdara birçok hediye ile oğlu Celal Şah‟ı 
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göndermiştir. Buna karşılık olarak Nasreddin Şah Celal Şah‟ı 

kızlarından biriyle evlendirdi. Hükümdarın damadı olan Celal Şah 

Tahran‟a yerleşmesinden çok geçmeden hastalığa yakalanarak vefat 

etti.
62

 

Tekrar İran‟a dönmek için ne kadar çaba sarfetse de amacına 

ulaşmayı başaramayan Ağa Han artık bu isteğinden vazgeçip 

Hindistan‟da kalmaya karar verdi.  Hasan Ali Şah‟ın bu kararıyla 

yaklaşık yedi yüz yıl sonra Nizarî İsmailîliğin merkezi İran‟dan 

Hindistan‟a taşındı; hareketin yeni merkezi Bombay olmuştu; daha 

sonraları tarihlerinde Ağa Hanlar dönemi olarak tanımlanacak olan yeni 

bir döneme girmiş oldular.  

Ağa Han‟ın İran ve ondan sonraki dönemlerde sürekli yer 

değiştirmesine rağmen her türlü zorlukları göz önünde bulundurarak 

vergilerini ona ulaştırmaya çalışan Hindistan‟daki taraftarları, 

imamlarının Bombay‟a taşınmasını sevinç ile karşıladırlar; kendilerine 

düşen görevlerini canla başla yerine getirdiler. İngilizlerin de desteğini 

kazanan imam, akrabalarını ve mensuplarını kendi etrafına toplayıp 

mezhebin gelişmesi için gayret etti. Bombay‟da darkhane teşkilatını 

oluşturup mukhi ve kamediyaları
63

 görevlendirerek cemaatin dinî ve 

mali işlerini yürüttü. 
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30 yıl kadar süren Bombay döneminde I.Ağa Han Hasan Ali 

Şah kendisine tabii olanların önemli kısmını birleştirebildi; İngiliz 

yönetimi ile iyi geçinen ve Ağa Han İsmailîlerinin ana gövdesini 

oluşturan yerli mensuplarının desteğinden yararlanan Hasan Ali Şah, 

mezhebin gelişmesi, modernleşmesi ve Hindistan başta olmak üzere 

diğer ülkelerde yaşayan Ağa Han İsmailîlerinin huzur ve güven içinde 

yaşamaları için büyük çabalar sarfetti.  

Hayatının son günlerini Bombay‟da huzur içinde geçiren 

Hasan Ali Şah, altmış dört yıllık imamlik görevinden sonra Nisan 1881 

senesinde vefat etti ve Mazagon‟da Hasanabad denilen yerde 

defnedildi.
64

 Daha çok Ağa Han Mahallati diye tanınan Ağa Han 

İsmailîlerinin ruhani lideri arkasında üç erkek, beş kız bıraktı.  

Bombay dönemi, mezhebinin gelişmesi ve tabiilerinin huzur ve 

güven içinde yaşamaları için mücadele eden Ağa Han‟ın hayatının “altın 

çağı” olmuştur. 
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Mezhep Ġçindeki Ġhtilaflar 

I.Ağa Han Hasan Ali Şah 77 yıl süren imamlık döneminde 

mezhep üyelerinin bazılarıyla zaman zaman ihtilafa düşmüştür. Ağa Han 

İran‟da iken, 1829 senesinde Bombay‟lı taraftarlarınan bazıları imamın 

hakkı olan zekatlarını ödemekten vazgeçmişlerdi. Bunun üzerine annesi 

Bibi Serkare önderliğinde bir heyet göndererek ödemeyi reddeden 

topluluğa karşı dava açtı. Ancak  dava mahkemece geri çekildi. Bunun 

üzerine mezhebin diğer üyeleri tarafından hatalı görülerek dışlandılar. 

Habib İbrahim önderliğindeki Barbailer
65

 1835‟te vergi ödemeyi kabul 

ederek tekrar mezhebe kabul edildiler. 1847‟de miras payını alamayan 

iki kız kardeşin davası Barbailerin tekrar mezhepten çıkartılmasına 

sebep oldu. Davada tanıklığına başvurulan Ağa Han, İslam hukukuna 

göre kız çocuklarının da miras hakkı olduğunu bildirdi. Barbailer ise 

kendi geleneklerine göre kız çocukları mirastan pay alamayacaklarını 

savundular. Davaya bakan Erskine Perry bu davada yerli geleneklere 

göre davranılması kararını verdi.  

Bu olaydan sonra ikinci defa dışlanan Barbailer ayrı 

cemaathane yaptılar. 1850‟de Mahim semtinde aynı cemaathaneni 

paylaşmakta olan Barbailer ile mezhebin diğer üyeleri arasında çıkan 
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çatışmada Barbailerden dört kişi öldürüldü. Bunun üzerine açılan davada 

mezhebin on dokuz üyesi yargılandı; dördü de idam edildi.
66

 

Ağa Han ile Barbailer arasındaki anlaşmazlık gün geçtikçe 

alevleniyordu. Barbailer, Hoca
67

 topluluğunun aslında Sünni olduklarını, 

Ağa Han‟ın kendilerini İsmailî yapmaya çalıştığını v.s. içeren bir metin 

hazırlayıp topluluk arasında dolaştırdılar. Buna karşı Ağa Han da 

İsmailîliğin temel kurallarını özetleyen bir belge hazırlatıp mezhep 

üyelerinin imzalamasını istedi ve böylece kimin samimi bir şekilde 

kendisine bağlı olduğunu öğrenecekti. Buna itiraz eden Barbailer 

Hocaların aslında Sünni olduklarını ve varlıklarında hiçbir Şiinin hakkı 

söz konusu olamayacağını, yani, topluluğa ait bütün mülkiyetin, 

toplanan vergilerin hesabının çıkarılmasını ve bu mallardan sadece 

Hocaların yararlanabileceklerini, aksine hiçbir Şiinin 

yararlanamayacağını, mukhi ve kamedyaların belli zaman için 

seçilmelerini, Ağa Han‟ın da malî ve idarî işlerden uzak durması 

gerektiğini savundular. Gittikçe büyüyen tartışma mahkemeye kadar 

taşındı. Ağa Han davası olarak bilinen bu davaya bakan Joseph Arnold 

1886‟da tüm konularda Ağa Han‟ı haklı buldu. Yani, Barbailerin 

istediklerinin tam tersine bir karar verdi. Böylece Ağa Han‟ın resmî 
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statüsü kesinleşti; İngiliz hükümeti tarafından Şii İslam‟ın İsmailîyye 

kolunun ruhani lideri olarak tanınmış oldu.
68

 Bu davadan sonra da Ağa 

Han‟a karşı ciddi bir şekilde herhangi bir başkaldırma olmamıştır. 

 

2.2. II.Ağa Han Ali Şah’ın Hayatı ve Faaliyetleri 

Babasının ölümü üzerine II.Ağa Han ünvanıyla yerine geçen 

Ağa Ali Şah, 1830 yılında Mahallat‟ta doğdu. Hasan Ali Şah‟ın 

1840‟taki isyanında annesi Servi Cihan Hanım ile birlikte İrak‟a 

gönderilerek, Bağdat ve Kerbela‟da kaldı. Orada arapça ve dinî eğitim 

alan Ağa Ali Şah, 1853 senesinde Hindistan‟a gitti. Hasan Ali Şah‟tan 

sonra Nizarî İsmailîlerinin kırk yedinci, Ağa Han İsmailîlerinin ikinci 

imamı olan Ağa Ali Şah babasının İngilizlerle kurduğu ilişkileri devam 

ettirdi. Ruhani liderlik görevinin yanı sıra İngilizlerce Bombay Yaşama 

Meclisi‟ne getirildi. Hayatı boyunca mezhep üyelerinin hayat şartlarının 

iyileştirilmesi ve eğitimleri için çaba gösterdi. Çok sayıda okul açan II. 

Ağa Han, özellikle Hindistan dışındaki yandaşlarıyla ilişkilerini 

güçlendirmeye çalıştı. Ataları gibi o da Nimetullahi tarikatıyla olan 

bağlarını devam ettirdi. Feth Ali Şah‟ın torunlarından Şems el-Mülk ile 

evlenerek Kaçar sarayı ile akrabalık bağlarını güçlendirdi.  
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Dört yıllık imamlık döneminden sonra, Ağustos 1885 

senesinde hastalığa yakalanarak vefat etti ve kendi vasiyeti üzerine 

Necef‟te Hz. Ali‟nin yanına defnedildi.
69

 

 

2.3. III.Ağa Han Sultan Muhammed Şah’ın 

Hayatı ve Faaliyetleri 

 

Babasının ölümünden sonra Nizarî İsmailîlerin imamlık 

görevini devralan Sultan Muhammed Şah, 2 Kasım 1877 tarihinde 

bugünkü Pakistan topraklarındaki Karaçi şehrinde doğdu.
70

 Kaçar 

hükümdarı Feth Ali Şah‟ın torunu olan annesi Şems el-Mülk Sultan 

Muhammed Şah‟ın yetişmesi için çok çaba gösterdi. Özel hocalardan 

İngilizce, Fransızca ve Arapça derslerinin yanı sıra hat sanatı eğitimi 

alarak kendini iyi bir şekilde geliştirdi. Annesinin tutucu bir İsmailî 

olması ve hocalarının birçoğunun da batı kökenli olmaları
71

 onun 

yetişmesinde hem doğu hem de batı kültürlerinin etkileri olduğunu 

belirtir. Ancak, kendi hatıralarında dinî dersler veren hocasından nefret 

ettiğini ve de daha sonraki hayatında tutucu din adamlarına karşı 

                                                 
69
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önyargılı davranmasının sebebi de hocasının olduğunu belirtir.
72

 Kendi 

hayat hikâyesinde anlattığı gibi aile içinde hep İsmailî hayat tarzı ile 

yaşamışsa da
73

 daha çok batı kültüründen etkilenerek yetiştiği 

bilinmektedir. 

Çocukluk ve gençlik yılları Bombay ve Poona‟da geçen III. 

Ağa Han daha sonraları Eton Koleji ve Cambridge Üniversitesi‟nden 

mezun oldu.
74

 

Sultan Muhammed Şah, 1896 yılında Hac için gittiği 

yolculukta Cidde‟de öldürülen amcası Cengi Şah‟ın kızı Begüm ile 1898 

yılında ilk evliliğini yaptı.
75

 Ancak bu evliliği çok kısa sürdü.  

1908‟de ise Monte Carlo‟da opera ve bale dansözü olan italyan 

Cleope Teresa Magliano ile mut‟a nikâhıyla evlendi. 1923‟te ise bu 

resmi nikâha geçti.
76

 Bu evliliğinden iki çocuğu olmuştur. Birincisi 

küçük yaşta öldü. İkincisi ise Ağa Hanların dördüncü imamı Kerim Şah 

Hüseyni‟nin babası Ali Han‟dır.
77

 

Cleope Teresa Magliano 1926‟da hastalığa yakalanarak vefat 

ettikten yaklaşık bir buçuk yıl sonra 1928‟de Paris‟te bir konfeksiyon 
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mağazasını işleten ve Prenses Andree Ağa Han olarak bilinen Andree 

Carron ile üçüncü evliliğini yaptı. Oğlu Sadreddin bu hanımından oldu. 

Kendi ifadesine göre III. Ağa Han bu evliliğinden oldukça memnundu. 

Her türlü işlerinde kendisine destekçi olduğunu ve her şeyini onunla 

paylaştığını hatırlar.
78

  

1943‟te Andree Carron ile boşandıktan bir sene sonra ise 

İslam‟ı kabul ederek Ümmü Habibe olarak ismini değiştiren Yvonne 

Blanche Labrousse ile dördüncü evliliğini yaptı.
79

 

Sultan Muhammed Şah, hanımlarından söz ederken onlar 

hakkında hiç bir şekilde kötüleme girişimlerinde bulunmaksızın aksine 

hep kendisine yardımcı ve destek olduklarını hatırlar. 

 

2.3.1. Kariyeri ve Faaliyetleri 

a) Ġmametinin ilk yılları 

1885‟te babasının ölümü üzerine imamlık görevini devralan 

Sultan Muhammed Şah henüz sekiz yaşındaydı. Annesi kendi çabaları 

sayesinde cemaatin küçük yaştaki imama bağlı olarak kalmalarını 

başardı. İmamlık görevinin bilincinde olarak büyüyen III. Ağa Han, 

daha genç yaştayken bir lider olarak kendi toplumuna örnek olduğunu 
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görmek mümkündür. Aynı zamanda muhalefet ile de karşı karşıya 

kalmıştır. 

1897‟de veba hastalığın Bombay‟a yayılmasıyla halk şaşkına 

düşmüş durumdaydı ve bunu önlemek için hükümet çare bulamıyordu. 

Gün geçtikçe ölü sayısı artıyordu. O dönemlerde Hindistan‟da 

çalışmakta olan Rus asıllı profesör Haffkine ile irtibata geçen Sultan 

Muhammed Şah, onun araştırmalarını yapabilmesi için saraylarından 

birisini onun emrine verdi ve iki yıl boyunca tüm masraflarını karşıladı. 

Toplu aşı ile hastalığın önüne geçilebileceğini söyleyen Haffkine‟in 

görüşü halk arasnda korkuyla karşılanıyordu. Sultan Muhammed Şah‟ın 

bütün bunları önlemek amacıyla herkesin önünde aşı olmasından sonra 

takipçileri aşı korkusunu yenmiş ve teker teker aşı olmaya başlamışlardı. 

Kendi ifadesine göre aşıdan sonra Ağa Han İsmailîleri arasında vebadan 

ölenlerin oranı diğer kesimlere nazaran daha azaldığını ve kendi toplumu 

için yaptığı en önemli işlerden birisi olarak hatırlar.
80

 Gerçekten de yerli 

doktorların bile karşı çıktıkları aşı yönteminin ilk önce kendisine 

uygulanması hastalığın önlenmesinde büyük başarı sağladığı göz ardı 

edilemez. 

İmamlığının ilk yıllarında III. Ağa Han‟ı rahatsız eden 

hususlardan birisi de büyükbabası ile birlikte İran‟dan gelen ve daha 

sonra imamlarını ziyaret etmek için Orta Asya, Türkistan, Afganistan vs. 
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bölgelerden gelip Bombay‟da kalan takipçilerinin oradaki yaşam tarzına 

ayak uyduramamaları olmuştur.
81

 Aslında onların tüm sorumlulukları 

imamlarının üzerindeydi. Onların geçinebilmeleri için maaş ödüyordu. 

1898 yılında Poona‟da akrabalarının birisinin öldürülmesiyle patlak 

veren krizde yukarıda zikrettiğimiz takipçilerinin bir kısmını İran 

Körfezi‟ne, bir kısmını Bombay‟da uzak yerlere gönderdi. Bazılarına da 

bahşiş vererek kendi rızalarıyla memleketlerine gönderirken, bazılarını 

polis yardımıyla sürgün ettirdi. Kendisi onların aylak ve sorunlu 

olduklarından dolayı uzaklaştırdırdığını söylüyorsa da
82

 onların 

sorumluluklarını üzerinden atmak ve maaş ödemekten kurtulmak 

amacıyla uzaklaştırdığı kanaatindeyiz. 

Sultan Muhammed Şah‟ın Afrika ziyareti sırasında 

akrabalarından bazıları I. Ağa Han‟ın mirasından kendilerine düşen payı 

talep ederek İngiliz mahkemesine dava açtılar.
83

 Uzun süren duruşma 

sonucunda Ağa Han‟ın topluluk üzerindeki hakkı bir kez daha 

onaylandı.
84

 

İngiliz mahkemesinin Ağa Han‟lara karşı açılan her davada 

onların lehinde karar vermesi dikkat çekici bir noktadır. Aslında farklı 

bir inançtaki insanların dinî veya fıkhî sorunlarına başkalarının çözüm 
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getirmesi pek de mantıklı gelmiyor. Hindistan gibi karmaşık bir ülkede 

kalabalık bir toplumu tek kişiyle yönetmek İngilizler için iyi bir fırsat 

olmuştur. 1860‟larda I. Ağa Han‟a karşı açılan davada da Ağa Han‟ın 

topluluk üzerindeki hakkı tanınmasıyla İngilizlere hizmet etmeye devam 

eden dedesi gibi Sultan Muhammed Şah da hayatı boyunca onlarla iş 

birliği yapmıştır. 

 

b) Eğitim Projeleri 

Bölgedeki müslüman liderler ile birlikte 1903 yılında 

Bombay‟da İslam Eğitim Kongresi‟ni düzenlediler.  Ertesi yıl ise Yeni 

Delhi‟de düzenlenen ikinci Kongre‟nin başkanlığını yaptı.
85

 Bu 

kongredeki konuşmasında gençlerin Doğu ve Batı bilimlerini bir arada 

öğrenebilecekleri eğitim kurumlarının oluşturulması gerekli olduğunu 

savunan düşüncelerini dile getirdi.
86

 Bu Kongre aynı zamanda daha 

sonraları kurulacak olan Hindistan Müslümanlar Birliği‟nin tohumu 

olmuştur. 

Yukarıda zikrettiğimiz eğitim projelerini çerçevesinde Sultan 

Muhammed Şah Aligarh‟taki Muhammadan Anglo-Oriental Koleji‟nin 

üniversite statüsüne yükselmesi için büyük çabalar gösterdi. 

Müslümanların kendi sorunlarına çözüm getirebilmeleri için yeterli bilgi 

ve entellektüel donanıma sahip olmaları gerektiğini ve bunun için de 
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zamanevi teknolojilerle İslam ve diğer kültürleri, Doğu ve Batı 

felsefesini, tarihi vs. bir arada öğreten bir üniversiteye muhtaç 

olduklarını savunarak tüm Hindistan‟ı dolaştı; birçok müslüman 

liderleriyle görüştü. Kendisinin de 100 bin rupilik yardımı dâhil, toplam 

3 milyon rupiden fazla para toplamayı başardı. Başlatılan kampanya 

1910‟da Napur‟da düzenlenen konferansta Aligarh Üniversitesi‟nin 

açılmasıyla sona erdi.
87

 Aligarh Üniversitesi sadece eğitim alanında 

değil, siyasi alanda da etkili bir kurum olmuştur. 

Sultan Muhammed Şah bölgedeki Nizarî çocukların eğitim 

almalarına büyük önem verdi. Bombay‟da bu çocuklar için okullar açtı, 

bazılarının da Cizvit
88

 okullarında eğitim almalarını sağladı. 

Eğitim alanındaki projelerini gerçekleştirmek için harekete 

geçen III. Ağa Han 1930‟dan itibaren İran Nizarîlerinin eğitim 

almalarını sağlamak amacıyla okullar inşa etmeye başladı; böylece 

onların kırsal toplumlardan giderek kentleşmelerine de yardımcı oldu. 

