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VERLAG DER ISLAM



 

ÖNSÖZ 

Cemaatimizin tanınmış ulemalarından olan Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin Müftüsü sayın Mübeşşir Ah-

med Kahlun Bey’in, İngiltere’nin Yıllık Toplantısında 

bir konuşması, vardı. Konuşmanın konusu; “İman Artı-

ran Hadiseler” idi. Bu konuşma dikkatimi çekti ve onu 

Türkçeye çevirmek istedim. Daha sonra bazı ilavelerle 

bir kitap şeklinde neşredersek daha uygun olur diye 

düşündüm. Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas V. Halife-

si Hz. Mirza Masrur Ahmed’in (Allah yardımcısı olsun) 

izniyle kitabı hazırlamaya başladım. Yüce Allah’ıncc 

lütfuyla bu kitap şu anda okuyucunun elindedir. Bu 

hadiselerden bahsederken bazı kaynaklardan da bah-

settim. Fakat cemaatimizin değişik eserlerinde ve 

dergilerinde bunları bulabilmemiz pek zor değildir. 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen 

Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas bütün 

hayatı bu gibi imanımızı coşturucu hadiselerle dolu 

ise de ben bu hadiseleri daha ziyade daha sonraki 

halifelerimizin zamanından derlemeyi uygun gördüm. 

Bu da cemaatimizin Hz. Muhammed Resulullahsav 

yolunda ve Yüce Allah’ıncc sevdiği bir Cemaat oldu-

ğunu ispat etmektedir.  

Bu olayları beyan ederken aklıma gelen şu soruyu her 

okuyucuya sormak istiyorum: İmanımızı arttırıcı bu 

hadiseler bazı kimselerin “kafir” dedikleri bir cemaatin 

hadiseleri olabilir mi? Bunlar Hz. Resulullahsav zama-

nındaki sahabelerin durumlarına benzemiyor mu? 

İmanımızı coşturan bu hadiselere sahip olan başka bir 

cemaat Müslümanlar arasında var mıdır? Yüce Al-



 

lah’ıncc yardım ettiği ve desteklediği muhaliflerini de 

cezalandırdığı bir cemaat Yüce Allah’ıncc sevdiği bir 

cemaat değil midir? Öyleyse imanlarını korumak iste-

yen, Allah ve Peygamber sevgisinde olan okuyuculara 

Hz. Resulullah’ınsav şu buyruğunu hatırlatmak istiyo-

rum;  

 
 

Yani, “onu görürseniz ona biat edin ve eğer buz üze-

rinde sürünmeniz gerekirse yine ona gidin ve ona 

bağlanın. Çünkü o, Allah’ıncc hidayete erdirdiği (Meh-

di) Halifesi’dir.”1  

Aslında Hz. Mehdi’ninas ve de cemaatin bu gibi muci-

zeler göstermesi yeni bir şey değildir. Aksine bütün 

bunlar Hz. Resulullah’ınsav ve Ashab-ı Kiramın bin dört 

yüz yıl önce gösterdiği mucizelerdir. Vadedilen Mesih 

ve Ahir Zaman Mehdisi olan Hz. Mirza Gulam Ahme-

das ise aynı mucizeleri dünya insanlarına göstererek 

Hz. Muhammed Resulullah’ınsav zamanını tekrar göz-

lerimizin önüne sermiştir. Bu mucizeler Hz. Mehdias ve 

Cemaatinin mucizeleri gibi görünse de, bunlar ancak 

ve ancak Hz. Resullullah’ınsav mucizeleridir, çünkü Hz. 

Mehdias hangi mertebeye ulaştıysa ancak efendisi ve 

                                                 

 
1 Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten; Bab-ü Huruc-il Mehdi 



 

efendimiz Hz. Muhammed’insav bereketiyle ulaşmıştır. 

Urduca bir şiirinde Hz. Mehdias şöyle demiştir. 

 

yani, “Ben o nura (Hz. Muhammed Mustafasav) kurban 

olmuşumdur. Ben ancak onun olmuşumdur. O vardır. 

Ben O’na mukabil neyim ki? Son kararım da ancak 

budur.”2  

Keza o şöyle der: “Benim lehime her ne zuhur ediyor-

sa aslında o ancak Hz. Resulullah’ınsav mucizeleridir.” 

(Tetimme Hakikat-ül Vahiy; birinci baskı, S.136) 

Başka bir eserinde Hz. Mehdias şöyle demiştir: “Bana 

her ne bahşedildiyse o ancak, Hz. Resulullah’ınsav me-

taıdır.” (Nuzül-ül Mesih, Birinci Baskı, S.23). Kaldı ki 

Hz. Mehdi’ninas zamanında görülen mucizevi olaylar, 

Hz. Muhammed Resulullahsav zamanında zuhur et-

mişlerdir. Mesela; 

-Hz. Resulullah’asav azıcık su getirildi, Hz. Resulullahsav 

o azıcık suya mübarek parmağını soktu ve o azıcık su 

ile üç yüz kişi abdest aldı. (Sahih-i Müslim, Hadis no.  

5927) 

-Hendek savaşı zamanında Ashablardan olan Hz. Ca-

birra Hz. Resulullah’ınsav aç olduğunu görünce daya-

namadı ve evine giderek kendisi için yemek hazırlattı. 

Yemek hazırlanınca Hz. Resulullah’ısav yemeğe davet 

                                                 

 
2 Dürr-i Semin Urdu; s.82 



 

etti. Hz. Resulullahsav bütün ashapları yanına alarak 

Hz. Cabir’inra evine gitti ve kendi eliyle yemek dağıt-

maya başladı. Hz. Cabir’inra dediğine göre o azıcık 

yemek bin kişiye yetti ve herkes doya doya yemek 

yedi. (Sahih-i Buhari, Kitab-ül Megazi) 

-Hz. Resulullahsav küçücük hurma kümesinin yanında 

oturarak dua etti ve o duanın bereketiyle hurmalar 

çok bereketlendi. Şöyle ki sahibi olan Hz. Cabir’inra 

bütün borcu ödendi. Sonunda, başlangıçta ne kadar 

hurma var idiyse, o kadar hurma yine elinde kaldı.  

-Hz. Resulullahsav Hz. Bilal’inra küçük bir tarlada bulu-

nan hurmaları için dua etti ve o azıcık hurmalardan 

otuz seneye kadar istifade etti. Hem kendisi yedi hem 

de fakirlere dağıttı. (Mişkat Bab-ül Mucizat, Tırmizi 

c.2, Ebu Hureyre Menakibi) 

-Hayber gazvesi için Hz. Resulullahsav Hz. Ali’yira gö-

revlendirdi. Hz. Alira gözlerinden rahatsızdı. Hz. Resu-

lullahsav mübarek tükürüğünü Hz. Ali’ninra gözlerine 

koyarak dua etti. Hz. Alira hemen iyileşti. (Sahih-i Bu-

hari, Menakib-ü Ali, c.I) 

-Hz. Resulullahsav, Hz. Ayşe’ninra ununa dokunarak 

dua okudu ve o un yıllarca Hz. Ayşera için kâfi oldu. 

(Bu hadis birçok hadis kaynaklarında mevcuttur) 

-Hz. Ebu Hureyre’ninra karnı çok açtı. Hz. Resulullahsav 

kendisini evine götürdü. Evinde bir tas süt vardı. Hz. 

Resulullahsav mubarek parmağını sütün içine koydu 

ve dua etti. Hz. Resulullah’ınsav bereketiyle o süt 

otuzdan fazla ashabra için yeterli oldu ve orada bulu-

nan bütün ashablarra sütü içerek doydular. Hz. Ebu 

Hureyrera da doya doya süt içti. En sonunda Hz. Resu-



 

lullahsav o sütü içti ve böylece o tas boşaldı. (Sahih-i 

Buhari, Kitab-ür Rikak) 

-Hz. Enes’inra bildirdiğine göre iki ashab-ı kiramra Hz. 

Resulullah’ınsav yanından ayrıldılar. Gece kapkaranlıktı. 

Derken bir ışık belirdi ve her ikisine yol gösterdi. So-

nunda onlar kendi evlerine gitmek üzere ayrıldıkları 

zaman o ışık ikiye bölündü ve böylece her ikisi kolay 

bir şekilde kendi evlerine ulaştı. (Sahih-i Buhari’de 

birkaç yolla hadis beyan edilmiştir) 

Bu olaylar Hz. Resulullah’ınsav kuvvet-i kudsiyesini 

ispat etmek gayesiyle ancak bir örnek olarak zikre-

dilmiştir. Hz. Mehdi’ninas ve cemaatinin gösterdiği 

mucizevi olaylar, daha önce de belirttiğimiz gibi an-

cak Hz. Resulullah’ınsav kuvvet-i kudsiyesinin (manevi 

gücü) devam ettiğini kanıtlamaktadır. Umarım bu 

eseri okuyanlar hem Hz. Resulullah’asav salavat-ı şerife 

okuyacaklar, hem de emrine tabi olarak kendisine 

can-ı gönülden tabi olan Hz. Vadedilen Mesih ve 

Mehdi’ninas biatine girerek cemaatine katılacaklardır. 

Yüce Rabbimizcc böyle davranmayı herkese nasip et-

sin. Âmin.  

 

Dr. Muhammed Celal Şems 

Türk Masası Başkanı  

Londra 
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İçerikle ilgili önemli bir açıklama 

 

Tevbe Sûresi dışında her sûrenin başında bulunan 

“Bismillahirrahmanirrahim” tam bir ayettir.  

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin yayınladığı Kur’an-ı 

Kerim meallerinde ve ayetlerin alıntı yapıldığı kitap-

larda “Besmele” birinci ayet sayılmış ve referanslar 

buna göre verilmiştir. 

Kitabın gerekli görülen yerlerinde, okuyucuların konu-

yu daha iyi anlamaları için dipnotlar eklenmiştir.
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Ayet-i Kerimelerden Bir Derleme 

نْيَ  ا َوَيْوَم َيُقوُم اِنَّا لََنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّٖذيَن اَٰمُنوا فِى الَْحٰيوِة الدُّ
 اْلاَْشَهاُد ۞

Şüphesiz Biz peygamberlerimize ve (onlara) inananla-

ra (bu) dünya hayatında ve şahitlerin ayağa kalkacak-

ları günde yardım edeceğiz.1  

ُل َعَلْيِهُم الْمَ  لٰئَِكُة اَلَّا اِنَّ الَّٖذيَن َقالُوا َربَُّنا اللُّٰه ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
 َتَخافُوا َوَلا َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَّٖتى كُْنُتْم تُوَعُدوَن ۞

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır!” deyip, sonra onda se-

bat gösterenler üzerine melekler çokça inerler (ve 

derler ki) “Hiç korkmayın, (geçmiş bir hatanızdan do-

layı da) hiç üzülmeyin. Size vadedilen Cennet’i (elde 

ettiğiniz için) sevinin.”2  

نَْيا َوفِى اْلاِٰخَرِة َولَُكْم ٖفيَها َما  نَْحُن اَْولَِياُؤكُْم فِى الَْحٰيوِة الدُّ
ُعوَن ۞  َتْشَتٖهى اَنُْفُسُكْم َولَُكْم ٖفيَها َما َتدَّ

Biz bu dünya hayatında da ahirette de sizin dostunu-

zuz. O (Cennet’te) sizler için canınız ne isterse (olacak) 

ve siz ne talep ederseniz orada sizin için olacak.3  

 نُُزًلا ِمْن َغُفوٍر َرٖحيٍم ۞

                                                 

 
1 Mümin Suresi; 40:52 
2 Fussilat Suresi, 41: 31 
3 Fussilat Suresi 41:32 
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Bu, çok bağışlayan ve çok rahmet eden (Allah) tarafından 

bir ağırlama (olacaktır).4 

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َلاَٖزيَدنَُّكْم َولَئِْن َكَفْرتُْم اِنَّ َعَذاٖبى َواِْذ َتاَذَّ 
 لََشٖديٌد ۞

Hani Rabbiniz, “Şükrederseniz, sizi mutlaka (daha da) 

çoğaltacağım, (ama) nankörlük ederseniz, şüphesiz 

azabım pek şiddetli olur” diye ilan etmişti.5 

ا َياْتُِكْم َمَثُل الَّٖذيَن َخَلْوا ِمْن اَْم َحسِ  ْبُتْم اَْن َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
اُء َوُزلِْزلُوا َحتّٰى َيُقوَل الرَُّسوُل  رَّ ْتُهُم الَْباَْساُء َوالضَّ َقْبلُِكْم َمسَّ

 ۞ َوالَّٖذيَن اَٰمُنوا َمَعُه َمتٰى نَْصُر اللِّٰه اََلا اِنَّ نَْصَر اللِّٰه َقٖريبٌ 
Yoksa sizler, sözden öncekilerin başına gelenler daha 

başınıza gelmeden, Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? 

Onların başına nice sıkıntılar, eziyetler ve korkunç sar-

sıntılar geldi. “Nihayet (o zamanın) peygamberi ve 

beraberindeki müminler, Allah’ın yardımı ne zaman 

gelecek dediler. İyi bilin ki Allah’ın yardımı mutlaka 

yakındır.6  

يَِّپاِت َوَيْعَلُم  َوُهَو الَّٖذى َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدٖه َوَيْعُفوا َعِن السَّ
 ۞َما َتْفَعلُوَن 

Kullarından tövbelerini kabul eden ve onların hatala-

rını (da) affeden, ancak O’dur. O yaptıklarınızı bilir.7  

                                                 

 
4 Fussilat Suresi, 41:33 
5 İbrahim Suresi 14:8 
6 Bakara suresi 2:215 
7 Şura Suresi 42:26 
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الَِحاِت َوَيٖزيُدُهْم ِمْن  َوَيْسَتٖجيُب الَّٖذيَن اَٰمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
 ۞َفْضلِٖه َوالَْكافُِروَن لَُهْم َعَذاٌب َشٖديٌد 

Mümin olup (da yerli yerinde) hayırlı amellerde bulu-

nanların dualarını, O kabul eder. Lütfundan onlara 

(layık oldukları karşılıktan) daha fazlasını verir. Kafirle-

re (ise) şiddetli bir azap mukadderdir.8  

َوابِّ َواْلاَنَْعاِم ُمْخَتلٌِف اَلَْوانُُه َكٰذلَِك اِنََّما  َوِمَن النَّاِس َوالدَّ
 ۞نَّ اللَّٰه َعٖزيٌز َغُفوٌر َيْخَشى اللَّٰه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلَٰمُوا اِ 

Keza insanların, hayvanların ve davarların (da) her 

birinin renkleri farklıdır. Şüphesiz kullarının arasında, 

ancak bilgi sahibi olanlar Allah’tan korkarlar. Şüphesiz 

Allah, her şeyden üstündür, çok bağışlayandır.9  

اَلَّٖذيَن  ۞اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللِّٰه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُوَن 
نَْيا َوفِى  ۞اَٰمُنوا َوَكانُوا َيتَُّقوَن  لَُهُم الُْبْشٰرى فِى الَْحٰيوِة الدُّ

 ۞اْلاِٰخَرِة َلا َتْبٖديَل لَِكلَِماِت اللِّٰه ٰذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعٖظيُم 
İyi dinleyin! Allah’ı gerçekten sevenlere, ne bir korku 

musallat olur ne de onlar kaygılanırlar. Onlar inanıp, 

takvayı benimsemiş olanlardır. Onlara bu dünya haya-

tında da ahirette de müjde vardır. Allah’ın sözlerinde 

hiçbir değişiklik yoktur. İşte en büyük başarı da ancak 

budur.10 

                                                 

 
8 Şura suresi 42:27 
9 Fatır Suresi 35:29 
10 Yunus Suresi 10:63-65 
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Vadedilen Mesih ve Mehdi Hazretlerinin birkaç yazısı 

Vadedilen Mesih ve ahir zaman Mehdisi Hz. Mirza 

Gulam Ahmedas şöyle demiştir. 

- “Bizim Rabbimizin sayısız güzellikleri ve olağanüstü 

kudretleri bulunmaktadır.”11  

- “Allah’ıncc her şeye kadir olduğuna inanman gerekir. 

O zaman senin duan kabul olacaktır ve sen Allah’ıncc 

kudretinin, bizim de gördüğümüz olağanüstü güzel-

liklerini göreceksin.”12  

- “Ey dinleyiciler! Allah’ın sizden istediği ancak şudur 

ki siz sadece O’nun olunuz ne gökte ne de yerde hiç 

kimseyi O’na ortak koşmayınız. Bizim Rabbimiz daha 

önce yaşadığı gibi yaşamaktadır. O, daha önce ko-

nuştuğu gibi bugün de konuşmaktadır. O, eskiden 

dinlediği gibi şimdi de dinlemektedir. Bu devirde O, 

dinliyor fakat konuşmuyor, düşüncesi batıl bir düşün-

cedir. Aksine O, hem dinlemekte hem de konuşmak-

tadır. O’nun bütün sıfatları ezeli ve ebedidir. Hiçbir 

sıfatı yok olmamıştır ve hiçbir zaman da yok olmaya-

caktır.”13  

- “Rahmet mucizeleri göstermek ezelden beri Allah’ın 

adetidir. Bu adetten payınızı almanız için Allahcc ile 

aranızda bir ayrılık olmamalıdır. Sizin rızanız O’nun 

rızası ve sizin istek ve arzularınız O’nun istek ve arzu-

                                                 

 
11 Nuh’un Gemisi, Türkçe tercüme, s.34 
12 Nuh’un Gemisi, Türkçe tercüme, s.33 
13 El-Vasiyat, Türkçe tercümesi s.15 
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ları olmalıdır. Ümit veya ümitsizlik, başarı veya başarı-

sızlık olsun, her halükârda başlarınız tevazu ile O’nun 

önünde eğilmiş ve her zaman O’nun yolunda olmalı-

dır ki O, istediğini yapsın. Eğer böyle yaparsanız, uzun 

müddetten beri çehresini gizlemiş olan Allahcc ara-

nızda belirecektir.”14  

“Şimdi yeryüzünde doğru din yalnız İslam’dır ve doğ-

ru olan Allah da ancak Kuran-ı Kerim’in açıkladığıdır. 

Daimî olarak manevi hayat sahibi olan nebi ve celal 

(yücelik) ile tekaddüs (kutsallık) tahtında oturan ancak 

Hz. Muhammed Mustafa’dırsav. Onun manevi hayatı-

nın ve pak celalinin ispatı bize nasip olmuştur. Biz ona 

tabi olmak ve onun sevgisiyle Ruh-ül Kudüs (hz. Ceb-

rail) ve Yüce Allah’ın mükâlemesi (karşılıklı konuşmak) 

ve semavi mucizelerin mükafatını elde ederiz.”15 

 

  

                                                 

 
14 Nuh’un Gemisi, Türkçe tercümesi s.21 
15 Tiryak-ül Kulûb; Ruhani Hazain; C.15; S.141 
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ْر  َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا اِْن َتتَُّقوا اللَّٰه َيْجَعْل لَُكْم فُْرَقانًا َوُيَكفِّ
 ۞َپاتُِكْم َوَيْغِفْر لَُكْم َواللُّٰه ُذو الَْفْضِل الَْعٖظيمِ َعْنُكْم َسيِّ 

 

Ey inananlar! Allah’ın takvasını benimserseniz, size 

herkesten üstün kılan bir özellik bahşedecek, kötülük-

lerinizi sizden uzaklaştıracak ve sizi bağışlayacaktır. 

Allah büyük lütuf sahibidir. (Enfal Suresi 8:30) 

Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmedas 

şöyle der: 

Bir defa bana şu ilham indi; “Ateş ile bizi korkutmayı-

nız. Ateş bizim kölemiz, hatta kölelerimizin de kölesi-

dir.” 

Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam’ınas ashaplarından 

olan Hz. Münşi Ahmed Din’inra bir dostu avukattı. O 

içki içmeye çok alışıktı. Hz. Münşi Ahmed Beyra dos-

tunu Kadiyan’a götürdü. Avukat bey oranın manevi 

durumundan çok etkilendiyse de yine de içki içmek-

ten tövbe etmedi. Hz. Münşi Beyra Kadiyan’dan ayrıl-

madan önce avukatı Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdi 

İmam’ınas yanına götürdü. Hz. Mehdias hiç hazırlıksız 

olarak ve avukatın içki düşkünü olduğunu bilmeden 

ona rastgele kısa bir nasihatte bulundu. Hz. Meh-

di’ninas nasihatini dinleyen avukat hemen oracıkta 

içkiden tövbe etti ve şöyle dedi, “efendim, bundan 

sonra hiç içki içmeyeceğime dair size söz veriyorum.” 

Oradan ayrıldıktan sonra avukat bey dostu olan Hz. 

Münşi Bey’era dedi ki “Vadedilen Mesih’inas kerameti-

ne ben bizzat şahit oldum. Hiç bırakamayacağımı 
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zannettiğim içkiyi, Vadedilen Mesihas birkaç dakikada 

bıraktırdı. Oysa kendisi benim içkiye alışık olduğumu 

da bilmiyordu. Bu da doğruluğunun büyük bir kanıtı-

dır.” 

Almanya’da yaşayan Muhammed Din adlı bir Pakis-

tanlının karısı hamileydi. Vadedilen Mesih ve İmam-ı 

Mehdi’ninas dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir Ah-

med’ear bir mektup yazarak doğacak olan çocuk için 

iki isim önermesini rica etti. Biri kız öteki de erkek adı 

olacaktı. Hz. Mirza Tahir Ahmedar, sadece bir tek isim 

önerdi. Yani ancak erkek ismi önerdi ve kız ismini 

önermedi. Karı koca şaşırdılar ve şayet kız doğarsa 

ona ne ad koyacağız diye düşünmeye başladılar. Da-

ha sonra Hz. Mirza Tahir Ahmedar Almanya’ya gelince 

kendisiyle görüşüp sorarız diye karar verdiler. Hz. 

Mirza Tahir Ahmedar Almanya’ya gelince kendisiyle 

görüştüler ve Muhammed Din, karısının hamile oldu-

ğunu söyleyerek biri kız öteki de erkek için, iki tane 

isim önermesini kendisinden rica etti. Hz. Mirza Tahir 

Ahmedar uzun zaman önce posta vasıtasıyla önerdiği 

bir tek erkek ismini önerdi. Muhammed Din’in karısı 

kendisini dürterek kız ismi konusunda Hz. Mirza Tahir 

Ahmedar ile konuşmasını istedi. Muhammed Din, kız 

ismi de önermesini isteyince Vadedilen Mesih’inas 

dördüncü halifesi, gerek yoktur diye cevap verdi. Mu-

hammed Din her ne zaman muayene olmak üzere 

karısını hastaneye götürdüyse, doktor, kız doğacak 

dedi. Ancak Muhammed Din erkek doğacak diye ısrar 

etti. Bunun üzerine hem doktor hem de hastanedeki 

diğer görevliler güldüler. En son karısı doğum yapın-

ca doğan bebeğin erkek olduğu görüldü. O zaman 



8                                             İman Artıran Olaylar                                       

karısını muayene eden bayan doktor izinliydi. İzinden 

dönünce Muhammed Din’in evine giderek bebeği 

kendi gözleriyle gördü. Nasıl aldandığına ve Mu-

hammed Din’in sözünün nasıl doğru çıktığına hayret 

ediyordu. Yüce Allahcc, halifesinin ağzından çıkan ke-

limeleri doğru çıkartmıştı. 

Almanya’nın Eppelheim kasabasında yaşayan Nesir 

Ahmed Necim’in karısı hamileydi. Kendisi, Vadedilen 

Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir Ah-

med’ear bir mektup yazarak biri erkek öteki de kız için 

iki tane isim önermesini rica etti. Hz. Mirza Tahir Ah-

medar bir tek erkek ismini önerdi. Bunun üzerine Na-

seer Ahmed Necim Bey, cemaatimizden olmayan bir 

arkadaşıyla iddiaya girdi ve Hz. Mirza Tahir Ahmed’ear 

de iddiaya girdiğini yazdı. Bunun üzerine Hz. Mirza 

Tahir Ahmedar Naseer Bey’e kızdı ve kendisinin önce-

den bir erkek ismi önermesinin ancak bir dua şeklin-

de olduğunu ve bir iddiaya girmesinin tamamen an-

lamsız olduğunu yazdı. Nitekim Naseer Bey’in karısı 

bir kız çocuk doğurdu.  

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Münşi 

Zafer Ahmed’inra bildirdiğine göre bir defa Vadedilen 

Mesihas hastalandı. Her iki elinde şiddetli kaşındı var-

dı. Vadedilen Mesihas tedavi olduysa da kaşıntısı git-

medi. Bir gün Hz. Münşi Zafer Ahmedra Hz. Vadedilen 

Mesih’inas yanına gidince ağladığını gördü. Hz. Vade-

dilen Mesihas şöyle dedi: “Bugün şöyle düşündüm. 

Yüce Allahcc bir taraftan bütün dünya insanlarını İs-

lam’a davet etmek ve böylece bütün dünya insanları-

nı ıslah etmek gibi çok ağır bir görevi bana vermiştir. 

Diğer yandan sağlığım tam değildir. Gün geçmiyor ki 
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bir hastalığa yakalanmış olmayayım. Bu düşünce ak-

lıma gelir gelmez. Yüce Allahcc bana şu ilhamı indirdi; 

“Senin sağlığının kontratını (sözleşmesini) Biz mi al-

mışız? (Senin sağlığının sorumlusu Biz miyiz?) 

Bu ilham inince kalbim korkudan titremeye başladı. 

Fakat bir de baktım ki ellerim tamamen iyileşti ve on-

ların üzerinde kaşıntıdan bir iz dahi kalmadı. Yüce 

Allah’ıncc yüceliğini ve celalini görünce gözlerimden 

yaşlar akmaya başladı.” 

Kupurtala şehrinde Müslüman Ahmediye Cemaati’ne 

ait camii vardı. O cami bir Ahmedinin ataları tarafın-

dan kendi toprakları üzerinde inşa edilmişti. Fakat 

Ahmediye Cemaati’ne mensup olmayan kimseler zor-

la o camiyi Ahmedi Müslümanlar’dan aldılar ve Ah-

medi Müslümanları o camiden çıkardılar. Bu kadarla 

da kalmayıp Ahmedi Müslümanlara hakaret edip 

kendilerini dövdüler. Ahmedi Müslümanların sayısı 

azdı. Ellerinden bir şey gelmiyordu. Kupurtala Cemaa-

tinin bir üyesi Hz. Münşi Feyyaz Alira hz. Mesih- 

Mev’ud’unas (Vadedilen Mesih) ashablarındandı. O, 

Hz. Mesih-i Mev’ud’unas huzuruna gitti ve ağlayarak 

durumu kendisine anlattı. Bunun üzerine Hz. Mesih-i 

Mev’udas dedi ki; 

“Eğer ben doğru birisi isem ve benim cemaatim de 

doğru bir cemaat ise o zaman bu cami mutlaka size 

verilecek.” 

Hz. Münşi Feyyaz Alira geri dönerek Ahmediye Cema-

atine mensup olmayanlara meydan okudu ve bu cami 

mutlaka bize geri verilecek dedi. Müslüman Ahmedi-

ye Cemaatinden olmayan bir doktor kendisiyle iddia-
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ya girdi ve “eğer bu cami size geri verilirse ben cema-

atinize katılırım, yoksa sen bize katılırsın” dedi.  Ora-

nın Ahmedi Müslümanları mahkemede dava açtılar. 

Bu mahkeme yedi yıl devam etti. Sonunda hakim söz-

lü olarak o caminin Ahmedilere verilemeyeceğini be-

yan etti. Fakat “yazılı ve imzalı kararımı yarın açıklaya-

cağım” dedi. 

Ertesi gün hakim mahkemeye gitmek için hazırlandı. 

Ancak evden çıkmadan önce kalp krizi geçirerek öldü. 

Daha sonra başka bir hakim tayin edildi ve o, Müslü-

man Ahmediye Cemaati lehine karar verdi. Cami, 

Ahmedi Müslümanlara teslim edildi ve Hz. Vadedilen 

Mesih’inas buyurduğu kelimeler aynen gerçekleşti.  

Ahmed Ali adlı bir Ahmedi, orduda görevli idi. Ordu-

daki Ahmedi olmayanlar kendisine şiddetle muhalif 

idiler. Bir gün onlar şöyle dediler, 

“Sen Mirza’ya (Hz. Mirza Gulam Ahmedas) inanıyor-

sun. On beş gün sonra pazar günü yağmur yağarsa, o 

zaman senin şeyhinin doğru bir kimse olduğuna ina-

nırız.” 

Ahmed Ali, Yüce Allah’a dua etmeye başladı. On beş 

gün sonra pazar günü gökte bir tek bulut yoktu. Mu-

halifler kendisine dediler ki; “şimdi yağmur yağdır 

bakalım.” Ahmed Ali hemen nafile namaz kılmaya 

başladı ve ağlayarak Yüce Allah’acc dua etti. Namazı 

bitirir bitirmez bulutlar geldi ve yağmur yağmaya 

başladı. Bunu gören muhalifler Ahmed Ali’yi omuzları 

üzerine kaldırdılar ve sloganlar atarak kendisini ka-

rargâha götürdüler. Bir daha kendisine muhalefet 

etmeyeceklerini söylediler.  
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Vadedilen Mesihas zamanında bir defa evdekiler ak-

şam yemeği yerlerken Hz. Nevvab Muhammed Ali 

Han’ınra ailesi Vadedilen Mesih’inas yanına geldiler. 

Evdeki yemek sadece ev ahalisi içini hazırlanmıştı ve 

misafir için yeterli değildi. Vadedilen Mesihas pilav 

tenceresini bir örtü ile örterek dua etti ve eşine (Hz. 

Nusret Cihan Begümra) o pilavı misafirlere ikram et-

mesini söyledi. Misafirler doydular, fakat pilav bitme-

di. Vadedilen Mesih’inas emrine göre Kadiyan’da bu-

lunan bütün misafirler o pilavı yediler. Hatta Kadi-

yan’da yaşayan Ahmedilerin evlerine de hediye edildi. 

Halk arasında bereketli pilav olarak şöhret bulan o 

pilav herkesçe yendi yine bitmedi. Bu mucizeyi Kadi-

yan’da bulunanlar bizzat müşahade ettiler.  

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas hanımı Hz. Nusret 

Cihan Begüm’ünra küçük kardeşi ve kendisi de Vade-

dilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Doktor Seyyid 

Muhammed İsmailra tren ile yolculuk yapmaktaydı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan başka bir zat 

da kendisiyle birlikte aynı vagonda birlikteydi. Derken 

Hz. Vadedilen Mesih’inas muhaliflerinden olan, sözde 

bir hoca aynı vagona bindi. Hz. Seyyid Muhammed 

İsmail’inra ve yanındaki dostunun, Hz. Vadedilen Me-

sih’inas cemaatinden olduğunu öğrenen muhalif hoca, 

alaylı bir şekilde şöyle dedi. “Sizin efendiniz Mesih 

İsaas ise sizler de evliyaullahlardansınız demekki. Öy-

leyse bir keramet göstersenize.”  

