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Hz. Mirza Masrur Ahmed

Vadedilen Mesih’in 5. Halifesi ve Uluslar arası Müslüman

Ahmediye Cemaati Başkanı



Önsöz

الرحيم الرحمن الله
بسم

Son günlerde İslam ve onun Yüce peygamberi Mu

hammed-i Mustafasav
aleyhinde uluslararası gizli bir

tertip hazırlanmıştır. Kaba ve adi bir dil, iğrenç benzet

me, İslam talimatlarının ve Resulullah’ınsav çarpıtılmış

asil karakterinin
tanıtımı, İslam’ın ve Resulullah’ınsav

olumsuz propagandası, dine küfredici, değerlere haka

ret edici eleştiri... Bütün bunlar konuşma özgürlüğü ve

batının medeni değerleri adına yapılmıştır.

Bütün Dünyada Ahmediye Cemaati’nin Başkanı olan,

Mesih’inas V. Halifesi, Hazreti Mirza Masrur Ahmed,

21.Eylül 2012 tarihinde, İngiltere-Surrey, Morden’de

bulunan Beytü’l Futuh Camiinde, “Müslümanların Ma

sumu” ve Fransa’da Resulullah’ınsav
tarifinin yapıldığı

karikatürün basımı ile ilgili bir Cuma Hutbesi vermiştir.

Huzur bu Hutbesinde Ahmedi Müslümanlar olarak gö

revlerimizin ne olması gerektiğini gözler önüne sermiş

tir. “İfade Özgürlüğü Adına Hakaret” adlı bu küçük ki

tapçıkta, herkese rehberlik edecek olan bu Cuma Hut

besini tanıtmaktayız. Bunu yalnızca kendimiz dikkatle

okumakla kalmayıp geniş olarak dağıtımını da yapmalı

yız.

Munir-ud Din Shams

Additional Vekilut-Tasnif

Londra Ekim 2012
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lawFatiha suresinden sonra` okuduğum ayet-i keri

melerin meali şöyledir:

"Şüphesiz AllahCC ve O'nun melekleri Peygam

ber'e rahmet gönderirler. Ey inananlar! Siz de

ona daima salâvat getirin ve içtenlikle selam

gönderin. Şüphesiz Allah'aCC ve Peygamberine

eziyet verenlere AllahCC bu dünyada ve ahirette

l Ahzab suresi, 57-58
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lanet eder. O, kendilerine rezil edici bir azap ha

zırlamıştır.”

Bugünlerde Müslüman dünyasında, yani hem

İslam ülkelerinde hem de dünyanın değişik ülke

lerinde yaşayan Müslümanlarda, İslam dinine

düşman olan kimselerin son derece alçak, çirkin

ve zalimane işleri karşısında çok şiddetli bir öfke

bulunmaktadır. Bu öfkeyi açığa vurmakta şüphe

siz Müslümanların hakkı vardır. Hz.

Resulüllah’ınsav gerçek mertebesi nedir? Bir Müs

lüman bunu bilse de bilmese de, Hz.

Resulüllah’ınsav izzeti ve namusu için canını dahi

feda etmeye daima hazırdır. İslam düşmanlarının

Hz. Resulüllahsav ile ilgili hazırladıkları beyhude

ve çirkin filmde Hz. Resulüllah’asav saygısızlık

edildiği için her Müslüman’ın üzüntü duyması ve

öfkelenmesi çok doğaldır. Bütün insanlık için

rahmet olan, hatta bütün cihanlar için rahmet

olan Allah’ıncc Habibisav mahlûkatın üzüntüsüyle

geceleyin dahi uykuya dalmayan! Mahlûkatı he

lak olmaktan korumak için canını dahi feda et

meye hazır bulunan! Mahlûkatı kurtarmak için

öyle sancıya ve üzüntüye kapılan bir peygamber

ki arşın Rabbicc kendisine hitaben dedi ki:
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Habibim! Bunlar neden kendilerini yaratan Al

lah’ıcc tanımıyorlar diye kendini helak mi edecek

sin? İşte insanlığa o derece ihsan eden bir zat

hakkında hazırlanan öyle çirkin ve düşük seviyeli

bir filmden dolayı şüphesiz her Müslüman’ın kal

bi kan ağlamalıydı. Nitekim her Müslüman’ın

kalbi kan ağladı. En fazla da Ahmedi Müslüman

lar sancı duydu. Çünkü biz Ahmedî Müslümanlar,

Hz. Resulüllah’ınsav gerçek aşığı ve gerçek hiz

metçisi olan Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas inanan

insanlarız. O, bize Hz. Resulüllah’ınsav yüce mer

tebesinden haber verdi. İşte bunun için böyle bir

filmden dolayı kalplerimiz delik deşik, ciğerleri

miz ise paramparça oluyor. Biz Yüce Rabbimizincc

önünde secdeye kapanıp bu zalimlerden öç al

ması için O’na dua ediyoruz. Onları öyle bir ibret

örneği yap ki dünya varoldukça herkes için bir

ders olsun Yarabbi diyoruz.

Bu zamanın imamı bize Hz. Resulüllah’ınsav aşkını

öyle bir öğretmiştir ki biz ormanların yılanlarıyla

ve yırtıcı hayvanlarıyla barışabiliriz, ancak bizim

efendimiz, Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed-i

Mustafa’yasav saygısızlık edenler ve bu konuda

inat edenlerle asla barışamayız. Hz. Mesih-i
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Mevud ve İmam-ı Mehdi Mirza Gulam Ahmedas

der ki:

“Müslümanlar, Peygamberlerisav için can vermeye

hazır olan bir kavimdir. Onlar, gece gündüz Hz.

Resulüllah’asav küfreden, dergilerinde, kitap ve

broşürlerinde kendisini aşağılayan ve kendisi için

son derece tiksindirici kelimeler kullananlarla

içtenlikle barışmak ve onlarla dost olmak gibi bir

namussuzluk yerine ölmeyi daha uygun görür

ler… Unutmayınız ki böyle insanlar kendi kavim

lerinin dahi dostu değiller çünkü onlar kendi

uluslarının yoluna da dikenler serperler. Ben ger

çeği söylüyorum; Biz ormanların yılanlarıyla ve

çöllerin yırtıcı hayvanlarıyla barışırsak yeri vardır.