 

c) Yasama Konseyi üyeliği 

1902 senesinin Kasım ayında Hindistan‟daki İngiliz 

yönetiminden Yaşama Konseyi‟ne üye olması için teklif aldı. Yirmi 
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yaşlarında böylesi bir teklifi büyük bir onur olarak değerlendirerek fazla 

düşünmeden kabul etti. Yaklaşık iki yıl kadar yaptığı bu görev 

kendisinin kamusal ve siyasi hayatını oldukça etkilemiştir.
89

 

 

d) Hindistan Müslümanlar Birliği 

Yasama Konseyi üyeliği yaptığı süre zarfında ülkedeki tek 

parti olan Kongre Partisi‟nin müslümanları yeterince temsil 

edemediğini, müslüman toplumunun ihtiyaç ve talepleriyle yeterince 

ilgilenmediğini farkederek, hindular ve müslümanların arasında çıkan 

anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ve bunu da Kongre Partisi‟nin 

yapması gerektiğini savundu. Genelde Hindulardan oluşan parti liderleri 

bu uyarıyı önemsememiştir. Öte yandan 1906‟da İngiltere‟de yapılan 

seçimleri liberallerin kazanması Hindistan‟da da bir takım değişikliklere 

neden oldu. Bunun üzerine bölgedeki müslüman liderleriyle temasa 

geçerek, Hindulardan bağımsız hareket etmeye karar verdiler.
90

 Yeni 

hükümetle uzun yazışmaların sonucunda Kral‟ın naibi Lord Minto III. 

Ağa Han Sultan Muhammed Şah‟ın başında bulunduğu müslüman 

heyetini kabul etti. Bu görüşmenin neticesi olarak 1906‟da 

müslümanlara ayrı bir temsil hakkı tanındı ve aynı senenin Aralık ayında 
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Hindistan Müslüman Birliği kuruldu.
91

 Birliğin başkanı seçilem III. Ağa 

Han 1912‟ye kadar bu görevde kaldı.
92

 

İngiliz sömürgesi altında bulunan Hindistan‟daki müslüman 

azınlığı temsil etmek ve onların hakkını savunmak amacıyla kurulan 

Hindistan Müslümanlar Birliği‟nin Pakistan‟ın kuruluşunda büyük etkisi 

olduğu göz ardı edilemez. 

 

e) Hilafet Hareketi’ndeki Faaliyetleri 

I.Dünya Savaşı‟nın sona ermesiyle İngiliz sömürgesine ve 

Osmanlı Devleti‟nin dağıtılmasıyla ilgili İngiltere ve Fransa‟nın 

planlarına karşı 1918‟de Hindistan‟lı müslüman liderler Hilafet 

Hareketi‟ni başlattılar.
93

 Bu problemler çerçevesinde Hilafet Hareketi 

başkanı Ghatani‟nin de içinde bulunduğu heyetin başında bulunan 

Sultan Muhammed Şah İngiltere başbakanı ile görüşmelere katıldı. Ona 

göre Osmanlı Devleti‟nen ayrılan memleketlerde Osmanlı 

hükümdarının, yani Halife‟nin manevî hâkimiyetinin sürmesi ve bu 

sayede de İslam3İ hislerin canlı tutulması gerekiyordu.
94
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f) Yuvarlak Masa Toplantıları 

 

Hindistan‟ın geleceğiyle ilgili 1928‟de Delhi‟de Hindu-

Müslüman Konferansı düzenlendi. Hindistan‟ın bağımsızlığına giden 

yolda yapılan toplantıların en önemlisi olan bu konferansın başkanlığını 

III. Ağa Han yaptı.
 
Bu toplantıda genel olarak müslümanların hakkını 

savunma konusunda ortak kararlara varıldı.
 95

 

1930‟da ise Londra‟da Hindistan‟daki sorunlar ile ilgili 

Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Aralarında gelecekte Pakistan‟ın 

kurucusu olan Muhammed Ali Cinnah‟ın da bulunduğu müslüman 

heyetinin başkanı olarak seçildi.
96

 1931‟de düzenlenen ikinci Yuvarlak 

Masa Toplantısı‟nda aktif bir şekilde katıldı. Yukarıda zikrettiğimiz 

sorunları ele alan tüm toplantı ve konferanslara katılarak Hindistan‟daki 

müslümanların problemlerini dile getirdi.
97

 

Uzun yıllar boyunca süren bu toplantıların sonucunda 1947‟de 

Hindistan‟ın parçalanması ve Pakistan‟ın kurulmasıyla sonuçlandı.  

Hindistan‟ın bağımsızlığını kazanması ve Pakistan‟ın 

kurulmasında Ağa Han‟ın büyük hiztmeleri olmuştur. Burada belirmek 

gerekiyor ki, Alamut‟tan bu yana devlet kuramayan İsmailîler için 

Hindistan‟daki müslüman-hindu problemini bir fırsat bilerek önemli bir 
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nüfusa sahip olan III. Ağa Han bu toplantılar süresinde İngilizlerden 

kendisine belirli bir toprak hakkı tanınmasını istemiştir, ancak isteği 

İngilizler tarafından kabul görülmemiştir.
98

 

 

j) Milletler Cemiyeti’ndeki ÇalıĢmaları 

Milletler arası işbirliğini güçlendirmek, dünyada barışı ve 

güveni sağlamak amacıyla 1919‟da kurulan Milletler Cemiyeti‟nin 

toplantılarına etkin bir biçimde katıldı. 1932 yılında Milletler 

Cemiyeti‟nde Hindistan‟ı temsil etti. 1934-1937 senelerinde de aynı 

görevi üstlendi. 1937‟de ise oy birliğiyle Milletler Cemiyeti Başkanı 

seçildi. 

Birçok uluslar arası meselelerin tartışıldığı Milletler 

Cemiyeti‟nin kurul toplantılarında savaş düşüncesinin ortadan 

kaldırılması çerçevesinde silahsızlanma ve dünyada bir an önce barışın 

sağlanması gerektiği vs. düşüncelerini dile getirdi.
99

 I. Dünya Savaşı‟nın 

patlak vermesiyle siyasi hayattan çekilerek, ölümüne dek mezhebinin 

işleriyle uğraştı. 
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2.3.2. Nizarî Ġsmailî bir lider olarak mezhep için 

yaptığı çalıĢmaları 

Ağa Han İsmailîlerinin her alanda gelişme kaydettiği dönemin, 

Sultan Muhammed Şah‟ın imamlık görevini yürüttüğü dönem olduğu 

çok açıktır. Sultan Muhammed Şah Doğu Afrika ve özellikle 

Hindistan‟da Nizarî cemaatinin toplum arasındaki yerini 

sağlamlaştırmak için çalıştı. Ayrıca, kendi cemaatinin çağdaş şartlara 

uygun bir şekilde hızla gelişmesine katkısı olan toplumsal ve iktisadi 

değişimlere özen gösterdi. İmamlık görevinin yanı sıra bir takım 

uluslarasarsı görevleri üstlendi. İlk defa 1905‟te Ağa Han İsmailîleri‟nin 

Nizamnamesi‟ni oluşturdu. Bu kurallar bütünü 1920‟de kendisi 

tarafından değiştirildi. Nizamnameyi değiştirmek sadece imamın 

hakkıydı. Değiştirilen kurallar bütün ortaya çıkan yenilikler karşısında 

1954‟te yeniden düzenlendi.
100

 “Nizarî İsmailîlerin Kurulu”nu 

oluşturarak cemaatin yönetimini sistemleştirdi, cemaatin menfaatine 

hizmet edecek olan çeşitli teşkilatlar kurdu. Kendisine verilen dinî 

vergileri toplayıp sonra bu paraları takipçilerine düşük faizle vererek 

onların ekonomik yönden kalkınmalarına yardımcı oldu.
101

 Cemaatinin 

hayat standartlarının gelişmesine özen gösteren Ağa Han okul, 
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kütüphane, tatil, spor ve dinlenme tesisleri, hastane ve dispanserler ağını 

oluşturdu. 

At yarışlarına olan ilgisi
102

 ve imamlık yıl dönümü
103

 

kutlamalarıyla da meşhur olan Sultan Muhammed Şah, Ağa Han 

İsmailîlerinin her yönden kalkınmaları için büyük çabalar gösterdi. 

 

2.3.3. Ölümü 

III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah yetmiş iki yıl süren 

imamlık görevinden sonra 11 Temmuz 1957 tarihinde Cenevre 

yakınlarındaki Versoix‟de vefat etti. Cenazesi Mısır‟da Nil kıyısındaki 

Asvan‟da defnedildi.
104

 Vefatından iki sene önce yaptığı bir açıklamada 

iki oğlunun olmasına rağmen varisi olarak torunu Kerim Şah Hüseyni‟yi 

seçti. Bunun nedenini dünyadaki gelişmelerin ve değişimlerin hızla 

                                                 
102

 Daha genç yaştayken babasından miras olarak kalan atlarıyla Hindistan‟da at 

yarışlarına katılmıştır. Birçok defa da Derby (Londra yakınlarında Epsom Downs‟da 

her yıl düzenlenen ünlü bir at yarışı) yarışlarını kazanmıştır. Bkz.: S. Muhammed Şah, 

eserin önsöz kısmı 

103
 İsmailîyye mehhebinin üyeleri imamları Sultan Muhammed Şah‟a olan saygı ve 

bağlılıklarını ifade etmek amacıyla dinî ve siyasî liderlerinin imamlık yıl dönümünü 

kutlamak amacıyla düzenledikleri törenlerde altın, elmas ve platin gibi değerli 

madenleri kendisine hediye ediyorlardı. 1936‟da Bombay, Afrika ve Nayrobi‟de 

altınla; 1946‟da Bombay‟da elmas ile; en son olarak da 1954 yılında ise platin ile 

tartılarak kendisine hediye edilmiştir. Sultan Muhammed Şah‟ın jübileleri ile ilgili 

geniş bilgi için  bkz.: Öz, a.g.e., s. 49-50; Hollister, a.g.e., s. 373-374; Makarem, a.g.e., 

s. 62 

104
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arttığı bir dönemde cemaatin başında genç bir imamın bulunmasının 

cemaat için daha da faydalı olacağı şeklinde açıkladı.
105

 

Ağa Han İsmailîleri‟nin III. imamı Sultan Muhammed Şah, 

mezhebin gelişmesinde büyük katkıları olan şahıstır. Dünyaca tanınan 

III. Ağa Han Nizarî İsmailî bir lider olmakla birlikte birçok uluslar arası 

görevde bulunmuştur. Ağa Han İsnailileri‟nin gelişme kaydettiği dönem 

de Sultan Muhammed Şah‟ın imamlık yıllarına rastlar. O Ağa Han 

İsmailîleri‟nin tarihindeki en önemli ruhanî ve siyasî lideri olmuştur. 

 

2.4. IV. Ağa Han Kerim Şah Hüseyni’nin 

Hayatı ve Faaliyetleri 

1957‟de dedesinin vasiyeti üzerine Nizarî İsmailîler‟in 49. 

imamı görevini üstlenen ve zamanımızın Nizarî İsmailîler‟in imamı 

olarak bilinen Kerim Şah Hüseynî, 1936‟da İsviçre‟nin Cenevre şehrinde 

dünyaya geldi. Çocukluğunu Kenya'nın Nairobi şehrinde geçiren Kerim 

Şah, daha sonra İsviçre‟de Le Rosey okulunda öğrenim gördü. Afrika'da 

Nizarî İsmailî cemaatleri arasında yaptığı bir araştırma gezisinden sonra, 
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 III. Ağa Han vefat ettiğinde düzenlenen yas töreninde bir vasiyet evrakı açılmıştır. 

O vasiyetnamede aşağıdaki sözler vardı: “Son senelerde esaslı olarak değişen dünya 

şartları ve bu arada atom ilimlerinin keşfi ve benzeri hususları ihtiva eden büyük 

değişikliklere uygun olarak modern çağda yetişen bir gencin bana halef olmasında 

Nizari İsmailîyye cemaati için büyük faydalar olacağına kesin olarak inanmaktayım. 

Dolayısıyla da torunum  Kerim‟i kendime halef ve benden sonraki Nizari 

İsmailîyye‟nin imamı seçiyorum.” Bkz.: Öz, a.g.e., s. 53 
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Harvard Üniversitesi'nin mühendislik bölümünde eğitime başladı. Bir 

müddet sonra mühendislik bölümünü bırakarak, Arap dili ve doğu tarihi 

bölümüne geçti. İslam tarihi bölümünde öğrenimini tamamlayarak 1959 

yılında buradan mezun oldu.
106

 Dedesi Sultan Muhammed Şah'ın ölümü 

üzerine 1957‟de İsmailîyye fırkasının 49. imamı oldu. 

Çeşitli alanlarda verdiği hizmeteri için VI. Ağa Han Kerim 

Şah‟a Fransa, Portekiz, İran, Pakistan, İtalya, Senegal, Marokko, 

İspanya, Tacikistan vs. ülkelerin hükümetleri tarafından çeşitli ödüller 

ve ünvanlar verildi. Ekim 1998‟de Ağa Han Mimarlık Ödülleri töreninde 

mimarlık alanına yapmış olduğu katkılarından dolayı Granada Şehri‟nin 

Altın Madalyası‟yla ödüllendirildi. Bununla birlikte ABD, İngiltere, 

Pakistan, Kanada vs. ülkelerde bir takım üniversitelerinin şeref 

ünvanlarının sahibi oldu. 

1957‟de bizzat İngiltere kraliçesi tarafından “His Highness” 

ünvanına; 1959‟da İran şahı tarafından “His Royal Highness” ünvanına 

layık görüldü.
107

 

Günümüzde İsmailîyye fırkasının imamlık görevini yürütmekte 

olan Kerim Şah, dedesinin kurduğu bütün teşkilatları daha da 

geliştirmiştir. Ağa Han Kalkındırma Teşkilatı birçok ülkede çeşitli 

yönlerde hizmetler vermektedir. 1968‟den bu yana teşkilatın kalkınma 

sorunlarıyla ilgili Ağa Han‟ın kardeşi Amin ilgilenmektedir. 1994‟ye 
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 http://www.akdn.org/about_agakhan.asp    (13.06.2009  tarihinde girilmiştir.) 
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 http://www.akdn.org/about_agakhan.asp    (13.06.2009  tarihinde girilmiştir.) 
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Harward Üniversitesi‟nin “III. Dünya Ülkelerini Geliştirme” 

bölümünden mezun olan Kerim Şah‟ın büyük kızı Zahra, teşkilatın 

toplumsal kalkınma ile ilgili çalışmalarını koordine etmektedir. 1995‟te 

Amerika‟daki Brown Üniversitesi‟nen mezun olan büyük oğlu Rahim, 

kurumun ekonomik kalkınmayla ilgili işlerini yürütmektedir. ABD‟deki 

Williams kolejinden 1997‟de mezun olan küçük oğlu Hüseyin, kurumun 

kültür alanındaki işleriyle ilgilenmektedir.
108

 

 

                                                 
108

 Geniş bilgi içi bkz: АКДН, Организация Ага Хана по Развитию, пер: Болеслав 

Байраш, Вадим Байраш, Strategic Communication SA 2007, s. 11 vd. 
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II. BÖLÜM 

AĞA HAN ĠSMAĠLĠLERĠ’NĠN GÜNÜMÜZDEKĠ 

DURUMLARI 

Günümüzde İsmailîler dünyanın farklı bölgelerine yayılmış 

durumdadırlar. İsmailîler bugün dünyada 20‟yi aşkın ülkede 

yaşamaktadır. Dinî liderleri 1957 yılından beri IV. Ağa Han ve 49. 

İmam olan Kerim Şah‟tır. Günümüze dek süren imamlığı sırasında 

dedesi II. Ağa Han‟ın modernleşme siyasetini sürdüren Kerim Ağa Han, 

özellikle Hindistan, Pakistan ve Afrika‟dakiler olmak üzere 

takipçilerinin dinsel ve dünyevi işleriyle yakından ilgilenmektedir.
109

 

Her ne kadar İsmailîlerin toplam nüfusunun 20 milyonun 

üzerinde olduğu belirtilse de,
110

 aslında toplam nüfusları bunun daha 

altında olmalıdır. Kaldı ki İsmailîlerin toplam nüfuslarının tam olarak ne 

kadar olduğuna dair istatistikî bir çalışma da yapılmış değildir. Bu 

durum onların toplam nüfusları hakkında farklı rakamların telaffuz 

edilmesinin arkasında yatan en önemli nedendir. İsmailîler günümüzde 

Ortadoğu‟da İran, Suriye, Lübnan, Irak ve Kuveyt; Asya‟da Afganistan, 

Pakistan, Tacikistan (özellikle Bedehşan), Hunza, Hindistan, Burma, 
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 Bkz. Daftary, a.g.e., s.541. 

110
 Kerim Şah‟ın Oxford‟daki “İsmailî Community and its Contribution to the 

Commonwealth” adlı konuşmasından. Bkz. Makarem, The Doctrine of The Ismailis, 

s.61  
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Malezya ve Sri Lanka; Afrika‟da Kenya, Uganda, Tanzanya, Zanzibar, 

Kongo, Güney Afrika Mozambik‟te farklı oranlarda bulunmaktadırlar. 

Hâlihazırda dünyanın birçok ülkesinde cemaatler halinde yaşamakta 

olup muntazam bir teşkilatlanmaları vardır. Mesela Kanada‟da yedi, 

A.B.D.‟de 22 eyalette, Avrupa‟da dokuz ülkede (Avusturya, Danimarka, 

Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Portekiz, İngiltere ve Fransa) 

cemaatler halinde teşkilatlanmışlardır. Asya‟da Pakistan, Hindistan, 

İran, Afganistan ve Suriye‟de yine cemaatler halinde yaşamaktadırlar. 

Güney ve Doğu Afrika ve Avustralya‟da da cemaatleri bulunmaktadır  

Ağa Han İsmailîleri, Hindistan‟da genellikle “Hocalar” adıyla 

anıldıkları gibi, Pencap‟ta “Şemsi” veya “Multani” olarak tanınan 

“Hocalara”, “Nur Şahi” veya “İmam Şahi” de denmektedir. Suriye‟de 

“İsmailîyye”, İran‟da “Ağa Han Müritleri,” Afganistan‟da “Ali İlahiler”, 

Orta Asyanın doğu bölgelerinde “Mollalar” veya “Mavlai”, gizli 

izleyicileri  de Guptiler olarak tanınmaktadırlar.
111

 

Araştırmamızın bu bölümünde Ağa Han İsmailîleri‟nin 

günümüzdeki dinî uygulamaları, faaliyetleri vs. durumları hakkındaki 

bilgilere genişçe yer verilecektir. 
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  Fığlalı, Ethem  Ruhi , Çağımızda  İtikadi  İslam Mezhepleri, Selçuk Yay., 4. Baskı, 
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1. AĞA HAN ĠSMAĠLĠ TEġKĠLATI 
 

1.1. İmamet  

Merkezi Fransa‟da bulunan Ağa Han İsmailîleri‟nin imamet 

teşkilatı mezhep mensuplarının her türlü dinî ve dünyevi işlerini yöneten 

ve başında hazır imamın bulunduğu en yüksek kurumdur. Günümüzde 

bu kurumun başında IV.Ağa Han Kerim Şah Hüseyni bulunmaktadır. 

Daha sonra göreceğimiz Şia İmami İsmailîlerin Nizamnames‟nde 

belirtilen bölgesel kurullar direk imamete bağlıdırlar. Onların üyeleri 

imam tarafından seçilir veya görevden alınır. Ayrıca Sultan Muhammed 

Şah tarafından oluşturulan ve Kerim Şah tarafından daha da geliştirilerek 

Ağa Han Kalkındırma Ağı altında birleştirilen vakıflar, üniversiteler, 

enstitüler hastaneler vs. kuruluşlar da imametin içinde yer 

almaktadırlar.
112

 Direk imamete bağlı olan bu kurumun başkanlığını da 

IV.Ağa Han Kerim Şah yürütmektedir. 