Hz. Seyyid Beyra, ne gibi bir keramet görmek istiyor-

sunuz diye sordu. Muhalif hoca, mesela hızla giden 

tren hemen dursun diye cevap verdi. Muhalif hoca 

böyle der demez hızla gitmekte olan tren hemen 
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durdu. Görevliler her ne kadar araştırdılarsa da trenin 

neden durduğunu anlayamadılar. Hz. Seyyid Mu-

hammed İsmailra muhalif hocaya “kerameti gördünüz 

mü” diye sordu. Hayretler içinde kalan muhalif hoca 

hiçbir şey söyleyemedi ve ağzını tamamen kapattı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Seyyid 

Muhammed İsmail Beyra keşif durumunda bir el gör-

dü. O el yavaş yavaş “Allah” kelimesine dönüştü ve 

yine keşif durumunda Hz. Seyyid Bey’inra dikkati “Al-

lah” kelimesinin sayılarına çevrildi.  

Ebced hesabına göre Arapça “Allah” kelimesinin sayısı 

altmış altıdır. Hz. Seyyid Beyra 18 Temmuz 1947 Cuma 

günü, tam altmışaltı yaşındayken vefat etti. Bunun 

Yüce Rabbimizincc bir kararı ve kaderi olduğu muhak-

kaktır. Ancak bunun kendisine bildirilmesi ve aynı 

şekilde vuku bulması çok iman verici bir hadisedir.  

Hz. Doktor Seyyid Muhammed İsmailra Lahor şehrin-

deki “Mayo” hastanesinin müdürüydü. Halasının kızı 

olan baldızının küçük kızı hastalanarak ölünce baldı-

zının ağzından şu kelimeler çıktı: “Doktor olan eniş-

tem yanımda olsaydı kızım ölmezdi”. 

Yüce Allah’ıncc birliğine ve sıfatlarına inanan Doktor 

Muhammed İsmailra şifanın Yüce Allah’ıncc elinde ol-

duğuna ve kendi elinde olmadığına inanırdı. Hemen 

şöyle cevap verdi: “Şimdi Yüce Allahcc baldızıma bir 

erkek çocuk verecek. O çocuk benim yanımda ölecek 

ve ben bütün çabalarıma rağmen onu kurtaramaya-

cağım.” Gerçekten baldızının bir erkek çocuğu doğdu 

ve daha sonra hastalandı. Kendisi o zaman eniştesi 

olan Hz. Doktor Seyyid Muhammed İsmail’inra evin-
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deydi. Doktor Bey’inra bütün çabalarına rağmen hasta 

çocuk kurtarılamadı. Böylece Hz. Doktor Bey’inra ağ-

zından çıkan kelimeler aynen gerçekleşti ve baldızı 

için de iyi bir ders oldu.  

Babu Fakirullah adlı bir kişi Cemaatimize şiddetli 

düşmandı. Daha sonra Yüce Allahcc Cemaatimize gir-

mesini nasip etti ve ilhamlarla doğru rüyalar kapısını 

kendisine açıverdi. Oğlu Beşir Ahmed’in karısı hami-

leydi. Bebeğin doğmasına daha üç ay vardı. Allahcc 

rüyasında kendisine bir erkek torun verileceğini müj-

deledi ve torununun şeklini de kendisine gösterdi. Üç 

ay sonra doğan bebek erkek idi ve şekli de Babu Faki-

rullah’ın önceden gördüğü gibiydi. 

Hz. Şeyh Hamid Ali’ninra hanımının belirttiğine göre 

bir defa Vadedilen Mesihas kendi hanımı ve dört yaş-

larında olan oğlu Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed 

ile birlikte bahçelerinde yürüyordu. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmed küçük bir çocuk olduğu için “sana 

bir şeyler verelim” dedi. Bunun üzerine oğlu yanına 

geldi. Vadedilen Mesihas elini portakal ağacına uzattı 

ve bir portakal koparıp oğluna verdi. Halbuki portakal 

mevsimi değildi ve portakal ağacında hiç portakal 

yoktu. 

Vadedilen Mesihas Mevlevi Abdülhekim Kalanauri ile 

mübahalesinde Sahih-i Buhari’den bir hadis ileri sür-

dü. Bunun üzerine Abdülhekim Bey ve arkadaşları o 

hadisin tam referansını istediler. Vadedilen Mesih’inas 

ashaplarından olan Mevlevi Muhammed Ahsan 

Amrohavira büyük bir din bilgini idi. Ancak o, Sahih- 

Buhari’den o hadisi bulamadı. Bunun üzerine Vadedi-
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len Mesihas Sahih-i Buhari’yi eline aldı ve rastgele say-

falarını karıştırmaya başladı. Sonunda işte hadis bura-

dadır diyerek hadisi muhaliflerine gösterdi. Bunu gö-

renler hayret içinde kaldılar. Daha sonra, o hadisi o 

kadar acele nasıl bulduğunu anlatan Vadedilen Mesi-

has şöyle buyurdu: “Sahih-i Buhari’nin sayfaları bana 

yazısız ve bembeyaz görünüyordu. Sonunda bir say-

fada olan bir yazıyı görünce onun mutlaka aranan 

hadis olduğunu düşündüm.” (Siyret-ül Mehdi; c.2; 

Rivayet no. 306) 

Beşir Ahmed Refik Bey’in anlattığına göre kendisi 

1959’da İngiltere’ye geldi ve Fazl Camisinde İmam 

Yardımcısı görevine başladı. Bir gün Londra’nın Hyde 

Park’ında, Speakers Corner adlı köşede, Mr. Webster 

adlı bir İngilizin konuşmakta olduğunu gördü. Dinle-

yiciler konuşmasına çok ilgi gösteriyorlardı. Bir gün 

ben ona “İslami Usul Ki Filosofi” (İslamiyetin Öğrettiği 

Esaslar) adlı Vadedilen Mesih’inas eserini hediye ettim. 

İkinci hafta ben Mr. Webster ile karşılaştım. O bana 

kitabın yazarının kim olduğunu sordu ve şöyle dedi: 

“Ben rüyamda bu zatı gördüm. Bana dedi ki, Vadedi-

len Mesihas benim ve İslam hak ve gerçek dindir.” 

Mr. Webster Vadedilen Mesih’inas resmini görmek 

istedi. Resim kendisine gösterilince hemen tanıdı ve 

rüyada gördüğü zatın aynısı olduğunu söyleyerek 

hemen biat etti ve Müslüman Ahmediye Cemaatine 

katıldı. 

Asgari Begüm adlı bir bayanın kocası öldü ve kendisi 

genç yaşta dul kaldı. Vadedilen Mesihas bir rüyada 

Asgari Begüm’ün alnına altı yazdığını gördü. (Bkz: 
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Tezkire, IV. Baskı, s.748-749) Bu dul bayan Miyan Me-

ded Han adlı birisiyle ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik-

ten dördü erkek, ikisi de kız olmak üzere tam altı ço-

cuk sahibi oldu. Böylece Vadedilen Mesih’inas yıllar 

önce gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu.  

Batı Afrika ülkesi Siera Leone’de 1999 senesinde iç 

savaş devam ediyordu. Mevlâna Tarık Muhammed’in 

bildirdiğine göre isyancılar insanları öldürerek ve ev-

leri yakarak ilerliyorlardı. Sonunda onlar Ahmediye 

Camisine ulaştılar. O zaman camide çok Ahmedi var-

dı. İsyancılar camiye girince Ahmedi Müslümanlar 

onları “Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek 

karşıladılar. Bunun üzerine isyancılar birbirlerine “hadi 

çıkalım buradan, burada ancak Esselamu Aleyküm 

vardır, bunun dışında başka bir şey yoktur” dediler. 

Bu kelimelerle isyancılar oradan ayrıldılar. Hz. Resulul-

lah’ınsav “Selamı ifşa edin” (Sünen Tirmizi) buyruğuna 

göre davranmak sayesinde Yüce Allahcc Ahmedilerin 

canlarını korudu.  

Bir keresinde bir Hindu, düğün alayına katılarak Kadi-

yan’a gitti. Kendisi meşhur bir sihirbazdı. Dostlarına 

dedi ki “bugün ben Mirza’ya büyü yapacağım ve o 

gülünç hareketler yapacak”. Bu Hindu, dostlarıyla bir-

likte Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam 

Ahmedas ile görüştü. Görüşme devam ederken kendi-

si bir çığlık attı ve koşarak görüşme yerinden uzaklaş-

tı. Daha sonra sebebini soran birisine şöyle cevap 

verdi “Ben bütün kuvvetimle Mirza Bey’e büyü yap-

maya çalıştım. Bir de ne göreyim? Mirza Bey’in yanın-

da oturan bir aslan bana doğru sıçrayıp saldırdı. Bu-
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nun üzerine korkudan çığlık attım ve oradan dışarı 

kaçtım.” 

Doktor Muhammed Ramazan adlı bir Türk, gençliğin-

de Hristiyan oldu. Daha sonra bazı Ahmedi Müslü-

manların çabasıyla tekrar Müslüman oldu ve Müslü-

man Ahmediye Cemaatine katıldı. Kohat ilinin Tal ka-

sabasında kliniği ve evi vardı. Bir gün muhalifleri ken-

disini öldürmek için evinin önünde toplandılar. Kendi-

si onları oturma odasına aldı ve dedi ki “siz beni öl-

dürmek için geldiniz. Bana izin verin ki ölmeden önce 

iki rekat nafile namaz kılayım”. Daha sonra namaz 

kılmaya başladı. Kendisi secdedeyken saldırganlar 

kendisine bir zarar vermeden kendiliklerinden dağıl-

dılar. Yüce Allahcc duasını kabul ederek canını kurtar-

mıştı. 

Rulya Ram adlı bir avukat Hindu dinini terk ederek 

Hristiyan oldu. Kendisi bir gazete çıkarırdı ve matbaa-

sı vardı. Vadedilen Mesih ve İmam-ı Mehdi Hz. Mirza 

Gulam Ahmedas Arya Hinduların lehinde ve İslam di-

ninin lehinde olan bir makaleyi kaleme aldı ve o ma-

kaleyi tabettirmek gayesiyle Rulya Ram’ın matbaasına 

gönderdi. Paketin içine Rulya Ram’a yazdığı bir mek-

tubu da koyuverdi. O mektup İslamiyet’i savunup, 

diğer dinlerin batıl olduklarını izah ediyordu ve tabe-

dilecek olan makale ile derinden alakalıydı. Ancak o 

günün posta yasalarına göre özel bir mektubu pakete 

koyarak postaya vermek yasaktı. Fakat Vadedilen Me-

sih’inas böyle bir yasanın varlığından haberi yoktu.  

Vadedilen Mesihas şu iki rüyayı gördü:  
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(a) “Rulya Ram, ısırsın diye bana bir yılan gönderdi. 

Ben de onu balık gibi kızartarak geri gönderdim” 

(b) “Rüyamda adamın birisi başımdaki kalpağı indir-

mek için elini uzattı. Ben ona, ne yapıyorsun dedim, 

bunun üzerine o, hayırdır bir şey yok diye cevap ver-

di.” (Aynayı Kemalat-ı İslam, Ruhani Hazain, c.5, 

s.297-299) 

Rulya Ram, Vadedilen Mesihas aleyhinde bir dava açtı 

ve bir İngilizi avukat olarak tuttu. Bütün avukatlar Va-

dedilen Mesih’eas yalan söylemesini, yalan söyleme-

den cezadan kurtulamayacağını söylediler. Ancak Va-

dedilen Mesihas asla yalan söyleyemeyeceğini ve 

doğruluktan asla ayrılmayacağını ve de Yüce Rabbi-

necc güvendiğini söyledi. Mahkemede İngiliz avukat 

uzun uzadıya deliller ileri sürdüyse de bir işe yarama-

dı ve kendisi de İngiliz olan hakim, Vadedilen Me-

sih’inas beraatine karar verdi. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Miyan 

Gevher Din’inra köyünde bir genç taun vebasına yaka-

landı. Bunun üzerine kendisi Kadiyan’a giderek Vade-

dilen Mesihas ile görüştü ve durumu kendisine anlattı. 

Vadedilen Mesihas şöyle buyurdu: “evinin çatısına çı-

karak yüksek sesle de ki, ey vatandaşlarım! Üç saat 

içinde benimle birlikte köy dışına çıkın. Her kim be-

nimle birlikte benim tarlamda kalacaksa o, taun veba-

sından korunacak. Daha sonra yanıma gelmek isteye-

ni yanaştırmayacağım, onun taun vebasından koru-

nabilmesi kesin değildir.” 

Hz. Miyan Gevher Din Beyra aynısını yaptı. Ancak yal-

nız bir aile sözlerine inanarak kendisiyle birlikte köy 
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dışına çıkıp tarlasına yerleştiler. Diğerleri sözüne 

inanmadılar. Sözüne inananların hepsi taun vebasın-

dan korundular. Diğerlerinin çoğu vebaya yakalanıp 

öldüler. Ancak üç kişi baki kaldı. Onların da aileleri 

vebaya yakalanıp hastalandılar. Bunun üzerine onlar 

Hz. Miyan Gevher Din Bey’era yalvararak yardım iste-

diler. Kendisi onların üçünü alarak Kadiyan’a gitti ve 

Aksa Camiinin basamaklarında Vadedilen Mesihas ile 

karşılaştı, durumu kendisine arz ederek hayır duada 

bulunmasını rica etti. Vadedilen Mesihas onlara şöyle 

buyurdu:  

“Ben dua edeceğim ve inşallah benim duam kabul 

edilecek. Ancak bundan sonra içtenlikle Müslüman 

olarak yaşamalısınız.” 

Bundan sonra onların üçü ve hasta olan aileleri hiçbir 

tedavi görmeden ve hiçbir ilaç kullanmadan taun ve-

basından korundular. 

Hz. Kudretullah Beyra Vadedilen Mesih’inas ashabla-

rındandı. Sinnor şehrinde ikamet ediyordu. Vadedilen 

Mesih’inas hanımı Hz. Amman Canra kendi evinde mi-

safir olarak kalıyordu. Bir gün ev ahalisi Hz. Amman 

Can’ara dediler ki, “efendim evimizin avlusunda du-

vardan siyah karıncalar çıkıp bizi rahatsız ediyorlar. 

Lütfen dua edin ki bu sıkıntımız sona ersin.” Bunun 

üzerine Hz. Amman Canra karıncalara muhatap olarak 

buyurdu ki, “ey karıncalar! Neden bunları rahatsız 

ediyorsunuz? Burayı terk edip uzaklaşın.” 

Hz. Kudretullah Bey’inra dediğine göre bu aile, Pakis-

tan kurulup oraya göç edene kadar hemen hemen 
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otuz yıl o evde kaldılar, fakat karıncaların bir daha 

çıktığını asla görmediler.  

Vadedilen Mesih’inas oğlu Hz. Mirza Beşir Ahmedra 

Yüce Allah’a dua etti. “Ya Rabbi! Benim orucumu ka-

bul ettiğini bana da bildir. Şöyle ki kabul ettiğin oru-

cun iftar yemeği bana hediye edilsin” 

Yüce Allahcc onun bütün oruçlarını kabul etti. Tam 

otuz gün iftar yemeği kendisine hediye olarak başka-

ları tarafından gönderildi ve bir tek iftar yemeğini 

kendi evinde hazırlatmasına gerek duyulmadı. 

Huşyarpur ilinden olan Fetih Muhammed, dört arka-

daşıyla birlikte Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. 

Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra halifeliği za-

manında, Ahmediye Cemaatine katıldılar. Bunun üze-

rine muhalifleri şöyle dediler. “Yüce Allahcc onları ce-

zalandırmıştır. Her birisinin ancak kızları vardır. Fakat 

erkek evlatları yoktur.” 

Tesadüfen o zaman her birisinin sadece kızları vardı. 

Fetih Muhammed Bey, Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud 

Ahmed’inra huzuruna gitti ve “dua edin, Yüce Allahcc 

bize erkek evlat nasip eylesin” diye rica etti. Hz. Mirza 

Beşiruddin Mahmud Ahmedra şöyle buyurdu: “Yüce 

Allahcc hepinize erkek evlat verecek, ben dua edece-

ğim.” 

Ondan sonra Yüce Allahcc Cemaatimize katılan beş 

kişinin her birisine erkek evlat nasip etti ve böylece 

muhaliflerinin ağızları kapanmış oldu. 

Kupurtala ilinde bulunan Şeran Wali adlı köyde Meh-

tab Ahmed adlı bir Ahmedi Müslüman yaşıyordu. Her 
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tarafta taun vebası kol gezmekteydi. Binlerce insan 

taun vebasına yakalanarak helak oldular. Mehtab 

Ahmed adlı Ahmedi Müslüman şöyle seslendi: “Ey 

vatandaşlar! Her kim taun vebasından korunmak isti-

yorsa o, benim evimin içine girsin. Ben garanti veriyo-

rum, benim evime giren taun vebasından korunacak.” 

Bunun üzerine birçok vatandaş evine girdiler. Onlar-

dan hiçbir kimse taun vebasından ölmedi. Adamın 

biri Mehtab Ahmed’e sordu, “sen neye dayanarak 

böyle bir duyuru yaptın? “Mehtab Ahmet dedi ki: 

“Yüce Allahcc benim efendim Vadedilen Mesih’eas  

 

(Yani, “Her kim senin evinin içinde olursa, onu Ben 

koruyacağım” Tezkire, s.349) diye ilham indirmedi mi? 

İşte bu ilham benim evim için bile geçerlidir. Çünkü 

ben Vadedilen Mesih’inas Cemaatinin sadık bir üyesi-

yim. 

Siyalkot şehrinde Mevlevi Mübarek Alira büyük bir 

camide imamlık yapıyordu. Daha önce babası Mevlevi 

Fazl Ahmed, aynı camide imam idi. Mevlevi Mübarek 

Ali, Vadedilen Mesih’eas biat olunca, camiden kovul-

du. O zaman Siyalkot şehrinde yalnız beş kişi Ahmedi 

idi. Mevlevi Mübarek Ali, Ahmedi bir dostuyla birlikte 

Kadiyan’a giderek durumu Vadedilen Mesih’eas anlat-

tı. Kendisi buyurdu ki “inşallah ben dua edeceğim. 

Yüce Allahcc o camiyi tekrar sana verecek.” Mevlevi 

Mübarek Ali dedi ki, “biz mahkemede dava açmak 

istiyoruz, ancak bir avukat bulunmuyor ve hiçbir avu-

kat bu duruşmada bize yardım etmek istemiyor. Ule-

malar da Ahmedilerin Müslüman olmadıkları ve ca-
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minin de Ahmedilerin elinde bulunmaması gerektiği 

konusunda fetva veriyorlar.” Vadedilen Mesihas bu-

yurdu ki “inşallah Müslüman bir avukat bulunur. Siz 

kaygılanmayın.”  

Birkaç muhalif, eğer o cami Ahmedilere verilirse biz 

Ahmediye cemaatine katılırız dediler. Sonunda Cha-

udhari Muhammed Zarefullah Han’ın babası Chaud-

hari Nasrullah Han avukat olarak duruşmaya katılmayı 

kabul etti. O zaman kendisi Ahmediye cemaatinden 

değildi fakat duruşma esnasında Cemaate katıldı. Beş 

tane muhalif, mahkeme devam ederken öldüler. Ah-

medi olmayanlar korkmaya başladılar. Onlardan hiç-

biri mahkemede davacı olmak istemiyordu. En so-

nunda namaz, oruç vs. yi bilmeyen Yad Ali adlı birisi 

mahkemeye çıkarıldı. O, mahkemede hiçbir zaman 

namaz kılmadığını hatta caminin içine de hiç girme-

diğini söyledi. Bunun üzerine hakim o caminin Müba-

rek Ali Bey’e ve Ahmediye Cemaatine mensup arka-

daşlarına verilmesi gerektiğine dair karar verdi. Bun-

dan sonra Cemaatimizden olmayan birçok kişi cema-

ate katıldılar. 

Vadedilen Mesih ve Mehdi-yi Ahir-üz Zaman Hz. Mir-

za Gulam Ahmedas Ludhiyana şehrindeydi. Bir molla 

onun (haşa!) kafir olduğunu ileri sürerek, “her kim 

kendisini öldürürse doğruca cennete girecek” diyerek 

dinleyicileri kışkırttı. Bu vaazı dinleyen bir zorba, elin-

de bir sopa ile Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas 

ikametgahına gitti. Gayesi kendisini öldürerek cenneti 

elde etmek idi. O zaman Hz. Vadedilen Mesihas birkaç 

kişiyle sohbet ediyordu. Kapıda bir bekçi olmadığın-

dan dolayı zorba kolayca içeri girdi ve Vadedilen Me-
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sih’inas sözlerini dinlemeye başladı. Asıl niyeti uygun 

bir fırsat bularak Hz. Mehdi’yeas saldırmak olduğu için 

bir duvarın yanında durdu. Birkaç dakika Hz. Vadedi-

len Mehdi’ninas sözlerini dinledikten sonra elindeki 

sopayı indirerek yere oturdu ve Hz. Vadedilen Me-

sih’inas sözlerini dinlemeye devam etti. Sözleri zorbayı 

etkilemişti. Mollanın kışkırtmasının tamamen yalan ve 

iftira olduğunu anladı. Vadedilen Mesihas sözünü ta-

mamlayınca zorba şöyle dedi: “Efendim ben bir mol-

lanın sözlerinden etkilenerek sizi öldürmek ve böyle-

ce cenneti elde etmek niyetiyle buraya geldim. Fakat 

burada sizin konuşmanızı dinleyerek o mollanın söz-

lerinin tamamen asılsız olduğunu anladım. Sözleriniz 

beni çok etkiledi. Ben hemen size biat etmek istiyo-

rum.” Vadedilen Mesihas biatını kabul etti ve böylece 

öldürmek niyetiyle gelen bir düşman Vadedilen Me-

sih’inas cemaatine girdi.  

İngiliz olan Gurdaspur ilinin emniyet amiri, bir kere-

sinde Kadiyan’a gitti ve Hz.  Mehdi’yias sorgulamak 

istedi. Elinde bir defter vardı. Bir koltuğa oturdu ve 

defterini karıştırmaya başladı. Başından sonuna kadar 

baktı. Hiçbir soruyu göremedi. Sonra sonundan baş-

layarak defterini tekrar karıştırdı. Ancak hiçbir soruyu 

bulamadı ve şöyle dedi. “şu anda bu deftere not etti-

ğim soruları bulamıyorum. Özür diliyorum. Başka bir 

zaman tekrar geleceğim.” Böyle konuştuktan sonra 

selam verip Kadiyan’dan ayrıldı. 

Yüce Allahcc, Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza 

Gulam Ahmed’eas Hindistan’da, özellikle Pencap eya-

letinde taun (veba) salgınının kopacağını haber verdi. 
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Ancak kendisinin evinde bulunanların taun salgının-

dan korunacağını da şu kelimelerle müjdeledi.  

 

“Yani, her kim senin evinin içinde olursa, şüphesiz 

onu Ben veba salgınından koruyacağım.” 

Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdias bu ilhamı izah eder-

ken “Keşti-yi Nuh” (Nuh’un Gemisi) adlı eserinde, il-

hamda zikredilen “dâr” kelimesinden yalnız tuğlalarla 

yapılmış olan evinin murat edilmediğini, aksine bu 

kelimeyle talimatların da murat edildiğini yazdı. O 

zaman Hindistan, İngilizlerin idaresi altındaydı. İngiliz-

ler halkın vebadan korunması için aşı olmasını istedi-

ler. Fakat Hz. Vadedilen Mesihas kendisinin ve cemaa-

tinin aşı olmayacaklarını ve aşı olmadan taun (veba) 

salgınından korunacaklarını ileri sürdü.16 Bu kendi 

zatında çok muazzam bir keramet idi. Fakat bu kadar-

la kalmayarak, evinin içinde bulunanların taun (veba) 

salgınından tamamen korunmuş olmaları daha da 

büyük bir keramettir. Mesela, daha sonra Vadedilen 

Mesih’inas hilafetinden ayrılanların amiri seçilen Mev-

levi Muhammed Ali, o zaman Vadedilen Mesih’inas 

evinde “Gol Kamra” (yuvarlak oda) olarak adlandırılan 

odada yaşıyordu. Kendisi çok şiddetli ateşe yakalandı 

ve onun taun (veba) salgını neticesinde çıktığını zan-

nederek artık öleceğini düşündü ve Vadedilen Me-

sih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti Muhammed Sa-

                                                 

 
16 Detayları için bkz. Nuh’un Gemisi 
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dık Bey’ira çağırarak vasiyet etmeye başladı. Hz. Müfti 

Bey’inra dediğine göre Mevlevi Muhammed Ali’nin 

bedeni gerçekten ateşle yanıyordu. Derken birisi Va-

dedilen Mesih’eas haber verdi. Vadedilen Mesihas gel-

di ve Mevlevi Muhammed Ali’ye şöyle dedi: “Siz nasıl 

taun (veba) salgınına yakalanabilirsiniz? İçinde kaldı-

ğınız bu odanın benim evimin bir parçası olduğunu 

bilmez misiniz?” Ondan sonra elini tutarak, “senin hiç 

ateşin yoktur” buyurdu. Hz. Müfti Muhammed Sadık 

Beyra oradaydı ve Mevlevi Muhammed Ali’nin ateş ile 

yandığını bizzat görmüş ve hissetmişti. Vadedilen 

Mesih’inas ağzından çıkan bu kelimeleri duyunca tek-

rar Mevlevi Muhammed Ali’nin eline dokundu. Ger-

çekten ateşten bir emare dahi kalmamıştı. Vadedilen 

Mesihas şöyle buyurdu:” Şu anda siz evimin içindesi-

niz. Ben evimin içinde bulunanların taundan koruna-

caklarını açıklamadım mı? Bu odadayken taun (veba) 

salgınına yakalanıp ölürseniz benim Mesih ve Mehdi-

lik iddiam tamamen yalan çıkacak.” Mevlevi Muham-

med Ali kısa bir zamanda tamamen iyileşti ve hasta-

lıktan sonraki güçsüzlüğü de kaybolup sağlığına ka-

vuştu.  

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna 

Muhammed İbrahim Baka Puri aşağıdaki olaydan 

bahsetmiştir: “Aralık 1906’da “Vahdet-ül Vücud” 

inançlı bir kimse Kadiyan’a geldi ve dedi ki, on tane 

itirazım vardır. Eğer onlara cevap verilirse ben Müs-

lüman Ahmediye Cemaatine katılırım. Sabahleyin Hz. 

Vadedilen Mesihas yürüyüşe çıktı. O kişi de kendisiyle 

birlikteydi. Vadedilen Mesihas kendiliğinden, berabe-

rinde olanlarla konuşmaya başladı. Yürüyüşten sonra 
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evine dönünce o kişi dedi ki, benim bütün itirazlarım 

kendiliğinden cevaplanmıştır. Artık bir sorum kalma-

mıştır, ben öğleden sonra biat ederek Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katılacağım.” 

Vadedilen Mesih’eas ikinci evliliği hakkında ve ikinci 

eşinden doğacak olan çocuklar hakkında önceden 

müjde verildi. Detayları şöyledir: Vadedilen Mesih’inas 

birinci eşinden yirmi seneden beri bir çocuğu olma-

mıştı. İkinci evlilik daha söz konusu değildi. Derken 

1881 yılında şöyle bir ilham indi: 

 

Yani, “Sana damat olma şerefini veren ve neseb yani 

şerefli atalar bahşeden Allah’a hamdolsun.”17  

Daha sonra kendisine şu ilham indirildi: 

 

Yani, “Biz sana yakışıklı (ve güzel vasıflı bir çocuğu 

müjdeleriz.”18  

Yüce Allah bu ilhamları aynen gerçekleştirdi. Del-

hi’deki bir Seyyid ailesinin kızıyla ikinci evliliği gerçek-

leşti ve Yüce Allah kendisine, daha sonra ikinci halifesi 

olan bir çocuk bahşetti. Bu çocuğun, Müslih-i Mev’ud, 

Fazl-e Ömer, Mahmud, Kelime-tullah, Ammanuel vb. 

                                                 

 
17 Tuhfe-yi Golaraviye, Ruhani Hazain, c.17, s.117 
18 Tiryak-ül Külüb, Ruhani Hazain, c.15, s.200 
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gibi isimlerini de ilham olarak Vadedilen Mesih’eas 

bildirdi.19  

Vadedilen Mesih’eas ikinci eşinden Hz. Müslih-i 

Mev’ud’danra sonra ikinci oğul verileceği doğumun-

dan önce şu kelimelerle bildirildi.  

 

Yani “Peygamberlerin ayı gelecek ve senin işin olacak. 

Allah senin yüzünü sevindirecek ve burhanını (delil) 

aydınlatacak. Senin bir oğlun doğacak ve (Allah’ın) 

lütfu sana yaklaştırılacak.”20  

Bu müjdeye göre 20 Nisan 1893 günü evinde bir er-

kek çocuk doğdu. Yüce Allah’ıncc “Kamer-ül Enbiya 

(peygamberlerin ayı) dediği bu çocuğa Beşir Ahmed 

ismi verildi. 

Vadedilen Mesih’eas şöyle bir müjde verildi. 

 

Yani, “Biz sana bir oğulun müjdesini veriyoruz.”21  

Vadedilen Mesih’inas 5 Eylül 1894’de Envar-ül İslam 

adlı eserinde bu ilham yayımlandı. Bu oğul 24 Mayıs 

                                                 

 
19 Daha fazla detay için Müslüman Ahmediye Cemaatinin değişik diller-

de yayımlanmış olan literatürüne bakmak gerekir. 
20 Ayna-yı Kemalat-ı İslam, Ruhani Hazain c.5, s.266 
21 Envar-ül İslam, s.39 Ruhani Hazain c.9, s.40 
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1895 günü doğdu ve ona Şerif Ahmed ismi verildi. 

Hz. Mirza Şerif Ahmedra Vadedilen Mesih’in as V. Ha-

lifesi olan Hz. Mirza Masrur Ahmed’inatba dedisidir. 

Şunu da belirtmek faydalı olacaktır. Vadedilen Mesi-

has bir keşfinde bu oğlunun başında bir sarık olduğu-

nu gördü.22 Keza başka bir keşfinde Vadedilen Mesi-

has bu oğluna dedi ki “artık sen bizim yerimize otur ve 

biz gidiyoruz”23 Bu her iki keşfinde Hz. Mirza Şerif 

Ahmed’inra halife olacağı bildirilmiştir. Önceden veri-

len bir müjde, eğer hakkında o müjde verilen kimse-

nin kişiliğinde gerçekleşmezse o zaman o müjde 

onun neslinden olan bir kimsenin zatında tamamlanır. 

Nitekim her iki keşifte verilen müjde Hz. Mirza Şerif 

Ahmed’inra torunu olan Hz. Mirza Masrur Ah-

med’inatba zatında gerçekleşti ve kendisi Vadedilen 

Mesih’inas halifesi oldu. 