Ancak biz, Yüce Allah’ıncc pak peygamberlerinin

şanına dil uzatmaktan çekinmeyenlerle asla barı

şamayız. Onlar küfretmek ve çirkin dil kullan

makla zafere ulaşmanın mümkün olduğunu sa

nırlar. Oysaki her zafer gökten gelir... Dilleri pak

olanlar, pak ve temiz kelamın bereketiyle eninde

sonunda kalpleri fethederler. Ancak çirkin tabiatlı

insanların, ülkede bölücülük ve fesat yaratmak

tan daha fazla bir hünerleri bulunmaz... Tecrü

bemiz de böyle pis ağızlı insanların sonunun ha
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yırlı olmadığıdır ve Yüce Allah’ıncc hamiyeti kendi

sevgilileri için sonunda mutlaka bir mucize gös

terir.”2

Bu çağda bu alçaklıklar için gazeteler ve reklam

lardan başka medyanın diğer vasıtaları da kulla

nılmaktadır. Dolayısıyla inatları yüzünden Yüce

Allah’acc meydan okuyan bu insanlar inşallah so

nunda O’nun tarafından yakalanacaklar. Bunlar

inat etmektedirler ve utanmadan zalimane işleri

ni sürdürmeye devam etmektedirler.

Daha önce 2006’da Danimarka’da bazı habis ta

biatlı kimseler Hz. Resulüllah’ınsav çok çirkin kari

katürlerini hazırladılar. Ben o zaman da Müslü

man Ahmediye Cemaatine doğru bir tepki gös

termeleri konusunda nasihat etmiştim ve şöyle

demiştim: Böyle zalim insanlar daha önce de

vardılar ve bundan sonra da yok olacak değiller.

Müslümanların bugünlerde yaptıkları protesto

asla fayda vermeyecek; aksine gelecekte de bu

insanlar bu gibi çirkin hareketlerde bulunmaya

devam edecekler. Nitekim bu insanların daha da

fazla alçaklıklara ve zulme yöneldiklerini görüyo

2 Çeşme-yi Marifet; Ruhanî Hazain; cilt 23; s. 385-387
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ruz. O zamandan bu yana onların zalimane ve

çirkin işleri git gide artmıştır.

Kısacası onları düşünce serbestliği adına çirkin

işler yapmaya sürükleyen aslında onların İslam

karşısındaki hezimetleri ve yenilgileridir.

Vadedilen Mesih’inas buyurduğu gibi onlar kendi

uluslarının dahi dostu değildir. Bunu da daima

hatırda tutun. Bu konu bir gün bu ulusların in

sanlarına da açılmış olacak. Bugün onların yap

tıkları çirkin işlerin kendi ulusları için dahi zararlı

olduğu ortaya çıkacak. Bu bencil ve zalim insan

ların kendi isteklerini elde etmek dışında hiçbir

şeyle alakaları yoktur.

Şuanda fikir hürriyeti adına hem politikacılar

hem de diğer insanlar, bazen açık olarak, çoğu

kez de sessizce böyle insanların lehinde konuş

maktadır ve arada sırada Müslümanlar lehinde

konuştukları da doğrudur. Ancak günümüzde

bütün dünyanın global bir yerleşim haline dön

düğünü de unutmayalım. Öyle ki eğer açık ola

rak kötülüğe kötülük denmezse böyle hareketler

o ülkelerin huzurunu da altüst edecek. Yüce

Allahcc tarafından gelen ceza ise ayrıdır.
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İmamüzzaman’ın, her zaferin gökten indiği sö

zünü unutmayın. Sizin, saygısızlık yaptığınız

Peygamberinsav mutlaka dünyada galip geleceği

kararı Gök3 tarafından çoktan verilmiştir. Galip

gelmek ne demek derseniz Vadedilen Mesih’inas

buyurduğu gibi o, kalpleri fethederek üstün çık

mak anlamındadır, çünkü pak kelamda etki yap

ma gücü bulunur. Pak kelamın, kaba kuvvet kul

lanmaya ya da pis ağızlılığa pis ağızlılıkla karşılık

vermeye ihtiyacı yoktur. Bunların başladıkları

sövmeler ve çirkin konuşmalar inşallah pek ya

kında bitecektir. Daha sonra bu dünyadan göç

tükten sonra Yüce Allahcc bu insanların hakkın

dan gelecektir.

Demin Fatiha suresinden sonra okuduğum ayet-i

kerimelerde de Yüce Allahcc inananların dikkatini

kendi sorumluluklarına çekmiş ve şöyle demiştir:

Sizin işiniz Hz. Resulüllah’asav salât ve selam

okumaktır. Bu insanların beyhude konuşmaları,

zulümleri ve alayları, bu yüce Peygamberinsav

yüce şanını ve namusunu asla zedeleyemez. Bu

öyle yüce bir Peygamberdirsav ki Yüce Allahcc ve

O’nun melekleri dahi ona salât ve selam okurlar.

3 Üstün olan Yüce Allahcc demektir. (Çevirmen)
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Müminlerin işi de sürekli bu Peygamberesav salât

ve selam göndermek olmalıdır. Ne zaman ki

düşman kendisine sövmekte artış gösterirse o

zaman müminler de eskisinden daha fazla salât

ve selam okumalıdırlar.

كمامحمدالعلىومحمدعلىصلاللهم

انكمابراهيالعلىوابراهيمعلىصليت

علىومحمدعلىباركاللهممجيد۞حميد

العلىوابراهيمعلىباركتكمامحمدال

مجيد۞حميدانكابراهيم

Ey Allah’ım! İbrahim’eas ve maddi ve manevi

evlatlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’esav

ve maddi ve manevi evlatlarına da rahmet et.

Şüphesiz sen hamdedilen ve şanı yüce olansın.

Ey Allah’ım! İbrahim’eas ve maddi ve manevi

evlatlarına bereket indirdiğin gibi Muham

med’esav ve maddi ve manevi evlatlarına da be

reket indir. Şüphesiz sen hamdedilen ve şanı

yüce olansın.
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İşte dünyada üstün çıkması mukadder kılınan

ancak bu salât ve ancak bu Peygamberdirsav.

Bir Ahmedi Müslüman bir yandan bu çirkin ko

nuşmalardan tiksindiğini ve öfkelendiğini belirt

tiği gibi diğer yandan bu insanları da bu boş ve

çirkin konuşmalardan uzak durmaları ve bunu

engellemeleri konusunda uyarmaktadır. O, ayrıca

yaşadıkları ülkelerin yöneticilerine de bu çirkin

konuşmalardan uzak durmaları gerektiğini de

tavsiye eder. Nitekim onlara bu konuda nasihat

etmemiz gereklidir. Dünyada Ahmedi bir Müs

lüman, dünya insanlarına bu entrikanın asıl ger

çeğini ve işin içyüzünü göstermek konusunda

elinden geleni yapmalıdır. Keza Hz. Muhammed

Resulüllah’ınsav karakterinin güzel yönlerini gös

termeye çalışmalıdır. Her ameliyle Hz.

Resulüllah’ınsav güzel örneğini sergileyerek ve

İslam talimatıyla Yüce Peygamberinsav güzel ör

neğinin fiilî bir resmi haline dönüşerek dünya

insanlarının önüne çıkmalıdır. Ayrıca demin söy

lediğim gibi salât ve selam okumaya da eskisin

den daha fazla dikkat etmelidir. Erkek, kadın,

genç, yaşlı, çocuk herkes kendi çevresini salât ve

selam ile doldurmalıdır. Amelini de İslam talima
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tının fiilî bir örneği haline getirmelidir. İşte gös

termemiz gereken güzel tepki budur.

