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İSLAMİ İBADET  
 
 İslam dini, Yüce Allah’a ibadete büyük önem vermektedir. İslam’a göre ibadet 
insanoğlunun yaradılışının esas gayesidir. İbadetin amacı insan ile Hak Teala 
arasında irtibat kurmaktır. Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:  
 
“Bana dua ediniz. Ben de duanızı kabul edeceğim.”  
( 40:61 )  
  
 İslami ibadette bir aracıya gerek yoktur. Kişi Allah’a ibadet ederek O’na dua 
eder. Ve böylece Allah ile alaka kurmaya çalışır. Kişinin hiç bir ciddi ibadeti faydasız 
değildir. İslam’a göre Allah’a ortak koşmak ve Allah’tan başkasına ibadet etmek 
haramdır. Kişinin dualarını ancak Allah (c.c.) kabul edebilir. O’nun için hepimiz 
ancak O’na ibadet etmeliyiz. İslami ibadet iki gruba ayrılır:  
 
A - Resmi İbadet  : Namaz, Hac, Oruç ve Zekat. 
B- Gayri-resmi İbadet : Yani herzaman Allah’ı anmak.   Buna  “zikr” de denir.  
 
 İslam, her Müslüman’ın günde beş vakit namaz kılmasını emreder. Abdest ve 
namazın kılınışı ile ilgili daha önceki kitapçıkta detaylı bilgi verilmişti.  
 
ORUÇ 

Oruç, İslam’ın başka bir ibadet şeklidir. Oruç tutan bir Müslüman, sabahtan 
yani tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar Allah rızası için yemek ve 
içmekten, ayrıca birçok helal ve caiz iş ve hareketten uzak durur. İslamiyet’in orucu, 
öteki dinlerin orucundan başkadır. Mesela Hindularla Hıristiyanlar oruç esnasında 
bazı yiyecekler kullanabilirler. Yalnız Müslümanlar oruç süresince hiçbir şey 
yemezler. Ramazan oruçları yirmidokuz yahut otuz gün boyunca devam eder. Kuran-
ı Kerim’in vahyedilmeye başlaması Ramazan ayında olmuştur.  
 
ZEKAT 

 Zekat da başka bir ibadet şeklidir. Zekat belli mallara uygulanan dini bir 
vergidir. Belli bir miktardan daha fazla paraya yahut mala sahip olup tam bir sene 
onu elinde bulunduran kimseler o malın yüzde ikibuçuğunu zekat olarak Beytülmala 
yatırırlar. Zekat malı fakir ve muhtaçlara dağıtılır. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de bildirilen 
öteki hayır işleri için de kullanılır.  
 
HAC 

 Hac, İslam’ın diğer ibadetlerindendir. Hayatında en az bir kere hacca gitmek, 
gücü yeten her Müslüman’a farzdır. Her sene belli günlerde dünyanın değişik 
memleketlerinden milyonlarca Müslüman Mekke’de toplanarak hac farzını yerine 
getirirler.  
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DİNİ BAYRAMLAR 
 
 Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutup, namaz kılarlar ve topluca ibadet 
ederler. Ramazan’ın sonunda bayram yaparlar. Bu bayrama “Ramazan Bayramı” 
denir. Müslümanlar ayrıca “Kurban Bayramı”nı da kutlarlar. Hz. İbrahim rüyada oğlu 
İsmail’i Allah (c.c.) yolunda kurban ettiği talimatını alınca aynısını yapmaya 
niyetlenmişti. Allah (c.c.) onun bu talimata uyacağını anlayınca oğlu yerine bir 
hayvan kesmeyi emretti. İşte bu hadiseyi hatırlamak üzere her sene Kurban Bayramı 
yapılır. Öğleden önce namaz kılınır ve imam hutbe okur. Namazdan sonra gücü yeten 
Müslümanlar kurban keserler.  
 