Vadedilen Mesih’eas bir kız verileceği şu kelimelerle 

müjdelendi:  

 Yani “Doğacak olan kız mücevherler 

içinde yetişecek.” Vadedilen Mesihas bu konuda şöyle 

demiştir. “Yüce Allahcc karım hamileyken bir kız doğa-

cağını müjdeledi ve onun hakkında “ ” 

buyurdu. Yani (o kız) ne küçük yaşta ölecek ne de 

darlıkla baş başa kalacak. İşte bundan sonra bir kız 

                                                 

 
22 Tezkire, s.691, IV. Baskı 
23 Tezkire, s.478 IV.baskı 
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doğdu ve adı “Mübareke Begüm” kondu.24 Bu kız 

hakkında Vadedilen Mesih’eas bir ilham daha indirildi. 

O da şöyledir. “Nüvvab Mübareke Begüm”25  

Bu ilhamda verilen müjdeye göre kendisi 1897 sene-

sinde doğdu. Daha sonra Kotla krallığının prenslerin-

den olan Hz. Nüvvab Muhammed Ali Khan ile evlen-

di. Böylece Vadedilen Mesih’eas verilen bütün müjde-

ler aynen gerçekleşmiş oldu.  

Vadedilen Mesih’eas 10 Mayıs 1904 günü şöyle bir 

ilham indirildi. “ ”26 

Yani: “Ataları şerefli ve kerem sahibi olan bir kız (sana 

verilecek)” Bu ilhama göre Hz. Nüvvab Amat-ül He-

kim Hanım ra 25 Haziran 1904 günü doğdu ve bu 

müjde gerçekleşmiş oldu.27  

Vadedilen Mesih’eas şöyle bir ilham indirildi. 

 

Yani, “senin atalarının (nesli ve zikri) kesilip sona erdi-

rilecek ve senden bir başlangıç yapılacak.”28  

                                                 

 
24 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, c.22, s.227 
25 Tezkire, s.413, IV.baskı 
26 El Bedir Gazetesi. C.3, No.18, 8-16 Mayıs 1904 El Hakem Gazetesi, c.8, 

No.16, 17 Mayıs 1905 
27 Bkz. Tezkire, s.430, VI. Baskı, 2006 Kadiyan 
28 Nüzul-ül Mesih; Ruhani Hazain; C.18; S.592 
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Vadedilen Mesih’eas bu ilham indirilmeden önce bu 

ailenin yetmiş ferdi yaşıyordu. Onların nesli ilerlemedi 

ve hepsi öldü. Onlardan iki kişi Vadedilen Mesih’eas 

inanarak Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Onların nesli devam etti ve diğerlerinin nesli tama-

men sona erdi. Bugün bu ailenin mevcut olan bütün 

nesli ya Vadedilen Mesih’inas yahut da ailesinden 

kendisine inanan iki kişinin çocuklarıdır. 

 Vadedilen Mesih’inas birinci eşinden olan oğlu Mirza 

Sultan Ahmed, kaymakamlık sınavına katılacaktı. 

Kendisi, babasına bir mektup yazarak hayır duasını 

istedi. Vadedilen Mesihas mektubu okuyunca “bu oğ-

lum dünya peşindedir ve hep dünya işleri için benim 

hayır duamı ister” diye çok öfkelendi ve mektubunu 

yırtıp attı. Mektubu yırtar yırtmaz kendisine şu ilham 

indi: “O sınavı geçecek” Vadedilen Mesihas birçok 

kimseye bu ilhamdan haber verdi. Sonunda Mirza 

Sultan Ahmed, sınavı geçti ve kaymakam oldu.29  

Batı Afrika ülkesi Siera Leone’deki Müslüman Ahme-

diye Cemaatinin eski amiri Ali Rojers Bey, Cemaatimi-

ze nasıl katıldığını şöyle anlatmıştır: “Müslüman Ah-

mediye Cemaatinin Siera Leone Mürebbisi (imamı) 

Hz. Mevlâna Nezir Ahmed Ali, Hz. Mehdi’ninas mesa-

jını iletmek üzere köyümüze geldi ve köydeki caminin 

imamı ile değişik konularda fikir teatisinde bulundu. 

Köyümüzün imamı, Hz. Mevlâna Nezir Ahmed Ali’nin 

kafir olduğunu söyledi ve köyde kendisine yer verile-

                                                 

 
29 El Hakem gazetesi,  Kadiyan, 23 Eylül 1893 
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meyeceğini bildirdi. Hz. Mevlâna köy dışına çıktı. Ge-

ce olmuştu. Orada orman ve içinde de yırtıcı hayvan-

lar vardı. Ben Mevlâna ’ya acıdım ve onu evime ge-

tirmeye çalıştım. Ancak o, kabul etmedi. Bu arada 

böbrek sancısı başladı. Bunun üzerine o dua etmeye 

başladı. Uzun uzadıya dua ettikten sonra bana şöyle 

dedi.” Yüce Allahcc bu köy ahalisinin Müslüman Ah-

mediye Cemaatine katılacaklarını ve şu anda üzerinde 

bulunduğumuz yerde Müslüman Ahmediye Cemaati 

tarafından bir okul yapılacağını, senin de okul komi-

tesinin başkanı olacağını bana haber vermiştir.” Bu 

kelimeleri ifade ettikten sonra Ali Rojers Bey kendini 

tutamadı ve ağlamaya başladı. Daha sonra sözünü 

şöyle tamamladı. “Belli bir müddet sonra bütün köy 

ahalisi Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Mevlâna ’nın o zaman üzerinde bulunduğu yerin sa-

hibi o toprağı Müslüman Ahmediye Cemaatine hedi-

ye olarak verdi. Daha sonra orada Müslüman Ahme-

diye Cemaati tarafından bir okul inşa edildi. Ben de 

okulu yöneten komitenin başkanıyım. Böylece Hz. 

Mevlâna ’nın yıllar önce verdiği haber aynen gerçek-

leşti. Ben de Cemaate katılarak dinime hizmet etmek-

teyim.”  

Irak’taki Kürtlerden Sefa Ganim adlı bir şahıs uzun 

zamandan beri Hz. Mehdi’yias arıyordu. Bir gün tesa-

düfen Müslüman Ahmediye Cemaatinin MTA adlı 

televizyon kanalındaki programı ile karşılaştı. Televiz-

yonda Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas şu kelimeleri ya-

yınlanıyordu. “Eğer benim doğru olup olmadığımı 

öğrenmek istiyorsanız iki rekat nafile namaz kılarak 

istihare duasını okuyunuz. Yüce Allahcc mutlaka size 
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doğru olduğumu gösterecektir.” Sefa adlı kişi aynı 

şekilde “Ya Rabbi! Eğer bu zat gerçekten Mehdi ise 

bana bir keramet göster” diye dua etti. Yıllar önce 

evlenmiş olmasına rağmen bir çocuğu doğmamıştı. 

Bu duayı ettikten bir hafta sonra karısının hamile ol-

duğunu öğrendi. Bunun üzerine hemen biat ederek 

Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti 

Muhammed Sadık Beyra Lahor şehrinde bulunan Pen-

cap Public Library adlı kütüphanede bir kitap gördü. 

O kitapta “Yoz Asif” adlı bir kiliseden bahsedilmişti. 

Hz. Müfti Beyra Vadedilen Mesih’eas o kitaptan bah-

setti. Hz. Vadedilen Mesihas, Hz. Müfti Bey’era o kitabı 

getirmesini söyledi.  Hz. Müfti Beyra Lahor’a dönünce 

kitabı çok aradı. Ancak başlığını unuttuğu için onu 

bulamadı ve Kadiyan’a gidince Hz. Vadedilen Me-

sih’eas kitabı bulamadığını söyledi. Bir hafta Kadi-

yan’da kaldıktan sonra Hz. Müfti Beyra Lahor’a geri 

dönecekti. Kadiyan’dan ayrılırken Hz. Vadedilen Me-

sihas ile görüştü. Hz. Mesih-i Mev’udas, Hz. Müfti 

Bey’era dedi ki “Lahor’a gidince kitabı tekrar ara. Şimdi 

bulursun inşallah.” Hz. Müfti Beyra başlığını da unut-

tuğu kitabı nasıl bulacağını merak ediyordu. Lahor’a 

dönünce kütüphaneye gitti. Kütüphane müdürünün 

masasında bir kitap vardı. Onu eline aldı. Bir de ne 

görsün! Aradığı kitap oydu. Kütüphane müdürü, “bir-

kaç dakika önce gelseydin bu kitabı bulamazdın çün-

kü bu kitap daha şimdi bir okuyucu tarafından bana 

iade edilmiştir. Birkaç dakika sonra gelseydin yine bu 

kitabı bulamazdın. Çünkü ben onu dolaba koymuş 

olurdum. İyi ki tam zamanında geldin ve kitabı bul-
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dun” dedi. Hz. Müfti Beyra Hz. Mesih-i Mev’ud’unas 

mübarek lisanından çıkmış olan kelimelerin gerçek-

leştiğini görünce Yüce Allah’acc şükretti ve kitabı gö-

türüp Hz. Mesih-i Mev’ud’aas teslim etti.30 

 

  

                                                 

 
30 Hindistan’da Keşmir’in başkenti Siri Nagar şehrinde “Han Yar” mahal-

lesinde “Yoz Asif” adlı bir peygamberin mezarı vardır. Vadedilen Mesih 

(as) bu mezarın Hz. İsa’nın (as) mezarı olduğunu açıklamıştır. 
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Rüya – Keşif – Melaike – İlham 

ُل اِنَّ الَّٖذيَن َقالُوا َربَُّنا اللُّٰه ثُمَّ اْسَتقَ  اُموا َتَتَنزَّ
َعَلْيِهُم الَْملِٰئَكُة اَلَّا َتَخافُوا َوَلا َتْحَزنُوا 
  ۞َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَّٖتى كُْنُتْم تُوَعُدونَ 

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır!” deyip, sonra onda se-

bat gösterenler üzerine melekler çokça inerler ve der-

ler ki, “Hiç korkmayın, geçmiş bir hatanızdan dolayı 

da hiç üzülmeyin. Size vadedilen Cennet’i elde ettiği-

niz için sevinin” (Fussilat Suresi 41:31) 

نَْيا َوِفى اْلاِٰخَرِة  نَْحُن اَْولَِياُؤكُْم ِفى الَْحٰيوِة الدُّ
ا َولَُكْم ٖفيَها َما َتْشَتٖهى اَنُْفُسُكْم َولَُكْم ٖفيَها مَ 

ُعونَ    ۞َتدَّ
“Biz bu dünya hayatında da ahirette de sizin dostu-

nuzuz. O Cennet’te sizler için canınız ne isterse olacak 

ve siz ne talep ederseniz orada sizin için hazır bulu-

nacak. (Fussilat Suresi 41: 32) 

  ۞نُُزًلا ِمْن َغُفوٍر َرٖحيمٍ 
Bu, çok bağışlayan ve çok rahmet eden Allah tarafın-

dan bir ağırlama olacaktır. (Fussilat Suresi 41:33) 

اَللُّٰه َيْصَطٖفى ِمَن الَْملٰئَِكِة ُرُسًلا َوِمَن النَّاِس اِنَّ اللَّٰه 
  ۞َسٖميٌع َبٖصيرٌ 
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Allah meleklerden de insanlardan da peygamberleri 

seçer. Allah duaları çok iyi işiten ve her şeyi çok iyi 

görendir. (Hac Suresi 22:76) 

َيْعَلُم َما َبْيَن اَْيٖديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواِلَى اللِّٰه تُْرَجُع 
  ۞اْلاُُمورُ 

O, onların önünde ve ardında ne varsa hepsini bilir. 

Bütün işler ancak Allah’a döndürülür. (Hac Suresi 

22:77) 

َبلٰى اِْن َتْصبُِروا َوَتتَُّقوا َوَياْتُوكُْم ِمْن َفْورِِهْم ٰهـَذا 
ٖمينَ    ۞ُيْمِدْدكُْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة اَٰلاٍف ِمَن الَْملٰئَِكِة ُمَسوِّ

Neden yetmesin? Eğer sabreder ve Allah’ın takvasını 

benimserseniz kafirler de ansızın üzerinize gelirlerse, 

Rabbiniz size o an şiddetle saldıracak beş bin melekle 

yardım edecektir.” (Al-i İmran Suresi, 3:126) 

َوَما َجَعَلُه اللُّٰه اِلَّا ُبْشٰرى لَُكْم َولَِتْطَمئِنَّ قُلُوُبُكْم بِٖه َوَما 
ْقَطَع َطَرًفا لِيَ  ۞النَّْصُر اِلَّا ِمْن ِعْنِد اللِّٰه الَْعٖزيِز الَْحٖكيمِ 

  ۞ِمَن الَّٖذيَن َكَفُروا اَْو َيْكبَِتُهْم َفَيْنَقلُِبوا َخائِٖبيَن 
Allah bunu, ancak size müjde olsun ve bununla kalp-

leriniz rahat etsin diye gerçekleştirdi. Allah kafirlerin 

bir bölümünü kesip atmak veya onlar hüsranla geri 

dönsünler diye onları küçük düşürmek için böyle yap-

tı. Yoksa yardım ancak her şeye gücü yeten ve hikmet 

sahibi olan Allah’tan gelir. (Al-i İmran Suresi, 3: 127-

128) 
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“Ey dinleyiciler! Allah’ın sizden istediği ancak şudur ki 

siz sadece O’nun olunuz. Ne gökte ne de yerde hiç 

kimseyi O’na ortak koşmayınız. Bizim Rabbimiz daha 

önce yaşadığı gibi şimdi de yaşamaktadır. O, daha 

önce konuştuğu gibi bugün de konuşmaktadır. O 

eskiden dinlediği gibi şimdi de dinlemektedir. Bu de-

virde O dinliyor fakat konuşmuyor düşüncesi batıl bir 

düşüncedir. Aksine O hem dinlemekte hem de ko-

nuşmaktadır. O’nun bütün sıfatları ezeli ve ebedidir. 

Hiçbir sıfatı yok olmamıştır ve hiçbir zaman da yok 

olmayacaktır.”31  

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlevi 

Muhammed Hüseyinra başından geçen bir olayı şöyle 

anlatmıştır. “Farruh Abad” ilinden bir zat bana geldi 

ve aynı ilin “HathiPur” adlı köyünün Hindu olacağını 

söyledi. O zatın dediğine göre o köy ağası Lal Han’ın 

bin Rupi32 borcu vardı. Hindular ağanın köy halkı ile 

birlikte Hindu olması şartıyla o borcu ödeyeceklerini 

söylediler. Köy ağası Lal Han bu şartı kabul etti ve 

kendisiyle Hindular arasında yapılan anlaşma imza-

landı. O zatın söylediğine göre belli bir müddet sonra 

bir tören düzenlenecek ve Lal Han köy ahalisiyle bir-

likte Hindu dinine girecekti. Hz. Mevlevi Bey’inra bil-

dirdiğine göre kendisi hemen kalktı ve onbeş kilo-

metre yaya yürüyerek en yakın tren istasyonu “Der-

yao Ganc”a vardı. Oradan trene binerek Farruh 

                                                 

 
31 El Vasiyat, Türkçe Tercümesi, s.15 
32 Hindistan’ın para birimi 
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Abad’a vardı. Oradan da yine yaya yürüyerek Lal 

Han’ın köyü olan Hathi Pur’a ulaştı ve Lal Han ile gö-

rüşerek ona İslam Dinini terk etmemesini ve Hindu 

dinine girmemesini nasihat etti. Ancak Lal Han, Mev-

levi Muhammed Hüseyin’inra sözünü dinlemedi. Hz. 

Mevlevi Muhammed Hüseyin Beyra Ferruh Abad şeh-

rine giderek oradaki Müslüman ileri gelenlerle konuş-

tu ve onları razı ederek hepsini Hathi Pur’a götürdü. 

Onlar da Lal Han’a nasihat ettiler. Fakat Lal Han onla-

rın da sözünü dinlemedi. Bunun üzerine Hz. Mevlevi 

Muhammed Hüseyin Beyra secdeye kapandı ve ağla-

yarak Yüce Allah’acc dua etti. Ondan sonra yatak yeri-

ne bir tahta üzerinde uykuya daldı. Az bir müddet 

sonra Lal Han ağlayarak Hz. Mevlevi Hüseyin Bey’inra 

yanına gidip kendisini uyandırdı ve şöyle dedi: “Ben 

rüyamda uzun boylu, gözleri öfkeden dolayı kıpkırmı-

zı olmuş bir genci gördüm. O, yanıma yaklaştı ve 

upuzun pabucunu çıkardı ve bana dedi ki, Ey Cehen-

nem’e girmek isteyen! Allah’ıncc bir kulu sana geldi ve 

nasihat etti. Fakat sen dinlemedin. Şimdi ben seni 

cezalandırmaya geldim. Daha sonra o pabucuyla beni 

dövmeye başladı. Ben ondan af diledim. Fakat o aynı 

pabucu şiddetli olarak bana vurdu. Bunun üzerine 

ben uykudan uyandım ve sizi aramaya başladım. Bu-

rada olduğunuzu öğrenerek geldim. Ben tövbe edi-

yorum ve Hindu dinine girmeyeceğime söz veriyo-

rum.” Hz. Mevlevi Muhammed Hüseyin Beyra Yüce 

Allah’acc hamd etti ve Lal Han ile birlikte saatlerden 

beri yemediği yemeği yiyerek Rabbinecc şükretti. 

Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle demiştir: “Evliyalara 

Allah’ıncc melekleri görünür. Bu bir nimettir. Gelecek hayat 
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ancak imana bağlıdır. Ancak takva sahibi bir kimseye gele-

cek hayatı burada dahi gösterilir. Onlara ancak bu hayatta 

Allahcc nasip olur, görünür ve onlarla konuşur…Yüce Allahcc 

tarafından ilham, rüya ile mükaşefelerin (keşifler) feyzanı 

bize nasip olsun, çünkü bu bir müminin özelliğidir. Onun 

için bu mutlaka olmalıdır.”33  

“Eğer ben, efendim, nebilerin övünç kaynağı, mahlukatın 

en iyisi olan Hz. Muhammed-i Mustafa’nınsav yollarına tabi 

olmasaydım, benim için bu nimeti elde etmek mümkün 

değildi. Onun için ben her ne buldum ise, bu efendimin 

yollarına tabi olmakla buldum. Ben doğru ve kamil bilgim-

le biliyorum ki hiçbir insan o nebiye tabi olmadan Yüce 

Allah’acc varamaz ve de kamil marifetten pay alamaz.”34  

“Her ne zaman yüce şanlı bir insan nübüvvetin yüce elbi-

sesini giyerek ve Kelam-ı İlahi ile şereflenerek yeryüzüne 

inerse, melaike ile Ruh-ül Kudüs ancak o zaman gökten 

inerler. Ruh-ül Kudüs özellikle o halifeye nasip olur. Onun-

la birlikte olan melekler bütün dünyanın yetenekli kalpleri-

ne indirilirler. İşte o zaman her nerede yetenekli bir cevher 

(değerli insan) bulunursa onların hepsine o nurun yankısı 

olur ve bütün alemde bir ruhaniyet (maneviyat) yayılır.”35  

“Her kim ilham alma yeteneğine sahip olursa onun üzerine 

ilhamlar inmeye başlar. Her kim düşünüp taşınarak dini 

anlayabilme yeteneğine sahip ise onun inceleme ve dü-

şünme yeteneği arttırılır. Her kim ibadetlere rağbet ediyor-

sa ona ibadet etmek konusunda lezzet bahşedilir.”36  

                                                 

 
33 Melfuzat, c.I, s.12 
34 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, c.22, s.64 
35 Feth-i İslam, Ruhani Hazain, c.3 s.12 
36 Zaruret-ül İmam, Ruhani Hazain, c.13, s.474-475 
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“İlham ile keşfin hürmeti ve yüksek derecesi Kur’an-ı Kerim 

ile ispat olunur. Ancak bu gerçek İslam uğruna çok yüksek 

dereceli bir mucizedir ve Kıyamete kadar İslam’ın eşsiz 

şanını ve yüceliğini belli etmektedir. İşte bu özel bereket-

lerdir ki diğer dinlere inananlarda bulunmamaktadır.”37  

Mesih-i Mevud ve Ahir Zaman Mehdisias şöyle der: “Rüya-

yı sadıkanın çoklukla ve tam olarak görülmesi çok önemli 

konular hakkında görülmesi ve inkişaf-ı tam ile (apaçık 

olarak) görülmesi, Ümmet-i Muhammediye’ninsav özelliği-

dir. Başka hiçbir fırka buna ortak olamaz. Ortak olmayışla-

rının sebebi ancak şudur ki onlar sırat-ı müstakimden 

(doğru yol) uzak ve uzaklaştırılmışlar. Onların düşünceleri 

dünyaya tapmak, mahlukata tapmak ve nefislerine tap-

makla meşguldürler ve Yüce Allahcc tarafından kendilerine 

nasip olan doğru kimselerin nurundan tamamen boş ve 

mahrumdurlar.”38  

“Eski peygamberlerin eserlerinde ve Hz. Resulullah’ınsav 

hadislerinde şöyle yazılıdır: Mesih-i Mev’ud’un zuhur ettiği 

çağda maneviyat her tarafa yayılacak. Şöyle ki, bayanlara 

dahi ilham inmeye başlayacak ve küçük yaştaki daha ye-

tişmemiş çocuklar nübüvvet edecekler. Keza amme insan-

lar Ruh-ül Kudüs ile konuşacaklar. Bütün bunlar Mesih-i 

Mevud’un ruhaniyetinin yankısı olacak.”39  

“Ve son günlerde vaki olacak ki, Allah diyor, bütün beşer 

üzerine Ruhumdan dökeceğim, oğullarınız da kızlarınız da 

peygamberlik edecekler ve gençleriniz rüyetler görecekler, 

ihtiyarlarınız da rüyalar görecekler”40  

                                                 

 
37 İzale-yi Evham, Ruhani Hazain, c.3 s.178 
38 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain c.I, s.286 
39 Zaruret-ül İmam, Ruhani Hazain, c.13, s.475 
40 İncil-i Şerif, Yeni Ahit, Resullerin İşleri, 2:17-18 
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Mesih-i Mevud ve İmam-ı Mehdias şöyle buyurmuştur: 

“İlham gerçek ve kesin bir doğruluktur. Onun kutsal ve 

temiz kaynağı İslamdır. Eskiden beri doğrulukların dostu 

olan Yüce Allahcc bu nurani kapıyı ötekiler üzerine açmaz 

ve Kendi öz nimetini bir yabancıya asla bahşetmez.”41  

 

“Kün Fe Yekun” (Ol der, oluverir)  

“Vadedilen Mesih’inas hayatında, daha sonra birinci halifesi 

seçilen Hz. Mevlâna Nuruddinra, Hz. Hafız Ruşen Ali’yera 

hadis ilmini öğretiyordu. Bir gün Hafız Ruşen Ali’ninra karnı 

açtı. O yemek yemeden derse girmişti. Ders devam edi-

yordu. Derken Hafız Beyra keşif durumuna girdi. Taptaze 

yağlı pideler ve kızartılmış taptaze et önüne geldi, o da 

doya doya yemek yedi. Karnı doyunca o keşif durumun-

dan çıktı. Hz. Mevlâna Nuruddinra Hafiz’e “Tek başına ye-

din, başkasını niye davet etmedin:” diye gönlünü aldı. 

Kendisi, onun yemek yediğini görmüştü.”42  

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Gu-

lam Resul Racikira bir keresinde dostu Gulam Hayder Beyra 

ile birlikte Lahor’da bulunan akrabalarının yanına gitti. 

Birkaç gün onların yanında kaldıktan sonra geri dönmek 

istedi. Akrabaları, misafirler biraz daha evlerinde kalsınlar 

diyerek onların bavullarını sakladılar. Ancak kendisi arka-

daşıyla birlikte yola çıktı. Ellerinde çok az para vardı. Yolda 

Gulam Hayder Bey ateşlendi. Gece saat onda Kamon Ki 

adlı kasabanın tenha bir yerinde bulunan bir camiye girdi-

ler. Orada bir misafir daha yatıyordu. Mevlâna Gulam Re-

sul Bey dışarı çıktı, fakat kimseyi bulamayınca eli boş geri 

                                                 

 
41 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain, c.I, s.288 
42 Hayat-ı Nur, Abdülkadir Sevdagar Mal, s.299 
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döndü. Arkadaşının ateşinin çok yüksek olduğunu gördü. 

Hemen secdeye kapandı ve ağlayarak dua etti. Namazı 

bitirince bir de ne görsün! Adamın biri elinde sıcak pideler, 

pişirilmiş et ve helva tabağı ile çıka geldi. Geceleyin saat 

ikide o adamı görünce şaşırdı. Kiminle görüşmek istiyor-

sunuz diye sordu. Adam, sizinle görüşmek ve size yemek 

ikram etmek için geldim dedi. Biz doya doya yemek yedik 

ve diğer misafire de ikram ettik. Yemek yedikten sonra 

kapıyı sürgüledik ve uykuya daldık. Ertesi gün kalktığımız-

da kapının iç tarafından sürgülü olduğunu, ancak kapların 

da kayıp olduğunu görünce şaşırdık.43  

Mevlâna Nuruddin’inra halifeliği zamanında Müslüman 

Ahmediye Cemaatine giren Ahmed Han, orduda ailesin-

den uzak iken hastalandı. Bir gün canı yahni ve pilav istedi. 

Üç günden beri karnı açtı ve istediği yemeği hazırlayacak 

bir kimse de yoktu. Derken uykuya daldı ve “istediğin yah-

ni ve pilav hazırdır” diye bir ses duydu. Hemen uyandı ve 

masanın üzerinde yahni kabını ve pilav tasını gördü. Ancak 

orada hiç kimse yoktu. Kendisi doya doya o yemeği yedi. 

O kaplar hayatı boyunca yanında kaldı ve hiçbir sahibi 

çıkmadı.44  

Hz. Mevlâna Muhammed İshak, Kasur ilinin bir köyünde 

yaşıyordu. Üç tane kızı evliydi. Üçü de birkaç gün ara ile 

baba evine geldiler. Belli bir müddet sonra her üçünün 

kocaları, eşlerini almak üzere geldiler. Hz. Mevlevi İshak 

Bey’in elinde para yoktu. Yerel geleneğe göre kızlarının 

her birisine hediye olarak bir miktar para vermesi gerek-

liydi. O abdest aldı ve evin bir köşesinde namaza durdu ve 

içtenlikle ağlayarak Yüce Allah’acc dua etti. Namazı bitirin-

                                                 

 
43 Hayat-ı Kudsi, 1951, s.289 
44 El Fazl gaz. 30 Nisan 2014 s.6 



                                           İman Artıran Olaylar                                           41 

ce seccadeyi kaldırdı. Bir de baktı ki seccadesinin altında 

onar Rupilik (yerel para birimi) banknotlar duruyor. Kızları 

yola çıkarken her birisine onar Rupilik birer banknot hedi-

ye etti. 

Pencap Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan Master 

Abdurrahman adlı bir Ahmedi Müslüman, daha önce Sih 

dinine mensup idi. Bir gün Hristiyan olan sınıf arkadaşları 

ona dediler ki bir adım daha at ve Hristiyan ol. Kendisi 

şöyle cevap verdi: “Eğer Hristiyanların tanrısı insanların 

dualarını kabul edip cevap veriyorsa o zaman ben Hristi-

yan olmaya amadeyim.” Hristiyan sınıf arkadaşları dediler 

ki “Yüce Allah artık hiçbir kimseye ilham indirmiyor.” Bu-

nun üzerine Master Abdurrahman “Yüce Allahcc bana il-

ham indiriyor ve gayipten bana haber veriyor. Hemen şu 

anda Yüce Allahcc bana ilham indirerek sınavda sorulacak 

olan soruların birincisi bana bildirilecek” dedi. Daha sonra 

keşif halinde kendisine birinci soru gösterildi ve kendisi 

sınıf arkadaşlarına da anlattı. Sınav başlayınca gerçekten 

birinci soru aynısıydı. Hz. Master Abdurrahman Bey, Hristi-

yanlara dedi ki, siz benim önceden söylediğim sözün doğ-

ru çıktığına yazılı olarak şehadet edin, yoksa sınıfta kalırsı-

nız. Onlar böyle bir şehadet yazmadılar. Sonunda sınavın 

neticesi belli olunca onlar gerçekten sınıfta kaldılar ve sınıfı 

geçemediler. 

Vadedilen Mesih’inas ashablarından olan Hz. Müfti Mu-

hammed Sadık Beyra bir rüya gördü. Rüyasını şöyle anlat-

mıştır: “Rüyada Amerika’nın büyük bir salonunda konfe-

rans verdiğimi gördüm. Konferansım sona erince herkes 

salondan ayrıldı. Ancak genç bir kız orada kaldı ve bana 

Müslüman olmak istediğini söyledi. Ben ona Kelime-i Şe-

hadeti okutturarak kendisini Müslüman yaptım ve ona 

“Fatma Mustafa” ismini verdim.” Kendisi Londra’dayken 

Vadedilen Mesih ve İmam-ı Mehdi’ninas İkinci Halifesira Hz. 

Müfti Bey’era İslam dinini yaymak üzere Amerika’ya gitme-
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sini emretti. O zaman kendisi hastaydı ve hastalıklı hiçbir 

kimsenin Amerika’ya girmesine izin verilmezdi. Keza her 

bir kimsenin Amerika’ya girmeden önce bir doktor tara-

fından kontrol edilmesi gerekirdi. Gemi limana varınca Hz. 

Müfti Beyra kontrol için bir doktora gönderildi. Doktor ba-

şındaki sarığı çok beğendi ve kendisine detaylı bakmadan 

sağlıklı olduğu konusunda rapor verdi. Daha sonra kendisi 

vize bürosuna gönderildi. Memurlar kendisine neden gel-

diğini sordular. Ben Fatma Mustafa’yı Müslüman yapmak 

üzere geldim diye cevap verdi. Kısacası türlü zorluklarla 

Amerika’ya girmesine izin verildi. Amerika’ya girdikten 

sonra kendisi bir salon kiraladı ve İslam dini hakkında bir 

konferans vermeye hazırlandı. Konferans günü salon çok 

doluydu. Hz. Müfti Beyra uzun uzadıya İslam dini hakkında 

konferans verdi. Herkes can kulağıyla kendisini dinledi. 

Konferans bitince herkes konferans salonunu terk etti. 

Ancak bir genç kız orada kaldı. Hz. Müfti Bey’inra sorması 

üzerine Müslüman olmak istediğini beyan etti. Hz. Müfti 

Beyra rüyasını hatırladı ve ona “Kelime-i Şehadet” okutarak 

Fatma Mustafa ismini verdi. 