Bu zalimlerin sonunun nasıl olacağına gelince

Yüce Rabbimizcc başka bir ayet-i kerimede bunu

zaten bildirmiştir. Yani Hz. Peygamber’esav eziyet

verenleri yahut da şu zamanımızda Hz.

Resulüllah’asav saygısızlık yaparak gerçek mümin

lerin kalbini delik deşik edenleri Yüce Allahcc biz

zat Kendisi cezalandıracaktır. Bu gibi insanlar

üzerinde bu dünyada Yüce Allah’ıncc laneti vardır.

Onlar bu lanetten dolayı pislik içerisine daha da

fazla batmaya devam edecekler. Ölümlerinden

sonra ise Yüce Allahcc bu insanlar için rezil edici

bir azap mukadder kılmıştır. Hz. Mesih-i Mevudas

bu konuyu daha da izah etmiş ve bu gibi ağzı pis

olanların sonucunun iyi olmayacağını açıklamış

tır. Kısacası bu insanlar bu dünyada Yüce Al

lah’ıncc laneti ve öldükten sonra da rezil edici

azap şeklinde sonuçlarına ulaşacaklardır.

Ahmedi olmayan Müslümanlara gelince onlar da

Yüce Allah’ıncc talimatına göre bu tepkiyi gös

termelidirler ve yaşadıkları ülkelerin, bölgelerin

ve çevrelerin uzayını Hz. Resulüllah’asav salâvat
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getirerek doldurmalıdırlar. Gerçek tepki işte bu

dur.

Yalnız kendi ülkelerinin mallarını ateşe vermeleri,

yahut kendi ülke vatandaşlarını öldürmeleri, ya

da polisi kendi vatandaşlarına ateş açmaya mec

bur bırakan yürüyüşler düzenlemeleri tamamen

boştur.

Gazeteler ve medyadan gelen haberlerden anla

şıldığına göre birçok batılı nezih kimseler de

(film yapanların) bu yaptıklarını sevmediklerini ve

ondan tiksindiklerini belirtmişlerdir. Müslüman

olmayan, ancak uysal tabiata sahip olanlar hem

Amerika’da hem de burada (İngiltere’de) bu ha

reketi sevmediler. Liderler ise bir taraftan bunun

yanlış olduğunu söylerken diğer yandan fikir ve

düşünce hürriyetini bahane ederek onu destek

lerler. Bu ikiyüzlülük yürüyemez. İfade özgürlüğü

İlâhî bir sahife değildir. Ben orada, yani Ameri

ka’da politikacıların önünde konuşurken de şöyle

demiştim: İnsanların hazırladıkları yasada bir ek

siklik bulunabilir ve yanlışlıklar olabilir. Yasalar

hazırlanırken bazı yönleri gözden kaçabilir, çün

kü insanoğlu gayb ilmine sahip değildir; ancak

Yüce Allahcc gaybı bilir. O’nun hazırladığı yasa
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larda hiçbir eksiklik bulunmaz. Onun için yasala

rınızı mükemmel ve hiç değişmez zannetmeyiniz.

Bunlarda bir değişiklik yapmak mümkün değildir

demeyin. Tabii ki fikir ve ifade özgürlüğü yasası

vardır. Ancak hiçbir ülkenin ya da Birleşmiş Mil

letler’in yasasında, hiç kimsenin başkasının dini

hislerini rencide edebilme özgürlüğü yoktur, ne

den denmez. Diğer dinlerin ileri gelenleri ile alay

etmenin serbest olmadığı neden hiçbir yerde

yazılı değildir. Bunlar yüzünden dünyanın huzuru

bozulmakta ve nefretler kışkırtılmaktadır. Böylece

uluslar ve dinler arasındaki uçurum daha da ge

nişlemektedir. Onun için eğer ifade özgürlüğü

yasasını hazırlamak istiyorsanız şüphesiz bir kişi

nin hür olacağı yasayı hazırlayabilirsiniz. Ancak

onun diğer insanların hisleriyle istediği gibi oy

nayabilmesi konusunda yasal destek vermeyin.

Birleşmiş Milletler’in başarısız kalmasının sebebi

de işte budur. Onlar eksik ve boş bir yasayı hazır

layarak çok büyük bir iş yaptıklarını zannederler.

Bir de Yüce Allah’ıncc yasasına bakın. Yüce Allahcc

der ki, diğerlerinin putlarına dahi kötü demeyin,

çünkü bununla toplumun huzuru bozulur. Eğer

siz onların putlarına kötü derseniz onlar bilme

dikleri için bütün kuvvetlere sahip olan
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Rabbinizcc hakkında uygun olmayan sözler sarf

edecekler. Bunun sonucunda kalbiniz kırılır. Böy

lece kalplerdeki nefretler daha da artacak ve

kavgalar ve savaşlar çıkacak. Ülkede fesat baş

gösterecek.

İşte İslamiyet’in Allah’ıcc ve bu dünyanın ve kai

natın Yaratanı bu güzel talimatı verir. Kamil bir

talimat ile Habibi olan Hz. Muhammed-i Musta

fa’yıcc dünyanın ıslahı ve dünyada sevgiyi yerleş

tirmek için gönderen Yüce Allahcc bu talimatı ileri

sürmüştür. Kendisine “Rahmetü’l lil âlemin” laka

bını vererek ve bütün mahlûkat için bir rahmet

olarak kendisini gönderen Yüce Allahcc bu tali

matı vermiştir.

Onun için dünyanın bilgili insanları, hükümet

yöneticileri ve politikacıları düşünsünler. Böyle

birkaç pis insana sıkı bir disiplin ile mani olmaya

rak siz de bu fesada destek vermiyor musunuz?

Halk da düşünsün; diğerlerinin dini hisleriyle oy

nayarak ve bu dünyevi amaçların eseri olan pis

kurtların ve pislik içine batmış olanların iş ve ha

reketlerini onaylayarak sizler de dünyanın huzu

runun bozulmasına ortak olmuyor musunuz?
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Biz Ahmedi Müslümanlar dünya insanlarının

hizmeti için hiçbir çabayı esirgemeyiz. Amerika

Birleşik Devletlerinde kana ihtiyaç duyulduğunda

geçen sene biz Ahmedi Müslümanlar on iki bin

şişe toplayıp verdik. Bu sene tekrar topluyorlar

ve bugünlerde kan toplama işi devam etmekte

dir. Ben onlara dedim ki: Biz Ahmedi Müslüman

lar insanlara hayat vermek için kendi kanımızı

veriyoruz ancak sizler bu çirkin hareketlerle ya

hut da bu çirkin hareketleri yapanların yaptıkları

nı onaylayarak kan ağlamamızı sağlıyorsunuz!

