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Özel konu:   İSMAİLİLİK

Bütün ay boyunca değişik müslüman halklar hakkında okurken, 'Şiiler' sözüne 
rastlayacaksınız. Her bir dinde olduğu gibi, İslamiyet de tek bir hareket değildir, ama 
'mezhep' denilen değişik kolları var. Ve en büyük ayrılık Sunni - Şii ayrılığıdır.
Muhammed'in ölümünden hemen sonra halife kim olacak, yani onun yerine kim geçecek 
diye kavga başladı. Hatta, Muhammed'i unutup onun cesedini üç gün ortalıkta braktılar; 
ondan sonra da ancak en yakın akrabalar onu defnettiler. 
Bir grup müslüman “Halife ancak Muhammed'in soyundan gelen biri olabilir” dediler ve 
onun damadı olan Ali'nın tarafını tuttular. Şiiler onlardan türedi. Oysa daha büyük grup 
dedi: “Hayır, uygun olan her müslüman halife olabilir”. Onlara Sunniler diyoruz. Sonunda
Ebu-Bekir birinci halife olarak seçildi. Ali sadece Ebu-Bekir, Ömer ve Osman öldükten 
sonra 4. halife oldu. Şiiler o zamandan beri Sunnilerle kavgalıdır.
Yıllar ilerledikçe o iki mezhep giderek daha farklı olarak gelişti. Bugünlerde 
Müslümanların 87% Sunnidir, 12% Şii. Şiiler en fazla üç devlette yaşıyor: İran, İrak ve 
Azerbeycan. Başka devletlerde Şii azınlıklar var (Türkiye'deki Aleviler gibi). Aşağıdaki 
harita her devletin yüzde kaçı Şii olduğunu gösteriyor:

Sunniler geriye bakarak, 'sünnet' yolunu tutarlar: ortaya çıkan meseleleri çözmek için 
Muhammed'in örneğine bakıp onun hareketlerini kopya ediyorlar. Şiiler'in inanınşına göre 
ise, Allah her kuşakta 'İmam' denilen özel aydınlanmış bir önderi gönderiyor.
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Object 1



Zamanla Şiilerin arasında da farklı kollar gelişti. Şiilerin yüzde 85'i 'Onikiciler' 
grubundandır. Onlara göre Muhammed'den sonra Ali, Hasan, Hüseyin... toplam 12 imam 
Allahtan özel halifelik görevini almış. Onikinci imam Muhammed el-Mehdi idi. O 940 
yılında, Şiilerin inancına göre, 'gizlendi' ve ahrete kadar saklı kalacak. O zaman İsa ile 
birlikte dünyaya dönüp Anti-Mesih'i yok edecekmiş !
Ama zamanla Şiilerin arasında Onikiciler'in dışında bir sürü farklı gruplar ortaya çıktı. 
Bugün öyle bir tanesi için dua edeceğiz: İsmaililer. Onlar adını İsmail bin Cafer'den 
alıyorlar . Onu yedinci imam sayıp öbür imamları reddediyorlar, ve o yüzden İsmaillilere 
bazen 'Yediciler' diyorlar.
Öbür Şiiler ('Onikiciler') zamanla daha katı olup, geriye bakmaya çalışırken, İsmailliler 
Allaha daha fazla mistik, yani kişisel ve duygusal tecrübelerle ulaşmaya çalışıyorlar.  
Aslında, bir dinden fazla bir felsefedir. Kuran ayetlerinin anlamını iki katlı gibi 
düşünüyorlar: hem açık, hemen anlaşılan bir anlamı; bir de gizli anlamı varmış. Kişi de 
onu ancak yüreğinde temizlenip aydınlandıktan sonra anlarmış. 
Bugün yeryüzünde aşağı yukarı 15 milyon İsmaili var. Çoğu Afganistan, Tacikistan ve 
Pakistan'da yaşıyorlar; ama bütün Orta Doğu devletlerinde de küçük gruplar bulunuyor. 
Şu anda İsmaillilerin başı '4.Ağa Han' adını taşıyan 49. imamdır (asıl adı Şah Kerim el-
Hüseyini). 

  

Ve adamın fotoğraflarına bakarken, İsmailliler tipik Sunni müslümanlardan ne kadar 
farklı olduğunu hemen anlıyoruz. Onların önderi, uzun sakallı, sarıklı, sert bakışlı, 
fanatik bir adam değil, ama Avrupalılar gibi giyinen güleryüzlü bir dede gibi görünüyor.
İsmaililerin inancında bilgi çok büyük bir rol oynuyor ve eğitimi destekliyorlar. Çağdaş, 
modern bir yaşam stili beğenip başka dinler ve halklarla barış içinde yaşamaya 
çalışıyorlar. Herkese yardım edip iyiliksever bir mezheptirler.  
Maalesef, İsmaililerin arasında müjdeleyen çok az kişi var. Aslında onlarla ruhsal 
konularda konuşmak çok kolaydır. Çünkü çok meraklılar ve her konuda bilgi edinmeyi 
severler. Onun için onlarla birlikte Kutsal Kitab'ı okumak kolaydır. Hemen de başka 
inançlara razı geliyorlar, oysa kendileri için onları kesin kabul etmekten çekiniyorlar.
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Dua edelim:

• İsmaililer İsa Mesih'e saygı duyarlar ve Onun hakkındaki birçok hristiyan 
öğretişlerine razı geliyorlar. Dua edelim ki, Kutsal Ruh onlara Mesih hakkında 
bütün gerçekleri açıklasın (Yuhanna 16:13).

• Bir azınlık grubu olarak İsmaililer başka müslümanlar tarafından çok baskı 
görüyorlar, gerçek müslüman olarak kabul edilmiyorlar. Onların güvenliği ve 
özgürlüğünün korunması için dua edelim (Mezmur 82:3-4).

• Allahı ciddilikle arayan İsmaililer bir hocanın öğrencisi olurlar. Ona 'Pir' diyorlar. 
İnançlarına göre, Pirler gizli Allah bilgisini ancak adanmış öğrencilerine aktarı-
yorlar. Dua edelim, bütün müslüman devletlerinde olduğu gibi, İsmaililerin ara-
sında da birçok kişi İsa'yı rüyada görsünler, onu Pir olarak seçip Onun öğrencisi 
olsunlar.

Ayeşa Omar, Pakistan'ın en popüler modeli ve film aktrisi İsmailidir
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