Vadedilen Mesih’inas kurmuş olduğu Müslüman Ahmediye 

Cemaatine mensup doktor Abdülaziz, başından geçen bir 

olayı şöyle anlatmıştır: Bir keresinde Vadedilen Mesih’inas 

kasabası olan Kadiyan’dan Sindh eyaletinde bulunan Deh-

raki adlı kasabaya gitmek gayesiyle trene bindim. Melekle-

rin tren ile birlikte koştuklarını, arada bir bindiğim vagona 

da girdiklerini gördüm. Trenin altından çok tuhaf sesler 

geliyordu. Bundan dolayı yolcular korku içindeydiler. Ben 

meleklerin hep tren ile birlikte koştuklarını seyrettim. Tren 

istasyona varınca görevli teknisyenler vagonumuzu kontrol 

ettiler ve vagonun direklerinin tamamen eğrildiğini hayret-

le müşahade ettiler. Onlardan birisi yüksek sesle bağırarak 

dedi ki, bu vagonda mutlaka Yüce Allah’ıncc sevdiği evliya-

lardan birisi vardır ve onun yüzü suyu hürmetine Yüce 
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Allah’ıncc melekleri bütün yolcuları korudular. Yoksa böyle 

bir durumda trenin kazadan kurtulmasına imkan yoktu. 

Abdülaziz Bey’in anlattığına göre o vagon trenden ayrılın-

ca, melekler de yok oldular. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Gulam Resul 

adlı bir Ahmedi Müslüman, kayınpederinin evine gidecekti. 

Yolda orman ve çalılar vardı. Geceleyin yolda yürümek çok 

güç ve tehlikeliydi. Bir de şiddetli yağmur yağmaya başladı 

ve kasırga koptu. Gulam Resul, “Ya Rabbi! Bana yardım et” 

diye dua etti. Derken elinde el feneri olan birisinin önünde 

yürüdüğünü gördü ve onu takip etmeye başladı. Kayınpe-

derinin şehrine varınca, artık ben menzilime vardım dedi. 

Bunun üzerine o el fenerli adam kayboldu. Gece yine kap-

karanlıktı ve Gulam Resul yolu göremiyordu. Tekrar Yüce 

Rabbi’ne dua etti. Bu sefer şimşek çaktı ve Gulam Resul 

kayınpederinin evinin yanındaki caminin kubbesini gördü 

ve rahat bir şekilde menziline vardı. Yüce Allah’a hamdetti. 

Bengaldeş’de yaşayan Talib-ur Rahman adlı bir arkadaş 

şöyle bir rüya gördü: “Gökte top şeklinde yuvarlak bir şey 

göründü. Yavaş yavaş nura dönüştü ve içinden nurlu bir 

resim çıktı.”  Birkaç gün sonra tesadüfen Vadedilen Mesih 

ve İmam-ı Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas resmini 

görünce hemen tanıdı. Rüyasında gördüğü resmin aynı-

sıydı. Bunun üzerine biat ederek Müslüman Ahmediye 

Cemaatine girdi. 

Hz. Mevlâna Nuruddinra genç iken talebe olarak evinden 

uzaktaydı. Üç gün yemek bulamadı. Bir camiye gitti. Cami-

de tek başına yatıyordu. Birdenbire şu sesi duydu: “Nu-

ruddin, çabuk gel, şu yemeği al” Mevlâna Nuruddinra bir 

tepsi içinde olan sıcacık yemeği aldı ve doya doya yedi. 

Kapları da caminin duvarına astı. Yedi gün sonra aynı ca-

miye gidince kapların aynen orada olduğunu görünce o 

yemeğin bir melek tarafından getirildiğini anladı. 
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Vadedilen Mesih’inas ikinci Halifesi Hz. Mirza Beşiruddin 

Mahmud Ahmed’inra özel doktoru ve Vadedilen Mesih’inas 

ashaplarından olan Hz. Dr. Haşmetullah Hanra birkaç dos-

tuyla birlikte av için bir ormana gitti. Ormanda namaz kı-

larken canı helva istedi. Değil ormanın içinde, ormanın 

aşağı yukarı yirmi kilometre dışında dahi bir köy yoktu. 

Doktor bey namazı bitirir bitirmez dokuz on yaşlarında bir 

kız çocuğunun bir tabağın içinde taze helva getirdiğini 

gördü. Helvayı yedikten sonra canı pan45 istedi. Aynı kızın 

bir tabağın içinde pan getirdiğini gördü. Kız tabağı verdik-

ten sonra geri gitmek isteyince Dr. Bey elinden tuttu ve 

kim olduğunu ve nereden geldiğini sordu. Kız hiçbir şey 

söylemedi. Dr. Bey kızın gitmesine izin verdi. Onun bir me-

lek olduğunu anlamıştı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlevi Mu-

hammed Hüseyinra, Vadedilen Mesih’inas mesajını yaymak 

gayesiyle, bir ormanın içinde yayan gidiyordu. Sırtında 

kitap dolu çantası vardı. Karnı çok açtı. Açlıktan çok zayıf 

düştü. Yürüyemiyordu. Yere uzandı ve uykuya daldı. Uyku-

da beyaz elbiseli nur yüzlü bir zat kendisine bir bardak süt 

ikram etti. Sütü içti. Uyanınca açlıktan ve zaaftan bir eser 

kalmamıştı. Yüce Allah’acc hamd-ü sena ederek şükretti. 

Hz. Hekim Muhammed Din, Hindistan’ın Bombey şehrinde 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin imamıydı. Hindistan 

ikiye bölündü ve Pakistan kuruldu. O devirde her tarafta 

kargaşa vardı. Merkez ile irtibat kesildi. Hz. Hekim’in parası 

bitti. Birkaç günden beri açtı. Geceleyin secdeye kapandı 

ve Yüce Allah’acc içtenlikle dua ederek yardım istedi. Bir-

den kapısı çalındı. Dışarı çıkınca adamın birisi kendisine 

                                                 

 
45 Pan Hindistan ve Pakistan’da kullanılan ve ağıza güzel koku veren bir 

bitki 
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içinde çeşitli meyveler olan büyük bir çanta uzattı. Karan-

lıktan dolayı Hz. Hekim Bey o adamın yüzünü göremedi. 

Hediye olarak kendisine verdiği meyveler günlerce ona 

yeterli oldu. Anlaşılan o meyveleri getiren bir melekti. 

Hz. Mevlâna Muhammed Sadık, Endonezya’da cemaatimi-

zin imamı idi. İkinci dünya savaşı günlerinde bütün ülkede 

açlık ve kuraklık vardı. Ellerinde yiyecek kalmadı. Çocukları, 

yarın size pilav yedireceğiz diyerek uyuttular. Çocuklar 

uyanınca Hz. Mevlâna secdeye kapandı ve ağlayarak 

O’ndan yardım diledi. Derken kapısı çalındı. Abdurrahman 

adlı bir Ahmedi Müslüman kendisine bir çuval pirinç geti-

rip hediye etti ve hemen geri dönüp uzaklaştı. Cuma günü 

Hz. Mevlâna camide Abdurrahman Bey’le karşılaştı ve pi-

rinç getirdiği için ona teşekkür etti. Abdurrahman Bey şöy-

le dedi:” Ülkede sokağa çıkma yasağı vardır. Ben geceleyin 

asla evimden dışarı çıkmam. Demek ki ben diye başka bir 

kimse o pirinci size getirmiştir.” Bunu duyan Hz. Mevlâna 

Muhammed Sadık, bir meleğin Abdurrahman Bey’in şekli-

ne girerek kendisine pirinç getirdiğini anladı. 

Nobel ödülünü alan ilk Müslüman olan Dr. Abdüsselam’ın 

babası Chaudhri Muhammed Hüseyinar Multan şehrinde 

görevliydi. Nevab Din Bey adlı bir arkadaşı kendisini ye-

meğe davet etti. Kendisi gece yatağa girmeden önce bir 

bardak süt içmeye alışıktı. Ancak Nevab Din, yemekten 

sonra kendisine süt ikram etmedi. Evinden çıkınca Chaud-

hari Muhammed Hüseyin ar süt içmeden nasıl uyuyabile-

ceğini düşünüyordu. Derken yolda adamın birisi kendisine 

içinde süt olan bir bardak uzattı ve şöyle dedi: “içimde 

birisine süt ikram etmem gerekir diye şiddetli bir his doğ-

du. Onun için bir bardak süt alarak dışarı çıktım ve sizinle 

karşılaştım. O sütü size içirmem lazımdır diye düşündüm 

ve sütü size ikram ettim.” 
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Chaudhari Muhammed Şerif Nevşehrevi, biat ederek Müs-

lüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Köy ahalisi kendisini 

öldürmek için bir plan yaptı. Kendisi de tedbirli davranma-

ya çalıştı ve yandaki köyden bir akrabayı çağırmak gaye-

siyle kardeşini gönderdi. Kardeşi gitti ve akrabalarını yanı-

na alarak geri döndü. Bunun üzerine muhalifler kendisine 

saldırmaktan vazgeçtiler. Aradan uzun zaman geçince 

Chaudhari Muhammed Şerif Bey, bir köylüye neden sal-

dırdıklarını sordu. O da şöyle cevap verdi: “Saldırı yapaca-

ğımız gece sizin kardeşinizin yardım almak üzere köy dışı-

na gittiğini öğrendik. Köylüler yardım için kaç kişi geldiğini 

öğrenmek üzere beni görevlendirdiler. Ben, silahlı otuz 

kişinin geldiğini gördüm. Sizin kardeşiniz onların önün-

deydi.” Ben ona yemin ederek dedim ki onlar, kardeşim ve 

akrabam yalnız iki kişiydi. Sen onları otuz kişi olarak gör-

düysen demek ki diğerlerinin hepsi melaikeydiler. 

Mirza Gulam Ahmed, başından geçen bir olayı şöyle an-

latmıştır: Ben Talim-ül İslam Fakültesi, Rabwah’ın öğrenci-

siydim. Daha sonra Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi 

seçilen Hz. Mirza Nasir Ahmedar bizim hocamızdı. Biz me-

zuniyet sınavına hazırlanıyorduk. Bir gün kendisi, üzerinde 

üç soru yazılı olan bir evrakı bana verdi ve buna göre ha-

zırlan ve diğer arkadaşlarına da söyle, onlar da bu sorula-

rın cevabını iyice hazırlasınlar, buyurdu. Sınav günü aynı 

sorular soruldu ve biz hazırlıklı olduğumuz için hepsini iyi 

bir şekilde cevaplandırdık.  Hz. Mirza Nasir Ahmedar o so-

ruların sınavdan önce kendisine Yüce Allahcc tarafından 

gösterildiğini söyledi. Dua neticesinde çoğu kez keşif du-

rumunda soruların kendisine gösterildiğini açıkladı. 

Oniki Ahmedi Müslüman hacca gittiler. Dr. Abdülaziz Bey 

de onların arasındaydı. O, Arafat meydanında cereyan 

eden bir hadiseyi şöyle anlatmıştır: “Geceleyin uykudan 

uyanınca şöyle bir ses duydum: “Öğleyin Cebel-i Rahmet’e 

git” Buna göre öğleyin Cebel-i Rahmet’e gittim. Yukarı 
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çıkarken arkamdan Dr. Abdülaziz Bey diyerek birisinin beni 

çağırdığını duydum. Arkama bakınca Hz. Mevlevi Abdür-

rahim Neyyir’ira gördüm. Bana yaklaşınca şöyle dedi “Ben 

sabah namazından sonra buraya geldim. Duadan sonra 

çadırımı bulamadım. Polisten de yardım istedim. Yine de 

çadırımı bulamadım. Sonunda Yüce Rabbim’ecc yardım 

etsin diye dua etmeye başladım. Derken siz önüme çıktı-

nız.” Dr. Abdülaziz Bey, kendisine indirilen ilhamın sebebi-

ni anladı ve Hz. Mevlâna Abdürrahim Neyyir Bey’ira çadırı-

na götürdü. 

Dr. Abdülaziz, Sindhi bir ailedendi. Dehrki adlı yerde gö-

revliydi. Kendisine hastalarının durumu hakkında keşfen 

bilgi verilirdi. Bildirdiğine göre bir gencin ateşi çıktı. Dr. 

Bey’e hastasının ateşinin kaç derece olduğu keşif duru-

munda bildirildi. Bir gün keşfen ateşinin düştüğünü gördü. 

Hastanın evine giderken yolda babasıyla karşılaştı. Babası, 

oğlunun ateşinin ne zaman düşeceğini sordu. Bunun üze-

rine Dr. Bey ateşi zaten düşmüştür dedi. Hastanın evine 

varınca ateşinin düştüğünü gördüler.  

Başka bir sefer keşfen kendisine hastanın nefesinin hızlan-

dığı ve sebebinin de odasının kapısının ve pencerelerinin 

kapalı olduğu haber verildi. Kısa bir müddet sonra hasta-

nın kardeşi koşa koşa Dr. Bey’in yanına geldi ve hastanın 

nefesinin hızlandığını kendisine anlattı. Dr. Bey, hastanın 

odasının kapısını ve pencerelerini açmaları gerektiğini söy-

ledi. Kapıyı ve pencereleri açınca hasta iyileşti. Fakat ailesi 

Dr. Bey’in onların kapalı olduğundan nasıl haberi oldu diye 

düşündüler. 

Pakistan’ın Vehari ilinde yaşamakta olan Chaudhari Abdur-

rahim Butta’nın bir öğrencisi Pencap Üniversitesi’nin me-

zuniyet sınavına katıldıktan sonra neticeyi beklemekteydi. 

Daha sınavın neticesi belli olmadan kendisine keşfen öğ-

rencisi olan Mirza Caved İkbal’in neticesi gösterildi ve sı-
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navı üçyüz yetmiş iki puan alarak geçeceği bildirildi. Ertesi 

gün ailesini arayarak Mirza İkbal’in sınavdan geçtiğini ve 

üç yüz yetmiş iki puan aldığını söyledi. İki hafta sonra neti-

ce belli olunca Chaudhari Abdurrahim’in sözünün tama-

men doğru çıktığına hayret ettiler. 

Dr. Kays Minayi Bey’e üst üste üç ilham indirildi. 

25 Mart 1974 günü şu ilham indi: “Hayr Pur” 

11 Ağustos 1974 günü şu ilham indi: “Üzücü bir haber” 

Aynı gün geceleyin saat on birde şu ilham indi: “Üzücü bir 

haber geldi” 

Bu son ilhamdan tam yirmi iki gün sonra, Profesör Abbas 

Bin Abdülkadir Bey Hayr Pur şehrinde şehit edildi ve şeha-

detinin haberi Dr. Kays Minayi Bey’e de ulaştı. (Dr. Abbas 

Bin Abdülkadir, Vadedilen Mesih’inas İkinci Halifesi olan 

Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra hanımı olan 

Apa Sarah’ın yeğeni ve Vadedilen Mesih’inas ashaplarından 

olan Hz. Prof.Abdülkadir Bey’inra oğludur) 

Dr. Tüfeyl Ahmed Dar Bey’e şu ilham indirildi: “Ahiret yol-

culuğu saat on birde” Bu ilhamdan üç hafta sonra gece 

saat on birde karısı vefat ederek Allah’ıncc rahmetine ka-

vuştu. 

Pakistan’ın Şeyhu Pura iline bağlı Çora Divan Sahib adlı 

köyünde yaşayan Münir Ahmed, Müslüman Ahmediye 

Cemaatinin üyesi değildi. Ancak Muhammed Latif Cancua 

adlı bir Ahmedi Müslümanın komşusu idi ve kendisiyle 

dini konularda fikir teatisinde bulunurdu. Bir gece rüyada 

kendisinin Rabwah’a gittiğini gördü. Rüyasında Rabwah’ta 

kırmızı renkli bir bina kendisine gösterildi. Daha sonra 

Muhammed Latif Cancua Bey’le birlikte Rabwah’a gitti, 

fakat rüyada gördüğü binayı bulamadı. Aradan birkaç gün 

geçince tesadüfen rüyada gördüğü bina önüne çıktı. Mü-

nir Bey hemen onu tanıdı. Rüyasında Hz. Chaudhari Zafe-
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rullah Han’ın evini görmüştü. Rabwah’ta onu kendi gözle-

riyle görünce hemen biat ederek Müslüman Ahmediye 

Cemaatine katıldı. 

Pakistan’ın Pencap eyaletinin, Sargoda ilindeki Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin amiri Hz. Mirza Abdulhak Bey’in kızı 

çok şiddetli bir şekilde hastalandı. Ali Muhammed Nangali 

adlı bir Ahmedi o zaman Hz. Mirza Bey’in evindeydi. Bu zat 

rüyada bir kişinin kendisine bir kağıt parçası verdiğini gör-

dü. Kağıt üzerinde “Esselamu Aleykum” yazılıydı. Yani üze-

rinize selam olsun. Bu rüyayı görünce kızın iyileşeceğini 

anladı ve rüyayı kızın ailesine anlattı. Birkaç gün içinde kız 

sağlığına kavuştu. 

Mahmud Mücib Asgar, Pencap Üniversitesi mühendislik 

fakültesinin mezuniyet sınavına girdi. Sınavdan sonra neti-

ceyi beklerken rüyada sınavı geçtiğini ve yüz üzerinden 

doksan iki puan aldığını gördü. Netice belli olunca rüyası 

doğru çıktı. Kendisi rüyada gördüğü puanı alarak mezun 

oldu. 

Vadedilen Mesih’inas eshablarından Şeyh Mesudurrah-

man’ınra oğlu olan ve Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşayan 

Abdülmalik adlı Ahmedi Müslüman evlendikten bir sene 

sonra bir rüya gördü. Rüyada dilinde şu kelimeler vardı: 

“Oğlun olacak. Adını Mahmud Ahmed koyarsın” Bu rüyayı 

gördüğü zaman karısı hamile değildi. Fakat iki sene sonra 

Yüce Allahcc kendisine bir erkek çocuk bahşetti. Ona rüya-

da gördüğü gibi Mahmut Ahmed ismini verdi. 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin günlük gazetesi olan “El-

Fazl”da çalışan Abdülmalik adlı bir Ahmedi Müslümanın 

kızı ve damadı Almanya’da yaşıyorlardı. Atiye adlı kızı ha-

mileydi. Babası Yüce Allah’acc “Ya Rabbi! Bana bir tek isim 

söyle” diye dua etti. Yüce Allah da kendisine “Ataurrah-

man” ismini haber verdi. Doktorlar kesinlikle kız doğacak 

dediler. Kızı Atiye, babasını aradı ve erkek adından başka 
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bir de kız ismini önermesini rica etti. Babası şöyle cevap 

verdi: “Ben Yüce Allah’acc dua ederek bana tek isim söyle-

mesini rica ettim. O da bana bir erkek ismi olan Ataurrah-

man’ın doğacağını haber vermiştir. Bundan sonra ben bir 

kız ismi nasıl teklif edebilirim?” Yüce Allahcc 6 Ekim 2000 

senesinde Atiye’ye bir erkek çocuk verdi. Ona “Ataurrah-

man” adını verdiler. (Abdülmalik Bey’in babası Şeyh Mesu-

durrahmanra Vadedilen Mesih’inas ashaplarındandır) 

Seyid Sacid Ahmed Bey “Vernecular Final” sınavına katıldı. 

Daha netice belli olmadan, Sadr Encümen Ahmediyede 

çalışan dedesi Seyid Muhammed Yusuf, bir rüyada torunu 

Seyid Sacid Ahmed’in yedi yüz on puanla sınavı geçtiğini 

gördü. Sınavın neticesi belli olunca dedesinin rüyası doğru 

çıktı ve kendisi sekiz yüz elli puan üzerinden yedi yüz on 

puan alarak sınavını geçti. 

Fazl-e Ömer diş kliniği Kasur’da çalışan diş doktoru Sayın 

Enver Ahmed, babası ve ailesiyle birlikte 1952 yılında tey-

zesinin evine giderek misafir oldular. O gece babası rüya-

sında ev sahibinin bir erkek çocuğunun doğduğunu ve 

adının da Vakar Ahmed konduğunu gördü. Doktor Enver 

Ahmet ve ailesi teyzesinin hamile olduğunu bilmiyorlardı. 

Aynı gece teyzesinin bir oğlu doğdu ve ona Vakar Ahmed 

adını verdiler. 

Şu anda Almanya’da yaşayan İftihar Ahmed gördüğü bir 

rüyayı şöyle anlatmıştır: “Ben Faysalabad şehrinde Ali Hü-

seyin adlı Cemaatimizden olmayan bir arkadaşın kiracısıy-

dım. Ali Bey’in üç karısı vardı. Halide adlı bir hanım Ali 

Bey’in üçüncü eşiydi. Ancak erkek çocukları yoktu. Yüce 

Allahcc Halide Hanıma bir yıl içinde bir erkek evlat verece-

ğini bana haber verdi ve o çocuğun gözünün altında bir 

ben olacağını buyurdu. Ben karım vasıtasıyla bu haberi 

Halide Hanım’a ilettim. Daha sonra biz Rabwah’a döndük. 

Halide Hanım bir gün hamile olduğunu telefon vasıtasıyla 
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eşime haber verdi. Yüce Allahcc ona bir erkek çocuk nasip 

etti. Çocuğun gözünün altında da bir ben vardı. Halide 

Hanım, kız kardeşiyle birlikte Rabwah’a gelerek çocuğu 

eşime gösterdi ve beş yüz Rupi (Pakistan’ın para birimi) 

hediye olarak verdi. Eşim de parayı sadaka olarak bir fakire 

verdi ve Yüce Allah’acc şükretti.” 

Seyid Mir İmamullah Şah, Siyalkot şehrinin eşraflarındandı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan, Pakistan’ın ilk 

dışişleri bakanı Muhammed Zaferullah Han’ın annesi Hz. 

Hüseyin Bibi’yera, Seyyid Bey hakkında şöyle bir ilham indi-

rildi. “Onun cereyanı kesildi” Ertesi gün Seyyit Bey’in vefat 

ettiği öğrenildi. Hz. Hüseyin Bibi’ye hangi saatte ilham 

indiyse, Seyyid Bey de aynı saatte Allah’ıncc rahmetine ka-

vuştu. 

Begüm Şefii olarak tanınan Seyyide Kureyşe Sultana’nın 

kocası Seyid Muhammed Şefii kalp krizi geçirdi. Durumu 

çok ağırdı, can çekişiyordu. Karısı Sultana Hanım Yüce Al-

lah’acc şöyle yalvardı. “Ya Rabbi! Bu bizi terk edip gidiyor. 

Artık biz ne olacağız?” Bunun üzerine Yüce Allahcc kendisi-

ne hemen şu ilhamı indirdi: “Senin Rabbin ölmemiştir. O 

ebediyen diri kalacaktır.” Kocasının vefatından sonra Be-

güm Şefii, bir derginin yazı işleri müdürü oldu. Devletin 

birçok kuruluşlarının üyesi olarak Pakistan’a hizmet etti ve 

devlet tarafından altın madalya ile onurlandırıldı. Çocukla-

rından birisi, Seyid Bereket Ahmed, Hindistan’ın Büyük 

Elçisi oldu. Müslüman Ahmediye Cemaatinin birçok eserini 

Türkçe’ye çeviren Sayın Şinasi Siber Bey, bu zatın çabasıyla 

Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 

Amatülkerim adlı bir bayan hava kuvvetlerinde görevli 

olan kardeşinin özel ve gizli numarasını rüyasında gördü. 

Birkaç gün sonra kardeşi izinli olarak ablasının yanına gel-

di. Amatülkerim, ona rüyada gördüğü numarayı anlattı ve 

bu numara ne demektir diye sordu. Kardeşi hayretle abla-
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sının yüzüne baktı ve dedi ki, “Ablacığım! Allah aşkına be-

nim gizli numaramı ifşa etme. Bu numara hava kuvvetle-

rinde görevli askerlere verilen gizli bir numaradır. Onu 

ancak ya asker yahut da büro çalışanları bilirler. Sen onu 

nasıl öğrendin?” Ablası Amatülkerim Hanım, Yüce Al-

lah’ıncc kendisine o numarayı bildirdiğini söyledi. 

Müfti Hamid Hasan’ın eşi Rabia Müfti Hanım, oğlu Mah-

mud’un iş bulması için çok dua etti. Bir gün kendisine şu 

ilham indi: “Senin duaların boşa gitmeyecektir” Birkaç gün 

sonra oğlu Mahmud, Karaçi şehrinde çok iyi bir iş buldu ve 

işe girdikten kısa bir zaman sonra terfi etti. 

Siyalkot şehrinde yaşayan Mai Ruri adlı bilezik satan fakir 

bir bayan, keşif ve ilham sahibi bir kişiydi. Bir gün bir oda-

da bilezik bohçasını açtı. Derken şöyle bir ilham indi: “Bu-

radan kalkıp git” Kendisi dikkat etmedi. Tekrar kendisine 

aynı ilham indi. Biraz sonra kalkıp giderim diye düşündü. 

Bunun üzerine üçüncü defa kendisine aynı ilham indi. 

Kendisi telaşa kapılarak bilezik bohçasını topladı ve dışarı 

çıktı. Dışarı çıkar çıkmaz odanın damı çöktü. Yüce Allah’ıncc 

ilhamı kendisini korudu. 

Aslam Bibi adlı bir bayan Ahmedi olmayan birisiyle evliydi. 

Babası Kadı Lal Din Müslüman Ahmediye Cemaatine katıl-

dı ve akrabalarının kendisine eziyet etmelerinden dolayı 

Kadiyan’a gidip oraya yerleşti. Aslam Bibi, Ahmedi olma-

yan kayınpederinin evinde tam on iki yıl kaldı ve babasının 

yanına gidemedi. Dört tane çocuğu vardı ve kendisi büyük 

bir sıkıntı içindeydi. Bu arada hep Yüce Allah’acc dua etti ve 

O’ndan gerçeği kendisine bildirmesini istedi. Bir gün şöyle 

bir rüya gördü. Kendisi bir kayıkta, kayık sağa sola sallanı-

yordu. Bunun üzerine Ya Rabbi! Beni koru diye dua etti. Bu 

arada sahilde büyük bir zatı gördü. Onun yardımıyla kayığı 

sahile ulaştı. Bu rüyayı görünce aklına babasının yanına 

gidip bir bakma düşüncesi geldi ve Kadiyan’a gitti. Kadi-
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yan’da kendisine Vadedilen Mesih’inas birinci ve ikinci hali-

fesinin resimleri gösterildi. Ancak kendisi rüyasında onlar-

dan hiçbirisini görmediğini söyledi. Sonunda Vadedilen 

Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas resmi göste-

rildi. Hemen tanıdı ve “rüyamda gördüğün zat buydu” 

diyerek ağlamaya başladı. Biat ederek Müslüman Ahmedi-

ye Cemaatine katılmaya karar verdi. Biat olayı da çok il-

ginçtir. Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşi-

rüddin Mahmut Ahmedra kendisine hiçbir soru sormadan 

ve hiçbir araştırma yapmadan biatını kabul etti. Belli bir 

müddet sonra Hz. Halife’yera neden bir soru sormadan 

biatını kabul ettiği sorulunca şöyle cevap verdi: “Ahmedi 

olan bir erkek kardeşinin söylemesi üzerine Yüce Allah’acc 

dua ettim. Yüce Allah da Aslam Bibi adlı bu bayanın mut-

laka biat için geleceğini bana bildirmiştir. Onun için fazla 

soruşturma yapmama gerek yoktu.” 

Vadedilen Mesih’eas şöyle bir ilham indi: “Yüce Allah’ıncc 

asla iradesi değildi. Ona şifa vermek istemiyordu. Ancak 

Yüce Allahcc kendi lütfuyla iradesini değiştirdi.” Bu ilham-

dan sonra Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Seyid 

Mehdi Hüseyin’inra karısı şiddetli olarak hastalandı. Önce 

ateşi çıktı, daha sonra her iki ayağı ve bütün bedeni şişti. 

Kendisi o an hamileydi. Çocuğu doğurduktan sonra duru-

mu daha da kötüleşti. Aşırı derecede zaafından dolayı 

ölüme yaklaştı. Kurtulması imkânsız gibi görünüyordu. 

Bunun üzerine Vadedilen Mesihas kendisi için Yüce Al-

lah’acc çok dua etti. Derken Seyid Mehdi Hasan’ınra hasta 

olan karısına şöyle bir ilham indi:” Senin iyileşeceğin yoktu. 

Ancak Vadedilen Mesih’inas duasının sonucunda artık sen 
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iyileşeceksin.” Yüce Allahcc kendisine şifa verdi. Sanki yeni 

bir hayat bulmuştu.46  

Vadedilen Mesih’inas oğlu ve ikinci halifesi Hz. Mirza Beşi-

rüddin Mahmud Ahmedra Hz. Mevlâna Nuriddin’inra halife-

liği zamanında hastalandı. Ateşi çıktı ve bacağında şiddetli 

sancı başladı. Kendisi bir odaya girdi ve kapısını kapatarak 

dua etmeye başladı. Derken keşif durumuna girdi ve bem-

beyaz ve son derece parlak bir nur gördü. O nur odanın 

içinden çıkarak göğe doğru yükseliyordu. Onun başlangıcı 

ve sonu görünmüyordu. O nurdan bir el çıktı. O elde be-

yaz bir bardak vardı. Bardak süt doluydu. O el o bardağı 

Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra eline verdi. 

Kendisi de o sütü içti. Sütü içince ateşten ve sancıdan bir 

eser kalmadı ve sapasağlam oldu. 

Bangladeşli bir Ahmedi Feyz Alem’in karısı hastalandı. En 

iyi hastanelerde tedavi görmesine ve iyi doktorlara da mu-

ayene olmasına rağmen iyileşemedi. Beş altı sene hasta 

kaldı. Bir defa ameliyat bile oldu. Ancak iyileşemedi. Hasta-

lığı daha da çoğaldı. Hasta bayan sancıdan dolayı baygın 

düşerdi. Birçok defa karı koca helalleştiler. Sonunda artık 

asla bir ilaç kullanmamaya ve yalnız dua etmeye karar ver-

diler. Hem Feyz Alem Bey, Vadedilen Mesih’inas ikinci hali-

fesine bir mektup yazdı, hem de kayınpederi Hz. Halifera ile 

görüştü ve hastanın durumunu kendisine anlatarak hayır 

duasını istediler. Hz. Halifera kendilerine “ağlamayın hasta 

inşallah iyileşecek ben dua edeceğim” buyurdu. Bir gün 

hasta bayan bir rüya gördü. Rüyada Hz. Halifera “Esselamü 

Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü” diyerek evlerine 

girdi. Daha sonra sanki küçük bir çocuk imiş gibi hasta 

                                                 

 
46 Detayları için bkz. Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain c.22 s.378 
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bayanın ağzını açarak bir şeyler okudu ve ağız içine üfledi. 

Ondan sonra hasta bayan hiçbir ilaç kullanmadan tama-

men iyileşti. Aynı yıl bir çocuk doğurdu. Hastalıktan bir iz 

bile kalmamıştı. 

Haftalık Lahor dergisi yazı işleri müdürü Sakıb Ziravi’nin 

annesi hastalandı. Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi 

Hz. Mirza Tahir Ahmedar o zaman Londra’daydı. Sakıb Bey, 

Hz. Halife’ye bir mektup yazarak hayır duasını rica etti. 