Kısacası bir Ahmedi Müslümanın ameli budur.

Buna mukabil insaf ettiklerini iddia edenlerden

bir kısmının ameli de işte budur!

Müslümanlar yanlış yapıyorlar diyerek suçlanı

yorlar. Elbette bazı tepkiler yanlıştır. Eşyaları kırıp

atmak, ateşe vermek, masum insanları öldürmek,

sefirleri korumamak, onları öldürmek yahut

dövmek, bütün bunlar yanlıştır. Ancak Yüce Al

lah’ıncc masum peygamberleriyle alay etmek ve

bu konuda inat edip ilerlemek de çok ama çok

büyük günahtır. Üzüm üzüme baka baka kararır

derler. Geçenlerde Fransa’nın bir dergisi de için

de sakladıklarını dökmüş ve o da çirkin karikatür
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leri yayınlamıştır. Bunlar eskisinden daha da çir

kindir. Bu maddiyatçı insanlar dünya malını her

şey sayarlar. Ancak o dünya mallarının kendileri

ni helak edip yok edeceğini bilmezler.

Burada ben şunu da söylemek istiyorum: Dünya

nın büyük bir kısmında Müslüman hükümetler

vardır. Dünyanın büyük bir toprağı Müslümanla

rın idaresi altındadır. Yüce Allahcc birçok Müslü

man ülkeye tabii kaynaklar da ihsan etmiştir.

Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletlerin de üyesi

dirler. Onlar, tam bir hayat yasası olan Kuran-ı

Kerim’e inanan ve onu okuyanlardır. Öyleyse bu

güzel talimatı dünya insanlarının önüne koymak

için Müslüman hükümetler neden her seviyede

çaba sarfetmediler? Neden buna teşebbüs etmi

yorlar? Kuran-ı Kerim’in talimatına göre insanla

rın dini hislerini rencide etmenin, Yüce Allah’ıncc

peygamberlerine saygısızlık yapmanın yahut ona

teşebbüs dahi etmenin suç ve çok büyük bir suç

olduğunu, hatta çok büyük bir günah olduğunu

neden dünya insanlarının önüne koymuyorlar?

Hiçbir üye ülke hiçbir vatandaşının, diğer insan

ların dini hislerini rencide etmesine izin vermeye

cek ve düşünce özgürlüğü adına hiç kimsenin
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dünyanın huzurunu bozmasına izin verilmeyecek.

Dünyanın huzuru ve emniyeti için bu da Birleş

miş Milletler’in yasasının bir parçası olmalıdır. Ne

kadar yazıktır ki bütün bunlar bunca zamandan

beri olmaktadır. Ancak Müslüman ülkeler bütün

peygamberlerin, özellikle Hz. Muhammed-i Mus

tafa’nınsav izzetini ve namusunu dünya insanları

na tanıtmak ve uluslar arası düzeyde bunu kabul

ettirmek konusunda ortaklaşa ve kuvvetli bir ça

ba sarf etmediler. Tabii ki Birleşmiş Milletler’in

diğer kararları gibi buna da uyulmayacak. Daha

önce de emniyet yasalarına uyulmamıştır. Fakat

en azından bu kayda geçmiş olur. Kısa adı O.I.C.

olan, Organisation Of Islamic Countries (İslam

ülkeleri Kurumu) sözde varolmaktadır. Ancak

onun vasıtasıyla dünyada Müslüman ülkelerin

vakarının kurulması konusunda hiçbir zaman

kuvvetli bir çaba sarfedilmemiştir. Müslüman

ülkelerin politikacıları kendi isteklerini elde et

mek için her çeşit çabayı sarfediyorlar. Eğer dü

şünmüyorlarsa, dinin yüceliğini düşünmüyorlar.

Eğer liderlerimiz, bu konuda kuvvetli çabalar

sarfetmiş olsaydılar, bugün Pakistan’da yahut

diğer ülkelerde yaşanan yanlış tepki dahi halk

tarafından ortaya konmazdı. Onlar şöyle düşüne
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ceklerdi: Liderlerimiz bu iş için teşebbüste bulu

nuyorlar ve bunun hakkını mutlaka verecekler.

Hem Hz. Muhammed Resulüllah’ınsav hem de

diğer bütün peygamberlerin izzetini ve namusu

nu kabul ettirmek üzere bütün dünyada çaba

sarfedecekler. Sonunda dünya insanları söyledik

lerimizin doğru ve hak olduğunu kabul edecek.

Sonra Batılı ülkelerde ve dünyanın her bölgesin

de Müslümanlar büyük sayıda yaşamaktadır.

Hem dinleri bakımından hem de sayıları bakı

mından Müslümanlar dünyanın ikinci büyük kuv

vetidirler. Eğer bunlar Yüce Allah’ıncc emirlerine

uyarlarsa her yönden en büyük kuvvet olabilirler.

Bu durumda İslam’a düşman olan güçler asla

böyle kalp kırıcı hareketlerde bulunmaya, hatta

onları hayal dahi etmeye cesaret edemezler.

Kısacası Müslüman ülkeler dışında dünyanın he

men hemen her ülkesinde Müslümanlar büyük

bir sayıda vardır. Avrupa’da yalnız Türkler mil

yonlarca yaşamaktadır. Bütün Avrupa’da değil,

aksine Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde

onların sayısı milyonlardır ve onlar bu ülkelerde

yaşamaktadırlar. Keza diğer Müslüman kavimler

de bu ülkelerde vardır. Asya’dan da Müslümanlar
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buraya gelmişlerdir. Onlar hem İngiltere’de hem

Amerika’da hem de Kanada’da varolmaktadırlar.

Avrupa’nın her bölgesinde Müslümanlar bulu

nurlar. Eğer onlar hep birlikte din hürriyetine ve

müsamahalarına inanan politikacılara oy verme

ye karar verseler, bu maddiyatçı hükümetler ara

sında da bu terbiyesizliğe karşı düşüncelerini

ortaya koyan bazı politikacılar mutlaka bulunur

lar. Sonra onların bu edepsizliğe karşı çıkmaları

yalnız sözlü olarak olmasın. Aksine fiilen de onu

göstersinler ve bu gibi çirkin konuşmalarda bu

lunan, abuk sabuk konuşan yahut böyle çirkin

filmler yapanları kötülesinler.

Böylece eğer Müslümanlar kendi önemlerinin

farkında olurlarsa dünyada bir inkılâp yaratılabi

lir. Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde dini hislere

saygı göstermenin gerekli olduğu konusunda

yasalar çıkartabilirler. Ne kadar yazıktır ki buna

hiç kimse dikkat etmez ve buna liderlerin dikka

tini çeken Ahmediye Müslüman Cemaatine mu

halefet etmeye daima hazır bulunurlar. Böylece

İslam düşmanlarını kuvvetlendirmiş olurlar. Yüce

Allahcc Müslüman liderlere, politikacılara, din bil

ginlerine akıl versin ve onlar kendi güçlerini daha
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da pekiştirsinler. Kendi önemlerini tanısınlar ve

kendi talimatlarına geri dönsünler.