 Kurban kesen bir Müslüman, kurban etinden bir kısmını kendisine ve ailesine 
verir; geri kalanı ise arkadaşı, ahbap, komşu ve muhtaç olanlara dağıtır. Bütün 
dünyada o gün milyonlarca hayvan kesilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 
 

1- Dinimize göre yaratılışımızın gayesi nedir? 
2- Kuran-ı Kerim hangi ayda vahyedilmeye başlamıştır? 
3- Zekat malları kimlere dağıtılır? 
4- Müslümanlar Hac görevini yerine getirmek için nereye giderler? 
5- Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ne demektir? Bu bayramlar ne zaman 

yapılır? 
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İLÂHİ KELAM “KURAN-I KERİM” 
 
 Arapça bir kelime olan “Kuran” çok okunan kitap demektir. Kur’an, hak Te’ala 
(c.c.) tarafından Hz. Muhammed’ e (s.a.v.) gelen sözlü vahyin adıdır. Bu vahiy Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.)  tam yirmi üç yıl boyunca gelmeye devam etti. Birkaç ayet olan 
ilk vahiy de gelmeye devam etmiştir. Bir vahiy indiği zaman Resulüllah (s.a.v.) onu 
hemen ezberlerdi. Ashab-ı Kiram (r.a.) da aynısını yaparlardı. Bazı Ashap (r.a.) 
Kuran-ı Kerim’i deri parçaları, tahta, taş gibi şeylerin üzerlerine yazarlar ve böylece 
onu korurlardı. Ayrıca vahiy gelir gelmez onu yazılı olarak korumak üzere Resulüllah 
(s.a.v.) belli Sahabeleri görevlendirmişti.  
 
 Kuran-ı Kerim yeryüzünde en fazla okunan kitaptır. Bir Müslüman günde beş 
vakit namaz kılar. Bu namazlarda Kuran’ın bazı ayetleri okunur. Böylece her 
Müslüman her gün Kuran-ı Kerim’i okur. Ayrıca Müslümanlar genel olarak günlük 
işlerine Kuran-ı Kerim okuyarak başlarlar.  
 
 Bütün Müslümanlar kendi dillerinde olmasa bile, Kuran-ı Kerim’i Arapça 
olarak okumayı öğrenirler. Her Müslüman Kuran-ı Kerim’in bazı ayetlerini ezbere 
okuyabilir. Ayrıca yüzbinlerce Müslüman Kuran-ı Kerim’i başından sonuna kadar 
ezberler ve ezbere okuyabilir. Bu gibi kimselere hafız denir.  
 
 Kuran-ı Kerim’in dünyanın belli başlı dillerinde mealini neşretmek üzere 
çalışmalar yapılmaktadır. Kuran-ı Kerim’in yüzondört suresi vardır. Sadece 
dokuzuncu sure dışında bütün sureler “Besmele” ile başlar. Besmele’nin anlamı 
şöyledir: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (okumaya ) başlarım.” 
 
 Kuran-ı Kerim, muhtevasının her kelimesi ve her harfinin Allah tarafından 
O’nun kendi kelamı olduğunu ve aynen muhafaza edileceğini iddia eden bir kitaptır. 
Tarihte de bunu ispat etmiştir ve Kuran-ı Kerim’in metni hiçbir  tahrifata uğramadan 
aynen muhafaza edilmiştir. 
 

Kuran’ın talimatına göre Allah tek ve birdir. Onu başkası ile özdeşleştirmek 
günahların en büyüğüdür.  
 
 Kuran-ı Kerim’e göre bütün insanlar eşittir. O, insanlar arasında millet ve 
kabile ayrımını kabul ederse de bunun sadece bir tanınma vesilesi olduğunu ileri 
sürer. Kuran-ı Kerim’in talimatına göre hiç bir millet öteki milletlerden üstün 
değildir. Gerçek üstünlük ise takva ile olur.  
 