Ancak Hz. Halife’yi üzmek doğru değildir diyerek mektubu 

postaya vermeden yırtıp attı. Bunun üzerinden bir hafta 

geçtikten sonra Londra’dan Hz. Halife’ninar bir mektubu 

geldi. Mektup şöyleydi: “Sakıb Bey! Filan gün (mektubu 

yırttığı gün) seni rüyamda gördüm. Annem hastadır hayır 

duanızı istiyorum dedin. Ben annen için hem rüyamda 

hem de uyandıktan sonra dua ettim. Şimdi annenin duru-

mu nasıldır?” Sakıb Bey cevaben annesinin durumunu ve 

mektup olayını Hz. Halife’year yazdıktan sonra şöyle ilave 

etti “Huzur! Mektup yazdık ve Hz. Halife’nin duasını aldık 

diye duyardık, ancak mektup yazmadan dua edildiğini 

şimdi gördük.” Buna cevaben Hz. Halifear üzerinde imzası 

bulunan bir resim gönderdi ve Sakıb Bey’e “bunu annenin 

odasının duvarına as ve benim için Allah’acc dua etmesini 

söyle” diye yazdı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Chaudhari 

Amir Muhammed Han’ın eşi Huşiyarpur şehrinde hastane-

deydi. Ayağındaki yara çürüyerek kangrene dönüşmüştü. 

Tedavi edenler ayağını kesmek üzere izin dahi aldılar. 

Chaudhari Amir Bey namaza durdu ve ağlayarak Yüce Al-

lah’a dua etti. Secdedeyken kendisine şu ilham indi: 

 َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللّٰه
Yani Allah’ıncc rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Namazı 

bitince hemşirenin koşa koşa kendisine geldiğini gördü. 
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Yanına yaklaşınca hemşire hastanın ayağının kesilmeyece-

ğini ve tedavisinin devam edeceğini söyledi. Daha sonra 

hastanın yarası iyileşti ve ayağı kesilmekten kurtuldu. 

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşayan Dr. Seyid Said Bey, bir 

defa geceleyin şiddetli bir sancıya yakalandı. O zaman 

Yüce Allah’acc şöyle dua etti: “Ya Rabbi! Senin aşık kulların 

Sen’in baştan başa hayır olduğuna inanırlar. Şimdi Sen 

söyle. Bu sancıya dayanabilir miyim?” Bu cümleler ağzın-

dan çıkar çıkmaz kendisine şu ilham indi: “Esselamu Aley-

küm” Bununla birlikte sancısı hemen yok oldu. 

Batı Afrika’nın Benin ülkesinin Allada bölgesinde Sekou 

şehrinde bir yerli biat ederek Müslüman Ahmediye Cema-

atine katıldı. Ancak aynı şehrin hocaları kendisiyle görüşe-

rek bu cemaatin (haşa) sapık olduğunu ve kendisinin de 

doğru yoldan saparak kafir olduğunu söylediler. Bunun 

üzerine Cemaatimize katılan Yusuf adlı Afrikalı dua ederek 

Yüce Allah’tan yardım istedi. Aynı gece rüyada Hz. Mu-

hammed-i Mustafa’yısav gördü. Hz. Resulullahsav rüyada 

elinden tutarak kendisini Ahmedi muallimin yanına götür-

dü. Ertesi sabah hemen gidip Ahmedi muallim ile görüştü 

ve gördüğü rüyayı ona anlattı. Muallim, kendisine Vadedi-

len Mesih’inas resmini gösterince rüyada Hz. Resulullahsav 

olarak aynı zatı gördüğünü söyledi. Diğer bir ifadeyle Hz. 

Resulullahsav Vadedilen Mesihas şeklinde kendisine görün-

müştü. 

Batı Afrika’nın Sanaba adlı bir köyünde bir Afrikalı, Hz. 

İmam-ı Mehdi’ninas zuhur ettiğini duydu. Bunun üzerine 

istihareye başvurdu. Rüyasında daha önce hiç görmediği 

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas beyaz bir elbise giydiğini 

gördü. Kendisine bu zatın Mehdi ve Mesihlik iddiası doğru 

denildi. Bu rüyayı gördükten sonra biat ederek Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katıldı. 
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Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Baka Puri’nin 

oğlu Binbaşı Muhammed İshak bir sınavda soruları iyice 

yanıtlayamadı. Babası dua edince kendisine şöyle ilham 

indirildi. 

َئاتِِهمْ   نََتَجاَوُز َعْن َسيِّ
Yani, Biz onların kötülüklerine ve eksikliklerine göz yuma-

cağız. Yüce Allah’ıncc lütfuyla Binbaşı Muhammed İshak, 

sınavı en iyi puanlarla geçti. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Ba-

kapuri’nin oğlu Muhammed İsmail, asılsız bir suçlamadan 

dolayı işinden uzaklaştırıldı. Babası Yüce Allah’acc dua 

edince kendisine şu ilhamlar indirildi: 

“O tekrar işine dönecek” 

“Elhamdülillah” 

“İsmail’in adına zafer” 

“Beş ay sonra” 

Bu ilhamlarda verilen müjdelere göre İsmail, tam beş ay 

sonra tekrar işine alındı. 

Sih mezhebini terk ederek daha yeni Müslüman olan, Va-

dedilen Mesih’inas ashaplarından Hz. Serdar Abdurrah-

manra lise sınavına katılacaktı. Daha yeni Müslüman oldu-

ğu için Arapçayı pek bilmiyordu. Ancak lise sınavında 

Arapçadan da başarılı olması gerekiyordu. Yüce Allah’acc 

şöyle dua etti: “Ya Rabbi! Ben daha yeni Müslüman olmuş 

biriyim. İnsanlar dahi yeni Müslüman olanlara iyi muamele 

ederler. Ya Rabbi! Arapça sınavında sorulacak olanları ba-

na anlat” Yüce Allahcc duasını kabul ederek sınavda sorula-

cak olan soruları kendisine rüyada gösterdi. Kendisi o so-

rulara iyi hazırlandı ve sınavı pek kolay geçti. 
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Hz. Mevlevi Muhammed İlyas Beyar Vadedilen Mesih’inas 

birinci Halifesi Hz. Mevlâna Nuriddin’inra halifeliğinde 

Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Bir gün Kallat 

krallığının kadısı Abdul Ali, büyük bir kalabalık içinde ken-

disine şöyle bir soru sordu: “Sen bütün krallığımızda ve 

eyaletimizde Pathan kavminden birisini bulamadın da git-

tin Pencab eyaletinden olan bir Pencabiyi (Hz. Mirza Gu-

lam Ahmed Kadiyanias) kendine şeyh tuttun ve ona mürit 

mi oldun?” Hz. Mevlevi Muhammed İlyas Beyar şöyle cevap 

verdi. “Ben Allah’ımı kaybetmiştim. Ben onu her dinde 

aradım. Ancak orada eski hikayelerden başka bir şey bu-

lamadım. Müslümanların yetmiş iki fırkasına da gittim. 

Onların hepsi Yüce Allahcc artık hiçbir kimseyle konuşmaz 

dediler. O zaman Allah yoktur (haşa!) diyerek neredeyse 

ateist olmak üzereydim. Tam o sırada bir el beni tuttu ve 

bana dedi ki” Muhammed İlyas bana gel, ben sana göste-

reyim” Peygamberlerle konuşan, ancak şimdi konuşmayan 

Allahcc bugün gerçek bir Müslümanın kalbinde konuşmak-

tadır. Böyle söyleyen zat, Mesihlik ve Mehdilik iddiasında 

bulunan, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Hz. 

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’dir. Ben Yüce Allah’ıncc adıy-

la yemin ediyorum. Hz. Mirza Gulam Ahmed’in Rabbi, bu-

gün benimle de konuşmaktadır. Ben soruyorum. Aranızda 

böyle bir iddiada bulunan ve Yüce Allah’ıncc kendisiyle 

konuştuğunu iddia eden bir tek kimse var mı?” Böyle bir 

soru sorması üzerine herkes sessiz kaldı ve bir tek kelime 

dahi edemediler. 

Pakistan ile Hindistan arasında 1965 yılında bir savaş oldu. 

Ahmedi Müslüman olan Beşaret Ahmed adlı bir albayın 

annesi teheccüd namazında (gece namazı) ağlayarak dua 

etti. Bunun üzerine kendisine sırasıyla şu üç ilham indirildi: 

“Pakistan korunacak” 
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“Siyalkot cephesi korunacak” (Albay Beşaret Ahmed, Siyal-

kot cephesinde savaşmaktaydı) 

“Senin oğlun dahi emniyette kalacak” 

Albay’ın annesi Yüce Allah’acc şükretti. 

Pakistan’da 1953 senesinde Müslüman Ahmediye Cemaati 

aleyhinde çok büyük bir hareket başlatıldı. Cemaatimizin 

birçok üyesi şehit edildi. Cemaat üyelerinin işyerleri ve 

evleri ateşe verildi. Hükümet yöneticileri muhaliflerimiz 

yerine Cemaatimizin çok saygı değer üyelerini yakaladılar. 

Hz. Mesih-i Mevud’unas en küçük oğlu (bugünkü halifemi-

zin dedesi) Hz. Mirza Şerif Ahmedar ile daha sonra halife 

seçilen Hz. Mesih-i Mevud’unas torunu Hz. Nasir Ahmedar 

yakalanıp hapse atıldılar. Hz. Mesih-i Mevud’unas ashapla-

rından olan Hz. Baka Purira onlar için dua ediyordu. Derken 

kendisine şu ilham indirildi: “Beş gün, yahut beş hafta, 

yahut da beş ay”. Tam beş hafta geçince her ikisi de ser-

best bırakıldılar. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Baka Puri’ninra 

hamile olan karısı tifo hastalığına yakalanarak ateşlendi. 

Doktorlar düşük olması gerektiğini, yoksa öleceğini söyle-

diler. Hz. Baka Purira Yüce Allah’acc dua edince kendisine şu 

ilham indirildi: 

 َفَجَعْلنُٰه ِفى َقَراٍر َمِكينٍ 
(Yani, Biz onu (doğacak olan bebeği) korunaklı bir yere 

yerleştirdik) Yüce Allahcc çocuğun sağlıklı olduğunu ve 

sağlıklı olarak doğacağını haber vermişti. Bunun üzerine 

Hz. Baka Purira karısının düşük yaptırılmasına karşı çıktı. 

Daha sonra karısı iyileşti ve çocuğu sağlıklı bir biçimde 

doğdu. 
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Londra’nın Fazl Camisinin eski imamı Beşir Ahmet Refik 

Han Bey Pencap Üniversitesinin bir sınavına girecekti. Va-

dedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmut Ahmed’era bir mektup yazarak hayır duada bu-

lunmasını rica etti. Kendisinin verdiği cevap şöyleydi: “Al-

lah’ın izniyle sınavı geçeceksiniz” İmam Beşir Ahmed Refik 

Bey sınava girdi. Sınav neticesi belli oldu ve gazetelerde 

yayınlandı. Kendisi sınavı geçememişti. Pek üzüldü. Hatta 

Hz. Halife’ninra kendisine geçeceksin dediği kelimelerden 

dahi şüphe duymaya başladı. Evliyalardan olan babası dua 

edince hep “geçmiştir, geçmiştir” sesini duydu. Belli bir 

müddet sonra Pencap Üniversitesinden aldığı mektup şöy-

leydi. “Siz sınavı geçtiniz. Daha önce gazetelere verilen 

netice ihmal sonucu yanlış yayınlandı. Özür dileriz” İmam 

Bey mektup içeriğini Hz. Halifeye bildirdi. Hz. Halife’den 

gelen cevap şöyleydi. “Ben Yüce Allah’acc dua edince O, 

ilham yoluyla sınavı geçeceğini bana bildirmişti” Şüphesiz 

Yüce Allah’ıncc ilhamı daima doğru olur. Ne olursa olsun 

hiçbir kimse onu yanlış çıkaramaz. 

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas ashablarından olan Hz. 

Muhammed İbrahim Bakapurira Hayat-ı Bakapuri adlı ese-

rinde, eşinin bir rüyasından bahsederek şöyle demiştir. 

“Ben kalp zaafından dolayı yatağa düştüm. Hasta yatarken 

eşim rüyasında iki kişinin evimize girdiğini gördü. Onlar-

dan biri Hz. Cebrailas öteki de Hz. Azrailas idi. Hz. Cebrailas, 

Hz. Azrail’eas neden geldiğini sordu. Hz. Azrailas dedi ki 

“ben ölüm meleğiyim (melek-ül-mevt) ve görevimi yap-

maya geldim”. Bunun üzerine Hz. Cebrailas ona şöyle ce-

vap verdi. “Daha burada senin bir işin yoktur” Hz. Cebrailas 

böyle deyince Hz. Azrailas evimizden çıkıp gitti. Yüce Al-

lah’ıncc lütfuyla ben aynı gün iyileşerek yataktan kalktım.”   

Reşid Ahmed adında Pakistan uyruklu biri 1962 senesinde 

biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Aynı 

sene liseyi bitirdikten sonra iş aramaya başladı. Uygun ve 
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müstakil bir iş bulamayan bu genç, Mirpur Khas ili Cemaa-

timiz Amiri olan merhum Dr. Abdurrahman Sıddıki Bey’in 

özel hastanesinde geçici olarak işe başladı. Bir gün Vade-

dilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlevi Kudretul-

lah Sinnori Beyra, Dr. Abdurrahman’ın misafiri oldu. Uygun 

ve müstakil bir iş arayan Reşid Ahmed, Hz. Mevlevi Kudre-

tullah Bey’era durumunu anlatarak hayır duada bulunması-

nı rica etti. Bir gün sonra Hz. Mevlevi Kudretullah Beyra 

kendisine şöyle dedi: “Ben Yüce Allah’acc dua ettim. İki yüz 

Rupi (Pakistan para birimi) maaşı olan bir iş bulunacak.” 

Reşid Ahmed bir hafta sonra bir bankada veznedarlık işi 

buldu. Maaşı da ayda yüz yetmiş beş Rupi olacaktı. En 

fazla kırk Rupilik iş arayan Reşid Ahmed çok sevinçliydi. 

Koşa koşa Hz. Mevlevi Kudretullah’ara gitti ve iş bulduğunu 

söyledi. Onun cevabı Reşid Ahmed’i hayrete düşürdü. Hz. 

Mevlevi Kudretullah Beyra şöyle buyurdu: “Yüce Allahcc 

bana iki yüz Rupiden fazla maaşlı bir iş bulacağını haber 

vermiştir. Senin bulduğun işteki maaş ondan azdır.” Reşid 

Ahmed Bey ilk gün bankaya giderek işe başladı. Aynı gün 

maaşının iki yüz yirmi beş Rupi olacağını ve bu konuda 

merkezden bir genelge geldiğini öğrendi. Vadedilen Me-

sih’inas ashaplarından olan Hz.Mevlevi Kudretullah Bey’inra 

sözü gerçekleşti. Reşid Ahmed de Yüce Allah’acc şükretti.  

Annesi, babası, kardeşleri Müslüman Ahmediye Cemaatine 

girdiler. Reşid Ahmed bugünlerde Londra’da yaşamakta-

dır. 

“Review of Religions” dergisi eski yazı işleri müdürü ve 

menajeri binbaşı Abdurrahman Moğol’un ataları Lahor 

eşrafından olup büyük bir aileydi. Birçok defa Vadedilen 

Mesihas onların misafiri oldu. Vadedilen Mesih’inas birinci 

halifesi Hz. Mevlâna Nuruddinra zamanında bu ailenin bir 

üyesi Kadiyan’a gitti ve üç gün orada kaldı. Lahor’a dön-

meden önce Hz. Mevlâna Nuruddin’inra huzuruna çıktı ve 

aile üyelerinden birinin hastalandığını arz ederek şifa bul-
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ması için hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Mevlâna 

Nuruddin’inra cevabı hayret vericiydi. Hz. Mevlâna ra Yüce 

Allah Şifa versin demedi ve hayır duada bulunmadı. Aksine 

şöyle dedi. ” Mirza Bey! Siz büyük bir ailesiniz. Eğer ara-

nızdan birisi eksik olursa ne fark eder?” Bu cevabı duyunca 

hayır duada bulunmasını rica eden zat şaşırıp kaldı ve he-

men saatine baktı. Lahor’a geri dönünce hastanın vefat 

ettiğini öğrendi. Hangi saatte vefat ettiğini sorunca tam 

Hz. Mevlâna ra ile konuştuğu anda vefat ettiğini öğrendi. 

Demek ki Yüce Allahcc hastanın durumunu bir melek vası-

tasıyla Hz. Mevlâna ’yara göstermişti. Hz. Mevlâna ra hasta-

nın artık yaşamayacağını öğrenince Allah Şifa versin de-

medi. 

Batı Afrika’nın Gana ülkesinde yaşayan Saced Arhin adlı 

Afrikalı Ahmedi kendi bölgesinde bir cami yaptırıyordu. 

Ancak şiddetli olarak hastalandı. Doktorlar tedavi edilemez 

diyerek onu evine gönderdiler. Kendisi can çekişiyordu. 

Akrabaları etrafında ağlamaktaydılar. Derken hasta bir-

denbire gözünü açtı ve şöyle dedi “Ben genç bir adamın 

geldiğini gördüm. Ben Melek-ül Mevtim (ölüm meleğiyim) 

ve senin canını almaya geldim, dedi. Ben dedim ki daha 

birçok hayırlı iş yapmak niyetindeyim ve daha camiyi de 

bitiremedim. Bunun üzerine ölüm meleği öyleyse daha 

şimdi değil dedi ve beni bırakıp gitti.” Saced Arhin adlı bu 

Afrikalı Ahmedi Müslüman sağlığına kavuştu ve cami yap-

tırma işine girdi. 

Hz. Nevvab Muhammed Ali Han Beyra Kadiyan’daydı. Kü-

çük oğlu Abdurrahim hastalandı. Ateşi on dört gün devam 

etti, baygın yatmaktaydı. Hz. Mevlâna Nuruddinra onu te-

davi ediyordu. Hastalıktan bir türlü kurtulamıyordu, hayat 

belirtileri yoktu. Vadedilen Mesih ve Mehdi Mirza Gulam 

Ahmadas sağlığı için dua ediyordu. Bir gece teheccüdde 

(gece namazı) dua edince şöyle bir vahiy indirildi: “Takdir 

mübremdir ve helaket mukadderdir.” (mübrem, kaçınılmaz 
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ve kesin olarak demektir) Bu vahiy inince Vadedilen Me-

sih’inas lisanından hiç düşünmeden şu kelimeler çıkıverdi: 

“İlahi! Eğer dua mevki değilse ben şefaat ediyorum.” Bu-

nun üzerine hemen şu vahiy indi: 

 َمْن َذا الَّٖذى َيْشَفُع ِعْنَدُه اِلَّا بِِاْذنِٖه 
(yani, O’nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir?) 

Bu celalî vahiy ile Vadedilen Mesih’inas bütün bedeni sar-

sıldı. Kendisi aşırı derecede korkuya kapıldı ve izin olma-

dan neden şefaat ettim diye korktu. Aşağı yukarı bir iki 

dakika sonra şu vahiy indi  

 الَْمَجازإِنََّك أَنَْت 
(Yani sana izin verilmiştir, şefaatin kabul olmuştur) Ondan 

sonra hastanın durumu iyileşmeye başladı. Onu gören 

herkes sanki bir ölü dirilmiştir diyordu. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Muhammed 

Hüseyinra (yeşil sarıklı) Kasım 1919 senesinde, bir fabrikada 

çalışmak üzere Basra’ya gitti. Fabrikada iki bine yakın işçi 

vardı. Fakat kendisinden başka Ahmedi Müslüman yoktu. 

Kalbi ızdırapla doldu. Ağlayarak Yüce Rabbine dua etti. “Ey 

Allahım! İman vermek senin elindedir. Bana bir Ahmedi 

Müslüman ver ki yapayalnız kalmayayım” Ertesi gün, gece 

yarısında Ahmed Din adlı biri yanına geldi ve kendisini 

uyandırarak biat etmek istediğini söyledi ve şöyle dedi 

“Gece yatsı namazını kıldıktan sonra salavat okuyarak uy-

kuya daldım. Rüyamda iki kişinin bana geldiğini ve onlar-

dan birisinin Hz. Seyyid Abdülkadir Geylani olduğunu gör-

düm. Çok salavat okuduğun için biz sana geldik dediler. 

Ben Hz. Seyyid Abdülkadir Geylani’nin elini öpmek iste-

dim. Ancak o elini bana uzatmadı ve dedi ki, bu benim 

çağım değildir. Peki şimdi artık kimin zamanıdır diye sor-

dum. Bunun üzerine beni size getirerek elimi sizin elinize 
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verip kayboldu. Ben uyanır uyanmaz hemen size geldim.” 

Ben ona bu zamanın Vadedilen Mesih ve İmam-ı Mehdi 

Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas zamanı olduğunu ve ikinci 

halifesinin de Kadiyan’da bulunduğunu anlattım. Bunun 

üzerine o severek biat etti ve Müslüman Ahmediye cemaa-

tine katıldı. 

Keşmir’in Çalkot ilçesinde yaşayan Hz. Mirza Manga Bey, 

bir gece teheccüd namazı için camiye gitti. Orada şöyle bir 

ses duydu “İmam-ı Mehdi Kadiyan’da zuhur etmiştir” Sa-

ğına soluna baktı hiç kimseyi göremedi. O sesin Yüce Al-

lahcc tarafından geldiğini anladı ve Kadiyan’a giderek biat 

etti ve Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katıldı. 

Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi Hz. Mirza Nasir Ah-

med’inra halifeliği zamanında Pakistan’ın Sangla Hill şehri-

ne yakın Çak Çatha adlı köyünde bir ağa Müslüman Ah-

mediye Cemaatine girdi. Karısı sen kafir oldun diyerek 

kocasına karşı çıktı ve ayrı bir odada yatmaya başladı. Ağa 

ne kadar uğraştıysa da karısı hiç dinlemedi. Karısına “gel 

Rabwah’a gidelim sen kendi gözlerinle oradaki Ahmedile-

rin durumunu görürsün” dediyse de karısı hiç sözünü din-

lemedi. Hiçbir çare bulamayan ağa Yüce Rabbi’necc dua 

etti ve ağlayarak O’ndan yardım istedi. Bir gece ağa bir 

odada, karısı diğer odada yatıyorlardı. Gece yarısı karısının 

çığlıklar attığını duydu ve kalktı, karısına neden çığlıklar 

attığını sordu. Karısı şöyle cevap verdi “ben odamda uyu-

yordum. Rüyamda çok güçlü birisinin yanıma geldiğini 

gördüm. Elinde bir sopa vardı. Bana, sen utanmıyor mu-

sun? Senin kocan seni doğru yola çağırıyor fakat sen din-

lemiyorsun. Zavallı ne kadar da çırpınıyor ve seni Hz. 

Mehdi’ninas Cemaatine çağırıyor, ancak sen hiç aldırış et-

miyorsun. Üstelik Hz. Mehdi’yeas küfrediyorsun. Onun için 

ben seni cezalandırmaya geldim. Daha sonra beni sopayla 

dövmeye başladı. Ben de korkudan uyandım.” Ağa karısı-
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nın bedeninde sopa izlerini kendi gözleriyle gördü. Hemen 

biat formunu doldurdular. Karısının Müslüman Ahmediye 

Cemaatine girdiğini gören ağa, Yüce Rabbi’necc hamd-ü 

senada bulundu. Karısı Vadedilen Mehdi’ninas üçüncü hali-

fesininra resmini görünce hemen tanıdı ve “rüyamda beni 

döven zat buydu” dedi. 

Bu eserin yazarı Dr. Muhammed Celal Şems şu olayı an-

latmıştır: “Ben Almanya’nın Köln şehrinde Müslüman Ah-

mediye Cemaatinin görevlisiydim. Alman vatandaşlık hak-

larını elde etmek için formları doldurduk. Alman memurları 

bize “artık siz bize ne yazarak ne de telefon ederek hiçbir 

şey sormamalısınız. Zamanı gelince biz size haber verece-

ğiz” dediler. Diğer taraftan eşim Tahire Hanım Amerika 

Birleşik Devletleri’ne yolculuk yapmak istiyordu. Orada 

büyük kızımız Atiyye ilk bebeğini bekliyordu ve doğum 

yakındı. Annesi kızının yanında olmak istiyordu. Benim 

ilgililerle irtibat kurmamı ve Alman vatandaşlığımızın kabul 

edilip edilmediğini sormamı istiyordu. Ben de hayır görev-

liler bize neticeyi bildirecekler diyordum. Bir gün sabah 

namazından sonra uyuya kaldım. Rüyamda kuvvetli olarak 

şöyle bir ses duydum “sizlerin vatandaşlığınız kabul edil-

miştir” Uykudan uyanınca ben hiç kimseye rüyamı anlat-

madım. Öğleyin kızım Hiba okuldan geri gelince postadan 

bir zarf getirdi. Onu açmadan önce ben rüyamı eşime ve 

çocuklarıma anlattım ve şimdi zarfı açabilirsiniz dedim. 

Zarfı açınca içinde aynı yazı vardı. Eşim Tahire Hanım pa-

saportunu alarak Amerika’ya gitti. 

Hindistan’ın Asam eyaletinde Manipur adlı yerden olan 

Mevlevi İmam Bey Aziz-ül Vaizîn lakabıyla meşhurdu. Ken-

disi doğru rüyalar görürdü ve ilham dahi inerdi.  O, Hz. 

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’yias rüyasında gördü. Hz. 

Resulullahsav birçok defa rüyasında Hz. Mirza Gulam Ah-

med’inas iddiasının doğru olduğunu kendisine söyledi. 

Zaten o yüzden Kadiyan’a binlerce kilometre uzak olan 
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Asam’dan Kadiyan’a giderek Vadedilen Mesih ve İmam-ı 

Mehdi’yeas biat ve Müslüman Ahmediye Cemaatine katıl-

dı.47  

Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam Hz. Mirza Gulam Ahmed 

Kadiyanias 1904 yılında Lahor’da bir konferans vermektey-

di. Şeyh Rahmetullahra oradaydı ve Hz. Mehdi’ninas ko-

nuşmasını dinliyordu. Derken keşif durumuna girdi ve Hz. 

Mehdi’ninas başından bir nurun çıktığını ve göğe kadar 

yükseldiğini gördü. Bu manzarayı görünce hemen biat 

ederek Vadedilen Mesih ve İmam-ı Mehdi’ninas cemaatine 

katıldı. 

Hindistan’ın U.P. eyaletinin Bareli şehrinde Hafız Sahavet 

Hüseyin adlı bir zat yaşıyordu. Bu zat, Vadedilen Mesih’inas 

ashaplarından olan Hz. Hafız Muhtar Ahmed Şah Cihan-

purira ile Hz. Mehdias hakkında fikir teatisinde bulunurdu. 

Bir gün ecnebi biri geldi ve kendisine tatlı kutusu uzatarak, 

“bu oğlunuz Habib Ahmed içindir” diyerek oradan ayrıldı. 

Belli bir müddet sonra Habib Ahmed biat ederek Müslü-

man Ahmediye Cemaatine katıldı. Babası çok öfkelendi ve 

oğlunu evden kovdu. Kısa bir zaman sonra aynı ecnebi 

tekrar tatlı getirdi ve “bu sizin için ve aileniz içindir” dedi 

ve tatlıyı Hafız Bey’e verdikten hemen sonra oradan ayrıldı. 

Hafız Bey o ecnebinin kim olduğunu ve tatlıyı nereden 

getirdiğini anlayamadı. Bir gün uzun bir tartışmadan sonra 

kendisi de ikna oldu ve biat ederek Hz. Mehdi’ninas Müs-

lüman Ahmediye Cemaatine katıldı. İşte o zaman o ecne-

binin bir melek olduğunu ve Hz. Mehdi’ninas cemaatine 

girmek için bir müjde olarak o tatlıyı getirdiğini anladı. 

                                                 

 
47 Detayları için bkz. Asal-ı Müsaffa, c.2 s.474-475 
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Hindistan’ın Gurdaspur ilinde, Batala şehrinde yaşayan biri 

Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Bunun üzerine 

karısı şiddetli bir şekilde kendisine muhalefet etmeye ve 

Vadedilen Mehdi ve Mesih’eas küfretmeye başladı. Kocası 

ona birçok defa nasihat ederek küfretmekten vazgeçmesi-

ni söylediyse de o dinlemedi ve Mesih ve Mehdi’yeas küf-

retmeye devam etti. Bir gece karısı çığlıklar atarak uyandı. 

Ağzından kan akıyordu. Kocasına “benim biat mektubumu 

hemen yaz” diyerek başından geçen olayı şöyle anlattı. 

“Gece uykudayken iki kişi yanıma geldi ve sen misin Hz. 

Mehdi’yeas küfreden diyerek dilimi bıçaklarla doğramaya 

başladılar. Ben de korkudan uyandım. Dilimden hala kan 

akıyor. Bundan böyle asla Hz. Mehdi’yeas küfretmeyece-

ğim” 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti Mu-

hammed Sadık Bey’inra anlattığına göre, adı Fakir Mu-

hammed olan ve Siyalkot ilinde yaşayan bir meczub Kadi-

yan’a geldi ve Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam Hazretle-

ri’neas biat etmek istedi. Hz. Vadedilen Mesihas genellikle 

biat etmek isteyenin biatını hemen kabul etmez “birkaç 

gün yanımızda kal ve dua et” derdi. Ancak o meczubun 

biatını hemen kabul etti. O meczub biat ettikten sonra 

hemen geri dönmek için yola çıktı. Vadedilen Mesih’inas 

ashaplarından olan Hz. Münşi Zeyn-ül Abidin’inra doğrula-

dığına göre meczuba biat etmeyi nasıl düşündünüz diye 

sorulunca o şöyle cevap verdi “Ben gökte şöyle bir duyuru 

yapıldığını duydum. Hz. Mehdi ve Vadedilen Mesih’eas biat 

etmeyenler gökten aşağı düşürülecekler. Buna göre ben 

birçok kimsenin Vadedilen Mesih ve Mehdi’yeas biat et-

mediklerinden dolayı gökten düşürüldüklerini gördüm. Bir 

melek beni de düşürecekti. Ancak ben ona biat edeceğime 

dair söz verdim. Onun için ben bugün biat etmeye gel-

dim.” Mirza Hüda Bahş adlı bir Ahmedi Müslüman, o mec-

zuba “Kadiyan’da birkaç gün daha kal, sana manevi feyiz 
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hasıl olur ve keşif, ilham ve rüya-yı sadıke (doğru rüya) 

sahibi olursun” dedi. Bunun üzerine o meczub dedi ki 

“bunlar zaten bana nasip olmuştur. “Mirza Hüda Bahş, 

öyleyse biat etmenin gayesi ne diye sordu. Bunun üzerine 

meczub şöyle cevap verdi: “Biat etmezsek gökte bize da-

yak atılır” 

Hz. Mevlevi İmamüddin, Arapça ve Farsça bilen, sufi bir 

aileye mensup kimseydi. Vadedilen Mesih’inas Mesihlik ve 

Mehdilik iddiasının doğru olup olmadığını öğrenmek üze-

re Yüce Allah’acc dua ediyordu. Bir gün uykuda şöyle bir 

ses duydu: “Gelecek olan zaten gelmiştir.” Diğer yönden 

amcasının oğlu Miyan Gül Hasanra şöyle bir rüya gördü 

“Ben Beytullah’ın içinde Hz. Resulullahsav ile Hz. Vadedilen 

Mesih ve Mehdi’yias gördüm. Hz. Resulullah’asav benim 

biatımı kabul buyurun diye arz ettim. Hz. Resulullahsav artık 

Vadedilen Mesihas senin biatını kabul edecek buyurdu” 

Bundan sonra biat ederek Müslüman Ahmediye cemaatine 

girdi. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Kadı Mahbub 

Alemra Müslüman Ahmediye Cemaatine nasıl katıldığını 

şöyle anlatmıştır. “Geceleyin saat ikide istihare duasını 

okuyarak uykuya daldım. Rüyamda birisi bana “düzgün 

olarak otur Hz. Resulullahsav teşrif buyuruyor” dedi. Bu 

arada çok bereketli beyaz elbiseli bir zat geldi ve benim 

kolumdan tutarak beni Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas önüne 

götürdü ve şöyle buyurdu:  

 وأَِطيُعواٰهَذا َرُجٌل َخِليَفُة اللِّٰه َواْسَمُعوا 
Yani, bu şahıs Allah’ıncc halifesidir. Onun buyruklarını din-

leyin ve itaat edin. Daha sonra o yüce zat (Hz. Resulullah-
sav) geri döndü. Hz. Mirza Beyas benim yanımda duruyordu. 