Hz. Resulüllah’asav çirkin itirazlarda bulunanların

ve kendisini suçlayanların, keza bu filmi yapanla

rın yahut bu filmde oynayanların ahlaki vasıfları

nın seviyesini öğrenmek için, haklarında medya

nın ortaya koyduğu bilgiler bile yeterlidir. Bu ko

nuda Amerika’da yaşayan Kıptî bir Hıristiyan’ın

rolünün en fazla olduğu söylenir. Adının Nakoula

Basseley yahut Nakoula Sam Bacilie olduğu bil

dirilir. Her ne olursa olsun, sabıkalı olduğu ve

suçlar işlemiş olduğu ileri sürülmüştür. Bu kişi

2010 yılında dolandırıcılıktan cezaevinde bile

kalmıştır. Bu filmin yönetmeni olan ikinci şahıs

açık saçık pornografik filmler yapmakla meşgul

dür. Keza bu filmde oynayan bütün oyuncular

pornografik filmlerin yıldızlarıdır. Onların ahlak

seviyesi işte budur. Pornografik filmlerine gelince

bu insanların ne kadar pislik içinde boğuldukları

nı hayal etmek dahi zordur. Ama gelin görün ki

bu pis insanlar Yüce Allah’ıncc yüce ahlak vasıfları

ve iç temizliği konusunda şehadet ettiği yüce bir

zat, yani Hz. Muhammed-i Mustafa’yasav itiraz

etmek isterler!
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Bu pislikleriyle onlar şüphesiz Yüce Allah’ıncc

azabını davet etmişler ve davet etmeye de de

vam etmektedirler. Aynı şekilde bu filme kefil

olup ona yardım edenler dahi Yüce Allah’ıncc

azabından kurtulamayacaklardır. Onlar arasında

Amerika’da kolay bir şöhret kazanmak gayesiyle

değişik zamanlarda Kuran-ı Kerim’i ateşe verme

ye çalışan papaz da vardır.

تسحيقاسحقهموممزقكلزقهممأللهم

(Ey Allahım! Onları tamamen paramparça eyle ve

onları külliyeten toz yaparak savur!)

Medyada bazı yazarlar onları kötülemeye de ça

lışmışlardır. Aynı şekilde Müslümanların tepkisini

de kötülemişlerdir. Kötü ve yanlış bir tepki elbet

te kötülenmelidir. Ancak ilk davrananın kim ol

duğuna da bir bakın.

Kısacası söylediğim gibi Müslümanların asıl şans

sızlığı aralarında birlik ve doğru bir lider bulun

mayışıdır ve bunun neticesinde bütün bunlar

yaşanmaktadır. Müslümanlar, Hz. Resulüllah’ınsav

aşkını iddia etmelerine rağmen dinden uzaklaş

mışlardır. İddiaları şüphesiz mevcuttur. Ancak din

bilgileri yoktur. Dünya bakımından da zayıflama
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ya devam ediyorlar. Hiçbir İslam ülkesi başka

hiçbir ülkeyi kuvvetli olarak protesto etmemiştir.

Eğer protesto ettiyse de o kadar zayıf bir şekilde

olmuştur ki medya ona hiç önem vermemiştir.

Eğer Müslümanların protestoları üzerine bir ha

ber verdiyse ancak şu olmuştur ki 1,8 milyar

Müslüman, çocuklar gibi tepki gösteriyorlar. Bu

bakımdan hem alay etmiş hem de gerçeği açığa

vurmuşlardır. Bir grup insanın başında kimse ol

mazsa işte böyle serserileşirler. Öyle olunca tep

kiler de çocukça olur. Ben dua ediyorum, Yüce

Allahcc lütfetsin ve Müslümanlar şimdi hayâ duy

sunlar!

Din gözü kör olan, peygamberlerin gerçek mer

tebesini bilmeyen, kendi peygamberi olan Hz.

İsa’nınas mertebesini düşürmelerine rağmen ses

siz kalan bu insanlar, Müslümanların Hz.

Resulüllah’asav olan sevgilerini belli etmelerini

elbette çocukça bir tepki olarak görecekler. Söy

lediğim gibi 2006’da da ben dikkatlerini çekerek

şöyle demiştim: Bu yöne dikkat edin ve güçlü bir

plan hazırlayın. Şöyle ki gelecekte hiç kimse bu

şekilde pis bir harekette bulunamasın. Keşke

Müslüman ülkeler bu mesajımı duysalar. Eğer
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sesimi onlara ulaştırmak mümkünse her Ahmedi

Müslüman onu kendilerine ulaştırmaya çalışma

lıdır. Birkaç gün protesto etmekle bu mesele hal

lolmaz.

İnsanlar bana değişik teklifler gönderirler. Bir

yerden şöyle bir teklif gelmişti: Bütün dünyadaki

Müslüman avukatlar hep birlikte itiraz dilekçesi

versinler. Keşke uluslararası üne sahip olan Müs

lüman avukatlar bunun hakkında düşünseler,

bunun imkânlarını yahut bu konuda ne yapabile

ceklerini tartışsalar ve olup olmadığını değerlen

direrek bir yol bulsalar. Ne zamana kadar bu çir

kin hareketlerin varolduğunu görecekler ve tepki

olarak sadece kendi ülkelerinde protestolar ya

parak ve vurup kırarak oturacaklar? Bunun, Batı

dünyası keza o filmi hazırlayanlar üzerinde bir

etkisi olamaz ki. Eğer bu ülkelerde masum insan

lara saldırırsanız, tehdit ederseniz yahut onları

öldürmeye çalışırsanız, ya da sefaretlere saldırır

sanız, bütün bunlar İslam talimatına aykırıdır.

İslam bunlara asla izin vermez. Böyle davrandığı

nız takdirde o insanların Hz. Resulüllah’asav itiraz

etmelerine bizzat fırsat vermiş olursunuz.
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Demek ki bunun cevabı şiddete başvurmak de

ğildir. Bunun cevabı daha önce beyan ettiğimin

aynısıdır. Yani kendi amellerinizi ıslah edin ve

insanoğlunun necat vericisi olan Hz. Muham

med-i Mustafa’yasav salât ve selam okuyun.

Maddi çabalar için Müslüman ülkeler birleşmeli

dirler. Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar ken

di oylarının gücünü kabul ettirmelidirler.

Ahmedi Müslümanlar her nerede bulunurlarsa

bu şekilde harekete geçsinler. Keza Ahmedi ol

mayan dostlarının da bu şekilde hareket etmele

rini sağlamaya çalışsınlar. Kendi gücünüzü ve bu

ülkelerdeki oy gücünüzü kabul ettirin. Aynı şekil

de Hz. Resulüllah’ınsav güzel karakterinin değişik

yönlerini de güzel bir şekilde dünyanın önüne

koyun.