 Kuran-ı Kerim’e göre ibadet yalnız Allah’ı anmak değildir. İnsanoğlu’na 
hizmet etmek de ibadettir. Kuranî talimatlara göre, zekat (bağış) ve sadaka vasıtasıyla 
insanlar arasında maddi varlık eşitliği sağlanmış bulunmaktadır. Kuran devletin 
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milletine karşı hak ve görevlerini bildirir. Savaş ve barışta, ayrıca uluslar arası 
ilişkiler ve antlaşmalarda uygulanacak yasaları açıklar. 
 
 Kuran-ı Kerim’in talimatına göre, insanlar diğerlerine karşı sade, dürüst, 
merhametli ve doğru olmalıdır. 
 
 Kısacası Kuran-ı Kerim dünyanın bütün problemleri için birer çözüm yolu 
sağlamaktadır. Kuran-ı Kerim’in bütün nesiller için bir kılavuz olduğu ispat edilmiş 
bir gerçektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 

1- Kuran metni nasıl korunmuştur? 
2- Kuran-ı Kerim’de kaç Sûre bulunur? 
3- En büyük günah hangisidir? 
4- Kuran-ı Kerim’in talimatlarından birkaçını söyleyiniz. 
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PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN KİŞİLİĞİ VE 
KARAKTERİ 
 

Başka hiçbir peygamberin hayatı Hz.Muhammed (s.a.v.)’ın hayatı kadar 
detaylı olarak kayda alınmamıştır. Vefatından hemen sonra Ashab-ı kiram (r.a.) 
Resulüllah’ın (s.a.v.) sözlerini derleyerek ezberlemeye başladılar. Böylece Resulüllah 
(s.a.v.)’ın hayatının ve karakterinin bütün detayları günümüze kadar bizlere 
ulaşabilmiştir. Resulüllah’ın (s.a.v) Ashabı kendisine öyle bağlıydılar ki hayatının ve 
karakterinin bütün inceliklerini onun ağzından çıkan bütün sözleri ve karakterini 
büyük bir dikkat ve itina ile incelemekteydiler. Bu eşsiz sevgi aslında Cenab-ı Hak 
(c.c.) tarafından onların kalplerine yerleştirilmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
sözlerini aslına göre ezberleyerek başkasına aktarmak yahut iş ve karakterlerini tam 
olarak nakletmek çok şerefli bir vazife halini aldı ve çok geçmeden “Hadis İlmi” 
ortaya çıktı. Hz. Muhammed (s.a.v) Ashabına karşı nasıl şefkatli davranırdı? Onlara 
nasıl yol gösterir, nasıl yardım ederdi? Eshab-ı Kiram (r.a.) kendisi hakkında ne 
düşünürlerdi? İşte bu gibi konuları aydınlatmak üzere Hadis kitaplarında derlenen 
bazı hadisler bu kısa kitapta mevcuttur. 
 

Hadislere göre Hz. Muhammed Resulüllah (s.a.v.) orta boylu; siyah ve dalgalı 
saçlı; açık ve parlak tenli; geniş alınlıydı; sakalı gür idi. Yürürken biraz önüne 
eğilirdi.  
 
 Resulüllah (s.a.v.) açıkça ve anlaşılır bir dille konuşurdu. Sözünü dinleyenler 
ne dediğini iyi anlarlar ve hatırlayabilirlerdi. O, sözünün iyice anlaşabilmesi için 3 
defa tekrarlardı.  
 
 O, herkese karşı merhametliydi. Özellikle çocukları çok severdi. Halkın sevinç 
ve üzüntüsünü paylaşırdı. Doğru sözlü, nazik ve terbiyeli idi. Yemek ve içmek 
konusunda çok sade idi. Asla içki içmezdi. Sütü severdi. Arpa ekmeği ile bal yemeyi 
severdi. Bazen birkaç hurma tanesi yer ve karnını böylece doyururdu. Gösteriş 
yapmayı sevmezdi. Medine hâkimi olunca da hayatında değişiklik olmadı. 
Ayakkabısını ve elbisesini kendi eliyle temizlerdi. Güzel kokuyu sever ve parfüm 
kullanırdı. Temizliği çok sever ve bunu Ashabına da tavsiye ederdi.  
 