Bir parmağını göğsüne vurarak bana dedi ki, “Şimdi bu 

zatın Mehdias olduğunu kabul edin”. 
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Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti 

Muhmmed Sadık Beyra rüyasında üzerinde “Zirak Han Mu-

hammed Nizamüddin Mescit Kütüb Şahi Asif Abad” yazan 

bir zarf gördü. Uyandıktan sonra aynı adrese kısa bir mek-

tup yazdı ve postaya verdi. Mektubunda şöyle bir yazı var-

dı. “Bu mektup elinize geçince lütfen bana cevap verin. 

Sonra size detaylı bir mektup yazılacak.” Aradan günler 

geçince Hz. Müfti Bey’e Nizamüddin adlı bir lise hocası 

tarafından şöyle bir mektup ulaştı. “Sizin mektubunuz ba-

na geç ulaştı. Çünkü Asif Abad Hindistan’ın hiçbir şehrinin 

adı değildir. Yalnız şehrimiz Haydar Abad’ın bir mahallesi-

dir. Zarfınız üzerinde on üç mühür vardı. Demek ki o kadar 

yerler dolaşarak mektubunuz bana ulaştı. Ben bütün pey-

gamberleras ve ashab-ı kiramra ile birlikte Hz. Resulullah’ısav 

gördüm. Peygamberler arasında Hz. Mirza Kadiyani’yi de 

gördüm. Hz. Muhammed Resulullahsav Hz. Mirza Bey’inas 

kolunu tuttu ve şöyle buyurdu: Bin üç yüz sene önce var 

olan benim vücudum şimdi bu zattır. Her kim buna inanır-

sa ben onun lehinde şefaat edeceğim. Her kim ona inan-

mazsa onun lehinde şefaat etmeyeceğim.” Ben Kadiyan’ın 

nerede olduğunu bilmiyordum. Sonunda mektubunuz 

bana ulaştı. Lütfen benim biat ettiğimi Mirza Bey’eas bildi-

rin” Hz. Müfti Bey, o lise hocasının rüyasının ve kendi rüya-

sının tarihlerinin aynı olduğunu hayretle öğrendi. Gerçek-

ten hidayet vermek Yüce Allah’ıncc elindedir. O, kuluna 

nasıl hidayet vereceğini bilir. 

Almanya’nın eski başkenti Bonn’da yaşayan ve Nord Rhein 

West Fallen bölgesinin Müslüman Ahmediye Cemaati eski 

bölge amiri olan Seyid Beşaret Ahmed’in dedesi Hz. Seyid 

Seyfullah Beyra, Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam’ınas 

ashaplarındandı. Hz. Ali’ninra evladından olan bu zatın ata-

larının Keşmir ve Pencap eyaletinde sayısız müritleri vardı. 

Fakat kendisi bir pir-i kamili arıyordu. Rüyasında Hz. Resu-

lullah’ısav ziyaret etti ve Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas Hz. 
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Resulullah’ınsav temsilcisi ve hizmetçisi olduğu kendisine 

bildirildi. Bu rüyadan sonra Hz. Vadedilen Mesih ve Mehdi 

Mirza Gulam Ahmedas ile mektuplaşmaya başladı ve 

1895’te mektup vasıtasıyla kendisine biat etti. Daha sonra 

1908’de bizzat kendisiyle görüşerek ve eli üzerinde biat 

ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 

Uzun zaman Batı Afrika’nın Gana adlı ülkesinde Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin temsilcisi olarak dinimize hizmet 

eden Hz. Mevlâna Nazir Ahmed Mübeşşir gördüğü bir 

rüyayı şöyle anlatmıştır. “Sanki mahşer günüdür. İnsanlar 

çok geniş bir meydandadırlar. Yüzleri parlamaktadır. Hz. 

Resulullahsav bir konuşma yapmaktadır. Hz. Mirza Gulam 

Ahmedas Hz. Resulullah’ınsav arkasında çok edep ile dur-

maktadır. Hz. Resulullahsav arkasına dönerek sağ elinin 

parmağıyla Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas işaret ederek, çok 

coşkulu bir şekilde şöyle buyurur: “Bu benim Mesih-i Me-

vudum’dur. Bu benim Mesih-i Mevudum’dur” Daha sonra 

uykudan uyandım” 

Hindistan’ın Gurdaspur ilinin Dhilvan köyünden olan Cha-

udhari Kerem Din Müslüman Ahmediye Cemaatine nasıl 

katıldığını şöyle anlatmıştır. “Bir gece rüya gördüm. Ortada 

Hz. Resulullahsav, sağında Hz. Mirza Gulam Ahmedas ve 

solunda da Hz. Seyyid Abdülkadir Geylanira oturuyorlardı. 

Ben Hz. Seyid Abdülkadir Geylani’yera Mirza Gulam Ahme-

tas doğru mudur diye soruyorum. Bunun üzerine Hz. Ab-

dülkadir Geylanira yerine Hz. Resulullahsav elbette doğrudur 

diyerek ve başını da sallayarak doğruluğunu beyan ediyor. 

Bu rüyayı gördükten sonra uyanınca biat ederek Müslü-

man Ahmediye Cemaatine katıldım.” 

Batı Afrika’nın bir ülkesi olan Gana’da Fanti adlı bir kabile 

vardır. Bu kabile üyelerinin çoğu Müslüman olmalarına 

rağmen türlü türlü İslam dışı gelenekleri uygularlardı.  Bu 

kabilenin Mehdi Apa adlı reisi, kabilesinin yavaş yavaş İs-
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lam dininden uzaklaşacağından korkardı ve Yüce Allah’acc 

kabilesini koruması ve onlara gerçek İslam talimatlarını 

öğretmek gayesiyle birisini göndermesi konusunda dua 

ederdi. Yüce Allah’ıncc takdirine bakın. Vadedilen Mesih’inas 

ashaplarından olan Hz. Mevlâna Abdurrahim Neyyirra Müs-

lüman Ahmediye Cemaati tarafından Gana’ya gönderildi 

ve kendisi gemi ile 28 Mart 1921 günü Gana’nın Salt Pond 

limanına ulaştı. Aynı gece Fanti kabilesinin reisi Mehdi 

Apa, rüyada Hz. Resulullah’ınsav odasına teşrif buyurduğu-

nu gördü. Bunun üzerine bir toplantı düzenlendi ve bu 

kabilenin binlerce üyesi reisleriyle birlikte Hz. Mehdi’eas 

biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Doğu Afrika’nın Tanzanya ülkesinde yaşayan Muhammed 

Ali adlı bir zat rüyasında birinin kendisine namaz kıldırdı-

ğını gördü. O zatın arkasında namaz kılmakla kendisi çok 

huzur buldu. Birkaç gün sonra Müslüman Ahmediye Ce-

maatinin merkezine gitti. Orada Vadedilen Mesih ve 

İmam-ı Mehdi’ninas resmini görünce hemen tanıdı ve bu 

zat rüyamda bana namaz kıldırdı diyerek biat etti ve Ce-

maate katıldı. 

Mevlevi Ghavs Muhammed adlı bir hoca hem Mevlâna 

Gulam Resul Raciki’yera hem de Hz. İmam Mehdi’yeas küf-

retti. Kendisini ne kadar uyardıysam da vazgeçmedi ve 

küfretmeye devam etti. Bunun üzerine ben secdeye ka-

pandım ve Yüce Rabbime ağlayarak dua ettim. Geceleyin 

yemek yemeden camide uyuya kaldım. Sahur vaktinde 

Mevlevi Ghavs Muhammed geldi ve beni uyandırarak 

benden af diledi. Sonra bana “hemen biat ederek Hz. 

Mehdi’ninas Cemaatine girmek istiyorum” dedi. Hayretle 

sebebini sorunca “ben gece rüyamda kıyamet gününün 

manzarasını gördüm. Ellerinde ateşten büyük sopalar olan 

melekler beni yakaladılar ve Hz. Mehdi’yeas küfreden sen 

misin diyerek beni cehenneme götürdüler. Ben ağlayarak 

onlara tövbe ettiğimi söyledim. Tam o sırada korkudan 
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uyandım. Lütfen hemen Hz. Mehdi’yeas biat mektubumu 

yazın” dedi. Böylece kendisi ve aynı köyden olan yüzlerce 

kişi Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Kadı Mu-

hammed Yusuf Beyra gece geç saatte çarşıdan evine dönü-

yordu. Yolda bir dere vardı. Kadı Bey dereye varınca geç 

saat olduğu için hiçbir kayık vs. nin çalışmadığını gördü. 

Nasıl geçeyim diye düşünürken sudan bir hışırtı duyuldu 

ve adamın birisi kendisine yaklaşarak “Kadı Bey! Lütfen 

sırtıma binin, ben sizi derenin öteki tarafına götüreyim” 

dedi. Kadı Bey bu adamın kim olduğunu, adını nasıl bildi-

ğini düşünüyordu. Dereyi o adamın sırtında geçti ve adam 

onunla birlikte evine kadar yürüdü. Kadı Bey ona bir mü-

kafat vermek istedi. Ona “beni burada bekleyin, evime 

kadar gidip geleyim” dedi. Dışarı çıkınca adamı göremedi. 

Kapıcıya “benimle birlikte gelen adam nerede” diye sordu. 

Kapıcı, “efendim siz tek başınıza geldiniz, yanınızda kimse 

yoktu” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Kadı Muham-

med Yusuf Beyra o adamın bir melek olduğunu anladı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hacı Muhammed 

Dinra Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas biat ederek Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katıldı. Bunu öğrenen muhalifler 

etraftaki on iki köyden bir araya gelerek öldürmek niyetiy-

le onu yakaladılar. Kendisi dedi ki “bana izin verin de iki 

rekât namaz kılayım. Ondan sonra isterseniz beni öldüre-

bilirsiniz.” Bunu kabul eden muhalifler namaz kılmasına 

izin verdiler. Namazında Yüce Allah’acc içtenlikle dua etti. 

Namazını bitirir bitirmez aniden bir atlı göründü ve orada 

toplananlara “sakın hiç kimse ona dokunmasın” diye ba-

ğırdı. Kendisini öldürmek isteyenler o adamın büyük bir 

hükümet yöneticisi olduğunu zannederek korktular ve onu 

öldürmeden oradan ayrıldılar. O atlı bir daha hiç görülme-

di. Demek ki o kendisini korumak için gelen bir melekti. 
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Bir keresinde Vadedilen Mesihas hastalandı. Bedeninin alt 

kısmı tamamen hissiz kaldı. Hiç adım atamıyordu. Tam felç 

alametleri belirdi. Sancısı da çok şiddetliydi.  Yüce Allah’acc 

şöyle dua etti “Ya Rabbi! Böyle bir ölüm durumunda düş-

manlarım bana gülecekler” Bunun üzerine kendisine şu 

ilham indirildi. 

 ٰ  ى كُلِّ َشْىٍء َقِديٌر إِنَّ اللَّٰه َلا ُيْخِذى الُْمْوِمنِينَ إِنَّ اللَّٰه َعل
yani (şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Şüphesiz Al-

lah, müminleri küçük düşürmez) Bu ilhamdan yarım saat 

sonra Vadedilen Mesih’inas uykusu geldi. Uykudan uyanın-

ca hastalıktan bir belirti bile kalmamıştı.48  

Hilafet Library (Hilafet Kütüphanesi) eski görevlilerinden 

olan Hz. Hekim Gulam Hüseyin çok takva sahibi bir zattı. 

Pakistan kurulduktan sonra, henüz cemaatimizin bir mer-

kezi yokken kendisine şöyle bir ilham indi:  

 ْبَوةٍ آَوْيَناُهَما إِلٰى رَ 
Yani (Biz onların ikisini (Hz. İsa ile annesi Hz. Meryem) 

Rabwaha (yüksek yere) barındırdık. Hz. Hekim Bey’e ilham 

edilen bu kelimeler Kur’an-ı Kerim’in bir ayeti olup Hz. İsaas 

ve annesi Hz. Meryem hakkındadır. Yüce Allahcc her ikisinin 

yüksek bir yere sığındıklarını açıklamaktadır. Vadedilen 

Mesih’inas açıkladığına göre Yüce Allahcc her ikisini yüksek 

bir yer olan Keşmir’e barındırdı. İşte aynı kelimelerle Yüce 

Rabbimizcc Vadedilen Mesih’inas oğlu ve ikinci halifesi ile 

annesinin yüksek bir yere barındırılacaklarını beyan edi-

yordu. Bu ilhamdan çok sonra, hükümetin işe yaramaz 

olarak nitelendirdiği yüksek bir arazi satın alındı ve Müs-

lüman Ahmediye Cemaatinin merkezi orada inşa edildi. 

                                                 

 
48 bkz. Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain c.22 s.245 
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Yerin yüksek oluşundan dolayı o merkeze ayet-i kerimede 

geçen Rabwah (yüksek yer) adı verildi. Böylece Hz. He-

kim’e indirilen ilham aynen gerçekleşti. 

Hilafet Library (Hilafet kütüphanesi) eski görevlilerinden 

olan Abdurrahman Şakir şu olayı anlatmıştır. Bhopal Krali-

yet Kütüphanesinde görev yaptıktan sonra kütüphane 

görevlisi olarak Kadiyan’a gelen Hekim Gulam Hüseyin çok 

takva sahibi bir kimseydi. Kendisine çok ilhamlar iner ve 

doğru rüyalar görürdü. Bir gün bana dedi ki “senin ikinci 

oğlun doğmuştur ve sen bana haber dahi vermedin.” Ben 

dedik ki benim bir tek oğlum vardır. Ancak ikinci oğlum 

yoktur. Hekim Bey “Yüce Allah cc senin ikinci oğlunu gös-

termiştir” Belli bir müddet sonra Yüce Allah cc bana ikinci 

oğul verdi. Hekim Bey evime geldi ve çocuğu kucağına 

alarak hayır duada bulundu. 

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas ashaplarından olan ve 

yeşil sarıklı (sabz pagri vala) olarak tanınan Hz. Muham-

med Hüseyinra tebliğ yapmak gayesiyle yolculuk etmek-

teydi. Karnı acıktı, ancak yiyecek bulamadı. Çok zayıf düş-

tü. Bir tarla kenarında kitaplar dolu bohçasını başının altına 

koyarak uykuya daldı. Rüyada süt dolu bir kadeh kendisine 

sunuldu ve kendisi doya doya süt içti. Uyanınca süt lezzeti 

damağındaydı. Güçsüzlükten bir eser bile kalmamıştı. 
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Olağanüstü İlahi Yardım 

 َبِل اللُّٰه َمْولٰیُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصٖريَن 
“Hayır! Siz hüsrana uğrayanlardan olmazsınız. Çünkü Allah 

yardımcınızdır. O yardımcıların en iyisidir.” Al-i İmran Sure-

si 151. Ayet. 

تُْوِمُنوَن بِاللِّٰه َوَرُسولِٖه َوتَُجاِهُدوَن ٖفى َسٖبيِل اللِّٰه 
  َتْعَلُموَن بِاَْمَوالُِكْم َواَنُْفِسُكْم ٰذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم اِْن كُْنُتمْ 

“Sizler Allah’a ve Peygamberine iman edersiniz. Allah yo-

lunda da mallarınız ve canlarınızla cihat edersiniz. Eğer 

bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.” Saff Suresi 12. ayet 

َيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجٖرى ِمْن َتْحتَِها 
َبًة ٖفى َجنَّاِت َعْدٍن ٰذلَِك الَْفْوُز  اْلاَنَْهاُر َوَمَساِكَن َطيِّ

 الَْعٖظيُم 
“O, günahlarınızı affedecek. Sizi içinden ırmaklar akan, 

ebedi kalınacak Cennetlere, o Cennetlerdeki tertemiz evle-

re alacak. Bu ise çok büyük bir başarıdır.” Saff suresi 13. 

ayet 

ِر  َواُْخٰرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن اللِّٰه َوَفْتٌح َقٖريٌب َوَبشِّ
 الُْمْوِمٖنيَن 

“Bundan başka çok sevdiğiniz bir şey daha var. O da Al-

lah’ın yardımı ve çabuk elinize geçecek olan bir zaferdir. 

Sen müminlere müjde ver.” Saff Suresi,14. Ayet 



76                                             İman Artıran Olaylar                                       

ا َياْتُِكْم َمَثُل الَّٖذيَن َخَلْوا ِمْن  اَْم َحِسْبُتْم اَْن َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
اُء َوُزلِْزلُوا َحتّٰى َيُقوَل الرَُّسوُل  رَّ ْتُهُم الَْباَْساُء َوالضَّ َقْبلُِكْم َمسَّ

 الَّٖذيَن اَٰمُنوا َمَعُه َمتٰى نَْصُر اللِّٰه اََلا اِنَّ نَْصَر اللِّٰه َقٖريٌب وَ 
“Yoksa sizler, sizden öncekilerin başına gelenler daha ba-

şınıza gelmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? Onların 

başına nice sıkıntılar, eziyetler ve korkunç sarsıntılar geldi. 

Nihayet o zamanın peygamberi ve beraberindeki mümin-

ler, Allah’ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İyi bilin ki, 

Allah’ın yardımı mutlaka yakındır.” Bakara Suresi 215. Ayet 

وَء َوَيْجَعلُكُ  ْن ُيٖجيُب الُْمْضَطرَّ اَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ ْم اَمَّ
 ُخَلَفاَء اْلاَْرِض َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه َقٖليًلا َما َتَذكَُّروَن 

“Veyahut kim çaresiz kalıp Kendisine dua edeni duyar ve 

sıkıntısını giderir. Kim sizi bütün yeryüzüne varis kılacak 

olandır? Öyleyse Allah’tan başka İlah var mı? Siz hiç öğüt 

almazsınız.” Neml suresi 63. Ayet. 

َياَح ُبْشًرا  ْن َيْهٖديُكْم ٖفى ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ اَمَّ
ا ُيْشِركُوَن   َبْيَن َيَدْى َرْحَمتِٖه َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه َتَعالَى اللُّٰه َعمَّ

“Veyahut ta kara ve deniz karanlıklarında size kurtuluş 

yolunu kim gösterir? Kim Rahmetinden önce müjde olarak 

rüzgarları gönderir? Öyleyse Allah’tan başka ibadete layık 

olan var mı? Allah onların şirk koştuklarından pek üstün-

dür.” Neml suresi 64. ayet 

ْن َيْبَدُٶا الَْخْلَق ثُمَّ ُيٖعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُ  َماِء َواْلاَْرِض اَمَّ ُكْم ِمَن السَّ
 َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه قُْل َهاتُوا ُبْرَهانَُكْم اِْن كُْنُتْم َصاِدٖقيَن 

“Ya da yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan kimdir? 

Kim gökten ve yerden size rızk verir? Öyleyse Allah’tan 
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başka ibadete layık olan var mı? De ki: Eğer doğru sözlü 

iseniz. Kesin delilinizi getirin.” Neml suresi 65. ayet 

ٰمَواِت َواْلاَْرِض الَْغْيَب اِلَّا اللُّٰه َوَما  قُْل َلا َيْعَلُم َمْن فِى السَّ
 َيْشُعُروَن اَيَّاَن ُيْبَعثُوَن 

“De ki: Allah’tan başka göklerde ve yerde bulunan yaratık-

lardan hiçbiri gaybı bilmez. Onlar tekrar ne zaman diriltile-

rek kaldırılacaklarını da bilmezler.” Neml Suresi 66. Ayet 

نَْيا َوَيْوَم َيُقوُم  اِنَّا لََنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّٖذيَن اَٰمُنوا فِى الَْحٰيوِة الدُّ
 اْلاَْشَهاُد 

“Şüphesiz Biz peygamberlerimize ve onlara iman edenlere 

bu dünya hayatında ve şahitlerin ayağa kalkacakları günde 

yardım edeceğiz.” Mü’min Suresi 52. Ayet) 

“Yüce Allahcc bana da İbrahim demiştir. Eğer insanlar, Hz. 

İbrahim’inas üzerindeki ateşin nasıl söndüğü meselesini 

anlamıyorlarsa o zaman onlar beni ateşin içine atıp baksın-

lar. Ben o ateşin içinden selametle (sağ salim) çıkıyor mu-

yum yoksa çıkamıyor muyum?)49  

Sufi Muhammed Abdullah adlı bir çiftçinin buğdayı azdı ve 

ev ahalisine yetmiyordu. Kendisi bütün buğday tanelerini 

fakir fukaraya dağıttı ve eli boş evine döndü. Karısına, 

üzülme Yüce Allahcc mutlaka bize yardım edecek diye 

teselli verdi. Birkaç gün sonra adamın birisi onbeş eşeğin 

sırtında buğday torbalarını getirdi ve bunları nereye boşal-

tayım diye sordu. Filan yere boşaltıver, ben sana parasını 

vereceğim diyerek para almak üzere evine girdi. Dışarı 
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çıkınca buğday torbalarının orada olduğunu gördü. Ancak 

o adam kaybolmuştu. Ondan hiçbir haber alamadı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti Mu-

hammed Sadıkra bir gemideydi. Deniz çok dalgalıydı. Müfti 

Beyra baş ağrısı ve kusmaya yakalandı. İşte o zaman deni-

ze dedi ki: “Ey deniz! Biliyor musun şu anda gemide Vade-

dilen Mesih ve Mehdi İmam’ınas ashaplarından olan bir 

kimse vardır. Gayesi ancak İslamiyeti yaymak ve dine hiz-

met etmektir. Sen onu rahatsız etmekten utanmıyor mu-

sun? Dur ki gemi dalgalanmasın” Bunu duyar duymaz de-

niz sakinleşti ve sanki gemi karada yüzer gibi oldu. 50 

Yine aynı zat, birinci dünya savaşı günlerinde gemi vasıta-

sıyla Hindistan’dan İngiltere’ye yolculuk yapıyordu. Gemi 

Akdeniz’e girince kaptan bütün yolcuları topladı ve şöyle 

dedi “Bu deniz Alman denizaltılarla doludur. Bizim gemi-

mizin ne zaman saldırıya uğrayacağı belli değildir. Bir sal-

dırı anında bir düdük çalınacak. O zaman bütün yolcular 

cankurtaran kayıklarına binsinler. Ondan sonra her şey 

Allah’ın elindedir. Biz başka bir şey yapamayız.” Bu ko-

nuşmayı duyunca bütün yolcular hüzünlendiler. Hz. Müfti 

Beyra dua etmeye başladı. Biraz sonra uykuya daldı. Rüya-

sında bir melek kendisine dedi ki, “Sadık! Emin ol bu gemi 

sağ salim hedefine ulaşacak.” Müfti Beyra diyor ki, biz de-

nizde daha önce saldırıya uğrayıp batmış olan birçok ge-

minin tahtalarının su üzerinde yüzdüklerini gördük. Fakat 

bizim gemimiz sağ salim hedefine ulaştı.51  

Hz. Kazi Muhammed Yusuf Beyra Hayber Pahtun Hak vila-

yeti, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin amiriydi. Düşman-
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ları çoktu ve kendisini öldürmek istiyorlardı. Bir gün kendi-

si Peşaver şehrinin büyük pazarından geçiyordu. Derken 

bir düşmanı kendisine kurşun sıktı. Ancak tabancası çalış-

madı ve Kazi Bey sağ salim evine döndü. 

Ona benzer bir olay Filistin’de yaşandı. Orada Cemaatimi-

zin temsilcisi olarak bulunan Hz. Mevlâna Abulata gecele-

yin bir çalılığın içinden geçiyordu. Bir düşmanı kendisini 

öldürmek için kurşun sıktı ancak tüfek çalışmadı. Kendisi 

oradan geçtikten sonra bir ses duyuldu. Bu aynı tüfeğin 

sesiydi. Mevlâna ’ya atılan kurşun tüfekten çıkmamıştı. 

Kurşun atan kimse tüfeği kontrol etti. Fakat bir arıza bula-

madı. Havaya kurşun attı. Bu sefer tüfek çalıştı. Demek ki 

tüfekte bir arıza yoktu. Ancak Yüce Allah’ıncc melekleri 

Mevlâna ’yı koruyorlardı. 

Hz. Mahbub Alem Bey, Vadedilen Mesih’inas ashapların-

dandı. Keşmir’de yaşıyordu ve gece gündüz tebliğ (İslamın 

mesajını insanlara ulaştırmak) ile uğraşıyordu. Ormanda 

yırtıcı hayvanlar vardı. Yüce Allah’acc onlardan korunmak 

için dua etti. Yüce Allahcc kendisini korumak için bir aslanı 

görevlendirdi. Bir gün, bir genç kendisiyle birlikteydi. Teb-

liğ gayesiyle yola çıktılar. Derken o aslan çıkageldi. Genç 

korkudan dolayı çığlıklar atmaya ve titremeye başladı. Hz. 

Mahbub Alem Bey o gence teselli verdi ve dedi ki “korkma 

bu aslan bize asla zarar vermeyecek. Aksine o bizi koruya-

cak. Ben her ne zaman ormanın içinden geçsem bu aslan 

beni diğer yırtıcı hayvanlardan koruyor. Orman bitince geri 

dönüyor.” 

Mahaşa J. Paul adlı bir Hindu Müslüman oldu ve adı Mu-

hammed Ömer kondu. Bir akşam arkadaşlarıyla birlikte bir 

köye gitti. Köydekilerin hepsi Hindu idiler. “Çıkın gidin 

buradan biz size burada yer vermeyeceğiz” dediler. Kapka-

ranlık gecede, dağlık yolda yürümeleri çok zor ve tehlike-

liydi. Bir akarsu vardı ve içine düşebilirlerdi. Hepsi şaşkına 
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döndüler ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Tam o sırada akar-

sudan bir ışık çıktı ve bir kuleye kadar yükseldi. Işık yardı-

mıyla yürüdüler. Tehlike geçince ve bunlar emniyetli bir 

yere varınca ışık kayboldu. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz.Abdullah Beyra 

Nankana şehrinde Cemaatimizin amiriydi. Cemaatimiz 

aleyhinde yağmalamalar devam ediyordu. Birçok Ahmedi 

şehit düşmüştü. Abdurrahman adlı bir Ahmedi Müslüman, 

Cemaatin durumunu öğrenmek üzere gizlice oradaki ca-

miye girdi. Bir de ne görsün. O kadar tehlikeli bir durumda 

herkesin iyi tanıdığı Abdullah Beyra camide yatıyordu. Ab-

durrahman Bey kendisine “durum çok fecidir, sizin canınız 

tehlikededir, burada neden tek başınıza yatıyorsunuz?” 

dedi. Hz. Abdullah Beyra şöyle cevap verdi “Ben Yüce Rab-

bimecc dua ettim ve Ya Rabbi! Bunlar bizi öldürüyorlar. Sen 

bize yardım et dedim. Yüce Allahcc bana şöyle ilham indir-

di: “Sen kaygılanma, Seni Ben koruyacağım” Onun için ben 

tek başıma burada yatıyorum. Kimse bana bir zarar vere-

mez.” 

Mevlâna Nazir Ahmed Mübeşşir Gana’da Cemaatimizin 

imamıydı. Oradaki bir bölgenin vatandaşları “daha Mehdi 

gelmemiştir, çünkü burada deprem olmamıştır” diye slo-

gan atarak yürüdüler. Bu haber Hz. Nazir Ahmed Bey’e 

ulaştı. Kendisi Yüce Allah’acc dua etti. Yüce Allahcc orada 

mutlaka bir deprem olacağını kendisine bildirdi. Bunun 

üzerine aynı bölgede üç farklı yerde toplantı düzenledi ve 

orada mutlaka deprem olacağını herkese duyurdu. Daha 

üçüncü toplantı yapılırken geceleyin deprem oldu. Bunun 

üzerine o bölgede yüz seksen kişi biat ederek Cemaatimi-

ze katıldı.  

Hz. Mevlevi Rahmet Ali Bey Endonezya’da Cemaatimizin 

imamıydı. Padang şehrinde bir papazla tartışması devam 

ediyordu. O bölgede yağmur başlarsa günlerce devam 
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ederdi. Rahmet Ali Bey, papaza dedi ki “Rabbine söyle bu 

yağmuru durdursun” Papaz cevaben “sen Rabbine dua et, 

O yağmuru durdurursa ben İslamiyetin üstünlüğüne inanı-

rım” dedi.  Bunun üzerine Rahmet Ali Bey Yüce Allah’acc 

güvenerek yağmura dedi ki “sen duruver ve İslamiyetin 

üstünlüğünü ve İslamın ileri sürdüğü Allah’ıncc diri oldu-

ğunu ispat et.” Bunun üzerine yağmur hemen durdu ve 

orada bulunanlar bu keramete hayran kaldılar. 

Rahmet Ali Padang şehrinde Yasir Miskin mahallesinde 

ikamet ediyordu. Buradaki bütün evler tahtadan yapılmıştı. 

Bir keresinde o mahallede yangın çıktı ve evler yanmaya 

başladı. Yangın Rahmet Ali Bey’in evine çok yaklaştı hatta 

evin saçağına dokunmaya başladı. Bütün Ahmediler ve 

Ahmedi olmayanlar bile Rahmet Ali’ye hemen dışarı çık-

masını söylediler. Rahmet Ali Bey cevaben dedi ki “kork-

mayın ben dua ediyorum, zaten Yüce Allahcc Vadedilen 

Mesih’eas şöyle ilham indirmiştir “Ateşten bizi korkutmayın. 

Ateş bizim kölemizdir, hatta kölelerimizin de kölesidir”52 

Derken birdenbire bulutlar belirdi. Yağmur yağmaya baş-

ladı ve ateş söndü. Rahmet Ali Bey’in evi ateşten korun-

muş oldu. O yangının izleri o evin saçağı üzerinde uzun 

zaman kaldı. Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. 