Günümüzde Ağa Han İsmailîleri‟nin imameti dinî bir kurum 

olmanın yanında artık sosyal, siyasî, iktisadî vs. alanlarda da etkin bir 

faaliyet göstermekte olan ve iyice örgütlenen bir kurum haline gelmiştir. 
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1.2.  Nizamname ve Kurullar 

Dağınık topraklarda yaşayan takipçilerinin üzerinde yönetimi 

sağlamak ve mezhep içindeki bazı sorunları önlemek amacıyla III. Ağa 

Han 1900 yılında Karaçi‟de ilk İsmailîyye Komitesi‟ni oluşturdu.   

Afrikada‟ki takipçilerinin imamın konumu hakkında ihtilafa 

düşmelerinin ve bazılarının da İmamiyye Şiası‟na geçmelerinin ardından 

III.Ağa Han 1905‟te Şiî İmamî İsmailîlerin Tüzüğü‟nü yayınladı. Aynı 

senede Zanzibar‟da ilk İsmailî Kurulu‟nu oluşturdu. Bu tüzüğe göre 

genel olarak yönetim, evlilik, boşanma, miras vs. hukuki kuralları 

içeriyordu. Toplumsal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde 1926‟da 

merkezleri Kenya, Uganda ve Tanganika‟da bulunan üç ayrı kurul 

oluşturdu. Zanzivar‟daki kurul ise bu üç kurulun işlerini koordine 

ediyordu. 1937‟de yeniden gözden geçirilen nizamnameye göre Afrika 

Yürütme Kurulu (Executive Council for Africa), Afrika İsmailîyye 

Yüksek Kurulu (Ismailia Supreme Council for Africa), bölgesel ve yerel 

kurulları oluşturuldu. Zamanın şartlarına uygun olarak Ağa Han 

İsmailîleri için hazırlanan kurallar 1946, 1954 ve 1962‟de tekrar gözden 

geçirilerek üzerinde bazı değişiklikler oldu. Yeni tüzüğe göre imamdan 

sonraki en yüksek makam Doğu Afrika Yüksek Kurulu‟na verildi. Bu 

kurul bölgedeki üç kurulunişlerini koordine ediyordu. Kurulun üyeleri 

imam tarafından seçiliyordu. 1962 tüzüğünde genel olarak evlilik, 

boşanma, miras, ahlak, din değiştirme vs. ile ilgili kuralları içeriyordu. 
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Ayrıca adı geçen Afrika ülkelerinde yürütme organlarını oluşturmak 

öngörülmüştür. Bu organların yönetimine de imam tarafından atanan 

görevliler getirildi. Bu nizamname cemaatin isteği üzerine 1974‟te 

yeniden değiştirildi. 

1947‟de bağımsızlığını kazanınca benzer kurallar ve kurullar 

Pakistan için de oluşturuldu. Merkezi Karaçi‟de bulunan Federal Kurul 

bölgedeki yirmi üç yerelkuruldan sorumluydu.
113

  

Hindistan‟daki yirmi sekiz kurulun işlerini ise Bombay‟da 

bulunan Federal Kurul kontrol ediyordu. 

Genel olarak imamın topluluk üzerindeki otoritesi çerçevesinde 

hazırlanan ya da düzenlenen kurallar bölge şartlarına göre çok az 

değişiklikler içeriyordu. 

Zamanın imamı Kerim Şah Hüseyni bu farklılıkları ortadan 

kaldırmak amacıyla dünyadaki tüm Ağa Han İsmailîleri için 1986‟da Şiî 

İmamî İsmailî Müslümanların Nizamnamesi (The Constitution of the 

Shia İmami İsmailî Muslims) olarak yeniden düzenlemeler getirildi. 

Önceden her bölge kurulu için ayrı ayrı kurallar oluşturulurken 1986 

tüzüğü dünyadaki bütün Ağa Han İsmailîleri için geçerli olacak bir 

şekilde hazırlandı. Farklı ülkelerde yaşayan İsmailîlerin mevcut 

nizamnamelerini ilga edilip yerine bu tüzüğün konulmasından amaç, tüm 

dünyadaki takipçilerinin birliği, dinî, sosyal ve ekonomik yönden 
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gelişmelerinde önem taşıyan buna benzer diğer konularda birbirleri ve 

içinde yaşadıkları toplumlar ile işbirliği yapmada olumlu katkı ve 

gelişim sağlayabilmek olmuştur.
114

 

Bu nizamnameye göre Ağa Han İsmailîlerin ortaya çıktığı bir 

dizi ülkeler için de ulusal kurullar oluşturuldu. Bu ülkeler hariç diğer 

ülkelerde yaşayan mezhep mensupları ise yakın bir ülke kurulunun 

yetkisi altına alınabilir.
115

 

Ulusal Kurullar sorumlu olduğu coğrafyalarda eğitim, sağlık, 

barınma, sosyal ve ekonomik refah, kültürel aktiviteler, kadın sorunları 

ve hakları, gençlik vs. toplumsal meseleler çerçevesinde cemaatin hayat 

standardını geliştirmeye yönelik faaliyetleri yürütür. Ayrıca ulusal 

kurulların altında şartlara göre bölgesel ve yerel kurulları oluşturulabilir. 

Ulusal Kurul‟un başkanı, başkan yardımcısı ve diğer üyeler üç senelik 

bir süreyle imam tarafından atanır.
116

  

                                                 
114

 The Constitution of the Shia İmami İsmailî Muslims, (1986), Whereas, (I).  Ağa 

Han İsmailîleri‟nin Nizamnamesi‟ne ulaşamadığımız için internetteki sitelerine  
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Söz konusu nizamnamenin Giriş kısmında Ağa Han‟ın 

cemaatın üzerindeki yetkisi, hakkı vs. belirtilir. Buna göre imam, 

topluluğun dinî ve dünyevî işleri ile ilgili tüm yönetim hakkını elinde 

bulundurur. Ayrıca imamet teşkilatı, imamete bağlı kurullar, denetleme 

ve yargı organları, dinî eğitim kurumları, cemaathaneler, vakıflar vs. 

kurumlar ve onların yönetim sistemi ile ilgili  bir takım açıklamaları 

içeriyor. 

Son anaysaya göre eskiden olduğu gibi bölgesel kurullara 

talimat imam tarafından verilir, yani fermanlar
117

 gönderilir. Bölge 

yetkilileri bu fermanları yerine getirmek zorundadırlar. İmamın otoritesi 

çerçevesinde oluşturulan tüzük, sadece imam tarafından değiştirilebilir; 

bütün kurulların üyeleri de sadece imam tarafından veya onun 

onayladığı kimselerden seçilir.
118

 

Böylece dünyanın yaklaşık 25 ülkesinde yaşayan 30 milyon 

civarındaki Ağa Han İsmailîleri üzerinde imam merkezli bir yönetim 

sistemi sağlandı. 
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 Ferman, cemaati ilgilendiren herhangi bir konuda imamın kararı, emiri, resmi 
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1986‟da hazırlanan Şiî İmamî İsmailî Müslümanlarının 

Nizamnamesi‟nde İsmailî Bayrağı, marşı ve imamın mührü hakkında 

ayrı bir başlık altında açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre hiç kimse 

bayrağı, mührü ve marşı ticari reklam, tanıtım, propaganda ve benzeri 

amaçlarla kullanamaz.
119

 Sadece imamın izni ve onayı ile kullanılabilir. 

Bayrak her cemaathanede bulunur. Özel günlerde, imam geldiğinde veya 

imam tarafından cemaate herhangi bir ferman gönderildiğinde bayrak 

kaldırılır, tören bittiğinde ise indirilir.  

Tüzükte belirtilen mezhebin önde gelen ve seçkin üyelerinden 

oluşan Uluslar Arası Liderler Forumu (yüksek kurul, denetleme kurulu, 

dinsel eğitim kurulu vs. başkanları bu forumun içinde yer alabilirler), 

imamet teşkilatın ve mezhep üyelerin ilgilendiren her türlü meseleleri 

görüşmek, çözüm ve öneri amacıyla zaman zaman toplanır. Teşkilatın 

içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların faaliyet alanları, amaçları, 

izleyecekleri dinî ve sosyal politika vs. bu forumda tartışılır. Forumda 

alınan kararlar imamın huzuruna sunulur ve onun onayı ile uygulamaya 

konulur. İmamdan sonraki en yüksek organ olan Uluslar Arası Liderler 

Forumu İmamet Teşkilatı‟nın yönetim kuruludur.
120
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1986 tüzüğünde İsmailîlik bir mezhep değil “İsmailî Tarikatı” 

olarak geçmektedir. Yani bir tasavvuf tarikati gibi tanımlanmaktadır. 

Ayrıca mezhep mensuplarından da mürid olarak söz edilmektedir. Buna 

göre mezhebin dinî işlerinden Tarikat ve Dinsel Eğitim Kurulu 

sorumludur. Mezhep üyelerine kendilerinin dinî inançlarını ve 

uygulamalarını öğretmek, dinî eğitmenleri, vaizleri hazırlamak, İslami 

ve İsmailî araştırmaları desteklemek, basım-yayın işleri, imamın 

rehberliği altında farklı bölgelerde yaşayan İsmailîler ile dinî inançlar, 

ritüeller ve uygulamarda birliği sağlamak vs. dinî meseleler adı geçen 

kurulun sorumluluğu altındadır.
121

 

Tarikat ve Dinsel Eğitim Kurulu‟nun başkanı, fahri sekreter ve 

diğer görevlileri üç yıllık bir süreyle imam tarafından tayin edilir. 1986  

nizamnamesinde kurulun oluşturulacakları veya faaliyet gösterecekleri 

on iki ülke belirlenmiştir.
122

 Kurulun bulunmadığı ülkeler ise en yakın 

olan ülkedeki kurulun sorumluluğu altına alınabilir. Ancak şartlara göre 

bu ülkelerde de açılabilir. 

                                                 
121

 The Constitution of the Shia İmami Muslims, (1986), Article Eight, TARIQAH 

AND RELIGIOUS EDUCATION BOARDS  
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Board   
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Günümüzde Tarikat ve Dinsel Eğitim Kurulu‟nun eski İsmailî 

davası gibi kendi mezheplerini yayma gibi çabaları görülmemektedir. 

Söz konusu kurul öncelikli olarak mezhep içinde faaliyet 

göstermektedir. 

Mezhep üyelerini ve kuruluşlarını ilginlendiren her türlü 

hukuki işlere 1986 nizamnamesinde belirtildiği gibi Uluslar Arası 

Uzlaşma ve Ulusal Uzlaşma Tahkim Kurullları bakar. Bu kurulların 

başlıca görevleri de şunlardır:  

- Yargıya taşınan uluslar arası ticari, iktisadi meseleler; 

- Evlilik, boşanma, evlilik ve boşanmada çocukların 

durumu, evlilik yoluyla kazanç, miras; 

- Nizamnamede belirtilen kuralların ihlal edilmesine karşı 

çözümler bulmak; 

- Nizamnameye göre disiplin cezalarını belirlemek; 

- Yukarıda belirtilen ve herhangi başka bir konuda bir 

tarikat üyesi ile diğerleri arasında çıkan sorunların ya da başka bir 

ülkede yaşayan bir mezhep üyesini ilgilendiren meselelerin 

çözülmesinde ona hukukî yardım temin etmek  vs.
123

 

Uluslar Arası Uzlaşma ve Tahkim Kurulu daha çok mezhep 

üyeleri ile diğer şahıslar arasındaki anlaşmazlıkları veya üçüncü bir 

ülkede yaşayan bir İsmailînin hukukî sorunlarıyla ilginenirken Ulusal 
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 The Constitution of the Shia İmami Muslims, (1986), Article Twelve, 

INTERNATIONAL CONSILIATION AND ARBITRATION BOARD 
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Uzlaşma ve Tahkim Kurulu daha ziyade mezhep içindeki hukuki 

meseleler ile ilgilenir. Her iki kurulun aldığı kararlar mezhep üyeleri için 

kesin ve bağlayıcıdır ve başkan ve üyeleri imam tarafından dört yıllık bir 

süreyle atanır.
124

 

İmamet teşkilatının mali işlerini ise Ödenekler ve Denetleme 

Kurulu yürütür. Dünyanın değişik bölgelerinde faaliyet göstermekte olan 

bağış kuruluşlarının harcama amaçlarının belirlenmesi, bütçenin 

hazırlanması, gelirlerin, harcama ve yatırımların planlanması ve 

uygulanmasının gözetlenmesi, imamet teşkilatının herhangi bir 

kurumundan maddi destek alan diğer organizasyonların harcamalarının 

amaça uygun olarak yapıldığının denetlenmesi vb. meseleler Ödenekler 

ve Denetleme Kurulu‟nun sorumluluğu altındadır. 

Diğer kurullarda olduğu gibi Ödenekler ve Denetleme 

Kurulu‟nun yönetim kadrosu üç yıllık bir süreyle imam tarafından tain 

edilir.
125

 

1.3. Cemaathane 

Ağa Han İsmailîleri‟nin dinî ibadetlerini yerine getiren ve 

darkhane olarak da bilinen cemaathaneler teşkilatın en eski ve önemli alt 
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kurumudur.
126

 Ağa Han İsmailîleri‟nin topluluk halinde bulunduğu 

şehirlerde ve semtlerde cemaathaneler yapılmıştır. Dinî ibadetlerin 

yerine getirildiği gibi mezhep üyelerinin sosyal, kültürel, hukukî vs. 

meselelerinin de görüşüldüğü bu kurumlar imam tarafından tain edilen 

veya makul görülüp bölgesel kurullar tarafından atanan muhî ve 

kamediyalar tarafından yönetilir.
127

 

Cemaathanelerde mezhep üyelerine dinî eğitimler verilir. 

İmama verilen dinî vergiler, her türlü toplantılar, nikah törenleri vs. 

burada yapılır.
128

 Ayrıca imamın gönderdiği fermanlar da 

cemaathanelerde mezhep üyelerine ulaştırılır.
129

 

Dünyanın dağınık bölgelerinde yaşayan Ağa Han 

İsmailîleri‟nin İmamet Teşkilatı altında birleşip örgütlenmesinde 

cemaathaneler büyük rol oynamıştır. 
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 The Constitution of the Shia İmami Muslims, (1986), Article Two, TITLE, 

DEFINITION AND INTERPRETATION 

127
 Makarem, a.g.e., s. 70 

128
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2. DĠNĠ ĠNANÇLARI 

Her mezhepte olduğu gibi Ağa Han İsmailîleri‟nin de 

kendilerine has bir takım görüşleri vardır. Ancak, ilk İsmailîliğin 

öğretileri üzerinde günümüze gelinceye kadar pek çok değişiklikler 

olmuştur. 

Günümüzde de temeli Batıniliğe dayanan Ağa Han 

İsmailîleri‟nin dinî görüşleri yaşadıkları bölgeye göre de değişiklik 

göstermektedir. Ayrıca takiyye inancına dayalı olarak da diğer dinin 

veya mezheplerin mensuplarıyla karışık yaşadıkları bölgelerde 

ibadetlerini onlara benzer bir şekilde yerine getirerek zaman geçtikçe 

özdeşleştirmişler. Mesela, Hindistan‟daki Hocalar kolunun dinî 

uygulamalarında Hindu dininden oldukça etkilendiği bir gerçektir. 

Böylece dağınık coğrafyada yaşayan Ağa Han İsmailîleri bölgelere göre 

kendilerine has inanç ve ibadet sistemleri geliştirmişlerdir. 

Dinî literatürlerinin günümüze kadar ulaşmadığı veya yok 

denecek kadar az olduğu için Ağa Han İsmailîleri‟nin öğretileri 

hakkındaki araştırmalar daha sonradan yazılmıştır veya eski kaynaklar 

ile çağdaş kaynaklar arasında farklılıklar görülmektedir. 

Ağa Han İsmailîleri çoğu zaman takiyye gereği kendilerini 

gizleyerek ibadetlerini yaşadıkları bölgedeki müslümanlarla aynı şekilde 

yerine getirmişlerdir. III. Ağa Han 1910‟larda takipçilerinin yaşadıkları 

bölgelere fermanlar göndererek dinî konularda bir takım değişiklikler 
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yaptı. Örneğin, yaşayan bir imamın olması sebebiyle ölmüş olan bir 

imam için yas tutmanın gereksiz olduğunu savunarak, dolayısyıyla da 

Muharrem ayında Hz. Hüseyin‟in yas törenine katılmalarını yasakladı.
130

 

1951‟de İran‟lı takipçilerini ziyaret ettiğinde kadınların müslüman 

kiyafeti olan çarşafları çıkarttıklarından oldukça memnun kaldığını 

belirtir.
131

 Takipçilerinden de sadece imamın emrettiği veya onayladığı 

uygulamaları yerine getirmelerini istemiştir. Kendisinin de belirttiği gibi 

İsmailîlik her zaman değişikliğe açık olduğu için varlığını koruya 

gelmiştir. Dinî kurallar belli sınırlar dışına çıkılmayacak değildir. Onlar 

zamanın şartlarına göre değiştirilebilir.
132

 Görüldüğü gibi Ağa Han 

İsmailîleri‟nin görüşleri oldukça karmaşık bir konu olmuştur.  

2.1.Nübüvvet 

Peygamberlere inanmak Ağa Han İsmailîlerinin iman 

esaslarından biridir. Ağa Han İsmailîleri‟nin klasik kaynaklarına göre 

peygamberler Allah‟ın mesajını insanlara ulaştırmakla görevlendirilen 

kimselerdir. Ancak onlar ilahi vahyi sadece kendi döneminde yaşayan 

insanlara tebliğ ederler ve izah ettiği anlamlar da sadece o dönem için 

geçerlidir. Buna göre vahyin gizli/batıni anlamlarının açıklanması 

peygamberin görevi içinde yer almamaktadır. Yani, peygamber ilahi 
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mesajın sadece zahiri yönü ile ilgilenir.
133

 Ancak daha önce de 

belirttiğimiz gibi bölgelere göre peygamber inancı da oldukça değişiktir. 

Örneğin, Hocaların ginanlarına göre Hz. Ali Hindu inancındaki ilah 

Vişnu‟nun onuncu inkarnasyonudur (cisimleşmiş hali). Hz. Muhammed 

ise onun peygamberidir.
134

 Genel olarak Hocalar cemaati Hz. Musa, Hz. 

Davud, Hz. İsa ve Hz. Muhammed‟i peygamber olarak tanırlar. Bunun 

dışındaki Ağa Han İsmailîleri diğer peygamberlere de iman ederler.
135

 

Ağa Han İsmailîleri tarihlerinin modern çağında peygamberlik 

inancında görülen İslam‟a ve akla aykırı düşen görüşlerinden vazgeçerek 

İslam‟ın kurallarına uyarak klasik inaçlarına dönme ve doktrinlerini de 

bu şekilde tekrar canlandırmak için çaba göstermektedirler. 

2.2. İmamet 

Ağa Han İsmailîleri‟nde imamet, dinin temel ilkelerinden 

biridir. Daha sonra göreceğimiz gibi inanç esasları ancak imama 

velayetle gerçekleşir. Her insana, Allah'ın peygamberini tanımak ve ona 

itaat etmek farz olduğu gibi, peygamberden sonra Allah'ın hücceti olan 

imamı da tanımak ve ona itaat etmek farzdır. 