 Hayvanlara karşı çok merhametliydi. Bir defa yüzünde bir dağlama izi bulunan 
bir eşek gördü. Sebebini sorunca iyi bir hayvanın işareti olduğunu öğrendi. 
Resulüllah (s.a.v.) hayvanların böyle dağlanmasından hiç hoşlanmadı ve hassas bir 
yer olduğu için hayvanların yüzüne damga vurmayı yasakladı. Eğer gerekirse yüz 
yerine bacaklara damga vurmayı emretti. Başka bir seferinde birisinin güvercin 
yavrularını yakaladığını görünce onları derhal serbest bırakmasını ve analarına eziyet 
vermemelerini söyledi.  
 
 Resulüllah’ın (s.a.v.) insanlara emrettiği başka bir önemli bir şey de onların 
kendi işlerini kendilerinin görmeleridir. Kendisi ev işlerinde hanımlarına yardım 
ederek bu konuda da en iyi örnek olmuştur. Kendisi keçilerin sütünü kendi elleriyle 
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sağardı. Medine’de cami yapılırken kendi elleriyle taş taşırdı. Kısacası hiçbir işten 
yüksünmezdi. Dünyayı bir misafirhane sayardı. “Benim durumum yoldan geçerken 
öğleyin bir ağacın gölgesinde biraz dinlenen ondan sonra tekrar yoluna devam eden 
bir yolcu gibidir” derdi. Dünya nimet ve zenginliklerinde gözü yoktu.  
 
 Herkesi sabırla dinlerdi. Eğer biri ona, ona karşı kabalık gösterirse, asla karşılık 
vermezdi. İnsanların kusur ve hatalarını affederdi. Düşmanlarına karşı gösterdiği 
sabır ve affedici davranışın dünya tarihinde bir benzeri yoktur. Mekke düştüğü ve Hz. 
Resulüllah (s.a.v.) zaferle şehre girdiği zaman bile Mekkelilerin kendisine ve 
arkadaşlarına karşı düşmanca davranışlarını sorgusuz sualsiz affetmişti. Onüç senelik 
zulüm ve eziyet biranda affedilmişti. Komşularına karşı son derece anlayışlı ve nazik 
davranırdı. Cebrail (a.s.)’in kendisine sık sık komşu hakkını hatırlattığını ve ona karşı 
nazik davranılmasını tavsiye ettiği zaman, komşusunun varis kılındığını düşünmeğe 
bile başladığını söylemişti.  
 
 Zamanın çoğunu Allah’a ibadet ederek geçirirdi. Namazda o kadar fazla ayakta 
dururdu ki, ayakları şişerdi. Hz. Ayşe anamızın (r.a.) buyurduğuna göre, 
Resulüllah’ın (s.a.v.) karakteri Kuran’a tam olarak uygundu.  
 
 
 
 
SORULAR 
 

1- Hadis ne demektir? 
2- Peygamber Efendimizin konuşması nasıldı? 
3- Hayvanların yüzüne damga vurmayı neden yasakladı? 
4- Eğer birisi ona kabalık yaparsa nasıl davranırdı? 
5- Peygamber Efendimiz, zamanın çoğunu nasıl geçirirdi? 
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VADEDİLEN MEHDİ VE MESİH HAZRETLERİ 
 
 Vadedilen Mehdi ve Mesih’in ismi Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî 
Hazretleridir. Kendisi 1835 yılında Hindistan’da Kadiyan adlı köyde doğdu. 

Evinde sakin bir çocukluk geçiren Ahmed, çok az tahsil gördü ve on altı 
yaşındayken evlendi. Sakin uysal huylu ve düşünceye dönük yaratılışından dolayı 
daha çok küçük yaşlarda dine yönlendirildi. Zamanının çoğunu Kuran okumaya adar 
ve babasının malına ve mülküne pek fazla ilgi göstermezdi. Çocukluğunda bile ailesi 
ile ilgili konularda birçok doğru rüya görerek herkesi hayrete düşürdü. 