Mirza Tahir Ahmedar Endonezya turu esnasında Padan-

ga’ya giderek o evi ve saçağının üzerindeki ateş izlerini 

bizzat gördü. 

Mevlâna Muhammed Sadık Bey Endonezya’da Cemaatimi-

zin imamıydı. İkinci dünya savaşı devam ediyordu. Bütün 

ulemalar Japonların, İngiltere ile Amerika’ya karşı yaptıkları 

savaşın cihad olduğu konusunda fetva verdiler. Ancak 
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Muhammed Sadık Bey böyle bir fetva vermedi. Buna öfke-

lenerek Japonlar, Sadık Bey’in idam edilmesine karar ver-

diler. Sadık Bey bunu öğrenince dua etmeye başladı ve 

Cemaat üyelerine de dua edin dedi. Yüce Allahcc rüyasında 

bir duvara yazılı şu harfleri kendisine gösterdi “Daniyal 

Peygamber’in Kitabının beşinci faslını oku” Sabah nama-

zından sonra Mevlâna Sadık Bey Kitab-ı Mukaddes’in Da-

niyal Kitabının beşinci faslını okudu. Onun özeti şöyledir: 

Kral Belşaster bir rüya gördü. Hiç kimse onu yorumlaya-

madı. Sonunda Daniyal peygamber onu yorumladı ve dedi 

ki Yüce Allahcc senin memleketini sona erdirmiştir ve Med-

lerle Farslar arasında bölüştürülmüştür. Mevlâna Sadık Bey 

Japon iktidarının da sona ereceğini anladı. Nitekim Ameri-

ka, Japonya’nın iki şehrine atom bombası yağdırdı ve böy-

lece Japonya’nın Endonezya ve diğer ülkeler üzerindeki 

iktidarları sona erdi. Daha sonra bulunan resmi evraklara 

göre 23 Ağustos 1945 gecesi altmış beş kişi idam edile-

cekti ve Mevlâna Muhammed Sadık Bey’in adı da listenin 

başında bulunuyordu. Ancak Yüce Allahcc Japonların ken-

disini öldürmesine izin vermedi. 

Hz. Malik Mevla Bahş Beyra yaya yürüyordu. Bir vasıta bu-

lamadı. Hava da çok sıcaktı. Derken atlı biri gelip yanında 

durdu. Kendisine “Beyim, lütfen bu ata binin” dedi. O özür 

dileyerek reddettiyse de adam hiç dinlemedi ve sözüne 

devam ederek hikayesini şöyle anlattı “atım bugüne kadar 

daima emrime boyun eğmiştir. Fakat bugün zorla sizin 

yürüdüğünüz yöne koşmaya başladı ve yanınızda durdu, 

dizginini çeke çeke elim kıpkırmızı oldu.” Malik Mevla 

Bahşra yayan yürümeye alışık değildi. Hele sıcak havada 

yürümesi pek zordu. O atın Yüce Allahcc tarafından kendisi 

için gönderildiğini anladı.  

Hindistan’ın Bhagalpur şehrinde Müslüman Ahmediye 

Cemaatinin toplantısı olacaktı. Tam toplantı başlarken 

yağmur yağmaya başladı. Bunun üzerine dinleyiciler top-
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lantı yerini terk etmeye başladılar. Bunu gören Hz. Gulam 

Resulra “lütfen yerlerinizi terk etmeyin. İnşallah yağmur 

yağmayacak “dedi ve Yüce Allah’acc şöyle tam bir huşu ile 

yalvararak dua etti. “Ya Rabbi! Bu yağmur Sen’in Meh-

di’ninas mesajını insanlara ulaştırmaya mâni oluyor. Ya 

Rabbi! Onu durdur.” Bu duadan sonra yağmur hemen 

durdu ve toplantı başarılı olarak devam etti. 

Delhi ve diğer bazı şehirlerde toplantılar olacaktı. Hz. Gu-

lam Resul’ünra de hemen toplantılara katılmak için dele-

geyle birlikte yola çıkması istendi. Karısı, “şu anda elimde 

hiç para yok ve siz yola çıkıyorsunuz, ben ne yapacağım?” 

dedi.  Hz. Gulam Resulra eşine “ben Yüce Allah’ıncc işini 

erteleyemem” dedi. Ondan sonra da şöyle dua etti “Ey 

benim Yüce Rabbim! Ben Sen’in işin için yola çıkıyorum. 

Evimin durumu Sen’den gizli değildir. Benim aileme sen 

kefilsin. Ya Rabbi! Ben eşimi ve çocuklarımı Sana havale 

ediyorum.” Bu duadan sonra yola çıkmak üzereyken kapısı 

çalındı. Açınca bir de ne görsün! Adamın biri elinde yüz 

Rupi53 olduğu halde kapıda duruyordu. Hz. Gulam Re-

sul’era dedi ki “bir dostunuz bu parayı size vermemi istedi. 

Ancak ismini açıklamamı istemedi.” Hz. Gulam Resulra aynı 

adama çarşıdan mutfak ihtiyaçlarını satın almasını ve eşine 

vermesini, geri kalan parayı da o kişiye iade etmesini söy-

ledi ve yola çıktı. 

Belucistan’ın başkentinde şiddetli bir deprem oldu. Çok 

fakir bir Ahmedinin küçücük bir evi vardı. O küçücük evde 

on bir kişi yaşıyorlardı. Etraftaki betondan yapılmış binalar 

yıkılıp yok olduğu halde o ihlas sahibi Ahmedinin çamur-

dan yapılmış olan küçücük evi sağ salim kaldı ve içinde 
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yaşayanlar da depremden tamamen korundular. Vadedilen 

Mesih’inas o fakir hizmetçilerini Yüce Allah’ıncc melekleri 

korudu. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Kadı Mu-

hammed Yusuf Beyra tek başına dağlık bir yerde yürüyor-

du. Karnı çok acıktı. Mısır ekmeği ve naneli salça olursa ne 

güzel olur diye düşündü. Ancak oralarda kendisine yemek 

ikram edebilecek kimse yoktu. Bir de baktı ki tertemiz bir 

taş üzerinde taptaze mısır ekmeği ve naneli salça vardı. 

Yanında hiçbir kimse yoktu. O yemeğin Yüce Allahcc tara-

fından kendisine gönderildiğini anladı ve doya doya o 

yemeği yiyerek Yüce Allah’acc şükretti.  

Hz. Muhammed İlyasra Vadedilen Mesih’inas birinci halifesi 

Hz. Mevlâna Nuruddin’inra halifeliği zamanında Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katıldı. Kendisi evliyaullahlardan idi. 

Vadedilen Mesih’eas inen şu ilhama içtenlikle inanıyordu. 

“Beni ateşten korkutmayın. Çünkü ateş bizim kölemizdir. 

Hatta kölelerimizin de kölesidir.”54 Onun için kendisi hiçbir 

zaman veba, kolera, çiçek hastalığı vs. aşısı olmadı. Bir defa 

evinde çalışan hizmetçi bir kadın çiçek hastalığına yaka-

landı. Bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı için hiç kimse ona 

yaklaşmıyordu. Hz. Muhammed İlyasra “ben Vadedilen 

Mesih’inas kölesiyim, bana çiçek hastalığı asla zarar vere-

mez. Hasta kadına ben bakarım” diyerek hizmetçi kadına 

baktı. Kendisine hiçbir zarar gelmedi. 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin düşmanları, Vadedilen 

Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Kadı Muhammed Yu-

suf’u öldürmek üzere birisini görevlendirdiler. O, kurşun 

atmak gayesiyle tabancayı ateşlediğinde içinden kurşun 
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çıkmadı. Kadı Muhammed Bey’i öldürmek isteyen kişi ya-

kalandı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yüce Rab-

bimizcc Hz. Kadı Muhammed Yusuf Bey’ira korudu ve düş-

manları hüsrana uğradılar. 

Hz. Kadı Muhammed Yusufra bir gün dağlık bir yerden 

evine dönüyordu. Evi biraz uzak mesafedeydi ve yolunun 

üzerinde orman vardı. Yolda yürürken hemen yolun orta-

sında iki tane kaplanın olduğunu gördü. Ancak Kadı Bey 

hiç korkmadı ve dua okuyarak yoluna devam etti. Kaplan-

lara yaklaşınca her iki kaplan yolun ortasından çekildi ve 

Kadı Bey sağ salim evine ulaştı. Başka bir gün de bir yılan 

damdan tam başının üzerine düştü. Ancak kendisine hiç 

zarar vermedi. Yüce Allah’ıncc melekleri kendisini korudu-

lar. 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurulmasından önce, 

daha sonra Vadedilen Mesih’inas vefatı üzerine birinci hali-

fesi seçilen Hz. Mevlâna Nuruddinra bir öğrencisiyle birlikte 

Keşmir’e doğru yolculuk yapmaktaydı. Bir gün öğrencisi 

elindeki bütün paranın bittiğini söyledi. Hz. Mevlâna Nu-

ruddinra yarın atımızı satarız, merak etme diye cevap verdi. 

Ertesi gün atın öldüğünü öğrenince Hz. Mevlâna Nurud-

dinra dedi ki” eliyazü billah, ben o atı Allah yerine koymu-

şum. Onun için o öldü. Böylece Yüce Rabbimcc bana bir 

ders vermiştir. Daima Yüce Allah’acc güvenmeliyiz. Maddi 

varlıklara asla güvenmemeliyiz. Artık gerçek olan Rabbimi-

zecc dönerek O’ndan yardım dileyelim.” Bir müddet sonra 

bir Sih hasta olan babasını getirdi. Hz. Mevlâna Nuruddinra 

ona teşhis koydu ve ilaç yazdı. O Sih kendisine Keşmir’e 

gitmeye yetecek kadar parayı takdim etti. 

Vadedilen Mesih’inas küçük oğlu ve beşinci halifesi olan 

Hz. Mirza Masrur Ahmed’in dedesi Hz. Mirza Şerif Ahmedra 

bir İngiliz yardımcısıyla birlikte İngiltere’yi geziyordu. İngi-

liz yardımcı paranın bittiğini kendisine söyledi. Hz. Mirza 
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Şerif Ahmedra “endişelenme, ben dua edeceğim ve Yüce 

Allahcc bana para gönderecek” buyurdu. İngiliz hayret etti 

ve yabancı bir ülkede para nereden ve nasıl gelecek diye 

düşündü. Hz. Mirza Şerif Ahmedra Yüce Allah’acc içtenlikle 

dua etti. Ertesi gün bir çarşının içinden geçiyordu. Adamın 

biri “Saint, Saint” yani veliyullah, veliyullah diyerek kendisi-

ne doğru geldi ve çok büyük miktarda para hediye etti. 

Bunu gören İngiliz yardımcısı hayrete düştü ve “gerçekten 

Rabbiniz eşi bulunmaz birisidir” dedi. 

Hz. Mevlâna Nuruddinra gençliğinde üç arkadaşıyla birlikte 

yolculuk yapıyordu. Etrafta bir köy görünmüyordu. Karın-

ları acıkınca arkadaşlarından birisi dedi ki “Nuruddin her 

zaman Yüce Allahcc karnımı doyurmaktadır ve benim ye-

meğimin sorumlusu O’dur diyor. Bugün biz de göreceğiz. 

Yüce Allahcc ona nasıl yemek yediriyor.” Bunun üzerine Hz. 

Mevlâna Nuruddinra dua etmeye başladı. Çok geçmeden 

iki develi onlara yetiştiler ve “biz avcıyız, ceylan avladık, 

sıcacık et ve pideler var. Buyurun yiyin” dediler. Mevlâna 

Nuruddinra ve arkadaşları doya doya yemek yediler. Arka-

daşları, Mevlâna Nuruddin’inra doğru söylediğini ve ger-

çekten Yüce Allah’ıncc karnını doyurduğunu anladılar. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Hamid Ali ve 

kardeşi köylerinde bir kuyu açtırmak istiyorlardı. Ellerinde 

yeterli para yoktu. Neredeyse borç alacaklardı. Vadedilen 

Mesihas onları yanına çağırdı ve dedi ki “ikinizi doğu Afri-

ka’ya göndereceğim. Hem para kazanırsınız ve sağ salim 

geri dönersiniz. Bunu Yüce Allahcc bana bildirmiştir.” Her 

iki kardeş doğu Afrika’ya gitmek üzere bir gemiye bindiler. 

Gece yarısı geminin kaptanı geminin fırtınaya yakalandığı-

nı, makinasının arızalandığını ve batmak üzere olduklarını 

ilan etti. Hz. Hamid Alira “bu gemi asla batmayacaktır, üze-

rinde Vadedilen Mesih’inas iki dostu vardır. Hem o her iki-

sinin sağ salim döneceğini Yüce Allah’tancc haber alarak 

söylemiştir” dedi. Her ikisi dua etmeye başladılar ve gemi 
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sağ salim doğu Afrika’ya ulaştı. Daha sonra aynı gemi baş-

ka bir menzile ulaşmak için denizde seyretmeye başladı. 

Belli bir müddet sonra o gemi battı ve bu haber Hz. Hamid 

Ali’ninra ailesine de ulaştı. Hz. Hamid Ali’ninra amcası Va-

dedilen Mesih’ias ziyaret ederek durumu kendisine anlattı. 

Vadedilen Mesihas Yüce Allah’a dua etti ve Yüce Allahcc Hz. 

Hamid Ali ve kardeşinin sağ salim olduklarını kendisine 

bildirdi. Nitekim birkaç gün sonra her ikisinin sağ salim 

olduğu, bir mektup vasıtasıyla ailelerine bildirildi. Belli bir 

müddet sonra kolera salgını başladı. Koleraya yakalanan 

kurtulamıyordu. Hamid Alira de koleraya yakalandı. Orada 

çalışan dostları Hamid Ali’yera bir mezar açalım dediler. 

Ancak ağabeyi dedi ki “kardeşim burada ölmeyecek, çün-

kü Vadedilen Mesihas sağ salim vatanımıza geri dönece-

ğimizi söylemiştir.” Hz. Hamid Ali’ninra yanında Vadedilen 

Mesih’inas bir gömleği vardı. Onu giydi ve çok geçmeden 

iyileşti. Her iki kardeş Vadedilen Mesih’inas önceden söyle-

diği gibi sağ salim vatanlarına döndüler. 

Vadedilen Mesih’inas birinci halifesi Hz. Mevlâna Nurud-

dinra gençliğinde tahsil gayesiyle Bhopal şehrine gitti. Ora-

da bir tanıdığı yoktu. Birkaç gün aç kaldı. Bir gün çok zayıf 

düştü. Her halde bugün öleceğim diye düşünmeye başla-

dı. Tesadüfen oranın zengin bir yöneticisi geldi ve kendisi-

ni yemeğe davet etti. Bir asker kendisini almaya geldi. Hz. 

Mevlâna ra askere yürüyemeyeceğini söyledi. Asker 

Mevlâna ’yıra sırtında taşıyarak götürdü. Hz. Mevlâna ra 

daha sonra olup bitenleri şöyle anlatmıştır: “O zengin yö-

neticinin sofrasında birçok yemek vardı. Ben pilavı sevdi-

ğim için önce pilav yemek istedim. Ancak pilav kaşığını 

ağzıma götürünce bu pilav boğazıma takılır diye o kaşığı 

geri koydum. Daha sonra tavuk yahnisinden azar azar ye-

dim, böylece kendime geldim.” O zengin yönetici Hz. Nu-

riddin’inra dışarıdan geldiğini öğrenince evinde bir odayı 

ona tahsis etti ve hep kendisiyle birlikte yemek yiyeceğini 
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söyledi. Ayrıca Bhopal şehrinde bulunan en meşhur hoca-

ları kendisine ders vermek üzere görevlendirdi. Böylece 

Hz. Nuruddin’inra bütün problemleri halloldu. 

Hz. Mevlâna Nuruddinra Keşmir kralının özel doktoruydu. 

Eline geçen parayı fakirlere dağıtırdı. Hatta borç alarak 

dahi yoksullara yardım ederdi. Bir gün işine son verildi. O 

zaman yüz doksan beş bin Rupi borcu vardı. Bir Hindu 

kendisine “borcunuzu ödemeden buradan nasıl ayrılacak-

sınız?” dedi. Hz. Nuruddinra, “sen benim Rabbimi tanımı-

yorsun O benim kefilimdir” diye cevap verdi. Bhera adlı 

kasabada olan evine döndü. Daha sonra kral Hz. Mevlâna 

Nuruddin’era haksızlık yapıldığını anlayarak ormanların 

ilahesini birisine vermeden önce şöyle bir şart koştu: Ka-

zancının yarısını Hz. Mevlâna Nuruddin’era vermelisin. Sene 

sonunda ihaleyi kazanan kimse kazancının yarısının tam 

yüz doksan beş bin Rupi (Hindistan’ın para birimi) oldu-

ğunu gördü ve o parayı Hz. Mevlâna Nuruddin’era götür-

dü. Böylece Hz. Mevlâna Nuruddin’inra borcunu ödedi. 

Vadedilen Mesih’inas vefatından sonra birinci halifesi seçi-

len Hz. Mevlâna Nuruddinra Kadiyan’da Abdülhay adlı bir 

Arap öğrenciye her ay burs verirdi. Bir gün o burs almak 

gayesiyle Hz. Mevlâna ’nınra yanına gitti. Hz. Mevlâna ’nınra 

cebinde para yoktu. Muhammed Ci adlı bir öğrenci Hz. 

Mevlâna ’nınra yanındaydı. Hz. Mevlâna ona “şu paltomu 

tut da ben abdest alayım” dedi. Muhammed Ci adlı genç 

Hz. Mevlâna ’nınra paltosunu eline aldı ve Hz. Mevlâna ra 

abdest alırken bütün ceplerine baktı, orada hiç para yoktu. 

Hz. Mevlâna ra bu Arap öğrenciye nasıl burs verecek diye 

düşünmeye başladı. Abdest aldıktan sonra Hz. Mevlâna 

Nuruddinra elini paltosunun cebine soktu ve kırk Rupi çıka-

rarak o öğrenciye verdi. Bunu gören Muhammed Ci “efen-

dim! Ben paltonuzun bütün ceplerine iyice baktım. İçinde 

hiç para yoktu, şimdi bu para nereden ve nasıl çıktı?” dedi. 

Bunun üzerine Hz. Mevlâna Nuruddinra şöyle cevap verdi 
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“Yavrum! İnsanlar benim Rabbimle olan alakamı bilmezler. 

Yüce Allahcc bütün ihtiyaçlarımı karşılayacağını bana bil-

dirmiştir.” 

Haftalık dergi Lahor’un yazı işleri müdürü Sakib Ziravi ile 

matbaa ve yayın işleri müdürü M.Ş. aleyhinde Sargodha 

ilinin bir avukatı il mahkemesinde dava açtı. M.Ş. Ahmedi-

ye Cemaatine mensup değildiyse de Sakib Ziravi ihlas sa-

hibi bir Ahmedi Müslüman idi. Mahkemenin talebi üzerine 

Sargodha’ya giderken yolda Rabwah kasabasına uğrayıp 

Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi Hz. Mirza Nasir Ah-

medar ile görüştüler ve hayır duasını rica ettiler. Bunun 

üzerine Hz. Halife şöyle buyurdu” Siz acilen tahliye olacak-

sınız. Bu konuda Cemaatimizin bir muhalifi size yardım 

edecek. Dönüşte ne kadar geç olursa olsun benimle mut-

laka görüşün ve sonucu bana bildirin.” Her ikisi Sar-

godha’ya vardılar. Sargodha Barolar Birliği Başkanı Malik 

Muhammed İkbal, Müslüman Ahmediye Cemaatinin çok 

sert muhalifiydi. Her ikisinin Sargodha’ya geldiklerini öğ-

renince dava açan Rao Abdülmennan adlı avukatı çağırdı 

ve şöyle dedi “Sakib Bey ve M.Ş. Pakistan’ın en meşhur şair 

ve yazarlarındandırlar. Ben Sakib Bey’in şiirlerini okuyarak 

Pakistan’ı temsil eden Müslim Leage partisine katıldım. Bu 

kadar büyük yazarlar aleyhinde dava açmaktan utanmıyor 

musun? Hemen hakime git ve açtığım davadan vazgeçiyo-

rum de.” Dava açan avukat, davadan vazgeçti. Bu arada 

Barolar Birliği Başkanı bir genelgeyle bütün avukatları top-

lantıya çağırdı ve bugün hiçbir avukat mahkemeye çıkma-

yacak. Onun yerine bugün biz Sakib Bey’in şiirlerini dinle-

yeceğiz. Sonra da Barolar Birliği tarafından Sakib Bey ile 

M.Ş. onuruna yemek verilecek” diye emretti. Hz. Halifeninar 

ağzından çıkan kelimeler aynen gerçekleşmiş oldu. Sakib 

Bey ile M.Ş. geceleyin saat ikide Rabwah’a geri döndüler 

ve Hz. Halifear ile görüşerek neticeyi ona bildirdiler. Hz. 

Halifear şöyle buyurdu “Ben şeker hastasıyım. Sizi bekliyor-
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dum. Lütfen siz yemek masasına geçin. Ben iki rekat nafile 

namaz kılarak Rabbim’ecc şükredeyim. Daha sonra birlikte 

yemek yiyeceğiz.” Müslüman Ahmediye Cemaatinin üyesi 

olmayan M.Ş. adlı meşhur yazar, Cemaatimizin Halifesininar 

Cemaat üyeleriyle olan sevgisini görünce duvara yaslana-

rak çocuklar gibi hüngür hüngür ağladı ve Sakib Bey’e 

şöyle dedi “Şüphesiz sizin Halifeniz bir babadan daha fazla 

şefkatlidir. Ben onu bugün gözlerimle gördüm.” 

Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmedra birkaç dostuyla birlikte bir bota binmiş-

ti. Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi o zaman genç bir 

delikanlı olan Hz. Mirza Nasir Ahmedar de kendisiyle birlik-

teydi. Hz. Mirza Nasir Ahmedar babasına “keşke bir balık 

elimize geçse” dedi. Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ah-

medra dedi ki “bizim Rabbimiz cc bütün kuvvetlere sahiptir. 

O isterse şimdi bile bir balık gönderebilir.” Daha sözü biter 

bitmez büyük bir balık suyun içinden atlayarak botun içine 

düştü. Daha sonra o balığı pişirip yediler ve Yüce Allah’acc 

şükrettiler.55  

Gulam Resul adlı bir Ahmedi Müslüman Bahawalpur’a 

gitmek üzere bisikletine bindi. Bir nehrin kenarında yolcu-

luk yapıyordu. Kalbinde bir balık olsa da yesek diye bir 

istek doğru. Birden yedi sekiz kiloluk bir balık nehir suyun-

dan atlayarak bisikletinin tekerliğinin yanına düştü. Hafiz 

Nasir Muhammed Khan’ın evine varınca “Hafiz Bey! Size 

balık getirdim” diye seslendi. Hafiz Bey, uzun müddet ka-

pıyı açmadı. Daha sonra kapıyı açınca şöyle konuştu “Bu-

gün canım balık istiyordu. İki kere çarşıya gittim ancak 

balık bulamadım. Sizin bana balık getirdiğinizi duyunca 

                                                 

 
55 Tefsir-i Kebir, c.5, s.220 
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şükür secdesi yaparak Yüce Rabbim’ecc dua ettim. Onun 

için kapıyı açmakta geciktim, kusura bakmayınız.” 

Yüzbaşı Abdurrahman Moğol, üç yüz arkadaşıyla birlikte 

yüz başı rütbesinden binbaşı rütbesine terfi oldu. Ertesi 

gün ordu karargahına gidince, Başbakan’ın üç yüzü yarıya 

indirdiğini öğrendi. Kendisi terfi edenlerden değildi ve bin 

başı olmak yerine yine yüzbaşı olarak kalmıştı. Buna son 

derece üzülen Abdurrahman evine dönünce şöyle düşün-

meye başladı “Yüce Allahcc dualarımı kabul etmiyorsa o 

zaman namaz kılmanın faydası nedir?” Sonra öğle nama-

zını kılmadan uykuya daldı. Rüyasında şöyle bir ses duydu 

“Sen namaz kılmadan terfi edebileceğini mi düşünüyor-

sun? Kalkıp namaz kıl. Yoksa…” Bu sesi duyar duymaz he-

men uyandı ve abdest alarak namaza durdu. Yüce Allah’acc 

tövbe etti. Ertesi gün ordu karargahına gidince Başbakanın 

on beş yüzbaşıya daha binbaşı rütbesinin verilmesini 

onayladığını öğrendi. Kendisi terfi edenlerin sonuncusuy-

du. Yüce Allah’acc şükretti. 

Vadedilen Mesih’inas zevcesinin kardeşi Hz. Doktor Seyyid 

Muhammed İsmailra Vadedilen Mesih’inas ashaplarındandı. 

Yine Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan bir dostuyla 

birlikte trenle yolculuk yapıyordu. Oradaki diğer yolcular-

dan biri Müslüman Ahmediye Cemaatine mensup oldukla-

rını haber alınca alaylı bir şekilde dedi ki “eğer siz Vadedi-

len Mesih’inas yandaşlarından iseniz bir keramet gösterir 

misiniz?” Hz. Doktor Seyyid Muhammed İsmail Beyra he-

men “evet biz Yüce Allah’ıncc lütfuyla keramet gösterebili-

riz. Söyleyin siz nasıl bir keramet görmek istiyorsunuz?” 

dedi. Alaylı bir şekilde konuşan “eğer ermişlerden iseniz şu 

treni durdurun” dedi. Ağzından bu kelimeler çıkar çıkmaz 

çok hızlı seyreden tren hemen durdu. Görevliler her çeşit 

araştırmayı yaptılar, ancak trenin neden durduğunu anla-

yamadılar. Yüce Allah’ıncc yardımıyla gerçekleşen bu olay-

dan sonra alay edenin ağzı kapandı. 
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Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan ve Yeşil Sarıklı 

olarak tanınan Hz. Muhammed Hüseyinra bir dostuyla bir-

likte tebliğ turuna çıktı. Derken yağmur yağmaya başladı. 

Her ikisi bir ağacın altına sığındılar. Yüce Allahcc Hz. Mu-

hammed Hüseyin’era “burada durmayın” diye ilham etti. 

Bunun üzerine dostunu alarak hemen oradan uzaklaştı. 

Ağacın altından çıkarak biraz mesafe katedince o ağaca 

yıldırım düştü ve ağaç ikiye bölündü. Eğer Muhammed 

Hüseyinra ve dostu o ağacın altında olsaydılar, ölmeleri 

kesindi. Ancak Yüce Allahcc kendisine ilham indirerek hem 

kendisini hem dostunu kurtardı. 

Vadedilen Mesih’inas beşinci halifesi Mirza Masrur Ahme-

datba 2004 senesinde Batı Afrika ülkesi Benin’e vardığı za-

man şiddetli yağmur yağıyordu. Benin’de yağmur yağma-

ya başlayınca saatlerce durmaz. Hz. Amir-ül Mümininatba 

“on dakika sonra namaz kılacağız” diye buyurdu. Bunu 

duyan herkes hayret içinde kaldı. Çünkü yağmurun dur-

mayacağını düşünüyorlardı. Ancak Yüce Allahcc lütfetti ve 

Hz. Halife’nin dilinden çıkmış olan kelimeleri doğruladı. 

Birkaç dakikada yağmur durdu, bulutlar kayboldu ve gü-

neş çıktı. Bütün Ahmedi Müslümanlar Hz. Halife’nin arka-

sında rahatça namaz kıldılar. 
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Duanın Kabul Edilişi 

وَء َوَيْجَعلُُكْم  ْن ُيٖجيُب الُْمْضَطرَّ اَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ اَمَّ
 ُخَلَفاَء اْلاَْرِض َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه َقٖليًلا َما َتَذكَُّروَن 

“Veyahut kim çaresiz kalıp Kendisine dua edeni duyar ve 

sıkıntısını giderir. Kim sizi bütün yeryüzüne varis kılacak 

olandır? Öyleyse Allah’tan başka İlah var mı? Siz hiç öğüt 

almaz mısınız?” Neml suresi 63.ayet 

َياَح ُبْشًرا  ْن َيْهٖديُكْم ٖفى ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ اَمَّ
ا ُيْشِركُوَن   َبْيَن َيَدْى َرْحَمتِٖه َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه َتَعالَى اللُّٰه َعمَّ

“Veyahut da kara ve deniz karanlıklarında size kurtuluş 

yolunu kim gösterir? Kim Rahmetinden önce, müjde olarak 

rüzgarları gönderir? Öyleyse Allah’tan başka ibadete layık 

olan var mı? Allah onların şirk koştuklarından pek üstün-

dür.” Neml suresi 64.ayet 

َماِء َوالْ  ْن َيْبَدُٶا الَْخْلَق ثُمَّ ُيٖعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ اَْرِض اَمَّ
 َءاِلٌٰه َمَع اللِّٰه قُْل َهاتُوا ُبْرَهانَُكْم اِْن كُْنُتْم َصاِدٖقيَن 

“Ya da yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan kimdir? 

Kim gökten ve yerden size rızk verir? Öyleyse Allah’tan 

başka ibadete layık olan var mı? De ki: “Eğer doğru sözlü 

iseniz, kesin delilinizi getirin.” Neml suresi 65. ayet 

ٰمَواِت َواْلاَْرِض الَْغْيَب اِلَّا اللُّٰه َوَما  قُْل َلا َيْعَلُم َمْن فِى السَّ
 َيْشُعُروَن اَيَّاَن ُيْبَعثُوَن 

“De ki: Allah’tan başka göklerde ve yerde bulunan yaratık-

lardan hiçbiri gaybı bilmez. Onlar tekrar ne zaman diriltile-

rek kaldırılacaklarını da bilmezler.” Neml Suresi 66.ayet 
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يَِّپاِت َوَيْعَلُم  َوُهَو الَّٖذى َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدٖه َوَيْعُفوا َعِن السَّ
 َما َتْفَعلُوَن 

“Kullarından tövbelerini kabul eden ve onların hatalarını da 

affeden ancak O’dur. O yaptıklarınızı bilir.” Şura suresi 26. 

ayet 

الَِحاِت َوَيٖزيُدُهْم ِمْن  َوَيْسَتٖجيُب الَّٖذيَن اَٰمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
 َفْضلِٖه َوالَْكافُِروَن لَُهْم َعَذاٌب َشٖديٌد 

“Mümin olup da yerli yerinde hayırlı amellerde bulunanla-

rın dualarını O kabul eder. Lütfundan onlara layık oldukları 

karşılıktan daha fazlasını verir. Kafirlere ise şiddetli bir azap 

mukadderdir.” Şura Suresi 27.ayet 

َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوٖنى اَْسَتِجْب لَُكْم اِنَّ الَّٖذيَن َيْسَتْكبُِروَن َعْن 
 ْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخٖريَن ِعَباَدٖتى َسيَ 

“Rabbiniz der ki: Beni çağırın. Ben de duanızı kabul edip 

size cevap vereyim. Şüphesiz Bana ibadet etmek hakkında 

kibir gösterenler, mutlaka zillete uğrayarak Cehennem’e 

girecekler.” Mü’min Suresi 61.ayet 

اِع اَِذا َواَِذا َساَلََك عِ  َباٖدى َعن ٖى َفِان ٖى َقٖريٌب اُٖجيُب َدْعَوَة الدَّ
 َدَعاِن َفْلَيْسَتٖجيُبوا لٖى َولُْيْوِمُنوا ٖبى لََعلَُّهْم َيْرُشُدوَن 

“Ey Peygamber! Kullarım sana Beni sorarlarsa de ki “Ben 

onlara pek yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ede-

rim. Onlar doğru yolu bulsunlar diye Benim emirlerime 

boyun eğsinler ve Bana inansınlar” Bakara Suresi 187.ayet 
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Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle demiştir: “Bir kimsenin 

Ehlullah oluşu konusunda duasının kabul edilişi bir şarttır, 

gereklidir. Her velinin duaları kabul edilir. Ona duanın ka-

bulü için gerekli olan durum nasip olur.”56  

Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle der: “Yüce Allah’ıncc 

makbul kimseler olduklarını tanımak için dualarının kabul 

edilişi de büyük bir alamet olur. Bunu daima hatırda tutu-

nuz. Duanın kabul edilişi gibi başka hiçbir alamet yoktur. 