İmamın nassla tayin edildiği konusunda diğer Şii fırkalarla hem 

fikirdirler. Ali b. Ebu Talib‟in Hz Peygamber tarafından imam tayin 
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edilmesi meselesi, İsmailîliğin de temelini oluşturmaktadır. Bu bakımda,  

bazı olaylar, ayetler ve hadisler delil olarak gösterilmiştir.
136

 

                                                 
136 Genel olarak Şiiler imamın nassla tayin edildiğine dair gösterdikleri delillerin 

başında Gadir-i Hum olayı gelir. Olayın Şiilerce iddia edilen şekli şöyledir: Hz. 

Peygamber (s.a.v), 10. Hicri yılda veda haccını ifa ettikten sonra, beraberindeki 

onbinlerce müslümanla Medine'ye dönüyordu. Mekke-Medine yolunun ortalarında, 

Cuhfe yakınlarındaki Gadir-i Hum (Hum bataklığı) mevkiine geldiğinde kendisine: 

“Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun 

elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol 

göstermez”(Maide, 67.ayet) ayeti nazil oldu. Hz. Peygamber (s.a.v) bu ayeti, kendi 

vefatından sonraki meşru halife namzedinin ilan edilmesi şeklinde yorumladı. Kafileyi 

durdurdu. Önde gidenleri, geriden gelenleri münadiler çıkararak çağırdı. Hepsi 

toplandıktan sonra imam olup namaz kıldırdı. Ağaçlar altında deve semerlerlerinden 

bir minber oluşturdu. Sonra Ali‟yi yanına çağırarak minbere çıktı. Müslümanlara uzun 

bir hutbe irad ederek, “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır” deyip 

kendisinden sonra ümmete imam ve halife olması gereken kişinin  Ali olduğunu ve Ali 

sevmenin kendisini sevmekle aynı tutulduğunu ilan etti. 

Şii rivayetlere göre Hz. Peygamber, Ali‟nin imametini insanlardan korkarak gizlediği 

için Maide sûresinin 67. ayeti nâzil olmuştur. Allah‟ın kendisini insanlardan 

koruyacağını ve Ali‟nin imametini ilan etmedikçe elçilik görevini yerine getirmemiş 

sayılacağını öğrenen Hz. Peygamber, Ali‟nin imametini açıkça ilan etmek gerekliliği 

duymuştur. Ali‟nin imametini ilan ettikten sonra da “Bügün size dininizi tamamladım; 

size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam‟ı beğendim”
 
ayeti nazil olmuştur. 

Yani Şiiler, dinin tamamlanmasını Ali‟nin imametine bağlamaktadırlar. 

Şii kaynaklarının hacmini oldukça geniş tuttukları bu hutbede, adeta, Şiilerin Hz. Ali 

ve Ehli Beyt hakkındaki inançları formüle edilmektedir: Hz. Ali meşru ve masum 

imamdır, kıyamete kadar imamlar onun soyundan gelecektir. Yine Şii kaynaklar, 

olayın ve hutbe metninin mütevatir olarak Şii-Sünni kaynaklar vasıtasıyla bize 

ulaştığını iddia ederler. Ayrıca Hz. Peygamber vefat edince sahabenin Gadir günü 

Ali‟ye yaptığı beyatı unutarak günaha girdiklerini ileri sürerler. Bunların yanı sıra Şiî 

kaynaklarda imametin Ali b. Ebu Talib‟e ve onun soyuna ait olduğuna işaret eden pek 

çok hadisler delil olarak gösterilmiştir. Bu konuda geniş bilgi ve değerlendiirmeler için 

bkz.: Onat, Hasan, “Şiliğin Doğuşu Meselesi”, AÜİF Dergisi, 36. sayı, s. 79 vd. 
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İmametin kıyamete kadar Hz. Ali ve Hz. Fatma‟nın soyundan 

gelen İsmail b Cafer‟in ve onun soyunun hakkı olduğunu ileri süren 

İsmailîler imamın özellikleri hakkında kendilerine özgü doktrinlerini 

geliştirmiştir. 

Ağa Han İsmailîleri‟nin alt kolları diğer öğreti ve inançlarında 

olduğu gibi imamet konusunda da farklı yorumlar yapmışlar. İsmailîyye 

fırkasının alt kolları imamet inancında şu konularda hemfikirdirler: 

- İmamlık  sadece Cafer b. İsmail ve onun soyunun hakkıdır, 

başka birisi bu makama sahip olamaz. 

- İmam, yeryüzündeki Allah'ın halîfesidir. Bu halife Allah'ın 

nurunu özünde toplamıştır.
137

 Bu sebeple Allah'ın imamda zuhûr ettiğine 

inanmak din ve imana ait bir değer taşır. 

- İmam, Peygamber‟in dinî gücünün varisidir.
138

 

- İmamın her sözü/fermanları ilâhî bir emir niteliğine sahiptir. 

- İmamların yaptığı her şey haktır. Onlar yanılmazlar, suç 

işlemezler, bu bakımdan, masumdurlar. 
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 S. Muhammed Şah “Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: 
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(kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar 
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Allah‟ın nuruna iletilen kimsenin imam olduğunu ileri sürer. Ancak bunu açık olarak 

belirtmemişse de ayetin zahiri anlamında yorumlamamak gerektiği konusunda uyarıda 

bulunmaktadr. Bkz.: S. Muhammed Şah, a.g.e., s. 226 vd. 

138
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- Din ve iman bu mezhebe inanmakla mümkün olur. Dine 

bağlanmak imama tâbi olmayı kesinlikle gerekli kılar. 

Kısacası, imamet İsmailîyye fırkasının teolojik yapısının 

özüdür; bütün inançları ve dinî uygulamaları imamet üzerine 

kurulmuştur.  

Ağa Han İsmailîleri‟nde diğer Şii mezheplerde olduğu gibi 

gaib imam düşüncesi yoktur. Onlara göre imam her asırda ve her zaman 

var olmuşlardır; onların gaib olmaları asla düşünülemez.
139

 İmamet 

konusunda İmamiyye Şia‟sı ile İsmailîyye‟nin arasındaki en temel fark 

da birincisinin gaib imama, ikincilerinin de hazar/yaşayan imama 

inanmalarından kaynaklanmaktadır. 

 

2.3. Kur’an 

İsmailîler kutsal metinlerde ve ilahi vahiylerde zahir 

(dışsal/exoteric) ve batın (içsel/ezoterik) şeklinde iki temel yapı 

olduğunu ve literal (sözcüğü sözcüğüne) anlamın batınî, yani gizli ve 

içsel gerçekliğe işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla da 

Kur‟an‟da bulunan bu sözkonusu değişmez ve batıni hakikatleri ortaya 

çıkarmak için gnostik bir düşünce sistemi geliştirmişlerdir. Bu ilk dönem 

İsmailîler aynı zamanda peygamberler tarafından izah edilen Kur‟an 

ayetlerinin dönem dönem değişiklik geçirmesine karşı ayetlerin gizli 
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anlamları sonsuza kadar baki kalacağına inanıyorlardı. Peygamberlerin 

halifeleri olan imamlar ise her devirde tevil veya ezoterik yorum yoluyla 

vahiylerdeki gizli anlamları açıklarlar. Yani, hakikate ulaşmak, nassların 

zahiri manalarının batıni manaya tevil edilmesiyle gerçekleşir.
140

 

Batınîlik düşüncesi ilk dönem İsmailîler tarafından ortaya 

atıldığından itibaren pek de değişmeden günümüze kadar gelmiştir. 

Günümüzde Ağa Han İsmailîleri Kur‟an‟ın Allah tarafından Hz. 

Muhammed aracılığıyla insanlığa gönderilen son mesaj olduğuna 

inanmakla birlikte yukarıda belirtildiği gibi onun zahiri ve batıni 

anlamlar içerdiği görüşündedirler.  

Kur‟an ayetleri ile imamın fermanları aynı dercededir, hatta 

ikincisi birincisinin gerçek anlamlarını açıklayan vazgeçilmez ilahi bir 

nitelik taşımaktadır. Buna göre Hz. Muhammed Kur‟an‟ın zahiri 

anlamını tebliğ etmiştir. Onun batıni ve gerçek anlamını insanlara 

açıklayıp ulaştırmak imamların görevi olmuştur.  

Daha önce gördüğümüz gibi imamların fermanı ilahi bir nitelik 

taşıması, her dediğinin gerçek doğru olması veya onların hiçbir zaman 

yanılmamalarının sebebi de onların Kur‟an ayetlerinin içsel/batıni 

anlamlarını bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Buna göre imamlar hariç 

hiç kimse ilahi metinlerin ve vahiylerin içsel gerçekliklerini bilemezler, 
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aksine sadece zahiri manalarını bilirler ve dolayısıyla da onlar dinin 

özünü anlayamazlar. 

Sünnî ve İmamiyye Şia‟sının Kur‟an ve yorumuyla ilgili pek 

çok çalışmaları mevcut iken Ağa Han İsmailîleri‟nde bu pek 

görülmemektedir. Buna karşılık internet sitelerinden Kur‟an metinlerine 

rastlamak mümkündür. Fakat cemaat arasında da Kur‟an okuma 

geleneği yaygın değildir.
141

 

 

2.4. Panjtan-i Pak 

Mübarek beş insan anlamına gelen Panjtan-i Pak inancı bir 

nevi Sünni ve Şiilerdeki Ehli-i Beyt sevgisine benzer. Bu inanca göre 

beş mübarek insan vardır ve onlar sırasıyla Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. 

Fatma, Hz. Hasan ve Hüseyin‟dir. Ağa Han İsmailîleri beş mübarek 

insana saygı gösterirler ve onları severler. Panjtan-i pak inancını da 

Kur‟an ayetleriyle temellendirirler. “Hayır, iyilerin defteri yüksek 

katlardadır/illiyyindedir”
142

 ayetindeki iyiler kelimesi adlarını 

zikterettiğimiz beş mübarek insana işaret ettiğini ileri sürerler.
143

  

                                                 
141

 Öz, a.g.e., s. 75 

142
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143
 Encyclopaedia of Ismailism, 
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Mistik rivayetlerine göre Allah‟ın Hz. Adem‟e verdiği nur 

ondan sonra sırasıyla tüm peygamberlere geçmiş, en sonunda beş 

mübarek insana devredilşmiştir.
144

 

Onlara saygı göstermek ve sevmek, Ağa Han İsmailîlerinde 

önemli bir yer işgal eder. 

 

2.5. Dinî Edebiyatları: Ginanlar 

Sanskritçe sözlük anlamı derin düşünce veya hayaldan 

çıkarılmış bilgi anlamına gelen ve şiir şeklinde yazılan ginanlar
145

 

özellikle Hindistan‟daki İsmailîler arasında yaygındır. Kendi 

inançlarının teolojik yapısıyla ilgili olarak bir çalışmaları olmayan 

Hindistan İsmailîleri arapça veya Farsça yazılmış eserleri de kendi 

dillerine çevirmemişler. 

Ginanlar 13. yy. Hindistan coğrafyasında İsmailîliği yayma 

faaliyetinde bulunan pirlere veya daîlere atfedilir. Gücerati, Sindi, Hindi, 

Pencabi, Multani vs. değişik Hint lehçelerinde yazılan ginanlar, genel 

olarak ahlakî, dinî, mistik şiirler ve pirlerin efsanelerini içerir. 

Ginanlarda tarihi gerçekler efsaneleştirerek veya efsaneler ile 

karıştırılarak verilmiştir. Örneğin, Ali b. Ebu Talib‟nin bir Hindu ilahı 

                                                 
144

 Encyclopaedia of Ismailism, 

http://www.nizariİsmailî.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=588  

(03.08.2009 tarihinde girilmiştir.) 
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Vişnu‟nun onuncu inkarnasyonu ve Hz. Muhammed‟in de onun 

peygamberi olduğu
146

 veya Hz. Peygamber‟in Hindistan‟a bir pir olarak 

geldiği
147

 gibi hayaldan üretilen bilgiler yer almaktadır. 

Önceleri Hint alt kıtasında yaşayan İsmailî Hocalar veya 

onların pirleri tarafından üretilen ginanlar, gittikçe mezhebin diğer 

toplululukları arasında itibar kazanmaya başlamıştır. İslami ve Hindu 

dinlerinin unsurlarını bir arada bulunduran ginanlar beyitler şeklinde 

düzenlenmiştir ve cemaathanelerde makam ile okunur. 

Başlangıçta sözlü olarak nakledilen Ginanlar, daha sonraları 

yazıya geçirilmeye başlamıştır. Ağa Han‟lar ginan geleneğinin ve bu 

kaynakların korunması ve yazıya geçirilmesine özen göstermiştir. Pek 

çok ginan Hint lehçelerinden çevirilerek yayınlanmıştır.
148

 

Ağa Han İsmailîleri Ginanları İsmailî pirler tarafından yazılan 

dinî literatürleri olarak göstermektedirler. Anca daha önce belirttiğimiz 

gibi, bazı ginanlar daha sonradan pirlerin oğulları tarafından yazılmıştır. 

Bazen de bir şiirin Ginan olarak algılandığına rastlamak da 

mümkündür.
149

 

                                                 
146
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 Meherally, Akbarali, A History of Agakhani İsmailîs, A.M. Trust, Canada, 1991, s. 

63, Kitaba ulaşamadığımız için internette yayınlanan kısımlarından istifade ettik. 

http://www.mostmerciful.com/book-1.htm  09.08. 2009 tarihinde girilmiştir. 

148
 http://www.İsmailî.net/hegina.html  06.08.2009 tarihinde girilmiştir. 

149
 Ходжсон, a.g.e., s. 40 

http://www.mostmerciful.com/book-1.htm
http://www.ismaili.net/hegina.html


 80 

Esas olarak efsanevi anlatımlar içeren ginanlar İsmailîlerin 

tarihleri veya dinî inançları hakkında güvenilir bir kaynak niteliği 

taşımamaktadır. 

 

2.6. Dinin Yedi Temeli 

İlk dönem İsmailîyye inaçlarındaki sayılardan hareketle yapılan 

batınî yorumların etkisi halen varlığını sürdürmektedir.
150

 İlk 

İsmailîlerin öğretilerindeki yedi sayısının kutsallığı
151

 günümüz Ağa 

Han İsmailîleri‟nin ibadet ile ilgili doktrinlerinde de görülmektedir. 

Yani, onlara göre İslam yedi temel üzerine kurulmuştur. İlk ortaya 

çıktıklarında Batıniyye olarak da adlandırılan Ağa İsmailîleri‟nde dinin 

yedi şartı tamamıyla batıni yorumlara dayanmaktadır. 

 

2.6.1. Ġman 

İman, Allah‟tan başka ilah olmadığına ve Muhammed‟in 

O‟nun kulu, elçisi ve peygamberlerin sonuncusu olduğuna şehadet 

etmek; cennete ve cehenneme, ölümden sonra dirilmeye, Kur‟an‟ın 

                                                 
150

 eş-Şehristanî, a.g.e., s. 174 vd. 

151
 Batıni doktrinine gore yedi sayısı kutsal sayılmıştır ve bu sayı ile batıni yorumlar 

yapmışlardır. Buna göre gök ve yer yedişer kattan oluşmaktadır, haftanın günleri ve 

gezegenler de yedişerdir, imamlar periyodu da yedide tamamlanır. Bkz.: İmam Gazali, 

Batıniliğin İç Yüzü, çev.: Avni İlhan, TDV Yay., Ankara, 1993, s. 41 
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Allah tarafından insanlara gönderilen son kitap olduğuna, nebilere, 

peygamberlere ve imamlara inanmak, zamanın imamını bilmek; onun 

fermanlarını/emirlerini yerine getirmektir.
152

 

Buna göre iman, imama velayetle mümkün olur, yani Hz. 

Peygamber‟in soyundan gelen imama saygı göstermek, onu sevmek ve 

ona bağlanmak ile gerçekleşir. 

III. Ağa Han bir fermanında İslam ve İsmailîlik imam ve iman 

üzerinde kurulduğunu söylemiştir. Buna göre imam imanın özüdür, 

mümin ise imanı olan kimsedir. İmanı olmayan kimse, yani imamı 

tanımayan kimse ümitsizlik içindedir. İman ibadetle elde edilen birşeydir 

ki, ona ulaşmak için imamın tanınması gerekmektedir. İman sahibi 

olmanın başka bir yolu yoktur.
153

 

 

2.6.2. Taharet 

Ağa Han İsmailîleri‟ne göre taharet manevî temizlenme, 

işlediği günahlarını itiraf ederek gelecekte bu günahları yapmaktan 

kaçınmak,
154

 adet ve örften geçmek, zahire uyanlardan kendini 

korumaktır.
155
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Ağa Han İsmailîleri namazdan önce abdest almazlar, çünkü 

onlara göre abdest sadece zahirî temizlenmedir. Önemli olan ruhî veya 

batınî temizliktir. 

 

2.6.3. Namaz 

Önceleri Hindistan dışındaki Ağa Han İsmailîleri namazlarını 

yaşadıkları bölgeye göre Sünniler veya Şiiler gibi kılmaktaydılar. Ancak 

Hindistan‟daki Hocaların kendi dillerinde, yerel dinî inaçların ve 

kültürlerin de unsurlarını içinde bulunduran bir namaz ibadeti de vardı.  

Afganistan‟ın bazı bölgelerinde ise Alamut döneminde İsmailîler 

tarafından benimsenen Arap-Fars dillerinde namazı kılıyorlardı. Bu 

namaz şekli ve duaları 1898 senesinde III. Ağa Han Sultan Muhammed 

Şah tarafından altı bölüme ayrılarak ve günde üç defa kılmak şartıyla 

tekrar gözden geçirilip Afganistan‟daki takipçilerine gönderildi. İmam 

1898‟deki Afrika ziyaretinde orada bulunan takipçilerine de aynı namaz 

broşürünü vererek ibadetlerini gösterildiği şekilde yerine getirmelerini 

istemiştir. Hocaların kıldığı namaz ile hâlihazırdaki namaz arasında 

herhangi bir farkın olmadığını; aradaki tek fark, birinin Hindu dilinde 

diğerinin de Arap dilinde olduğunu belirtmiştir. 

1950 senesinde ise Sultan Muhammed Şah Profesör Jawad 

Mustaci‟yi namazı Arap dilinde yazmasını emretti. Hazırlanan namaz 

duaları ve şekli 1954‟te imam tarafından onaylandıktan sonra diğer 
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İsmailî araştırmacılarına dağıtıldı. Yenilenen namaz ilk defa 1956‟da 

Kerim Şah tarafından Madagaskar‟da okundu. 1960‟tan itibaren de Arap 

dilindeki namaz uygulamaya konuldu.
156

  

Tekrar üretilen namazda Kur‟an ayetlerinden alıntılar yapılarak 

dualar geliştirildi. Yani, ilk iki satırı Nisa suresinin 59. ayetinin başı ve 

Yasin suresinin 12. ayetinin sonundan oluşmaktadır. 