 
Ahmed, İslam dinini savunmak için ilk önce yerel gazetelerde yazılar yazmaya 

başladı. 1865’de, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i gördüğü bir rüyasından sonra İslamiyet 
hakkında mükemmel bir kitap yazmaya başladı. “Berahin-i Ahmediye” adlı bu 
kitabın masrafları birçok dindar Müslüman tarafından karşılandı. İslamiyet’i korumak 
amacıyla yazdığı bu kitabın dört cildi 1879-1884 yılları arasında çıktı ve büyük 
hayranlık yarattı. Düşmanları O’nun meydan okumalarının hiçbirisine cevap 
veremediler. 

 
Hazreti Ahmed, 1882’de Allah tarafından gelen bir vahiy vasıtasıyla muslih 

olarak görevlendirildiğini ve uzun ve yorucu bir işin kendisini beklediğini öğrendi. 
Bundan sonraki yılları, Arya Samac adlı Hindular ve Hıristiyanlarla mücadele ederek 
geçti. İsa (a.s.)’ın gerçekten ölmüş olduğunu ve bir gün tekrar gökten inmeyeceğini 
ilan etmesi Hıristiyanlarla katı Müslümanları kızdırdı. Muhalifleri kendisine karşı çok 
sert bir tavır aldılar. Ahmed, sözlü ve yazılı tartışmalarda daima üstün geldiği için 
düşmanları kendine hiç olmayacak iftiralar atmayı tercih ettiler. 

 
Ahmed’in arkadaşları ve yandaşları 23 Mart 1889’da Luddiana adlı şehirde 

kendisine biat olmak için bir araya geldiler. Biat, Allah’ın peygamberlerine ve 
halifelerine manevi bakımdan bağlı kalma yeminidir. 1890 yılı O’nun hayatının 
dönüm noktası oldu. Bu tarihte O, Müslümanların nesiller boyunca gelmesini 
beklediği Vadedilen Mehdi ve Mesih olduğunu ilan etti. Bu ilan bütün Hindistan 
çapında dar görüşlü mollalar arasında öfke yarattı; İsa’ya karşı çıkan Farisi ve Yahudi 
din adamları gibi bu mollalar, Hz. Ahmed’in öğrettiklerine karşı çıktılar ve Allah 
tarafından seçilmiş olmasını kıskandılar. 

 
1894 (1311 H.) Ramazan ayında, Mehdinin geliş alametleri olarak hadislerde 

bildirilen ay ve güneş tutulmaları oldu. Ahmed, bu arada görevini birçok Arapça 
kitap yazarak yurtdışında, Ortadoğu ve Yakındoğu ile Kuzey Afrika’da yaymaya 
çalıştı.  

 
Hz.Ahmed seksenden fazla eser yazmıştır. Çoğu Urduca olan eserlerinin bir 
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kısmı da Arapça ve Farsça’dır. O, Urdu diliyle yazdığı eserlerinde de sık sık 
Mevlana’dan şiirler nakleder. Daha sonra “Melfuzat” adıyla neşredilen sözlü 
konuşmalarında bile Mevlana’nın şiirlerinden sözeder. 

 
Ermiş kişilerin ruhları arasında bir birini çeken bir bağ olur. İşte bu sevgi bağı 

Hz.Ahmed ile Mevlana’yı birbirine bağlamıştır. Evliya arasındaki sevgi bağını da 
ancak kalbi temiz olanlar kavrayabilir. 

 
Ahmed, 1907’de “Hakikat-ül Vahy” adlı diğer meşhur eserini kaleme aldı. Bu 

eserde Allah’ın insanlarla karşılıklı alaka kurmasının değişik yollarını açıkladı. 
Başkanlık ettiği hayatındaki son yıllık Ahmediye toplantısı da 1907’de yapıldı. 