Bugün bu insanlar düşünce özgürlüğünü savu

nuyorlar ve İslam dininde bir kimsenin özgür ol

madığını ve istediği gibi konuşmasına izin veril

mediğini söyleyerek yaygara koparırlar. Örnekle

rini de bugünkü Müslüman dünyadan verirler ve

İslam ülkelerinde oranın insanlarına ve vatandaş

larına özgürlük verilmez derler. Tabii ki eğer böy

le bir özgürlük yoksa o ülkelerin şanssızlığıdır ki
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onlar İslam talimatına uymazlar. İslam talimatının

bununla bir ilişkisi yoktur. Tarih boyunca insanla

rın Hz. Resulüllahsav ile hiç çekinmeden konuş

tuklarını, hatta kendisine karşı saygıyı ihlal ettik

lerini, buna rağmen Hz. Resulüllah’ınsav sabretti

ğini, havsala ve müsamaha gösterdiğini görürüz.

Öyle ki o olayların tarihte bir benzeri bulunamaz.

Ben bir örnek ileri süreceğim. Şüphe yoktur ki

bunlar Hz. Resulüllah’ınsav elaçıklığı ile ilgili ola

rak beyan edilmişlerdir. Ancak aynı olaylar bazı

insanların kendisine karşı korkusuzca davrandık

larını ve Hz. Resulüllah’ınsav buna mukabil mü

samahalı davrandığını da ispat etmektedir.

Hz. Cübeyr B. Mutam’ınra bildirdiğine göre bir

defasında Hz. Resulüllahsav ile birlikteydi. Diğer

insanlar da kendisiyle birlikte idiler. Hz.

Resulüllahsav Huneyn’den geri dönüyordu ki be

deviler kendisine yapıştılar. Onlar kendisinden

mal istiyorlardı. Sonunda onlar Hz. Resulüllah’ısav

bir ağaca doğru geri çekilmeye mecbur ettiler.

Hz. Resulüllah’ınsav çarşafı o ağacın dikenlerine

takılınca durdu ve şöyle dedi: Benim çarşafımı

bana verin. Eğer yanımda bu yabani ağaçların

sayısınca deve olsaydı ben onları da aranızda
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dağıtırdım. Sonra benim asla cimri, yalancı ve

korkak olduğumu görmezdiniz.4

Sonra Hz. Enes’inra bir rivayeti vardır. O, der ki:

Ben Hz. Resulüllahsav ile birlikteydim. Üzerinde

kenarları kalın olan bir çarşaf vardı. Bir bedevi o

çarşafı çok şiddetli bir şekilde çekti. Öyle ki onun

kenarlarının izleri boynunda kaldı. Daha sonra o

şöyle dedi: Ey Muhammedsav Yüce Allah’ıncc sana

verdiği maldan bu iki deveye yüklettir. Sen bana

kendi malından yahut babanın malından vermi

yorsun. İlk önce Hz. Resulüllahsav sessiz kaldı.

Sonra dedi ki:

عبدهأناواللهمالألمال

Yani: Mal şüphesiz Allahındırcc ve ben O’nun ku

luyum.

Sonra dedi ki: Sen bana eziyet verdin. Onun öcü

senden alınacak. O bedevi dedi ki: Hayır! Hz.

Resulüllahsav dedi ki: Senden neden öç alınmaya

cak? O bedevi dedi ki: Sen kötülüğün öcünü kö

tülük yaparak almazsın. Bunun üzerine Hz.

4 Sahih-i Buhari; Kitab-ü Farz-il Hümüz; Bab-ü Ma Kanam

Nebiyyü Yüti-i Müellefeti Kulubühüm
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Resulüllahsav güldü. Daha sonra, bunun bir deve

sine arpa ötekini de hurma yükleyin buyurdu.5

İşte Hz. Resulüllah’ınsav sabrı ve müsamahası

buydu. Hem de dostlarına karşı değil, aksine

düşmanlarına karşı sabır gösterirdi. Gerçekten en

yüce ahlak vasıfları da işte bunlardır. Bunlarda el

açıklığı da vardır, sabır, tahammül ve geniş bir

dayanma gücü de ortaya konmuştur. Bu itiraz

eden bilgisiz insanlar bilgileri olmadan kalkıp

Rahmetü’l lil-âlemîn’esav itiraz etmeye başlarlar

ve o, şöyle şiddetli davrandı ve filan kimselere

haksızlık etti derler.

Sonra Kuran-ı Kerim’e de itiraz edilmiştir. O film

de de Kuran-ı Kerim’e itiraz edildiği söylenir. Ben

o filmi kendim izlemedim. Ancak diğer insanlar

dan duydum. Denmiştir ki, Hz. Hatice’ninra am

caoğlu Varaka B. Nevfel vardı. Hz. Resulüllah’asav

ilk vahiy gelince Hz. Haticera kendisini onun ya

nına götürmüştü. Derler ki o, bu Kuran’ı yazıp

Hz. Resulüllah’asav verdi. Kâfirler, Hz.

Resulüllah’ınsav hayatında da böyle demişlerdi:

Eğer bu Kuran Allah’ıncc kelamı ise sen neden

5 Eşşifa; Kadı İyaz; C.1; s. 76; Beyrut 2002
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onu taksit taksit indirtiyorsun? Eğer o Allah’ıncc

kelamı ise niçin birden inmemiştir? Bu insanlar

ise tamamen bilgisizdirler. Hatta tarihten de ha

berleri yoktur. Şüphesiz o filmi hazırlayanlar ay

nen böyledirler. Ancak aralarında bulunan iki

papaz kendilerinin bilgili olduklarını iddia eder

ler. Ancak onlar da bilgi bakımından tamamen

cahildirler. Varaka B. Nevfel ise şöyle demişti:

“Keşke kavmin seni vatanından çıkaracağı zaman

ben yaşıyor olsam! Ama belli bir müddet sonra o

vefat etti.”6

Söylediğim gibi bu papazlar tarihten ve gerçek

lerden tamamen uzak ve cahildirler. Oryantalist

ler (Doğu Bilimciler) daima şöyle tartıştılar: Bu

sure nerede indi ve şu sure nerede indi? Medi

ne’de mi yoksa Mekke’de mi indi? Böyle tartışıp

“işte bu kısmını o yazıp vermiştir” derler. Ama

unutmayın ki Kuran-ı Kerim bizzat kendisi mey

dan okumaktadır ve eğer başkası yazıp verdi di

yorsanız, o zaman bunun surelerine benzer bir

tek sure getirip gösterin.