Kur‟an‟da bu ayetler tamamen farklı anlamlara gelirken,
157

 

değişik ayetlerden yapılan alıntılar, mevcut imamet anlayışına uyum 

sağlayacak şekilde yeniden dualar kurgulanmıştır. Dolayısıyla mana şu 

şekilde değişmiştir: “Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin. Peygamber‟e 

itaat edin ve sizden olan ve yetki hakkını kendinde bulundurana 

(idarecilere) da. Ve biz hazar imama herşeyde yetki (hak) verdik.”
158

  

Burada hazar imamdan kasdedilen de Ağa Han‟dır. Onun 

herşeyi bilen ve herşey üzerinde hakkı olduğunu Kur‟an ayetlerine 

bağladığı görülmektedir. Bu şekilde kendilerine göre namaz duâlarını 

geliştirmişlerdir. 
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 http://İsmailî.net/heritage/node/19202  (29.07.2009 tarihinde girilmiştir.) 
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Ağa Han‟ın takipçilerini tüm ibadetlerini aynı şekilde 

yapmaları için çok çaba göstermesine rağmen çeşitli bölgelerde yaşayan 

fırka mensupları arasında olan namaz ibadetindeki farklılıklar günümüze 

kadar gelmiştir. 

Ağa Han İsmailîleri Sünni ve diğer Şia fırkalardan farklı olarak 

namaz yerine dua sözcüğünü kullanmaktadırlar. Yukarıda sözünü 

ettiğimiz cemaathanelerde günde üç vakit namaz kılarlar. Subhoji Dua, 

yani sabah namazı sabah 4 ile 5; Sanjiji Dua, akşam namazı güneşin 

batmasından sonra; Somnaji Dua, gece 8 ile 9 arasında kılınır.
159

 Namaz 

Kur‟an ayetlerinden, imamların listesinden ve zamanın imamının 

sözlerinden oluşur. İmam tarafından belirlenen vakitlerde bir müminin 

(mümin burada bir Ağa Han İsmailî olan birisidir) cemaatle namaz 

kılması gerekir. Ancak herhangi bir sebeplerden dolayı cemaathaneye 

gelemiyorsa, namazını herhangi bir yerde kılabilir. Namaz için ezan 

okumazlar. Çünkü gerçek bir mümin ibadet vaktini hiçbir zaman 

unutmamalı. Allah her yerde olduğu düşüncesinden hareketle 

namazlarını kılarken Mekke‟ye doğru yönelmezler.
160

 Ancak imamın 

bulunduğu tarafa yönelerek ibadetini yerine getirirler.
161

 Oysa III.Ağa 

Han Sultan Muhammed Şah özgeçmişi ile ilgili İngiliz medyasına 

verdiği bilgilerde her Cuma günü dünyadaki diğer müslümanlar gibi 
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160
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Mekke‟ye yönelerek Cuma ibadetini (burada kastedilen muhtemelen 

Cuma namazıdır) yaptığını ve hiçbir zaman bunu ihmal etmediğini 

belirtmiştir.
162

 

Namazlarda Ağa Han‟dan ibadetinin kabul etmesini isteyerek 

dua ederler ve günahlarının affedilmesini dilerler. Bu da Hıristiyanlık‟ta 

papadan aff dilemeye benzemektedir. Duaların sonunda ise Kerbela 

toprağından yapılmış teşbihle pirlerinin adlarını zikrederler.
163

 Bu 

günlük dualardan başka Yeni Ay, Muharrem ve Ramazan duaları daha 

vardır. Bu ibadetler esnasında cemaathanenin kapısında bir nöbetçi 

bulunur ve gelenlerden parola sorar, “hey zinda” (sen benzeri olmayan 

birisisin/o thou living one) diye cevaplar, nöbetçi de “qayim paya” 

(doğru buldum) der ve içeri alır. 

Ağa Han İsmailîleri‟nin Hindistan‟daki Hocalar kolu diğer 

müslümanlarla birlikte Ramazan ve Kurban bayramı namazlarını 

kılarlar. İran‟daki Ağa Han İsmailîleri ise hiç namaz kılmazlar.
164

 

 

2.6.4. Zekât 

Dassondh olarak da adlandırılan zekât Ağa Han İsmailîleri‟nde 

çok önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Sünnilerde zekat belli bir 

                                                 
162
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163
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 86 

miktarda mal varlığı olan kimsenin servetinin kırkta birini fakirlere 

vermesi gerekiyorken Ağa Han İsmailîleri‟nde yıllık kazançlarının onda 

birini imama vermek zorundadırlar. İnançlarına göre zekâtını imama 

veren kimse bu dünyada mutluluğa, ahirette de kurtuluşa erecektir.
165

 

İmama ödenmesi gereken vergilerin yüksek olması bazen de 

mezhep üyeleri tarafından eleştirilmiş ve onların isyan etmesine neden 

olmuştur. Ancak dassondhun miktarı şartlara göre imam tarafından 

azaltılabilir. Örneğin 1930‟larda İran‟daki takipçilerinden toplanan 

vergilerin sadece yüzde yirmisini alıp geri kalanını da eğitim şartlarını 

geliştirmeleri için kullanmalarına izin vermiştir.
166

 

Zorunlu olarak imama verilen zekât miktarının fazla olması 

imamların mal varlığı hakkında çeşitli iddialara sebep olmuştur. Bugün 

de IV. Ağa Han Kerim Şah Hüseyni dünyadaki en zengin insanların 

arasında yer alır. 

 

2.6.5. Oruç 

Oruç imamın yaptığına sükut etmektir, dinî sırları 

açıklamamaktır.
167

 Hocalar kolu Ramazan‟ın 21‟inde her yıl oruç 

tutarlar. Ramazan‟ın yirminci gecesi yatarken başlayan oruç ertesi gün 

                                                 
165

 Hollister, a.g.e., s. 392 vd. 
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öğlede biter. Ayrıca Ramazan‟ın 19 ve 23‟üncü günlerinden biri 

Kur‟an‟ın indirildiği Kadir Gecesi olduğuna inanırlar ve bu günlerde 

günah çıkarmak için cemaathanelerinde merasim düzenlenlerler. Günah 

çıkarma muhî ve kamediyalar aracılığıyla gerçekleşir.
168

 III. Ağa Han ise 

İslam‟da doğrudan Allah‟a yalvarmanın dışında herhangi bir günah 

çıkarmanın olmadığını belirtmiştir.
169

 Şayet yeni ay başı Cuma gününe 

rastlarsa o güne sambha denilir ve yukarıdaki şekilde oruç tutarlar. Ağa 

Han‟ın İran‟daki takipçileri ise hiç oruç tutmazlar.
170

 

Sultan Muhammed Şah gerçek mümin sadece Ramazan ayında 

oruç tutmayacağını, aslında yıl boyu oruçlu olması gerektiğini; yıl 

boyunca kötü bir şey yapmazsa ve başka birisini incitmezse bunun 

gerçek oruç olduğunu içeren bir ferman yayınlamıştır.
171

 Ancak eğer 

kişinin sağlığı el veriyorsa senede bir ay oruç tutmak İslam disiplinin 

ayrılmaz bir parçası olduğunu ve oruç sayesinde kişi nefsin kötü 

arzulardan vazgeçmeyi öğreneceğini belirtmektedir.
172

  

2.6.6. Hac 

Ağa Han İsmailîleri‟nde hac imamı ziyaretten ibarettir. I. Ağa 

Han Hasan Ali Şah İran‟dayken Hindistan‟daki taraftarları onu ziyaret 
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etmek için yanına gitmekteydiler. Aslında bu ziyaretleri hac demek de 

tartışmalı bir konudur. Çünkü imamı ziyaret ederken dinî vergiler de 

ulaştırılmaktaydı. Burada maksadın hac görevini yerine getirilmesi mi 

yoksa vergilerin mi verilmesi olduğu yeterince net değildir. Burada 

belirtilmesi gereken bir husus, bazı dönemlerder mezhep üyelerinin hac 

için Mekke‟ye gittikleri gerçeğidir. Örneğin, Hollister 1866‟da dokuz 

veya on kişinin Mekke‟de hac görevini yerine getirdiğini kaydeder.
173

 

Hatta III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah kendi hatırasında 1896 

senesinde amcası Aga Cengi Şah‟ın hac ibadetini yerine getirdikten 

sonra geri dönerken Cidde‟de öldürüldüğünü söyler.
174

 

Zaman geçtikçe hac ibadeti de birtakım değişikliklere 

uğramıştır. Ağa Han İsmailîleri‟nin Hocalar kolu Mekke ve Medine‟ye 

hiç gitmezler. Kutsal mekan olarak gördükleri Hz. Hüseyin‟in 

öldürüldüğü Kerbela‟yı ve Necef‟i ziyaret ederler.
175

 Diğer 

müslümanların Kabe‟yi ziyaret etmelerinin sebebi, Hz. Ali‟nin doğumu 

ile irtibatlandırılır. İsmailî Ginanlara göre Hz. Ali‟nin annesi Kabe‟de 

ibadet yaparken doğum sancısı gelmiş, yakınlarında bir evin 

bulunmaması nedeniyle Kabe‟nin içine girmeyi düşünürken o anda 

duvarları açılıp bir pencere oluşmuş ve o da oradan içeri girmiş. İçeride 
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174
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iki cennet hizmetçisi onun doğumunu gerçekleştirmişler. Bu yüzden de 

müslümanlar Kabe‟yi ziyaret ederler.
176

  

 

2.6.7. Cihad 

Ağa Han İsmailîleri‟ne göre İslam‟ın yedinci şartı olan cihad, 

insanın kendi nefsiyle savaşması ve imamın talimatlarını yerine 

getirmesi olarak açıklanır.
177

 Böyle bir cihad anlayışı bir müminin 

kurtuluşa ermesinde ve Allah‟a kavuşmasında kaçınılmaz bir ibadettir.  

Onlara göre silahla cihad dönemi geçmiştir. Herkes kendi 

nefsinin istediği kötü arzularla cihad etmesi gerekiyor. Alamut 

döneminde terrör ile tarihe damgasını vuran İsmailîler günümüzde 

sadece vakıflar ve hayırsever kuruluşlardan oluşan ve bu çerçevelerde 

faaliyet gösteren bir kurum gibi gözükmektedir. 

Kısaca özetleyeme çalıştığımız Ağa Han İsmailîler‟in inançları 

yaşadıkları bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle takıyye 

inancı esas olduğundan, duruma göre kendi inançlarını gizleyip, diğer 

müslümanlarla kaynaşıp, görüş ve davranış açısından onlara 

uyagelmişlerdi. Bu özelliklerinden dolayı diğer müslüman toplumları 

arasında onları ayırt etmek zor olmuştur.  
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http://www.mostmerciful.com/underis6.htm 22.07.2009 tarihinde girilmiştir.   
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 90 

Tarih boyunca mezhep mensupları arasında ortaya çıkan 

farklılaşmaları gözönünde bulundurarak, zamanın imamı Kerim Şah‟ın 

tüm takipçilerini hem dinî inanç ve uygulamalarında, hem de sosyal 

açıdan birleştirme çabası içinde olduğu açıkça görülmektedir. 

Günümüzde artık kendi inançlarını gizlemenin aksine imamet adına 

dünya çapında faaliyetler yürütmektedirler.  
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3. AĞA HANLAR’IN GÜNÜMÜZDEKĠ 

FAALĠYETLERĠ 

19. yy. Güney Asya ve Doğu Afrika‟daki İsmailîlerin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah 

tarafından kurulan kurumlar, gün geçtikçe gelişerek, bu coğrafyaların 

dışında da faaliyet göstermeye başlamışlar, neticede  bütün bu kurumlar 

IV.Ağa Han Kerim Şah tarafından Ağa Han Kalkındırma Ağı (The Aga 

Khan Development Network) altında birleştirilmiştir. Günümüzde söz 

konusu kurum daha çok Afrika, Yakın Doğu, Orta ve Güney Asya 

kıtaları ağırlıklı olmak üzere dünyanın yaklaşık 25 ülkesinde toplumsal 

kalkınma ile ilgili problemler çerçevesinde kendi hizmetlerini 

sunmaktadır.
178

 Ağa Han Kalkındırma Ağı bir takım uluslar arası 

kurumlardan ve enstitülerden oluşmuştur. Söz konusu teşkilat, kendi 

deyimleriyle ekonomik, sosyal ve kültür alanlarında hizmetler sunmakla 

beraber, fakir insanların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
179

 

3.1. Ekonomik Faaliyetleri 

1930 yılında III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah tarafından 

temeli atılan, ekonomi alanında faaliyet gösteren bir takım kurumlar, 

Kerim Şah tarafından daha da geliştirilerek ve ekonomi alanındaki 

                                                 
178
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faaliyetlerinin genişlemesi sonucunda, 1984‟ten bu yana Ağa Han 

Ekonomik Kalkındırma Vakfı (The Aga Khan Fund for Economic 

Development) adıyla hizmet vermektedir. Doksan kadar kuruluşu içinde 

barındıran vakıfta 18 000 memur çalışmakta olup, üretim, maliye, 

turizm, havacılık ve medya alanlarında toplam yaklaşık 500 milyon 

dolar tutarındaki projeleri desteklemektedir.
180

 

Maliye alanında geniş çapta faaliyet gösteren Ağa Han 

Ekonomik Kalkındırma Vakfı‟nın Hindistan, Pakistan, Kenya, Orta 

Asya ülkeleri, Afganistan vs. ülkelerde birçok bankta hisseleri 

bulunmaktadır. Bu banklar aracılığıyla emeklilik, sigorta, kredi vs. 

hizmetleri sunmaktadır.  

III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah tarafından kurulan 

Kenya‟daki “The Jubilee Insurance” sigorta şirketi
181

 bölgedeki en 

büyük sigorta şirketleri arasında yer almaktadır. Bu şirket “The 

Diamond Bank” ile birlikte faaliyet göstermektedir. Ayrıca, kısa zaman 

süresinde ülkenin önde gelen ekonomik kuruluşları arasına giren 

Kırgızistan‟daki “Kyrgyz Investment and Credit Bank”ın da 

kalkınmasında Ağa Han Ekonomik Kalkındırma Vakfı önemli maddi 

destekler vermiştir.
182
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182
 АКДН, Организация Ага Хана по Развитию, s. 14-15 



 93 

Ağa Han Ekonomik Kalkındırma Vakfı‟nın medya alanındaki 

faaliyetleri “Nation Media Group” aracılığıyla yürütülmektedir. “Nation 

Media Group” esas olarak Kenya, Uganda ve Tanzanya‟da faaliyet 

alanını genişletmiştir. Kenya‟da “Nation”, “Taifa”, “East African” 

gazeteleri, “Nation FM”, radyosu ve “Nation TV” televizyon kanalı 

yayın yapmaktadır. Uganda‟daki “Sunday Monitor” gazetesi ile 

“Monitor FM” radyosunun sahibi “Monitor Publication LTD” medya 

şirketi; Tanzanya‟daki “Mwananchi” gazetesi ile “Uhuru Radyosu”nun 

maddi giderlerini üstlenen “Mwananchi Communications LTD” şirketi 

de Ağa Han Ekonomik Kalkındırma Vakfı‟na bağlıdırlar.
183

 

Ağa Han Kalkındırma Vakfı‟nın “Serena” firması 1970‟lerden 

itibaren turizm alanında faaliyet göstermekte olup, Kenya, Pakistan, 

Tanzanya vs. ülkelerde birçok otel kurarak sonuçta Serena Oteller Ağı 

oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan fazla gelişmemiş olan ülkelerde 

turizm sektörünü geliştirerek ekonomiye katkı sağlamayı gözönünde 

bulunduran Ağa Han Ekonomik Kalkındırma Vakfı, Afganistan, 

Mozambik ve Tacikistan‟da kurulmakta olan Serena otellerine maddi 

destek sağlamaktadır.
184
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183
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3.2. Sosyal Faaliyetleri 

1967 yılında İsviçre‟nin Jenevre şehrinde kurulan Ağa Han 

Vakfı (The Aga Khan Foundation), şehirden uzak, kırsal kesimlerde 

yaşayan fakir insanların yoksulluk, eğitim, sağlık gibi sorunlarına çözüm 

bulmak için çalışmaktadır. Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Kenya, 

Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan vs. ülkelerde şubesi bulunan vakıf, söz 

konusu sorunlar çerçevesinde 100‟e yakın proje üzerinde faaliyet 

göstermektedir.
185

 

20. asrın başlarında sağlık alanında faaliyet göstermeye 

başlayan sağlık kurumları cemaatin desteklemeleri sonucunda daha 

gelişerek ve büyüyerek günümüzde Ağa Han Sağlık Servisi (Aga Khan 

Health Services) altında birleştirilmiştir.  

325 tedavi merkezi ve dispanserleri, 15 özel tıp ve teşhis 

merkezleri, 6 genel ve 3 kadın hastaneleri ile Ağa Han Sağlık Servisi 

genel olarak Ağa Han İsmailîleri‟nin bulundukları ülkelerde faaliyet 

göstermekte olup, her yıl yaklaşık 1.2 milyon insana sağlık hizmeti 

sunmaktadır.
186
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3.3. Eğitim – Öğretim Faaliyetleri 

Eğitim alanından sorumlu olan Ağa Han Eğitim Servisi  (Aga 

Khan Education Services) Pakistan, Hindistan, Kenya, Kırgızistan, 

Uganda, Tanzanya ve Tajikistan‟da yaklaşık 300 okul ve eğitim 

merkezi, anaokul ve ilkokul, ortaokul ve liseler kurmuştur. Bu eğitim 

kurumlarında yüzlerce öğrenciye eğitim verilmektedir.
187

 

1983‟te Pakistan Başkanı Ziyaü‟l-Hak tarafından Ağa Han 

Kerim Şah‟a verilen Tıp ve Hemşirelik Okulu, o tarihten itibaren Ağa 

Han Üniversitesi olarak anılmaktadır ve daha sonraları Doğu Afrika, 

İngiltere, Suriye ve Afganistan vs. ülkelerde bir takım akademik 

projeleri ve proglamları açmasıyla uluslar arası bir üniversite olarak 

tanınmıştır.188 Adı geçen üniversite Tıp ve Hemşirelik Fakültesi, 

Hemşirelik Koleji, Ağa Han Üniversitesi Hastanesi, Ağa Han 

Akademisi, İslam Uygarlıklarını Araştırma Enstitüsü gibi kurumlardan 

oluşup, bu alanlarda öğrencilere eğitim verilip araştırmalar 

yapılmaktadır.
189

 Özellikle, eğitim almak isteyen İsmailî çoçuklarına 

özel burs imkânları sağlamaktadır. 
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Ayrıca Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan başkanları ve Ağa 

Han Kerim Şah‟ın ortak anlaşma ve kararlarıyla açılan Orta Asya 

Üniversitesi‟nin kampusları Kırgızistan‟ın Narın şehrinde, Kazakistan‟ın 

Tekeli şehrinde ve Tacikistan‟ın Horog şehrinde inşa edilmektedir. 

Kuruluş işlerini ve tüm masrafları Ağa Han Vakfı tarafından 

karşılanmakta olan söz konusu üniversiteler, faaliyete girişmemelerine 

rağmen Orta Asya coğrafyasındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı 

tarafından onaylanan uluslar arası bir üniversite niteliğini 

taşımaktadır.
190

 

1975‟te Paris‟te Ağa Han Kerim Şah‟ın başkanlığında 

cemaatin önde gelen isimleriyle İsmailîlerin tarihlerini ve doktrinlerini 

araştırıp orijinal inançlarını ortaya koymak amacıyla dört gün süren bir 

toplantı yapılmıştır. Projelerini gerçekleştirmek için bir araştırma 

merkezinin açılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Neticede 1977‟de 

Londra‟da “Institute of Ismaili Studies (İsmailî Araştırmalar Enstitüsü)” 

açılmıştır. O günden bugüne dek İsmailîlerin tarih ve öğretilerini 

araştırıp pek çok kitaplar yayınlayan enstitünün Paris‟te de şubesi 

bulunmaktadır.
191
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Açıldığı günden itibaren İsmailîlik ile ilgili bütün el yazmaları 

ve kaynaklar toplanarak enstitü kütüphanesine konulmuştur. Arap, Fars 

ve Hindu dillerinde bin civarında el yazıması bulunan enstitünün 

kütüphanesinde aynı zamanda değişik konularda pek çok kitap vardır.  