 
Hz. Ahmed, 1908’in Mayıs ayının başlarında, Kadiyan’dan Lahor’a son 

yolculuğunu yaptı. Lahor’a varınca ilerlemiş yaşına rağmen birçok görüşmeler yaptı, 
nutuk verdi ve hutbe okudu. Bu arada seksen eserinin sonuncusu olan “peygam-ı 
Sulh” (Barış Müjdesi) üzerinde çalışmaya başladı. Mayıs’ın yirmisinde son gününün 
çok yaklaştığını yine Allah’tan haber aldı. Sıhhati iyice bozulmuştu. Doktorlar aşırı 
yorgunluk ve ishal teşhisi koydular. 

 
Hz. Ahmed, 26 Mayıs 1908’de sabah saat 10.30’da son olarak iki defa “Sevgili 

ve aziz Allah’ım” kelimelerini mırıldandı ve yetmiş dört yaşında hayata gözlerini 
yumdu. 
 
MEHDİ HAZRETLERİNİN HALİFELERİ 
 
 Vadedilen Mehdi hazretlerinin vefatından sonra, yerine Mevlana Hekim 
Nuruddin Hazretleri birinci halifesi seçildi. O vefat edince,  Mehdi (as)’ın Vadedilen 
oğlu Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed Hazretleri ikinci Halife seçildi. O vefat 
edince Mirza Nasır Ahmed  Hazretleri üçüncü halife seçildi. O vefat edince Mirza 
Tahir Ahmed Hazretleri dördüncü Halife seçildi. Onun da vefatından sonra Mirza 
Mesrur Ahmed Hazretleri Mehdi (as)’ın beşinci halifesi olarak halen Cemaate 
başkanlık yapmaktadır.  

 
 
 

SORULAR 
 

1- Vadedilen Mehdi Hazretlerinin adı nedir? 
2- Nerede Doğmuştur? 
3- Vadedilen Mehdi, zamanının çoğunu nasıl geçirirdi? 
4- Mehdi olduğunu ne zaman ilan etmiştir? 
5- Mehdi’nin geliş alameti olarak Hadislerde bildirilen olay nedir? 
6- Mehdi Hazretleri kaç kitap yazmıştır? 
7- Mehdi Hazretlerinin vefat ederken söylediği son sözleri nedir? 
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MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİ 
 
BİZLER KİMİZ 
 

Övgü ve hamdın her türlüsü bizleri Müslüman kılan ve Ahmediyeti kabul 
etmeyi nasip eden Allah’a aittir. Diğer bütün Müslümanlar gibi biz de İman şartlarını 
ve İslam şartlarını eksiksiz olarak kabul ederiz. Hatem-ün Nebiyyin Hz.Muhammed 
(S.A.V.)’in Allah’ın kulu ve resûlü olduğuna iman ederiz. Yüce dinimiz İslam, ismi 
Muhammed olan bu yüce Peygamber (S.A.V.)’e vahyedildi. 
 
 Diğer Müslümanlardan bizi farklı kılan taraflarımız da vardır. En önemlisi 
bizler, Hz.Resûlüllah’ın ahir zamanda geleceğini müjdelediği Vadedilen Mesih ve 
Mehdi’nin gelmiş olduğuna iman ederiz. Hz. Resûlüllah (S.A.V.), bir zaman 
Müslümanların gruplara ayrılarak hem maddi hem ahlaki olarak zayıf duruma 
düşeceklerini, ama, Mehdinin eliyle tekrar dirileceklerini bize müjdelemişti. Hz. 
Resûlüllah “O geldiği zaman karlı yollar üzerinden sürünerek dahi olsa gidin ve ona 
biat edin” diye emir buyurmuştu. Biz Vadedilen Mesih ve Mehdinin Kadiyan’lı 
Hz.Mirza Gulam Ahmed (A.S.) olduğuna iman ederiz. Çünkü Resûlüllah’ın 
müjdelerinin hepsi onun şahsında gerçekleşti. 
 