6 Sahih-i Buhari; Kitab-ü Bedilvahiy; Bab no:3; Hadis no:3
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İnsanların duygularına saygı göstermek sorusu

ortaya çıkınca bu konuda da Hz. Resulüllah’ınsav

bir benzeri yoktur. Bütün peygamberlerden üs

tün olduğunu bilmesine rağmen bir Yahudi’nin

duygularına saygı göstererek der ki: Beni Hz.

Musa’danas daha üstün tutmayın.7

Fakirlerin duygularına da saygı gösterirdi. Onlara

şöyle saygınlık kazandırdı: Bir defasında zengin

olan bir sahabesi diğer insanlara üstünlük taslı

yordu. Hz. Resulüllahsav bunu duyunca dedi ki:

Sen kendi gücünle mi bu mala sahip olduğunu

zannediyorsun? Asla böyle değildir. Senin kav

minin ve malının gücü hep fakirler aracılığıyla

gelir.8

Özgürlük iddia eden bu kimseler bugün fakirlerin

haklarını korumaya ve onun için çaba sarfetmeye

çalışırlar. Ancak Hz. Resulüllahsav bundan bin dört

yüz sene önce o hakları korudu ve dedi ki: Bir

işçinin ücretini, terinin kurumasından önce öde

yin.9

7 Sahih-i Buhari; Kitab-ün Fil Hüsûmât; Hadis no: 2411

8 Sahih-i Buhari; Kitabü’l Cihad; Hadis no: 2896

9 Sünen İbn-i Mace; Hadis No: 2493
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Bunlar, insanlığa hizmet eden

Peygamberimizlesav daha hangi kulvarlarda yarı

şacaklar! Sayısız olaylar vardır. Ahlak vasfının

hangi yönünü alırsak alalım, Hz. Resulüllah’ınsav

zatında onun en yüce örneklerini görmemiz

mümkündür.

Hiçbir şey bulamayınca “kadınlara düşkündü”

derler. Evliliklerine itiraz edilince Yüce Allahcc onu

da reddetti. O, bu gibi olayların olacağını ve bu

soruların ortaya atılacağını biliyordu. Onun için

O, öyle durumları yarattı ki bu itirazlar reddedil

miş oldu.

Esma Bint-i Numan B. Ebi Cevn’in Arabistan’ın

güzel kadınlarından olduğu zikredilmiştir. O,

Medine’ye geldiğinde, kadınlar gidip kendisini

görünce herkes onu methetti. Biz hayatta bu ka

dar güzel bir kadın görmedik dediler. Onun ba

basının isteği üzerine Hz. Resulüllahsav beşyüz

dirhem mehir hakkıyla kendisiyle nikahlandı. Da

ha sonra Hz. Resulüllahsav bu kadının yanına gi

dince bu kadın, ben senden Allah’acc sığınıyorum

dedi. Bunu duyunca Hz. Resulüllahsav ‘sen büyük

bir Zata sığındın’ dedi ve dışarı çıktı. Sonra saha

belerinden olan Ebu Useyd’era, bunu ailesine gö
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türüp orada bırak buyurdu. Tarihte zikredildiğine

göre, onun ailesi, kızımız Hz. Resulüllahsav ile ev

lendi diye çok sevinç içindeydiler. Geri gelmesi

üzerine çok öfkelendiler ve kendisine çok kızdılar

ve azarladılar.10

Kadınlarla ilgili olarak çirkin bir şekilde suçlanan

yüce zat işte budur. Onun değişik kadınlarla ev

lenmesi dahi Yüce Allah’ıncc emrinden dolayı idi.

Hz. Mesih-i Mevudas şöyle yazmıştır: Eğer eşleri

olmasaydı, çocukları da olmasaydı, o zaman ev

lat bakımından gördüğü sıkıntılar ve o sıkıntılara

sabretmesi; keza eşlerine karşı güzel davranışı ve

güzel ahlak vasıfları; bütün bunlar da ortaya çık

mazdı. Onun en güzel örnekleri de sergilenmez

di. O zaman biz Hz. Resulüllah’ınsav her amelinin

Yüce Allah’ıncc rızası için olduğunu nasıl öğrene

bilirdik.11

Hz. Ayşera çok fazla nazlı olmakla suçlanır. Keza

yaşı bakımından da çok ters sözler söylenir. An

cak Hz. Resulüllahsav bazen Hz. Ayşe’yera de şöyle

10 Ettabakat-ül Kübra; Libn-i Sâd; C.8; S. 318-319; Beyrut 1996

11 Bkz. Çeşme-yi Marifet; Ruhanî Hazain; C.23; S. 300
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derdi: Bu gece ben bütün gece en çok sevdiğim

Yüce Rabbimecc ibadet etmek istiyorum.12

Kısacası kafaları pisliklerle dolu olanlar Hz.

Resulüllah’ısav suçluyorlar ve geçmişte de kendi

sini suçlamışlardır. Keza belki gelecekte de suçla

yacaklar. Ben bundan daha önce de bahsetmiş

bulunuyorum. Ancak Yüce Allahcc da karar ver

miştir. O, bu gibi kimselerle cehennemi doldur

maya devam edecek. Onun için bu kimselerin ve

onları destekleyenlerin Yüce Allah’ıncc azabından

korkmaları gerekir. Hz. Mesih-i Mevud’unas söy

lediği gibi O, sevgili kulları için büyük hamiyete

sahiptir.13

Bu çağda Yüce Allahcc Hz. Mesih-i Mevudas ve

Mehdisini göndererek dünyanın dikkatini ıslaha

çekmiştir. Ancak eğer onlar alay ve zulümden

vazgeçmezlerse Yüce Allah’ıncc cezası da çok

serttir. Bugünlerde dünyanın her bölgesinde ta

bii afetler baş göstermektedir. Her tarafta felaket

vardır. Amerika’da da kasırgalar baş göstermiş ve

eskisinden daha şiddetli bir şekilde kol gezmek

12 Eddürr-ül Mensur; İmam Seyûtî; C. 7; S. 350; Beyrut 2001

13 Bkz. Tiryakü’l Kulûb; Ruhanî Hazain; C. 15; S.378
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tedir. Ekonomik sıkıntılar gitgide artmaktadırlar.

Küresel ısınma neticesinde yerleşimler suda bo

ğulmakla baş başadır ve değişik tehlikelerle sa

rılmış bir vaziyettedir. Kısacası bu haddini aşmış

olanlar Yüce Allah’acc geri dönmelidirler. Dünya

insanları bu gibi çirkin hareketlerde bulunacakla

rına bütün bunlar insanların dikkatini Yüce Al

lah’acc çevirmelidir. Ancak ne kadar yazıktır ki

tersi yaşanmaktadır ve haddi aşmaya çalışılmak

tadır. Zamanın İmamıas insanları uyarmış ve açık

olarak demiştir ki, dünya insanları kendisine ku

lak vermezse atacakları her adım dünyayı felake

te giden bir duruma sokacaktır.