Enstitüde dinî seminerler ve konferanslar düzenlenmekte olup, 

bunun yanısıra özellikle İsmailîlik konusunda araştırma yapmak isteyen 

İsmailî öğrenciler için master ve doktora programları açılmıştır.
192

  

Söz konusu enstitüde İsmailîlik ile ilgili pek çok araştırmalar 

yapılmaktadır. Önceden yapılan araştırmalar genelde İsmailî olmayan 

veya İsmailî düşmanı olan şahıslar tarafından yapıldığı için yanlış 

değerlendirildiği görüşünü savunan İsmailî araştırmacılar, kendi 

mezheplerinin orijinal inanç ve öğretilerinin başkaları tarafından 

yazıldığı gibi olmadığını ortaya koyma çabası içinde oldukları 

görülmektedir. 

 

3.4. Kültürel Faaliyetleri 

Müslümanların geride bıraktığı mimari eserlerin korunması ve 

İslam mimarlığının geliştirilmesinin müslümanların ekonomik ve 

toplumsal kalkınmaları kadar önemli gören Ağa Hanlar, sanat ve kültür 

alanında da faaliyetlerde bulunmaktadır ve bunları Ağa Han Kültür 

                                                 
192
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Ajanlığı (The Aga Khan Trust for Culture) aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. Kaliteli mimarları yetiştirmeyi, İslam mimarlığı ile 

medeniyetler arası diyaloğu sağlamaya çaba gösteren ajanlık, toplu 

konutları inşa etmek, eski inşaları restore etmek, onarmak, parkları 

yapmak ve çevreyi korumak, İslam dünyasının anıtlarını korumak ve 

geliştirmek ile ilgili İslami mimarlık projeleri üzerinde çalışmalar 

yapmaktadır. Bu alanlarda başarılı olan mimarlara 1977‟den beri 

düzenlenen Ağa Han Mimarlık Ödülü verilmektedir.
193

 

İslam mimarlığını geliştirmek amacıyla Amerika‟daki Harward 

ve Massachusetts üniversitelerinde açılan Ağa Han İslam Mimarlığı 

Programı aracılığıyla mimarlık alanları ile ilgili birçok proje üzerinde 

çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Ağa Han Kültür Ajanlığı‟nın mimari 

projelerinin arasında yakın gelecekte Kanada‟nın Toronto şehrinde Ağa 

Han İslam Sanatı Müzesi ve Tanzanya‟nın Zanzibar şehrindeki “Stone 

Town” da Hint Okyanusu‟nun Deniz Müzesi‟ni kurma projesi de yer 

almaktadır.
194
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SONUÇ 

 

İmametin İsmail b. Cafer‟in torunlarından Nizar‟ın soyundan 

devam edeceği inancı merkez alınarak kurumsallaşan İsmailîler, ortaya 

çıktığı günden itibaren çeşitli nedenlerle bir çok alt kollara ayrılmıştır. 

Bunlardan Ağa Han İsmailîleri tarihte bazen aktif bir şekilde kendi 

varlıklarını hissettirerek, bazen de gizlice varlıklarını koruyarak 

günümüze kadar gelmeyi başarmışlardır. 

İran‟dan Hindistan‟a ve Afganistan‟a sıçrayan Nizarî İsmailîler, 

19. yy. başlarında Hasan Ali Şah‟la Ağa Hanlar dönemine girmişlerdir.  

İmamın o bölgelerdeki İngiliz yönetiminin ileri gelen isimleriyle iyi 

münasebetler kurması, mezhebin o günkü dünya şartlarında varlığını 

koruyup gelişmesinde oldukça önem arzetmiştir. Bu arada İngiliz 

yönetimi de Hindistan ve Afganistan‟daki menfaatleri bakımından 

Hasan Ali Şah‟tan faydalanmıştır. 

Babası Hasan Ali Şah'ın 1881 yılında ölümü üzerine, 47. Nizarî 

imamı olarak imamet görevine atanan II.Ağa Han Ali Şah'ın imameti ise 

çok kısa sürdü. 

Nizarî İsmailîyye fırkasının en mühim ve teşkilatçı imamlarından 

birisi, hiç şüphesiz III.Ağa Han Sultan Muhammed Şah‟tır. 1885 yılında 

imamlık görevini devralan Sultan Muhammed Şah, yetmiş iki yıl süren 

imamlık görevinde gerek mezhebi ile ilgili, gerekse mezhebinin 
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dışındaki müslümanları ilgilendiren meseleler konusunda çeşitli 

faaliyetlerde bulunmuştur ve imamlıkla beraber Milletler Cemiyeti 

başkanlığı başta olmak üzere birçok önemli görevleri yapmıştır. 

Ağa Hanların teşkilatlanması, sosyal, kültürel, ekonomik vb. 

faaliyetlerde kendini göstermesi, hiç şüphesiz Sultan Muhammed Şah‟ın 

gayretlerinin sonucunda  mümkün olmuştur. 

19. yy. Güney Asya ve Doğu Afrika‟daki İsmailîlerin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah 

tarafından kurulan kurumlar, gün geçtikçe gelişerek, bu coğrafyaların 

dışında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunların sonucunda  bütün 

bu kurumlar Ağa Han İsmailîleri‟nin 49. imamı IV.Ağa Han Kerim Şah 

tarafından Ağa Han Kalkındırma Ağı (The Aga Khan Development 

Network) altında birleştirilmiştir. İyice örgütlenen teşkilat, özellikle 

Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere taraftarlarının bulunduğu 

dünyanın 25 ülkesinde ekonomik, sosyal ve kültür alanlarında çeşitli 

ajanlıklar, enstitüler, okullar, üniversiteler, bankalar, vakıflar vs. 

aracılığıyla faaliyet göstermektedir. 

İnanç ve ibadetler konusunda diğer Şîa firkalarından farklılıklar 

gösteren Ağa Han İsmailîleri, yaşadıkları bölgelere göre de kendi 

aralarında bazı inançlarında farklı şekiller geliştirmişlerdir. İlk dönem 

İsmailîler tarafından ortaya atılan batınilik anlayışının izlerine değişik 

şekillerde günümüzde de rastlamak mümkündür. 
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Bütün Şii fırkalarda olduğu gibi, söz konusu fırka mensuplarının 

anlayışlarına göre dinin aslı, imamete inanmak, imama itaat ve 

teslimiyet göstermektir. İmanın gerçekleşebilmesi, temeli ve inanılacak 

diğer esaslarının hepsinin temelinde yatan asıl hakikat imamettir. Bunun 

için imametin dışındaki bütün şartlar, imamete bağlanmış durumdadır. 

İmamet nazariyesi sadece mezhebin teolojik bütünlüğünün merkezi 

olmayıp, aynı zamanda örgütlenmelerindeki en önemli faktör olmuştur. 

Tarihte, özellikle “takıyye” inancı esas olduğundan, duruma göre 

kendi inançlarını gizleyip, diğer müslümanlarla kaynaşıp, görüş ve 

davranış açısından onlara uyagelmişlerdir. Bu özelliklerinden dolayı 

diğer müslüman toplumları arasında onları ayırt etmek zor olmuştur. 

Ancak Sultan Muhammed Şah imamlık döneminde takipçilerinin 

kendilerini gizlemeyeip açığa çıkmaları ve dinî ibadetlerini de mezhebin 

inançlarına göre yapmaları konusunda çok çaba göstermiştir. Sonuçta, 

günümüzde kendi inançlarını gizlemenin aksine yukarıda sözünü 

ettiğimiz kendilerine ait üniversite, hastane, vakıf vs. sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla mezhepleri adına dünyanın bir çok ülkesinde 

faaliyet göstermektedirler. 

III. Ağa Han Sultan Muhammed Şah tarafından mezhep 

üyelerinin dünyevi ve dinî sorunlarına çözüm olarak yayımladığı 

fermanlar halefi Kerim Şah Hüseyni tarafından bir araya getirilip 

düzeltilerek, dünyadaki bütün Ağa Han İsmailîler‟in hukukî kurallarını 
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ve dinî inançlarıyla ilgili görüşlerini içeren The Shia İmami İsmailî 

Constitution olarak yayımlanmıştır. Dış dünyada Şia‟nın bir fırkası 

olarak bilinen Ağa Han İsmailîleri, söz konusu tüzükte bir tasavvuf 

tarikatı olarak tanımlanmaktadır. 

Farklı ülkelerde yaşayan İsmailîlerin mevcut nizamnamelerinin 

ilga edilip yerine bu tüzüğün konulmasından amaç, tüm dünyadaki 

takipçilerinin birliği; dinî, sosyal ve ekonomik yönden gelişmelerinde 

önem taşıyan buna benzer diğer konularda birbirleri ve içinde 

yaşadıkları toplumlar ile işbirliği yapmada olumlu katkı ve gelişim 

sağlayabilmek olmuştur. 

İsmailî karşıtı yazarların kaydettiği, özellikle de Hasan Sabbah 

döneminde terör ve tedhiş hareketleri ile anılan İsmailîler, kendilerini bir 

mezhep değil tarikat olarak tanıtarak, başında 49. imamları IV. Ağa Han 

Kerim Şah Hüseyni‟nin bulunduğu imamet teşkilatına bağlı hayır 

kurumlarının faaliyetleri ve çağdaş dönemde yapılan araştırmaları ile 

tarihlerindeki lekeyi silme çabası içerisindedirler. 
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EKLER 

EK-1 

 

The Constitution of the Shia Ġmami Ġsmaili Muslims 

BISMILLAHI‟R-RAHMANI‟R-RAHIM 

Whereas 

(A) The Shia Imami Ismaili Muslims affirm the Shahadah 'La- ilaha 

illallih, Muhammadur Rasulu-llah'. the Tawhid therein and that the Holy 

Prophet Muhammad (Salla-llahu alayhi wa-sallam) is the last and final 

Prophet of Allah. Islam, as revealed in the Holy Quran, is the final 

message of Allah to mankind, and is universal and eternal. The Holy 

Prophet (S.A.S.) through the divine revelation from Allah prescribed 

rules governing spiritual and temporal matters. 

(B) In accordance with Shia doctrine, tradition, and interpretation of 

history, the Holy Prophet (S.A.S.) designated and appointed his cousin 

and son-in-law Hazrat Mawlana Ali Amiru-l-Mu'minin (Alayhi-s-

salam), to be the first Imam to continue the Ta'wil and Ta'lim of Allah's 

final message and to guide the murids, and proclaimed that the Imamat 

should continue by heredity through Hazrat Mawlana Ali (A.S.) and his 

daughter Hazrat Bibi Fatimat-az-Zahra, Khatun-i-Jannat Alayha-s-

salam). 

(C) Succession to Imamat is by way of Nass,it being the absolute 

prerogative of the Imam of the time to appoint his successor from 

amongst any of his male descendants whether they be sons or remoter 

issue. 

(D) The authority of the Imam in the Ismaili Tariqah is testified by 

Bay'ah by the murid to the Imam which is the act of acceptance by the 

murid of the permanent spiritual bond between the Imam and the murid. 

This allegiance unites all Ismaili Muslims worldwide in their loyalty, 

devotion and obedience to the Imam within the Islamic concept of 

universal brotherhood. It is distinct from the allegiance of the individual 

murid to his land of abode, 

(E) From the time of the Imamat of Hazrat Mawlana Ali (A.S.), the 

Imams of the Ismaili Muslims have ruled over territories and peoples in 

various areas of the world at different periods of history and, in 

accordance with the needs of the time, have given rules of conduct and 
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constitutions in conformity with the Islamic concepts of unity, 

brotherhood, justice, tolerance and goodwill. 

(F) Historically and in accordance with Ismaili tradition, the Imam of the 

time is concerned with spiritual advancement as well as improvement of 

the quality of life of his murids. The Imam's Ta'lim lights the murids' 

path to spiritual enlightenment and vision. In temporal matters, the 

Imam guides the murids, and motivates them to develop their potential.  

(G) Mawlana Hazar Imam Shah Karim al Hussaini, His Highness Prince 

Aga Khan, in direct lineal descent from the Holy Prophet (S.A.S.) 

through Hazrat Mawlana Ali (A.S.) and Hazrat Bibi Fatima (A.S.), is the 

Forty-Ninth Imam of the Ismaili Muslims. 

(H) By virtue of his office and in accordance with the faith and belief of 

the Ismaili Muslims, the Imam enjoys full authority of governance over 

and in respect of all religious and Jamati matters of the Ismaili Muslims. 

(I) It is the desire and Hidayah of Mawlana Hazar Imam that the 

constitutions presently applicable to the Ismaili Muslims in different 

countries be superseded and that the Ismaili Muslims worldwide be 

given this Constitution in order better to secure their peace and unity, 

religious and social welfare, to foster fruitful collaboration between 

different peoples, to optimize the use of resources, and to enable the 

Ismaili Muslims to make a valid and meaningful contribution to the 

improvement of the quality of life of the Ummah and the societies in 

which they live. 

Now therefore 

In exercise of the said recited authority vested in me as Hazar Imam, 1, 

SHAH KARIM AL HUSSAINI AGA KHAN, am pleased to ordain 

AND DO HEREBY ORDAIN that the Shia Imami Ismaili Muslims, in 

whatever place they may be, shall at all times be bound and governed by 

this Constitution according to its tenor. 

ORDAINED under the Sign Manual and Seal of Mawlana Hazar Imam 

Shah Karim al Hussaini His Highness Prince Aga Khan the Forty-Ninth 

Imam of the Shia Imami Ismaili Muslims at Merimont, Geneva, this 

Thirteenth day of December One Thousand Nine Hundred and Eighty 

Six being the Tenth day of Rabi ath-Thani One Thousand Four Hundred 

and Seven (Hijrah), in the Thirtieth year of his Imamat. 

AGA KHAN 
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The text which follows incorporates changes ordained by Constitutional 

Instrument made on the Eleventh day of July One Thousand Nine 

Hundred and Ninety being the Eighteenth day of Dhu al-Hijjah One 

Thousand Four Hundred and Ten (Hijrah). 

Article One: POWER AND AUTHORITY OF MAWLANA 

HAZAR IMAM 

1.1 Mawlana Hazar Imam has inherent right and absolute and unfettered 

power and authority over and in respect of all religious and Jamati 

matters of the Ismailis. 

1.2 Mawlana Hazar Imam has the sole authority to: 

(a) determine all questions that may arise as regards the meaning and 

interpretation of any religious or jamati tradition or custom of the 

Ismailis and amend or discontinue it at any time; 

(b) confer a constitution on the Jamat and amend or discontinue any 

such constitution or any provision thereof; 

(c) determine all questions that may arise as regards the meaning and 

interpretation of any such constitution and grant dispensation therefrom; 

(d) constitute or discontinue any body or Organization under any such 

constitution and define or change its composition, functions, jurisdiction 

or powers; 

(e) constitute or discontinue offices under any such constitution, make 

appointments to any such office and terminate such appointments which 

shall all be held at Mawlana Hazar Imam's pleasure; and 

(f) prescribe the Rules and Regulations to be made under this 

Constitution. 

Article Two: TITLE, DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

2.1 This Constitution shall be known as "The Constitution of the Shia 

Imami Ismaili Muslims". 

2.2 In this Constitution, the words and expressions set out below shall 

have the meanings set out opposite them unless the contrary intention 

appears. 
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"Apex Institution" Any incorporated or unincorporated body designated 

as an Apex Institution by Mawlana Hazar Imam as provided in Article 6. 

"Central Institution" Any incorporated or unincorporated body set up as 

provided in Article 7. "Darkhana" Any Jamatkhana designated as such 

by Mawlana Hazar Imam as provided in Article 10. 

"Farman" 

Any pronouncement, direction, order or ruling made or given by 

Mawlana Hazar Imam. 

"Grants and Review Board" 

Any incorporated or unincorporated body of person appointed by 

Mawlana Hazar Imam as provided in Article 9.  

"International Conciliation and Arbitration Board" and "National 

Conciliation and Arbitration Board" 

Any incorporated or unicorporated body of persons appointed by 

Mawlana Hazar Imam as provided in Articles 12 and 13 respectively. 

"Ismailis" or "Ismaili Muslims" or "Shia Imami Ismaili Muslims"  

The murids of Mawlana Hazar Imam. 

"Jamat" 

Ismailis residing in any particular area. 

'Jamatkhana" 

A place designated as such by Mawlana Hazar Imam for use of Ismailis 

for Tariqah practices. 

Leaders' International Forum" 

The unincorporated body of persons appointed by Mawlana Hazar as 

provided in Article 4. 

"Mawlana Hazar Imam" 

Mawlana Shah Karim al Hussaini, His Highness Prince Aga Khan, the 

Forty-Ninth Imam of the Ismailis, or his succesor designated by him to 
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succeed him as the Imam, or any of his successors as Imam so 

designated by his predecessor.  

"Mukhi" and "Kamadia" 

The persons appointed as such by Mawlana Hazar Imam.  

"National Council", 

"Regional Council" 

"Local Council" or "Council" 

The National Council, Regional Council or Local Council respectively 

as hereinafter described as Mawlana Hazar Imam may appoint.  

"President" 

Any President of a Council, or Chariman thereof in respect of those 

territories where the head of a Council is known as "Chairman".  

"Regional Board", "Local Board" or "Board" 

The Regional Board of Local Board respectively as hereinafter described 

of any Central Institution, Tariqah and Religious Education Board and 

Grants and Review Board. 

"Tariqah and Religious Education Board" 

Any incorporated or unincorporated body of persons appointed by 

Mawlana Hazar Imam as provided in Article 8. 

"Rules and Regulations" 

The Rules and Regulations which may be prescribed by Mawlana Hazar 

Imam in respect of any of the territories mentioned in this Constitution. 

2.3 In this Constitution, unless the contrary intention appears:  

2.3 In this Constitution, unless the contrary intention appear (a) words 

importing the masculine gender include the feminine; 

(b) words importing the feminine gender include the masculine; 
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(c) words in the singular include the plural; 

(d) words in the plural include the singular; 

(e) references to a person include a body of persons corporate or 

unincorporated and 

(f) references to any appointment, approval, authorization, 

determination, direction or prescription shall mean such appointment, 

approval, authorization, determination, direction or prescription as may 

be made from time to time by Mawlana Hazar Imam. 

2.4 Headings are inserted in this Constitution for ease of reference only 

and do not form part of it for the purpose of construction. 

2.5 The failure at any time to require performance by any person of any 

provision of this Constitution shall in no way affect the right to require 

such performance, and any waiver in respect of any person of any breach 

of any of its provisions shall not be construed as a waiver of any 

continuing or succeeding breach of that provision. 

2.6 This Constitution shall be read with any Farman made after the date 

hereof, and in the event of conflict, the said Farman shall prevail over 

this Constitution, and a later Farman shall prevail over an earlier. 