 O, 1889 senesinde, Allah’ın vahyi ışığında Müslüman Ahmediye cemaatini 
kurdu. Bu cemaatin temel hedefi İslamiyet’i yeniden canlandırmaktır. Bu cemaat, 
İslam Dini bin dört yüz yıl önceki gerçek güzelliğine kavuşsun diye gece gündüz 
çabalamaktadır. Bu cemaate katılıp, öğretisine uygun hareket ettiğimiz takdirde 
ahlakımız günden güne güzelleşir ve imanımız güçlenir. Böylelikle Vadedilen 
Mesih’e tabi olan insan gerçekten dirildiğini görür. 
 
MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİ 
 
 Müslüman Ahmediye Cemaati kurulduğu 1889 yılından beri sürekli büyüyerek 
bütün dünyaya yayılmıştır. Günümüzde resmi olarak dünyanın 184 ülkesinde 
İslamiyeti yaymak ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakını 
sevdirmek için gece gündüz çalışmaktadır. Yaklaşık 300 milyon üyesi ile en büyük 
Müslüman gruptur. Dünyanın her yerinden izlenebilen MTA isimli İslamî televizyon 
kanalı da cemaatimize aittir. Bu kanal bir çok dilde yayın yapmaktadır. Kutsal 
Kitabımız Kuran-ı Kerim Allah’ın yardımı ile 155 dile çevrilmiştir ve halen bu 
çevirilere yenileri eklenmektedir. Dünyanın belli başlı dillerinde dünya çapında 
gazete, dergi, broşür ve kitap yayınlamaktadır. Bir çok dilde internet sitesi 
hazırlamıştır. 
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HUZUR 
 
 Ahmedi Müslümanlar, Cemaat başkanına Huzur diye hitap ederler. Şu anda ki 
Huzurun adı Mirza Mesrur Ahmed Hazretleridir. 22 Nisan 2003 tarihinde 53 yaşında 
Cemaat başkanı seçildi, bu tarihe kadar da Cemaatin bir çok bölümünde görev alarak  
Cemaate çok hizmet etmiştir. Bir oğlu bir de kızı vardır.  
 
 Kendisi ziraat ekonomisi dalında doktora yapmıştır. Gana’da görevli olduğu 
yıllarda, ekibiyle birlikte Gana’da ziraatın gelişmesi için çok çaba sarfetti.  Ve 
Allah’ın yardımıyla Gana’da ilk defa başarılı bir şekilde buğday yetiştirmeyi başardı. 
 
 Başkanlığı döneminde Afrika’dan başlayarak bir çok ülkeleri ziyaret etti ve 
oralardaki Ahmedi Müslümanlarla görüşerek nasihatlerde bulundu. İngiltere’de, 
Cemaatimiz tarafından inşa edilen, Avrupa’nın en büyük camisi Beytül Futuh’un 
açılışını da o yaptı. Halen çeşitli Avrupa ülkelerinde bir çok cami temelleri 
atmaktadır. Allah-u Teala kendisine yardım etsin. 
 
 
 
 
 
 
MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİNİN KURULUŞUNUN GAYESİ 
 

1- Yüce Allah (c.c.)'a içten ve gerçek olarak inanmak. 
2- Müslümanlar arasındaki Kurân talimatına aykırı bir takım yanlış fikir, örf 

ve adetleri ortadan kaldırıp buna çeki düzen vermek. 
3- Çağımızdaki insanların ihtiyaçlarına göre Kur'ân-ı Kerim'in talimatını 

ortaya koymak. 
4- Dünyanın bütün dinlerine karşı İslâmiyetin doğruluğunu ispatlayarak onun 

üstünlüğünü sağlamak. Özellikle Hıristiyanlık, inançsızlık ve zındıklığa 
karşı koymak. 

5- Dünyanın bütün milletlerine, "Ahir zamanda insanların islahı için muazzam 
bir insanın çıkacağına dair bütün dinlerde haberler mevcuttur. İşte 
Va'dedilen Mesih Hazretleriningelmesiyle bu haberler gerçekleşti." Diye 
anlatarak ispatlamak. 