Hz. Mesih-i Mevud’unas bir mesajı genellikle tek

rarlanır, tekrarlanmaya da değerdir. Ben de bu

gün bir kez daha okuyorum. Hz. Mesih-i Mevudas

dedi ki:

“Yüce Allah’ıncc bana genel olarak depremler

olacak diye haber verdiği hatırınızda olsun. Onun

için kesin biliniz ki önceden verilen gaybî habere

göre nasıl Amerika’da depremler olduysa, aynı

şekilde Avrupa’da da depremler baş göstermiştir.

Keza Asya’nın değişik yerlerinde de depremler

olacaktır. Onlardan bazıları Kıyametin bir örneği
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olacak ve o kadar ölüm söz konusu olacak ki

kandan nehirler akacak. O ölümden kuşlar ve

hayvanlar dahi kurtulamayacaklar. Yeryüzünde o

kadar felaket olacak ki insanoğlu yaratıldığından

beri daha önce öyle bir felaket görülmemiştir.

Yerlerin çoğu sanki orada kimse yaşamıyormuş

gibi tepe taklak olacak. Bununla birlikte yeryü

zünde ve gökte korkunç şekilde afetler olacak.

Öyle ki aklı başında olan her insanın gözünde o

olaylar olağanüstü olacaklar. Astronomi ve felse

fe eserlerinin hiçbir sayfasında onlardan bir iz

dahi bulunmayacak. İşte o zaman bu ne olacak

diye insanlarda bir ızdırap baş gösterecek. Bir

çokları necata kavuşacaklar ve birçokları helak

olacaklar. Dünya insanları Kıyametin bir örneğini

görecekler. O günler pek yakındır, hatta kapıda

olduğunu görüyorum. Yalnız depremler değil,

başka korkunç afetler de ortaya çıkacak. Onların

bir kısmı gökten, bir kısmı da yerden olacak. Bu

nun sebebi de şudur ki insanoğlu Yüce Allah’ına

ibadet etmeyi terk etmiştir. Onun bütün kalbi,

bütün himmeti ve bütün düşünceleri yalnız dün

yaya düşmüştür. Eğer ben gelmiş olmasaydım,

bu sıkıntılar bir nebze gecikebilirdi. Ancak benim

gelmemle, Yüce Allah’ıncc gazabının uzun bir
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zamandan beri gizli olan iradeleri belirlenmiştir.

Yüce Allahcc bu konuda,

14وماُكناُمعذبينُحتىُنبعثُرسولا

Yani: “Biz bir peygamber göndermedikçe (insan

lara) asla azap vermeyiz,” buyurmuştur.

Tevbe edenler ise emniyette olacaklar. Bir bela

kopmadan önce korkanlara merhamet edilecek.

Bu depremlerden emniyette kalacağınızı mı zan

nediyorsunuz? Yahut hilelerinizle kendinizi koru

yabilir misiniz? Hayır asla! O gün insanî işlerin

sonu olacak. Amerika vs. de çok sert depremler

oldu. Sizin ülkenizin onlardan korunacağını zan

netmeyiniz… Ey Avrupa! Sen de emniyette değil

sin ve ey Asya! Sen de korunmuş değilsin ve ey

adalarda yaşayanlar! Hiçbir yapma tanrı size yar

dım etmeyecek. Ben şehirlerin düştüğünü görü

yorum ve yerleşimleri viran (yıkık) buluyorum. O,

bir ve tek olan Allahcc uzun bir müddet sessiz

kaldı ve O’nun gözleri önünde mekruh işler ya

pıldı ve O, sessiz kaldı. Ancak şimdi O, büyük bir

heybet ile Çehresini gösterecek. Duyan kulaklara

sahip olan duysun ki o zaman uzak değildir. Ben

14 İsra suresi, 16
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bütün insanları Yüce Allah’ıncc emniyetinde top

lamaya çalıştım. Ancak mukadder olacak yazıla

rın tamamlanması gerekliydi… Hz. Nuh’unas za

manı gözlerinizin önüne gelecek ve Hz. Lut’unas

yerinin olayını gözlerinizle göreceksiniz. Ancak

Yüce Allahcc gazaplanmak konusunda ağırdır.

Tevbe edin ki size merhamet edilsin. Yüce Al

lah’ıcc terk eden ademoğlu değil aksine bir kurt

tur. O’ndan korkmayan ölüdür, diri değildir.15

Yüce Allahcc dünya insanlarına akıl versin. Onlar

tiksindirici ve zalimane işlerden uzak dursunlar.

Yüce Allahcc bize de sorumluluklarımızı yerine

getirme gücü versin. (Amin.)

15 Hakikatü’l Vahiy; Ruhanî Hazain; C. 22; S. 268-269
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Vadedilen Mehdi ve Mesih Hz. Mirza Gulam Ahmedas



Bu kitapçık dünya genelinde Müslüman olmayan toplumlarda sıklıklakarşılaşmaya başladığımız. Hz ResulullahM hakkında hakarete van f

ve adına ifade özgürlüğü denilen saldırılara karşı ıl

Ahmediye Cemaati Başkanı.

Vadedilen Mesihin" V. Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmedm

tarafından 21 Eylül 2012 tarihinde ven'len Cuma Hutbeslnln Türkçe

tercümesidlr.

Müslüman Ahmediye Cemaati hakkında

Günümüzün ınanc dunyasırıda Musluman Ahmediye Cemaati benzeri

olmayan bir rol usrlenmıstır. Muslüman AhmedıyeCemaatinın oığre'tileri

gerek inanış. gerek anlayış. gerekse de oğreti bakımından, din ve ılım

arasında tezat oluşmasına fırsat vermeyen unsurlardan mütşekkildir.

lslam'da ıslah gayesi ile bu cemaat Hındıstan'ın Kadiyan kasahasından

Hz Mirza Guhm Ahmed" tarafından 1889yılmda kurulmuştur

0, kendisine Allah“ tarafından bildirildiği üzelfiV tüm dinler tarafın

ahir zamanda zuhur edeceği bildirilmişoları vadedılen n; _. ı ı

llahi Memurve bihassa da Yüce Resulullah Hz. Muha _l V

geleceğinin onceden haber verdiği Imam Mehdi olduğun ş ı ı

zamanda da Hz. lsa'nın'Å ikinci gelişini temsil ettığini ilan etmışrır

Müslüman Ahmediye Cemaa tı. Islam dunyasında 100 yıh aşkın bir suredır

l-filafet yoluyla yönetilmekıe olan tek cemaattır. Cemaat. kesın bir sekılde

siyaset ve dinin ayrı tutulması ilkesini benimsemiştiı: Hâlihazırda cemaatin

lnşmda bulunan lideri, Vadedilen Mesihin Halifesi olarak adlandınlmaktadır.

Kendisi demokratik bir şekilde bir seçim lomitesi tarafından bu g'o ` r

ömür boyu ifa etmek üzere seçilmıştiı:
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