Article Three: APPLICABILITY 

3.1 This Constitution shall come into force and bind and be applicable to 

all Shia Imami Ismaili Muslims wherever they may be by not later than 

13th December 1987. 

3.2 This Constitution shall apply to Ismailis worldwide, subject only to 

the overriding effect of any applicable laws of the land of abode of any 

Ismaili to the extent of any inconsistency. 

3.3 The Rules and Regulations applicable in respect of each territory 

shall come into force on such date as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

Article Four: LEADERS' INTERNATIONAL FORUM 

4.1 There shall be a Leaders' International Forum to be known as "His 

Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Leaders' International 

"Forum". 
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4.2 The Leaders' International Forum shall be directly under the 

authority of Mawlana Hazar Imam. 

4.3 The Leaders' International Forum shall meet from time to time to 

exercise deliberative and consultative functions and submit its views to 

Mawlana Hazar Imam in respect of any matters, activities, interests or 

questions affecting the jamat and specifically referred to it by Mawlana 

Hazar Imam. The submissions of the Leaders' International Forum shall 

be implemented only if specifically approved by Mawlana Hazar Imam. 

4.4 The Leaders' International Forum shall be composed of: 

(a) a Chairman who may or may not be a President of a National 

Council and who shall hold office for such period as Mawlana Hazar 

Imam may determine; 

(b) persons appointed from amongst the Presidents of the National 

Councils, whose tenure of office as members of the Leaders' 

International Forum shall be coextensive with their respective tenure of 

office as President; and 

(c) such other members as may be appointed from time to time who shall 

hold office for such period as Mawlana Hazar Imam may determine. 

Article Five COUNCILS 

5.1 There shall be a structure of Councils for the social governance of 

the Jamat comprising: 

(a) National Councils; 

(b) Regional Councils; and 

(c) Local Councils. 

5.2 There shall be a National Council for each of the territories specified 

in Part I of the First Schedule to be known as "His Highness Prince Aga 

Khan Shia Imami Ismaili Council" for the territory for which it is 

formed. 

5.3 The jurisdiction of each National Council shall extend to such 

geographical area beyond its own territory as may be authorised by 

Mawlana Hazar Imam from time to time. Such National Councils, as 
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may be directed, shall be responsible for the social governance of the 

Jamat in the territories listed in Part II of the First Schedule. 

5.4 Each National Council shall have such Regional Councils and Local 

Councils on a need basis in the area of its jurisdiction, as may be 

authorised by Mawlana Hazar Imam from time to time. 

5.5 The aims and objects of the Councils in relation to their respective 

areas of jurisdiction shall be the social governance, administration, 

guidance, supervision and co-ordination of the activities of the jamat and 

its institutions and organisations, and the performance of such functions 

and the exercise of such jurisdiction and powers as may be authorised 

and in particular, but without limitation, to: 

(a) serve the cause and protect the interests of Mawlana Hazar Imam, the 

Ismaili Tariqah and Ismailis; 

(b) maintain and foster the unity of Ismailis and to preserve, protect and 

strengthen the Islamic social and cultural heritage; 

(c) strive to maintain unity with other tariqahs within the Muslim 

Ummah, and to seek co-operation and friendly relations with all other 

peoples; 

(d) endeavour to secure continuing improvement in the quality of life of 

the jamat, through appropriate policies and programmes in the areas of 

education, health, social welfare, housing, economic welfare, cultural 

and women's activities, youth and sports development; 

(e) analyze fundamental problems confronting the jamat and their 

relationship to underlying trends in the national and international 

development process, and set short range and long range goals for the 

jamat; 

(f) preserve and foster the tradition of voluntary service and identify, 

motivate and develop leadership talent; 

(g) serve the needs of the jamat to enable it to make an effective 

contribution to the development of the societies in which it lives; 

(h) make available to the jamat and the public at large, information 

relating to the role and contribution of the institutions of the Imamat and 

the jamat towards development in various regions of the world; 
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(i) strengthen the jamat and its institutions; and work in close 

collaboration with other Councils in different regions of the world and 

with the Apex Institutions. 

5.6 In pursuing the aims and objects set out above, the Councils shall 

have due regard to the provisions of the statutes, by-laws or other 

document of incorporation of any institution or Organization of the 

jamat. 

5.7 Each National Council shall be composed of: 

(a) a President; 

(b) a Vice-President; 

(c) as ex officio members, the Chairmen of the Central Institutions and 

the Presidents of the Regional Councils or (in the case of there being no 

Regional Councils) the Presidents of the Local Councils (if any), 

established in that territory by the Rules and Regulations of the National 

Council; 

(d) such other members having responsibility for such disciplines as may 

be determined from time to time; and 

(e) such other members as may be appointed from time to time. 

5.8 The President, Vice-President and other members of the National 

Council shall be appointed for a term of three years. The tenure of office 

of each ex officio member shall be coextensive with the tenure of his 

substantive office. 

5.9 Each National Council shall have such Rules and Regulations as 

may be prescribed to: 

(a). constitute Regional Councils and Local Councils within its 

jurisdiction for the attainment of its aims and objects; 

(b) determine the composition of each Regional Council and Local 

Council within its jurisdiction; 

(c) define its functions, powers and duties and those of each Regional 

Council and Local Council within its jurisdiction; 
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(d) define the functions and duties of its members and those of each 

Regional Council and Local Council within its jurisdiction; 

(e) provide rules of procedure for the conduct of business at its meetings 

and those of each Regional Council and Local Council within its 

jurisdiction; 

(f) provide remedial procedures for breach of any provision of its Rules 

and Regulations; 

(g) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the Councils and 

(h) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

Article Six: APEX INSTITUTIONS 

6.1 Mawlana Hazar Imam may, at any time for achieving specific 

objectives or addressing specific development problems or issues in any 

area of human endeavour, establish or cause to be established such 

institutions as he may deem necessary, and designate such institutions or 

any existing institutions as Apex Institutions. 

6.2 Each Apex Institution listed in the Second Schedule is an 

independent incorporated international body and operates under the 

chairmanship of Mawlana Hazar Imam, 

6.3 Each Apex Institution has such executive authority for the attainment 

of its aims and objects as is prescribed in its statutes, by-laws or other 

document of incorporation. 

Article Seven: CENTRAL INSTITUTIONS 

7.1 Mawlana Hazar Imam has constituted different institutions bearing 

such names as are listed in the Third Schedule, for the provision of 

services to the jamat in education, health, social welfare, housing, 

economic welfare, cultural and women's activities, youth and sports 

development, for the furtherance of the aims and objects of the Councils 

and also for contributing towards the implementation of programmes 

sponsored by one or more of the Apex Institutions. 
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7.2 Such institutions, which shall be known as "Central Institutions", 

may take the form of incorporated or unincorporated bodies as Mawlana 

Hazar Imam may deem necessary. 

7.3 Each Central Institution shall have such executive authority for the 

attainment of its aims and objects as may be prescribed in its statutes, 

bylaws, Rules and Regulations or other document of incorporation or 

association. 

7.4 Each Central Institution shall have such statutes, by-laws, Rules and 

Regulations or other document of incorporation or association as may be 

authorised or prescribed to: 

(a) set out its aims, objects and jurisdiction; 

(b) constitute Regional Boards and Local Boards within its jurisdiction 

for the attainment of its aims and objects -, 

(c) determine its composition and the composition of each Regional 

Board and Local Board within its jurisdiction; 

(d) define its functions, powers and duties and those of each Regional 

Board and Local Board within its jurisdiction; 

(e) define the functions, duties and tenure of office of its members and 

those of each Regional Board and Local Board within its jurisdiction; 

(f) provide rules of procedure for the conduct of business at its meetings 

and those of each Regional Board and Local Board within its 

jurisdiction; 

(g) provide remedial procedures for breach of any provision of its 

statutes, by-laws, Rules and Regulations or other document of 

incorporation or association; 

(h) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the Central Institution; 

(i) preserve and foster the tradition of voluntary service, and identify, 

motivate and develop leadership talent; 

(J) work in close collaboration with its respective counterparts in 

different regions of the world; and 
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(k) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

prescribe or authorize. 

Article Eight: TARIQAH AND RELIGIOUS EDUCATION 

BOARDS 

8.1 There shall be a Tariqah and Religious Education Board for each of 

the territories specified in Part I of the Fourth Schedule to be known as 

"The Shia Imami Ismaili Tariqah and Religious Education Board" for 

the territory for which it is formed for the provision of religious 

education at all levels of the jamat, for the training of religion teachers 

and waezeen, for research and publication, and for the performance of 

such functions in relation to the Ismaili Tariqah as Mawlana Hazar 

Imam may deem necessary. 

8.2 The jurisdiction of each Tariqah and Religious Education Board 

shall extend to such geographical area beyond its own territory as may 

be authorised from time to time. Such Tariqah and Religious Education 

Boards as may be directed, shall exercise their functions and duties in 

respect of the jamat in the territories listed in Part II of the Fourth 

Schedule. 

8.3 Each Tariqah and Religious Edcation Board shall have such 

Regional Boards and Local Boards on a need basis in the area of its 

jurisdiction, as may be authorised from time to time. 

8.4 Each Tariqah Religious Education Board shall, under the direction 

and guidance Mawlana Hazar Imam:  

(a) implement a comprehensive programme and curriculum of religious 

education at all levels within the Shia Imami Ismaili Tariqah of Islam;  

(b) implement programmes for the training and upgrading of waezeen 

and religion teachers; 

(c) engage in or support researh in the relevant aspects of Islam and the 

Ismaili Tariqah; 

(d) undertake publication of book and materials on relevant aspects of 

Islam and the Ismaili Tariqah;  

(e) be a point of reference and consultation for Mukhis and Kamadias in 

matters of religious rites or practices of the Ismaili Tariqah; 
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(f) make submissions to bring about unifromity in religious rites or 

practices of Ismaili, when so directed by Mawlana Hazar Imam; and 

(g) work in close collaboration with other Tariqah and Religious 

Education Boards in different regions of the world. 

8.5 Each Tariqah and Religous Education Board shall be composed of: 

(a) a Chairman; 

(b) an Honorary Secretary; 

(c) as exofficio members: 

(1) the Chairmen of the Regional Boards, or (in the case of there  

being no Regional Boards) the Chairmen of the Local Boards (if any), 

established in that territory by the Rules and Regulations of the Tariqah 

and Religious Education Board; and 

(ii) the Mukhi of Darkhana or the Mukhi of the Principal Jamatkana of 

the territory as the case may be; and  

(d) such other members as may be appointed from time to time. 

8.6 The Chairman, Honorary Secretary and other members of the 

Tariqah and Religious Education Board shall be appointed for a term of 

three years. The tenure of office of each ex officio member shall be 

coextensive with the tenure of his substantive office.  

(a) constitute Regional Boards and Local Boards within its jurisdiction 

for the attainment of its aims and objects; 

(b) determine the composition of each Regional Board and Local Board 

within its jurisdiction; 

(c) define its functions, powers and duties and those of each Regional 

Board and Local Board within its jurisdiction; 

(d) define the functions and duties of its members and those of each 

Regional Board and Local Board within its jurisdiction; 
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(e) provide rules of procedure for the conduct of business at its meetings 

and those of each Regional Board and Local Board within its 

jurisdiction; 

(f) provide remedial procedures for breach of any provision of its Rules 

and Regulations; 

(g) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the Tariqah and Religious Education Board; 

(h) preserve and foster the tradition of voluntary service, and identify, 

motivate and develop leadership talent; and 

(i) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

Article Nine: GRANTS AND REVIEW BOARDS 

9.1 There shall be a Grants and Review Board for each of the territories 

specified in Part I of the Fifth Schedule to be known as "His Highness 

Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Grants and Review Board" for the 

territory for which it is formed to ensure compliance with proper 

standards of financial discipline, accountability, and cost and 

management effectiveness by institutions which receive financial 

support from Mawlana Hazar Imam or the Jamat. 

9.2 The jurisdiction of each Grants and Review Board shall extend to 

such geographical area beyond its own territory as may be authorised 

from time to time. Such Grants and Review Boards as may be directed, 

shall exercise their functions and duties in respect of the institutions and 

organisations in the territories listed in Part 11 of the Fifth Schedule. 

9.3 Each Grants and Review Board shall have such Regional Boards and 

Local Boards on a need basis in the area of its jurisdiction, as may be 

authorised from time to time. 

9.4 The aims and objects of a Grants and Review Board shall be to: 

(a) evaluate budgeted expenditure against stated objectives and 

strategies ; 

(b) ensure the proper application of resources and compliance with 

systems and procedures; and 
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(c) monitor the disbursement of funds and carry out periodic financial, 

management and social audits. 

9.5 Each Grants and Review Board shall carry out its duties: 

(a) in such geographical area as may be authorised from time to time; 

and 

(b) in relation to the following institutions and organisations within its 

geographical area: 

(i) the Councils; 

(ii) the Central Institutions; 

(iii) the Tariqah and Religious Education Boards; 

(iv) the National Conciliation and Arbitration Boards; 

(v) such other institutions and organisations as receive grants from 

Mawlana Hazar Imam or raise funds from the jamat; and 

(vi) such other bodies as may be designated from time to time by 

Mawlana Hazar Imam. 

9.6 Each Grants and Review Board shall be composed of: 

(a) a Chairman; 

(b) an Honourary Secretary; and 

(c) such other members as may be appointed from time to time. 

9.7 The Chairman, Honourary Secretary and other members of the 

Grants and Review Boards shall be appointed for a term of three years. 

9.8 Each Grants and Review Board shall have such Rules and 

Regulations as may be prescribed to: 

(a) constitute Regional Boards and Local Boards within its jurisdiction 

for the proper carrying out of its functions; 

(b) determine the composition of each Regional Board and Local Board 

within its jurisdiction; 
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(c) define its functions, powers and duties and those of each Regional 

Board and Local Board within its jurisdiction; 

(d) define the functions and duties of its members and those of each 

Regional Board and Local Board within its jurisdiction; 

(e) provide rules of procedure for the conduct of business at its meetings 

and those of each Regional Board and Local Board within its 

jurisdiction; 

(f) provide remedial procedures for breach of any provision of its Rules 

and Regulations; 

(g) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the Grants and Review Board; 

(h) preserve and foster the tradition of voluntary service and identify, 

motivate and develop leadership talent; and 

(i) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

Article Ten: DARKHANAS AND PRINCIPAL JAMATKHANAS 

10.1 Mawlana Hazar Imam may designate a Jamatkhana in any territory 

as "Darkhana" for that territory. 

10.2 Mawlana Hazar Imam hereby designates each ' jamatkhana listed in 

the Sixth Schedule as Darkhana in respect of the territory mentioned 

opposite its name in that Schedule. 

10.3 If no Darkhana has been designated for a territory, the National 

Council in that territory shall recommend to Mawlana Hazar Imam the 

designation of any one of the jamatkhanas within its jurisdiction as the 

Principal jamatkhana of the territory. 

Article Eleven: MUKHIS AND KAMADIAS 

The appointment of Mukhis and Kamadias and their powers, duties, 

functions, term of office and other related matters shall be determined 

from time to time by Mawlana Hazar Imam. 

Article Twelve: INTERNATIONAL CONCILIATION AND       

    ARBITRATION BOARD 
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12.1 There shall be an International Conciliation and Arbitration Board 

to be known as "His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili 

International Conciliation and Arbitration Board": 

(a) to assist in the conciliation process between parties in differences or 

disputes arising from commercial, business and other civil liability 

matters, domestic and family matters, including those relating to 

matrimony, children of a marriage, matrimonial property, and testate and 

intestate succession; and 

(b) to act as an arbitration and judicial body and accordingly to hear and 

adjudicate upon: 

(i) commercial, business and other civil liability matters; 

(ii) domestic and family matters including those relating to matrimony, 

children of a marriage, matrimonial property, and testate and intestate 

succession; and 

(iii) disciplinary action to be taken under this Constitution and any Rules 

and Regulations. 

12.2 The International Conciliation and Arbitration Board shall be 

composed of: 

(a) a Chairman; and 

(b) six other members. 

12.3 The Chairman and other members of the International Conciliation 

and Arbitration Board shall be appointed for a term of three years. 

12.4 The International Conciliation and Arbitration Board shall have 

such Rules and Regulations as may be prescribed to: 

(a) define its functions, powers and duties; 

(b) define the functions and duties of its members; 

(c) provide rules of procedure for the conduct of conciliation; 

(d) provide rules of procedure for the conduct of matters of which it is 

seised, which shall include provision for filing of application and reply, 
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notices of hearing, attendance of parties and witnesses, administration of 

oath, conduct of proceedings, and pronouncement of decisions; 

(e) provide remedial procedures for breach of any provision of its Rules 

and Regulations; 

(f) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the International Conciliation and Arbitration Board; 

and 

(g) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

12.5 The International Conciliation and Arbitration Board shall upon the 

application of any Ismaili assist him to settle any differences or disputes 

with another party residing in another country in relation to any of the 

matters mentioned in Article 12.1 (a). 

12.6 The International Conciliation and Arbitration Board shall hear and 

adjudicate upon: 

(a) such applications in relation to any of the matters mentioned in 

Article 12.1 (b) as are referred to it by:  

(i) any National Council; or 

(ii) any National Conciliation and Arbitration Board; 

(b) appeals from decisions of any National Conciliation and Arbitration 

Board and referred to it by that National Conciliation and Arbitration 

Board; 

(c) appeals allowed by special leave of the International Conciliation and 

Arbitration Board from decisions of any National Conciliation and 

Arbitration Board; and 

(d) any other matter it may be authorised to hear and decide from time to 

time. 

12.7 Decision by the International Conciliation and Arbitration Board of 

any matter heard by it under Article 12.6 shall be final, conclusive and 

binding upon all the parties. 
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Article Thirteen: NATIONAL CONCILIATION AND  

         ARBITRATION BOARDS 

13.1 There shall be a National Conciliation and Arbitration Board for 

each of the territories specified in the Seventh Schedule to be known as 

"His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili National 

Conciliation and Arbitration Board" for the territory for which it is 

formed: 

(a) to assist in the conciliation process between parties in differences or 

disputes arising from commercial, business and other civil liability 

matters, domestic and family matters, including those relating to 

matrimony, children of a marriage, matrimonial property, and testate and 

intestate succession; 

(b) to act as an arbitration and judicial body and accordingly to hear and 

adjudicate upon: 

(i) commercial, business and other civil liability matters; 

(ii) domestic and family matters including those relating to matrimony, 

children of a marriage, matrimonial property, and testate and intestate 

succession; and 

(iii) disciplinary action to be taken under this Constitution and any Rules 

and Regulations. 

13.2 Each National Conciliation and Arbitration Board shall be 

composed of: 

(a) a Chairman; and 

(b) four other members. 

13.3 The Chairman and other members of the National Conciliation and 

Arbitration Board shall be appointed for a term of three years. 