6- Dünyada tek bir dinî nizam kurmak. Her türlü kötülüğü ortadan kaldıran, 
insanların barış, güven ve sevgiyle geçinmelerini sağlayan bir düzen 
kurmak. 
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MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİNİN İNANÇLARI 
 

Müslüman Ahmediye Cemaati, Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Peygamber Hz. 
Muhammed (s.a.v.)'in ortaya koyduğu inançlara bağlıdır elbette. Tabii ki, Kur'ân-ı 
Kerim ve Yüce Peygamber Efendimizin talimatına aykırı olan inançlara karşıdır. 
İnançlarımızı şöyle sıralayabiliriz: 
 

1- Allah (c.c.) tektir, O'nun hiçbir eşi ve dengi yoktur. 
2- Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Allah (c.c.)'ın Yüce Peygamberidir. 

Kendisi Peygamberlerin Peygamberi ve Hâtemennebiyyîn'dir. Kendisine 
indirilen Yüce Kitap Kur'ân-ı Kerim bütün semavi kitapların en alâsı ve 
yücesidir. 

3- Biz, Allah (c.c.)'ın meleklerine, Peygamberleri ve kitaplarına inanırız. 
4- Kıyamet gününün hak olduğuna inanırız. O gün Cenab-ı Hak herkese, 

O'nun yaptıklarının karşılığını mutlaka verecektir. 
5- Biz, Kur'ân-ı Kerim'in bütün semavi kitapların en sonuncusu olduğuna 

inanırız. Artık bundan sonra kıyamete dek hiçbir şeriatlı kitabın 
gelmeyeceğine inanırız. 

6- Biz, Yüce Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şeriatlı son peygamber 
olduğuna inanırız. Kendisinden sonra yeni şeriat getiren hiçbir peygamber 
gelmeyecektir. 

7- Yüce Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ahir zamanda bir Mesih ve 
Mehdi'nin geleceğini haber vermiştir. Bize göre o beklenen Mesih ve 
Mehdi, Hz. Mirza Gulam Ahmet Kâdiyanidir. İslâmiyet artık O'nun vasıtası 
ile dünyaya gâlip gelecektir. 

8- Şimdiye kadar bütün peygamberlerin vefat ettiği gibi Meryemoğlu İsa 
Mesih de vefat etmiştir. Mezarı da Keşmir'in Sirinagar Şehrinde 
bulunmaktadır. 

9- Yüce Allah (c.c.)'ın eskiden mevcut olup, şimdi artık geçerliliğini yitirmiş 
hiçbir vasfı yoktur. Yüce Allah (c.c.) nasıl ki, eski zamanlarda insanlarla 
konuşmuş, onların dualarına karşılık vermişse, bugün de aynı şekilde 
konuşur, dualarımızın karşılığını verir. 

10- Bizim inancımıza göre Kur'ân-ı Kerim'in hiçbir ayeti veyahut kelimesi 
mensuh (geçerliliğini kaybetmiş) değildir. Kur'ân-ı Kerim, baştan sona 
kadar tatbikat için, uygulamak içindir ve kıyamete dek böyle kalacaktır da. 
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SORULAR 
 

1- Bizi diğer Müslümanlardan farklı kılan nedir? 
2- Peygamber Efendimizin  (sav) Müslümanlarla ilgili verdiği haber neydi? 
3- Müslüman Ahmediye Cemaati ne zaman kurulmuştur? 
4- Cemaatimizin televizyon kanalının adı nedir? 
5- Ahmediler Huzur diye kime derler? 
6- Şu anki Huzur’un adı nedir? 
7- Müslüman Ahmediye Cemaatinin kuruluşunun gayelerinden birkaçını 

söyleyiniz. 
8- Müslüman Ahmediye Cemaatinin inançlarından birkaçını söyleyiniz. 