13.4 Each National Conciliation and Arbitration Board shall have such 

Rules and Regulations as may be prescribed to: 

(a) constitute Regional Conciliation and Arbitration Boards within its 

jurisdiction for the proper carrying out of its functions; 
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(b) determine the composition of each Regional Conciliation and 

Arbitration Board within its jurisdiction; 

(c) define its functions, powers and duties and those of each Regional 

Conciliation and Arbitration Board within its jurisdiction; 

(d) define the functions and duties of its members and those of each 

Regional Conciliation and Arbitration Board within its jurisdiction; 

(e) provide rules of procedure for the conduct of conciliation by the 

National Conciliation and Arbitration Board and each Regional 

Conciliation and Arbitration Board within its jurisdiction; 

(f) provide rules of procedure for the conduct of matters of which it and 

each Regional Conciliation and Arbitration Board within its jurisdiction 

is seised, which shall include provision for filing of application and 

reply, notices of hearing, attendance of parties and witnesses, 

administration of oath, conduct of proceedings, and pronouncement of 

decisions; 

(g) provide remedial procedures for breach of any provision of its Rules 

and Regulations; 

(h) provide consultative procedures for making recommendations for 

appointments to the National Conciliation and Arbitration Board and 

each Regional Conciliation and Arbitration Board within its jurisdiction; 

and 

(i) provide for such other matters as Mawlana Hazar Imam may 

determine. 

13.5 Each National Conciliation and Arbitration Board shall upon the 

application of any Ismaili assist him to settle any differences or disputes 

with another party residing in the area of jurisdiction of the National 

Conciliation and Arbitration Board in relation to any of the matters 

mentioned in Article 13.1 (a). 

13.6 Each National Conciliation and Arbitration Board shall hear and 

adjudicate upon: 

(a) applications in relation to any of the matters mentioned in Article 

13.1 (b) ; 
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(b) appeals from any decisions of any Regional Conciliation and 

Arbitration Board within its jurisdiction and referred to it by that 

Regional Conciliation and Arbitration Board; and 

(c) appeals allowed by a special leave of the National Conciliation and 

Arbitration Board from decisions of any Regional Conciliation and 

Arbitration Board within its jurisdiction. 

Article Fourteen: DISCIPLINARY ACTION 

14.1 Any Ismaili shall be liable to disciplinary action who: 

(a) subjects to contempt or ridicule the Holy Quran, the Holy Prophet, 

the Ahl-al-Bayt, Mawlana Hazar Imam, this Constitution, any Rules and 

Regulations, any Farman, or any Ismaili religious literature or any rite or 

practice; 

(b) engages in activity aimed at creating unnecessary conflict between 

any of the tariqahs of Islam or between Islam and other religions; 

(c) without the permission in writing of the National Council obtained 

through the Regional Council within whose jurisdiction he resides, 

prints, publishes, or circulates any material or makes any statement or 

convenes a meeting or assembly purporting to be on behalf of or in the 

name of or relating to Mawlana Hazar Imam, the Ismaili Tariqah, the 

jamat, any Council or any other Ismaili institution; 

(d) conducts himself in a manner likely to offend the religious 

sentiments of the jamat, or to cause disaffection in the jamat, or to create 

disturbance or nuisance in any jamatkhana or any assembly of the jamat, 

or acts in any other manner prejudicial to the dignity or prestige of the 

jamat; 

(e) disregards any order made by a Council in accordance with this 

Constitution or any Rules and Regulations or fails to appear without just 

cause when requested to appear before a Council or Board; and 

(f) commits a breach of this Constitution or any Rules and Regulations 

or aids or abets any person to contravene any provision of this 

Constitution or any Rules and Regulations. 

14.2 Proceedings for disciplinary action against any Ismaili shall be 

commenced upon a complaint lodged by: 



 131 

(a) any member of a Council authorised in that behalf by the Council; or 

(b) any Ismaili. 

A complaint shall be lodged with such Regional Conciliation and 

Arbitration Board or, if none, then such National Conciliation and 

Arbitration Board within whose jurisdiction the respondent is resident at 

the time of the alleged contravention. 

14.3 If the matters alleged in the complaint are established, the Regional 

Conciliation and Arbitration Board or the National Conciliation and 

Arbitration Board may make one or more of the following orders: 

(a) order the offender to be conditionally or absolutely discharged; 

(b) order the offender to observe or perform any religious rites; 

(c) order the offender to pay compensation to any aggrieved party; 

(d) order temporary exclusion of the offender from jamatkhana for such 

period as the Conciliation and Arbitration Board may deter-mine; 

(e) order that any Order made by it under this Article be announced by 

the National Council in the jamatkhanas under its jurisdiction; and 

(f) recommend to the National Council to order the offender to be 

expelled from the jamat. 

14.4 Before pronouncing an order of expulsion, the National Council 

shall cause to be served upon the offender a notice requiring him to 

appear before the Council, if he wishes to make any representations in 

mitigation. 

14.5 The National Council shall hear the offender if he appears, and 

shall thereafter: 

(a) pronounce the order of expulsion; 

(b) discharge the offender absolutely or conditionally; or 

(c) substitute one or more of the other orders set out in Article 14.3. 

14.6 The order of expulsion shall have binding effect worldwide and 

shall be announced in all jamatkhanas under the jurisdiction of the 
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National Council, provided however, the National Council may for good 

and sufficient reason decide that it would be useful or desirable also to 

announce the said order in jamatkhanas in other parts of the world. 

14.7 The order of expulsion shall be announced: 

(a) immediately after the time limited for giving of notice of intention to 

present an appeal has expired; or 

(b) if such a notice has been presented, immediately after the decision on 

appeal, if rejected. 

14.8 If a person who has been expelled dies without having embraced 

any other religion, his burial and funeral rites may be performed in 

accordance with the Ismaili Tariqah. 

14.9 If a person who has been expelled wishes to be re-admitted to the 

jamat, he shall make a written application to the National Council within 

whose jurisdiction he resides. The Council may require him to appear 

before it, and may refuse or grant the application subject to such terms 

and conditions as it may deem necessary. 

Article Fifteen: PERSONAL LAW 

15.1 In this Article the term "Personal law" shall mean the rules 

governing the personal relationship of an individual to others in the 

society in which he lives, and shall include, but without limitation, rules 

in relation to birth, infancy, marriage (including prohibited degrees of 

consanguinity, affinity or fosterage, and marriage with non-Ismailis), 

mehr, nullity, restitution of conjugal rights, divorce (including iddat and 

maintenance), care and guardianship, legitimacy, succession and 

apostasy. 

15.2 Subject as provided in Article 15.4, the personal law applicable to 

Ismailis shall be such personal law as has evolved within the Shia Imami 

Ismaili School of Thought of Islam. 

15.3 Mawlana Hazar Imam has the sole right to interpret the personal 

law evolved within the Shia Imami Ismaili School of Thought of Islam. 

15.4 To the extent that the territory of domicile or residence of any 

Ismaili does not recognize and apply or allow the application of the 

personal law of Ismailis, he shall be governed in that territory by such 

personal law as is applicable to him under the law of that territory. 
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Article Sixteen: PERSONAL STANDARD AND CREST OF 

                            MAWLANA HAZAR IMAM, THE ISMAILI          

                            FLAG AND THE NASHID AL-IMAMAH 

16.1 In accordance with historical right and ancestral tradition, Mawlana 

Hazar Imam shall have: 

(a) a Personal Standard as set out in the Eighth Schedule; and 

(b) an Imamat Crest as set out in the Ninth Schedule, which shall be 

subject to such code as to the usage thereof as may be prescribed from 

time to time by Mawlana Hazar Imam. 

16.2 In accordance with the history and tradition of the jamat, there shall 

be: 

(a) an Ismaili Flag in the form and colours set out in the Tenth Schedule, 

which shall be subject to such code as to the usage thereof as may be 

prescribed from time to time by Mawlana Hazar Imam; and 

(b) the Nashid al-Imamah having such lyrics and score and which shall 

be subject to such code as to the usage thereof as may be prescribed 

from time to time by Mawlana Hazar Imam. 

16.3 Unless permitted in writing by Mawlana Hazar Imam, no person 

shall use the Name, Personal Standard of Mawlana Hazar Imam, or the 

Imamat Crest for any purpose whatsoever. 

16.4 No person shall use the Ismaili Flag, or the colours of the Ismaili 

Flag in a configuration resembling the Ismaili Flag, or the Nashid al-

Imamah for any commercial, advertising, publicity, propaganda or 

similar purposes. 

16.5 No person shall hold himself out as holding appointment as a 

purveyor of goods or services to Mawlana Hazar Imam. 

16.6 Display of Mawlana Hazar Imam's photograph in domestic or 

commercial premises shall be in keeping with the dignity of Mawlana 

Hazar Imam and shall not be such as to allow the display to lend itself to 

commercial, advertising, publicity, propaganda or similar purposes. 
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Article Seventeen: TITLES OF HONOUR AND DIGNITIES 

17.1 Mawlana Hazar Imam shall have the sole and exclusive right to 

create and confer Titles of Honour, dignities and precedence and to grant 

awards and commemorative medals. 

17.2 The Titles of Honour and the order of precedence thereof are set 

out in the Eleventh Schedule. 

Article Eighteen: REPEAL OF EXISTING CONSTITUTIONS 

18.1 Subject to the transitional provisions contained in Article 19 there 

are here by repealed, with effect from the date of coming into force of 

this constitution, the existing constitutions and rules and regulations of 

the Ismailis in respect of each territory mentioned in the First Schedule 

and in respect of any other territory to which this Constitution or any 

Rules and Regulations made here under apply. 

Article Nineteen: TRANSITIONAL PROVISIONS 

19.1 Notwithstanding the provisions of Article 18 and save as expressly 

otherwise provided: 

(a) any power,authority or act validly exercised or done under any 

former constitution, or rules and regulations shall remain fully effective 

as if it or they had not been repealed; 

(b) any cause or matter pending under any former constitution, or rules 

and regulations, shall be deemed to be pending under this Constitution, 

or under the appropriate Rules and Regulations made hereunder, and 

shall be disposed of and determined in accordance with this Constitution 

or the Rules and Regulations made hereunder as the case may be. 

19.2 Any appointment made by Mawlana Hazar Imam prior to the 

coming into 

force of this Constitution shall remain valid and effective until such time 

as Mawlana Hazar Imam other-wise determines. 

19.3 After the date of coming into force of this Constitution, any 

incidental, supplementary or consequential matters which appear 

necessary or expedient for the more effectual carrying out of the 

provisions of this Constitution shall be dealt with or disposed of as 

Mawlana Hazar Imam may determine. 
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Article Twenty: GOVERNING LANGUAGE AND PUBLICATION 

20.1 This Constitution is published in English, which shall alone be 

recognized and accepted as its authoritative language. 

20.2 Publication of this Constitution in any other language shall be 

treated as a translation only. 

First Schedule: COUNCILS 

Part I Territories having a National Council 

1 Bangladesh 

2 Canada 

3 France 

4 India 

5 Kenya 

6 Malagasy Repulic 

7 Malaysia and Singapore 

8 Pakistan 

9 Portugal 

10 Syria 

11 Tanzania 

12 The United Arab Emirates 

13 The United Kingdom 

14 The United States of America 

Part II Territories without a National Council 

1 Afghanistan 
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2 Australia 

3 Austria 

4 Bahrain 

5 Belgium 

6 Botswana 

7 Burma 

8 Burundi 

9 China 

10 The Comoros 

11 Denmark 

12 Fedreal Republic 

13 Hong Kong 

14 Indonesia 

15 Iran 

16 Ivory Coast 

17 Italy 

18 Japan 

19 Kuwait 

20 Malawi 

21 Mauritius 

22 Mayotte 

23 Mozambique 
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24 The Netherlands 

25 New Zealand 

26 Norway 

27 Oman 

28 The Philippines 

29 Qatar 

30 The Republic of Ireland 

31 Reunion 

32 Rwanda 

33 Saudi Arabia 

34 South Africa 

35 Spain  

36 Sri Lanka 

37 Sweden 

38 Switzerland 

39 Thailand 

40 Uganda 

41 The Union of Soviet Socialist Republics 

42 Yemen 

43 Zaire 

44 Zimbabwe  

Second Schedule: APEX INSTITUTIONS 
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Listed below is the name of each Apex Institution, followed by a 

summary authorised objectives and current policies. 

1. Aga Khan Foundation 

AGA KHAN FOUNDATION, established by Mawlana Hazar Imam 

philanthropic non-communal institution committed by charter to 

promoting social development, primarily in the developing countries of 

Asia and Africa. As a guiding principle, Aga Khan Foundation applies 

its resources to innovative approaches and programmes of broad utility 

in resolving selected key problems of development in the fields of 

health, education and rural development. 

2. The Aga Khan University 

THE AGA KHAN UNIVERSITY, founded by Mawlana Hazar Imam is, 

an international university established by law in the Islamic Republic of 

Pakistan. The Aga Khan University is a fully autonomous body and its 

objectives include the promotion and dissemination of knowledge and 

technology, and the provision of instruction, training, research, 

demonstration and service in diverse branches of knowledge. The Aga 

Khan University seeks to maintain the highest educational standard and 

to achieve demonstrable excellence. 

3. Aga Khan Fund for Economic Development 

AGA KHAN FUND FOR ECONOMIC DEVELOPMENT, established 

by Mawlana Hazar Imam, fosters and supports economic development 

particularly in the developing countries, through projects which increase 

productivity, enhance income-earning opportunities and optimise the 

profitable use of local resources. 

4. Aga Khan Trust for Culture 

AGA KHAN TRUST FOR CULTURE, established by Mawlana Hazar 

Imam, identifies the contribution of Islamic civilisations to the human 

heritage in arts, literature, science, architecture, scholarship and other 

areas of learning. Aga Khan Trust for Culture supports, encourages and 

promotes Islamic culture, the values it embodies and the forms of 

expression that ensure its authenticity, identity, creativity and continuity. 

Third Schedule: CENTRAL INSTITUTIONS 

Incorporated Bodies 



 139 

1. Aga Khan Education Service 

Aga Khan Health Service Unincorporated Bodies 

1. Aga Khan Economic Planning Board 

2. Aga Khan Education Board 

3. Aga Khan Health Board 

4. Aga Khan Housing Board 

5. Aga Khan Social Welfare Board 

6. Aga Khan Youth and Sports Board 

Fourth Schedule: TARIQAH AND RELIGIOUS EDUCATION 

BOARDS 

Part I Territories having a Tariqah and Religious Education Board 

1. Bangladesh 

2. Canada 

3. France 

4. India 

5. Kenya 

6. Malagasy Republic 

7. Malaysia and Singapore 

8. Pakistan 

9. Portugal 

10. Syria 

11. Tanzania 

12. The United Kingdom 
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Part II Territories without a Tariqah and Religious Education Board 

1. Afghanistan 

2. Australi 

3. Austria 

4. Bahrain 

5. Belgium 

6. Botswana 

7. Burma 

8. Burundi 

9. China 

10. The Comoros 

11. Denmark 

12. Federal Republic 

13. Hong Kong 

14. Indonesia 

15. Iran 

16. Ivory Coast 

17. Italy 

18. Japan 

19. Kuwait 

20. Malawi 

21. Mauritius 
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22. Mayotte 

23. Mazambique 

24. The Netherlands 

25. New Zealand 

26. Norway 

27. Oman 

28. The Philippines 

29. Qatar 

30. The Republic of Ireland 

31. Reunion 

32. Rwanda 

33. Saudi Arabia 

34. South Africa 

35. Spain 

36. Sir Landa 

37. Sweden 

38. Switzerland 

39. Thiland 

40. Uganda  

41. The Union of Soviet Socialist Republics 

42. The United Arab Emirates 

43. Yemen 
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44. Zaire 

45. Zimbawe 

Fifth Schedule: GRANTS AND REVIEW BOARDS 

Part I Territories having a Grants and Review Board 

1. Canada 

2. France 

3. Indai 

4. Kenya 

5. Malagasy Republic 

6. Pakistan 

7. Portugal 

8. Syria 

9. Tanzania 

10. The United Kingdom 

11. The United States of America 

Part II Territories without a Grants and Review Board 

1. Afghanistan 

2. Australia 

3. Austria 

4. Bahrain 

5. Bangladesh 

6. Belgium 
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7. Botswana 

8. Burma 

9. Burundi 

10. China 

11. The Comoros 

12. Denmark 

13. Federal Republic of Germany 

14. Hong Kong 

15. Indoniesia 

16. Iran 

17. Ivory Coast 

18. Italy 

19. Japan 

20. Kuwait 

21. Malaysia & Singapore 

22. Malawi 

23. Mauritius 

24. Mayotte 

25. Mozambique 

26. The Netherlands 

27. New Zealand 

28. Norway 



 144 

29. Oman 

30. The Philippines 

31. Qatar 

32. The Republic of Ireland 

33. Reunion 

34. Rwanda 

35. Saudi Arabia 

36. South Africa 

37. Spain 

38. Sir Lanka 

39. Sweden 

40. Switzerland 

41. Thailand 

42. Uganda 

43. The Union of Soviet Socialist Republics 

44. The United Arab Emirates 

45. Yemen 

46. Zaire 

47. Zimbabwe 

Sixth Schedule: DARKHANAS 

Territory Darkhana 

1. Canada His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Darkhana, 

Burnaby, British Columbia 
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2. India His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Darkhana, 

Khadak, Bombay, State of Maharashtra. 

3. Kenya His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Darkhana, 

Moi Avenue, Nairobi 

4. Pakistan His Higness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Darkhana,  

Garden East, Karachi, Sind. 

5. Tanzania His Higness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Darkhana, 

Mosque Street, Dar-es-Salaam. 

6. The united Kingdom His Highness Prince Aga Khan Shia Imami 

Ismaili Darkhana, Gomwell Gandens, South Kenisington, London. 

Seventh Schedule: NATIONAL CONCILIATION AND 

ARBITRATION BOARDS 

1. Canada 

2. France 

3. India 

4. Kenya 

5. Malagasy Republic 

6. Pakistan 

7. Portugal 

8. Syria 

9. Tanzania 

10. The United Kingdom 

11. The United States Of America 

Eleventh Schedule: TITLES OF HONOUR 

The Titles of Honour are set out below, in order of precedence: 
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Men Title holders and Women Titleholders the Courtesy Titles of their 

Wives in their own right Men Women 

Diwan Diwanbanoo - Diwan Saheba 

Vazir Vazirbanoo - Vazir Saheba 

Aitmadi Aitmadibanoo - Aitmadi Saheba 

Rai Raibanoo - Rai Saheba 

Alijah Alijahbanoo - Alijah Saheba 

Huzur Mukhi Huzur - Mukhiani Huzur Mukhiani 

GLOSSARY 

This glossary ofA rabic words transliterated and used in the Constitution 

isprovided for ease of reference only and does notform Part of the 

Constitution. 

Transliteration Meaning 

bismillahi-r-rahmani-r-rahim - In the name of Allah, the most 

Beneficent, the most Merciful 

shahadah - The declaration of Faith 

la ilaha illallah  - There is no deity except Allah 

Muhammadur rasulullah - Muhammad is the messenger of Allah 

tawhid Unity of Allah 

S.A.S. or salla‟llahu 'alayhi wa-sallam - May Allah bless him and grant                                         

him peace 

amiru-1-mu'minin - The Commander of the Faithful 

A.S. or alayhis-salam / 'alayhas-salam - Upon whom be peace 

ta'wil - Interpretation 
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ta'lim - Teaching 

murid - Follower 

Khatun-ijannat - The Lady of Paradise 

nass - Designation 

tariqah - Persuasion, path, way in Faith 

bayah - Allegiance 

hidayah - Guidance from the Imam of the time 

Muslim - Ummah The universal brotherhood of Muslims 

Nasliid al-Imimah - Song in praise of the Imamat 
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