Sebebi de şudur ki duanın kabul edilişiyle bir kulun Allahcc 

katında ne derece saygısı var olduğu ispat olunur… Yüce 

Allahcc katında makbul olanların bir alameti de şudur: Di-

ğerlere nazaran onların duaları çoklukla kabul edilir. Hiçbir 

kimse duanın kabul edilişi derecesinde onlarla yarışa-

maz.”57  

Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle demiştir: “Geceleyin 

kalkarak ağlayıp dualar ediniz ve böylece etrafınızda bir 

rahmet duvarı yapınız. Yüce Allahcc çok Rahim ve Kerim’dir 

(rahmet ve kerem eyleyendir). O, öz kullarına asla zillet 

ölümü vermez.”58  

Abdülvahhab Adem, Batı Afrika’nın Gana ülkesinden idi. 

Tahsil için Pakistan’da bulunuyordu ve Camiya Ahmediye 

Rabwah’ın talebesiydi. Urduca fazla bilmediği için dersler-

de zorlanıyordu. Bir gün Doğu Afrika’dan olan İmri Übeydi 

adlı başka bir öğrenciyle birlikte Vadedilen Mesih’inas as-

haplarından olan Hz. Gulam Resul’üra ziyaret etti ve hayır 

duasını istedi. Hz. Gulam Resulra hemen dua etmek için 

ellerini kaldırdı. Duadan sonra dedi ki “ben dua ederken 

                                                 

 
56 Kitab-ül Beriyye, Ruhani Hazain, c.13, s.332 
57 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, c.22 s.334 
58 Melfuzat, c.4, s.211 
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keşif durumuna geçtim ve Hz. Mesih-i Mevud’unas müba-

rek ellerini ikinizin başlarınızın üzerinde gördüm.” Dersler-

de zorlanan Abdülvahhab Adem, sınavda sınıf birincisi 

oldu. İmri Übeydi ise Camiya Ahmediye’den mezun olarak 

vatanı olan Kenya’ya geri dönünce, bakanlar kuruluna gir-

di. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından Hz. Münşi Zafer Ah-

med Beyra ile Hz. Münşi Arura Beyra Kadiyan kasabasından 

evlerine döneceklerdi. Yola çıkmadan önce her ikisi Vade-

dilen Mesih’inas huzuruna gittiler. Hz. Münşi Arura Beyra 

Vadedilen Mesih’eas dedi ki “Efendim, hava çok sıcak Yüce 

Allah’acc dua edin; Öyle bir yağmur yağdırsın ki üzerimizde 

de altımızda da su olsun” Hz. Münşi Zafer Ahmedra dedi ki 

“Efendim bu duayı ancak Münşi Arura Beyra için yapınız. 

Benim için yapmayınız” Bunun üzerine Vadedilen Mesihas 

dua ederek her ikisini yolcu etti. Münşi Zafer Ahmed 

Bey’inra bildirdiğine göre o zaman gökte hiçbir bulut yok-

tu. Belli bir müddet sonra önlerinden bir bulut kalktı ve 

birden sağanak yağmur başladı. Yol asfalt değildi ve çu-

kurlar vardı. Hepsi su ile doldu. Faytonları bir çukura dü-

şüp devrildi. Hz. Münşi Arura Beyra çukurun içine düştü. 

Hem altında hem üstünde su vardı. Hz. Münşi Zafer Ah-

medra suyun içine düşmekten kurtuldu. Hiçbirisi yaralan-

madı ancak Vadedilen Mesih’inas duası bereketiyle Hz. 

Münşi Arura Beyra muradına ermiş oldu. 

Dar-ül Envar adlı mahallede, Kadiyan’da yaşayan Abdül-

mecid adlı bir öğrenci lise sınavına girecekti. Hiç hazırlıklı 

değildi ve bu sene sınava katılmayayım diye düşünüyordu. 

Bir gün Kur’an-ı Kerim’in İngilizce mealini hazırlayan Va-

dedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Şer Alira 

ile yolda karşılaştı. Hz. Mevlâna Şer Alira kendisine sınav 

hakkında sordu. Abdülmecid Bey, iyi hazırlığı olmadığını 

ve sınavı geçemeyeceğini söyledi. Hz. Mevlâna ra kendisine 

hayır duada bulundu. Kendisine şu ilham indi” Abdülme-
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cid’e söyle yalnız aday numarasını yazsın, gerisinin sorum-

lusu Biz olacağız.” Abdülmecit’in anlattığına göre kendisi 

sınavdan geçeceğini sanmıyordu, ancak netice belli olunca 

rahatlıkla sınavı geçtiğini öğrendi. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hekim Abdüssa-

med’inra oğlu Abdülvahid beş seneden beri evliydi ancak 

çocuğu olmamıştı. Bir gün Hacı Han adlı doktor “bunun 

(karısının) boynunda bir hastalık vardır, kendisi ameliyat 

olmadan çocuğu olamaz” dedi. Bunu duyan Hekim Abdüs-

samed Beyra dedi ki “Rabbim her şeye kadirdir. O, ameliyat 

olmadan kendisine çocuk verebilir” Abdülvahid, babasına 

söylemeden karısını ameliyat için bir hastaneye yatırdı. 

Bunu haber alan Hekim Abdüssamedra oğluna dedi ki 

“ameliyata gerek yoktur, derhal karını geri getir, ben dua 

edeceğim. Yüce Allahcc ameliyat olmadan ona çocuk vere-

cek.” Babasının sözüne uyan Abdülvahid ameliyat ettirme-

den karısını evine götürdü. Tam bir sene sonra Yüce Al-

lahcc kendisine bir kız evlat bağışladı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti Mu-

hammed Sadık Beyra bir gemiye binerek Hindistan’dan 

İngiltere’ye gidiyordu. Fransa limanında gemi duracaktı. 

Fakat Hz. Müfti Bey’in Fransa vizesi yoktu. Canı Fransa’ya 

da girmek istiyordu. Gemi kaptanı kendisine belli bir mik-

tar söyledi. Eğer yanında o kadar para olursa limanda 

Fransa vizesini alabilirdi. Hz. Müfti’ninra cebinde iki sterlin 

eksikti. Kimden borç istesin, gemide bir tanıdığı yoktu. 

Yüce Rabbinecc dua etti. “Allahım! İster gökten yağdır, ister 

denizden çıkar bana iki sterlin gereklidir. Ya Rabbi! Bana 

iki sterlin ver” Gemi Fransa’dan önce hiçbir yerde durma-

yacaktı. Ancak ne olduysa oldu. Savaş zamanıydı, gemi 

birden denizde durdu. Tam o sırada karadan bir bot gemi-

ye yaklaştı. Hz. Müfti Beyra o botta, Abdülkerim adlı Ah-

medi Müslümanı gördü. Kaptan, Abdülkerim’in gemiye 

girmesine izin verdi. Abdülkerim gemiye girip Hz. Müfti 
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Beyra ile görüştü dedi ki, “ben gazetede sizin İngiltere’ye 

gideceğinizi ve geminizin de buradan geçeceğini öğren-

dim. Geminizin burada durmayacağını biliyordum. Yine de 

sizinle görüşmek istiyordum. Yüce Allah’acc dua ederek en 

azından geminizi görmek gayesiyle sahilde duruyordum. 

Geminin durduğunu görünce hemen bir bot kiralayarak 

geldim. Yüce Allah’acc şükürler olsun. O lütfetti de sizinle 

görüşmeyi bana nasip etti.” Ayrılırken Abdülkerim Bey, 

hediye olarak Hz. Müfti Bey’era iki sterlin ikram etti ve “size 

başka bir hediye getiremedim, lütfen şu iki sterlini kabul 

edin” diyerek ayrıldı. Hz. Müfti Bey’inra duası kabul olmuş 

ve istediği iki sterlin kendisine verilmişti. Gerçekten Yüce 

Rabbimizcc her şeye kadirdir.  

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Abdülsattar 

Bey’inra anlattığına göre Vadedilen Mesihas bir duruşma 

sebebiyle Gurdaspur şehrindeydi. Geceleyin dört genç 

kendisini korumakla görevlendirildi. Ancak sivrisinek çok-

tu, bütün gençler gece boyunca sivrisineklerden ızdırap 

çektiler. Ertesi gece Abdüssattar Beyra de aralarında olmak 

üzere başka dört genç aynı görev için seçildi. Kendileri 

şöyle dua ettiler: “Ya Rabbi! Vadedilen Mesih’inas yüzü 

suyu hürmetine bizi sivrisineklerin eziyetinden koru.” Bu 

duadan sonra sivrisinekler asla koruma görevini yapan 

gençleri ısırmadı. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Hacı Gulam 

Ahmedra bir mecliste Ahmediye Cemaatine mensup olma-

yanlara Cemaatimiz ve kurucusu olan Vadedilen Mesihas 

hakkında bilgi veriyordu. Hava çok sıcaktı. Dinleyicilerden 

birisi dedi ki “eğer sizin duanızla bugün yağmur yağarsa 

ben Vadedilen Mesih’inas Cemaatine katılırım.” Bunun üze-

rine Hz. Hacı Gulam Ahmedra hemen ellerini kaldırarak dua 

etmeye başladı. Daha duası bitmeden bulutlar göründü ve 

çok şiddetli yağmur yağmaya başladı. Bunu gören o kişi 

biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 
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Hz. Mesih-i Mevud’unas ashaplarından olan Hz. Hacı Gu-

lam Resulra bir toplantıya katılmak istiyordu. Biraz geç kal-

dı ve treni kaçırdığını zannederek tren yolunun kenarından 

yürümeye başladı. Hava çok sıcaktı. “Ya Rabbi! Bana yar-

dım et. Ben geç kalıyorum. Hava da çok sıcak, bana bir 

binek temin et. Senin gücün her şeye yeter” diye dua etti. 

Bir de ne görsün! Tren arkasından gelerek yanında durdu 

ve kendisi trene bindi. Trenin neden durduğunu sorması 

üzerine şöyle cevap verdiler: “Bir yolcu çantasını treni dur-

duran zincire bağladı, bundan dolayı tren sizin bulundu-

ğunuz yere varınca birdenbire durdu” Hz. Hacı Gulam Ah-

medra trenin kendi duası neticesinde durduğunu anladı ve 

Yüce Allah’acc şükretti. 

Dr. Serdar Nazir Ahmed bir gemide görevliydi. Gemi Ye-

men’in bir limanında durdu. Dr. Bey gemiden çıkarak Ye-

men’deki Araplara Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam hak-

kında bilgi vermeye başladı. Bu işe o kadar daldı ki gemi-

nin ne zaman limandan ayrılacağını unuttu ve gemi limanı 

terk etti, kendisi gemiye binemedi. Bunun üzerine Yüce 

Allah’acc dua etmeye başladı. Geceleyin rüyada gemisinin 

tekrar limana geldiğini gördü ve rüyasını Araplara anlattı. 

Onlar deli olduğunu zannederek kendisiyle alay ettiler. 

Ertesi gün gerçekten gemisi gelip limanda durdu ve Dr. 

Bey ona bindi. Geminin geri gelmesinin sebebi şuydu: Sa-

vaş zamanıydı ve her zaman düşmanın saldırı imkânı vardı. 

Gemi limandan ayrılınca gemide barış bayrağının bulun-

madığı fark edildi ve onu almak gayesiyle tekrar gemi li-

mana getirilmeye mecbur oldu. 

Mevlâna Muhammed Sadık Bey Endonezya’da Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin imamıydı. Savaş zamanında Kadiyan 

merkezinden kendisine para gönderilemiyordu. Bu sebep-

ten dolayı bir dostundan beş yüz dolar borç aldı. Beklediği 

güne kadar Kadiyan’dan para gelmedi. Diğer taraftan, 

kendisine borç veren arkadaşı parasını geri istedi. Mevlâna 
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Muhammed Sadık Bey onu oturma odasına aldı ve kendisi 

“Ya Rabbi! Beni utandırma. Bana para gönder ki borcumu 

ödeyeyim” diye içtenlikle dua etti. Derken kapısı çalındı. 

Bir de baktı ki komşusu olan bir Sih ona beş yüz dolar 

uzattı ve şöyle dedi: “Bir arkadaş benden beş bin dolar 

borç almıştı ve aradan uzun zaman geçmesine rağmen 

borcunu ödemiyordu. Şayet o para elime geçerse beş yüz 

dolarını Mevlâna Sadık Bey’e hediye edeceğim diye ken-

dime söz verdim. Bugün o para bana geri döndü. Ben de 

beş yüz doları size vermek için buraya geldim, lütfen bu 

beş yüz doları kabul buyurun” Mevlâna Muhammed Sadık 

o parayı alarak borcunu ödedi ve Yüce Allah’acc şükretti. 

Hz. Mevlâna Nazir Ahmed Ali bir gemi ile Lübnan ve Fran-

sa üzerinden Batı Afrika’da Siera Leone’ye gidecekti. Bey-

rut’a varınca Fransa vizesini almaya çalıştı ancak alamadı. 

Bunun üzerine artık Beyrut’tan uçakla yolculuk yapmaktan 

başka çaresi yoktu. Fakat cebinde bulunan para uçak bileti 

için yeterli değildi. Çok kaygılandı ve dua etmeye başladı. 

Bir gece rüyasında Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi olan 

Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’ira gördü. İkinci hali-

fera kendisine teselli verdi ve içinde bulunduğu zorluktan 

pek yakında çıkacağını söyledi. Bir gün Lübnanlı tüccarlara 

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas mesajını iletiyordu. Rafik 

Necah adlı bir tacirle karşılaştı. Kendisi Mevlâna Nazir Ah-

med ile Siera Leone’deyken tanışmıştı. Daha sonra Lüb-

nan’a geri dönmüş ve hükümette ekonomi bakanı olarak 

görev almıştı. Bu zat Mevlâna ile karşılaştığına çok sevindi. 

Ayrılırken hediye olarak altı yüz Lübnan Sterlini Mevlâna 

’ya takdim etti. Böylece Mevlâna ’nın problemi halloldu. 

1983 senesinde Doğu Afrika’nın Tanzanya ülkesinde Mak-

yoni ilçesine bağlı Karundwa adlı köyde Müslüman Ahme-

diye Cemaati bir toplantı yapacaktı ve toplantıda Vadedi-

len Mesih ve İmam-ı Mehdias hakkında bir konuşma yapı-

lacaktı. Ayrıca bir caminin temeli atılacaktı. Ancak toplantı 
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başlamadan önce şiddetli yağmur başladı. O yağmurda 

toplantının düzenlenmesi pek zordu. Bunun üzerine ora-

daki Ahmedi Müslümanlar ve imamları şöyle dua ettiler: Ey 

Rabbimiz! Çevremizde yağmur yağdır fakat bizim üzeri-

mizde yağmur yağdırma”. Bu Hz. Resulullah’ınsav duaların-

dan bir tanesidir. Duanın bereketiyle toplantı yerinde ya-

ğan yağmur hemen durdu. Çevrede şiddetli yağmur ya-

ğarken toplantı yerine bir damla dahi yağmadı ve bütün 

program başarılı olarak tamamlandı. Toplantı yapıldıktan 

ve caminin temeli atıldıktan sonra, hemen yağmur yağma-

ya başladı. Bu iman verici olayı görenler Yüce Allah’acc şük-

rettiler. 

Hz. Seyyid Şah Muhammedra Endonezya’da Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin imamıydı. On sekiz yıl Endonez-

ya’da görev yaptıktan sonra gemiyle Pakistan’a geri dönü-

yordu. Yanında bir açkan (uzun palto) ve iki tane eski şal-

var ve gömlekten başka bir şey yoktu. Bir gün dedi ki: “Ya 

Rabbi! Ben bunca yıl dinine hizmet ettim. Bana birkaç yeni 

elbise sağlamak Sen’in için zor muydu?” Bu kelimeler ağ-

zından çıkar çıkmaz Yüce Allah’tancc af diledi ve böyle si-

tem etmek bir mümine yakışmaz diye düşündü. Birkaç gün 

sonra gemisi Singapur limanına vardı. Adamın birinin elin-

de bir bohça ile gemiye bindiğini gördü. Bu zat Hz. Seyyid 

Bey’inra yanına geldi ve bir Ahmedi Müslüman olduğunu 

söyleyerek kendisiyle kucaklaştı ve şöyle dedi: “Ben El Fazl 

gazetesinde sizin gemi vasıtasıyla vatanınıza geri dönece-

ğinizi okudum. Ben Singapur’da yaşayan Ahmedi bir terzi-

yim. Sizin resminizi görerek tahminen sizin için bir açkan 

ve birkaç tane şalvar ve gömlek diktim. Bir de size yeni bir 

sarık getirdim. Lütfen hediyemi kabul buyurun” Hz. Seyyid 

Bey’inra gözleri yaşardı. “Ya Rabbi! Sen’in gücün her şey 

için yeterlidir. Sen uçsuz bucaksız denizde dahi kullarının 

dualarını kabul edebilensin. Sana şükürler olsun” diye 

Rabbinecc şükretti. 
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Kadiyan’a yakın Bhagi Nangal adlı köyde Lachman Singh 

adlı bir Sih vardı. Onun evladı yoktu. O, Hz. Münşi İma-

müddin adlı bir Ahmediye şöyle dedi: “eğer Müslüman 

Ahmediye Cemaatinin kurucusu Hz. İmam-ı Mehdi ve Va-

dedilen Mesih Mirza Gulam Ahmedas doğru bir kimse ise, 

o zaman halifenize söyleyin bana hayır duada bulunsun ve 

benim oğlum olsun:” Hz. Münşi Bey, Vadedilen Mesih’inas 

ikinci halifesine Sih Bey’in isteğini aynen iletti. Hz. Hali-

fe’den gelen cevap şöyleydi: “Ben dua edeceğim. İnşallah 

Yüce Rabbimcc ona evlat bahşedecek” Nitekim bu Sih 

Bey’in bir oğlu doğdu. Onu gören bütün vatandaşlar bu 

mucizeyi hayretle karşıladılar. 

Avusturya’da yaşayan Kadı Şefik Ahmed evleneli on yıl 

olmuştu ancak çocuğu yoktu. Karısıyla birlikte Vadedilen 

Mesih’inas beşinci halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmedatba ile 

görüştü ve hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Halifeyle-
atba görüştükten hemen sonra karısı hamile kaldı ve sonra 

bir erkek çocuk doğurdu. Çocuğa Hasib Ahmed adı verildi. 

Muhammed Eşref Ziya adlı bir mürebbimizin bildirdiğine 

göre Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaşayan ve Hristiyan 

olan karı kocanın evliliklerinin üzerinden on yedi yıl geç-

mesine rağmen hiç çocukları yoktu. Hem Bulgaristan’da 

hem de Avrupa’nın birçok ülkesinde uzman kadın doğum 

doktorlarına tedavi olmalarına rağmen netice alamadılar. 

Bir gün karı koca Eşref Bey ile görüşerek “duyduğumuza 

göre Halifenizin duaları kabul edilir, lütfen kendisine arz 

edin, bize de hayır duada bulunsun, Yüce Allahcc bize de 

bir çocuk versin” dediler. Eşref Bey, Vadedilen Mesih’inas 

beşinci halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed’eatba bir mektup 

yazarak durumu kendisine bildirdi ve hayır duada bulun-

masını rica etti. Hz. Halife cevabında şöyle yazdı: “Yüce 

Allahcc mutlaka lutfedecek ve size evlat verecek.” Yüce 

Allahcc lütfetti ve on yedi yıl sonra o Bulgar karı kocaya 
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erkek evlat verdi. Onlar “bu çocuk halifenin duasının neti-

cesidir” dediler. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Mevlâna Abdül-

vahidra Yüce Allah’ıncc sevdiği bir zattı. Martin Road Kara-

çi’nin mal sekreteri olan Abdülhalik Bey kendisine hayır 

duada bulunmasını rica etti. Evleneli on üç yıl olmuştu ve 

çocuğu yoktu. Karaçi şehrinde yaşayan Abdülvahid adlı 

başka bir Ahmedi Müslüman’ın da çocuğu yoktu, evleneli 

on yıl olmuştu. Onun kayınpederi de Hz. Mevlâna Abdül-

vahid Bey’e hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Mevlâna 

her iki zat için hayır duada bulundu. Bu arada bir rüya 

gördü.  Rüyada kendisine iki çocuk verildi. O da dua iste-

yenlerden her birine birer çocuk verileceğini söyledi. Yüce 

Allahcc her ikisine birer erkek çocuk nasip etti. 

Ali Muhammed adlı birinin Khuda Bahş adlı oğlu vardı. O 

birdenbire kayboldu. Babası üzüntüden neredeyse delire-

cek gibi oldu ve ağlayarak Vadedilen Mesih’inas ashapla-

rından olan Hz. Mevlâna Gulam Resul Raciki’denra oğlu için 

dua etmesini rica etti. Hz. Mevlâna ra oğlunun en geç kırk 

gün içinde bulunacağını haber verdi. Daha sekiz gün geç-

mişti ki Khuda Bahş adlı genç kendiliğinden evine geri 

döndü. Bu kerameti gören Muhammed Ali ve karısı biat 

ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Begüm Mümtaz Fakrullah adlı Ahmedi Müslüman olan dul 

bir bayan, evinin onarımı için on bin Rupi’ye muhtaçdı. 

Kocası yıllar önce vefat etmişti. Oğlu Mücib bir savaşta 

şehit olmuştu. Kendisi ağlayarak Yüce Allah’tancc yardım 

diledi. Birkaç gün sonra on bin beş yüz Rupilik bir çek pos-

ta vasıtasıyla kendisine geldi. Oğluna Sitara-ı Cüret madal-

yası verilmişti ve o gelen çek da aynı madalya ile birlikte 

şehidin ailesine takdim edilmişti. 

Bu eserin yazarı, Dr. Muhammed Celal Şems, başından 

geçen bir olayı şöyle anlatmıştır “Ben Almanya’dan Birleşik 



104                                             İman Artıran Olaylar                                       

Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi üzerinden Pakis-

tan’a yolculuk yapmaktaydım. Abu Dabi’de birkaç gün 

kalacaktım. Aradan iki gün geçince pasaportumun kaybol-

duğunu farkettim. Abu Dabi’de görevli olan mürebbi, evle-

rine ziyarete gittiğimiz Ahmedilere telefon ederek pasa-

portum hakkında bilgi edinmeye çalıştı ancak hiçbir yer-

den olumlu bir cevap alamadı. Sonunda Almanya Büyükel-

çiliğine telefon ederek durumu bildirdim. Oradaki görevli-

ler, önce polis karakoluna giderek durumu rapor etmemi 

söylediler. Ahmedi bir gençle birlikte polis karakoluna git-

tim ve durumu bildirdim. Oradaki görevli raporu kaydet-

tikten sonra bana şöyle dedi: “Biz bu raporu bütün şubele-

rimize göndereceğiz. Oradan cevap gelince pasaportunu-

zun kaybolduğu konusunda size yazılı bir belge vereceğiz, 

ondan sonra Alman Büyükelçiliğine müracaat ederek yeni 

pasaport yaptırabilirsiniz.” Demek ki birkaç hafta bekle-

mem gerekirdi ve ondan sonra da Pakistan’a değil, aksine 

Almanya’ya dönmem lazımdı. Bu arada Şarjah amirimiz 

bana telefon ederek Cuma namazında imamlık yapmamı 

istedi. Said adlı Ahmedi bir gençle Şarjah’a gittim. Hut-

bemde oradaki Ahmedi Müslüman kardeşlerime pasapor-

tumu kaybettiğimi söyledim ve hayır duada bulunmalarını 

rica ettim. Bu arada Yüce Allah’acc dua ederken ağzımdan 

şu kelimeler çıktı: Ya Rabbi! Senin gücün her şeye yeter. 

Sen yokluktan istediğini var edebilirsin. Senin güçlerin 

sınırsızdır. Ya Rabbi! Bana yardım et ve ister gökten, isterse 

yerden benim pasaportumu bana ver. Ben Senin lütfuna 

ve yardımına muhtacım” Şarjah’dan Abu Dabi’ye döndü-

ğümüzde gece yarısı olmuştu. Yol arkadaşım Said bana 

“mürebbi sahip, hava alanındaki kayıp bürosuna müracaat 

edip onlara soralım mı?” dedi. Oradan pek bir yardım ala-

bileceğimizi zannetmiyordum, fakat bir zararı da yoktu. 

İkimiz o büroya gittik, ben oradaki memura ben pasapor-

tumu kaybettim dedim, memur da bana, adın nedir? Dedi. 
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Ben adımı söyleyince memur hemen bizim yanımızdadır 

dedi. Daha sonra başka bir odaya girdi ve pasaportumu 

çıkarıp bana verdi. Yüce Allah’acc şükrettim ve O’na olan 

imanım daha da güçlendi. “İster gökten, ister yerden” ke-

limeleri çıkmıştı ağzımdan. Gök ile yerin birleştiği yer hava 

alanıdır şüphesiz. Kurban olduğum Rabbim benim duamı 

ne kadar acele kabul etti. Hem de istediğim şekilde. Şüp-

hesiz annemiz ve babamızdan daha fazla bizi seven ve 

bize merhamet eden bir tek Yüce Allah’ımızdır. Bütün 

alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdü sena olsun.” 

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Ticaniye fırkasının çok 

büyük bir hocası olan Şeyh Ahmed yaşıyordu. Üç yüz köy-

de müritleri vardı. Kendisi altmış beş yaşlarındaydı ve üç 

tane karısı vardı. Aradan kırk yıl geçmesine rağmen hiç 

çocuk sahibi olamamıştı, üstelik çok da hastaydı. Burkina 

Faso Müslüman Ahmediye Cemaati amiri, Vadedilen Me-

sih’inas dördüncü halifesinear bir mektup yazarak hayır du-

ada bulunmasını rica etti. Hz. Halife’nin verdiği cevap şöy-

leydi: “Yüce Allahcc kendisine şifa verecek ve sıkıntılarını 

giderecek. Kendisine erkek evlat nasip edecek” Üç tane 

karısı olan, buna rağmen kırk yıldan beri evlat sahibi ola-

mayan, yaşı da altmış beş olan birisinin evlat sahibi olması 

evladının da erkek olacağı hiç düşünülemezdi. Ancak Yüce 

Rabbimizcc Hz. Halife’ninar önceden verdiği gaybi haberi 

gerçekleştirdi ve kendisine bir oğul nasip etti. Aslında o 

Hz. Halife’ninar dualarının neticesiydi. 

Batı Afrika’nın Benin ülkesinde Müslüman Ahmediye Ce-

maatinin muallimi Beşabi Muhammed, Ahmedi arkadaşla-

rıyla birlikte Zougou Pantrousi adlı köye gitti ve oranın 

halkına Cemaatimizin mesajını ileterek Hz. Mehdi-yi Ahir-

üz zaman’ınas çıkmış olduğunu söyledi. Oranın yerlileri 

şöyle dediler “Bu Haziran ayıdır ve biz yağmura çok muh-

tacız. Eğer on gün içinde yağmur yağarsa, bir Hz. Meh-

di’yias kabul ederiz ve onun Cemaatine iştirak ederiz” Mu-
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allim Beşabi Muhammed, arkadaşlarıyla birlikte hemen 

ellerini kaldırarak şöyle dua etti: “Ya Rabbi! Sen her şeye 

kadirsin. Bu insanlar on günde yağmur yağsın diye bizden 

bir talepte bulunuyorlar. Ancak ben Sana yalvarıyorum. 

Yarın değil, bugün yağmur yağdır ki Hz. Vadedilen Mesih 

ve Mehdi’ninas doğruluğu ispat edilsin” Duadan sonra 

gökyüzünde bulutlar oluştu ve yağmur yağmaya başladı 

ve tam üç saat yağmur yağdı. Bu mucizeyi gören köy halkı 

imamlarıyla birlikte Ahmedi muallim ve arkadaşlarına ye-

min ettiler ve “sizler şüphesiz haklısınız” dediler. O gün, 

daha güneş batmadan dört bin kişi biat ederek Hz. Meh-

di’ninas cemaatine katıldılar. 

Zekiye Firdevs Hanım’ın üç kızı vardı ama erkek çocuğu 

yoktu. Kocası Hanif Ahmed Mahmud Bey Batı Afrika’da 

görevliydi. Firdevs Hanım kocasına giderken Londra’ya 

uğradı ve Hz. Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. 

Mirza Tahir Ahmedar ile görüştü. Üç tane kızı olduğunu 

ancak erkek çocuğu olmadığını ağlayarak Hz. Halifeye 

anlattı ve hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Halife dua 

edeceğini ve mutlaka bir erkek çocuğa sahip olacağını 

söyledi. Kendisi Batı Afrika’dayken Yüce Allahcc kendilerine 

bir erkek çocuk verdi. Adı Saiduddin Ahmed olan bu çocuk 

şu anda İngiltere’de hayatını sürdürmektedir. 

Batı Afrika ülkesi Gana’da Nana Ocelo adındaki bölge kralı 

(paramount chief) hristiyandı. Karısı hamile kalıyor fakat 

her seferinde düşük yapıyordu. Birçok doktora muayene 

olmasına rağmen çocukları olmadı. Bunun üzerine Gana 

Cemaatimiz amiri vasıtasıyla Vadedilen Mesih’inas dördün-

cü halifesi Hz. Mirza Tahir Ahmed’ear bir mektup yazarak 

hayır duada bulunmasını rica etti. Halifear şöyle cevap ver-

di: “Size bir oğul nasip olacak ve çok uzun ömürlü olacak.” 

Nana Ocelo’nun karısı hamile kalınca doktorlar düşük ya-

pılması gerektiğini yoksa karısının öleceğini söylediler. 

Fakat Hz. Mirza Tahir Ahmedar “kaygılanmayın ben dua 
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edeceğim” dedi. Yüce Allahcc onlara sağlıklı bir oğul nasip 

etti ve bebeğin annesi de sağ salim kurtuldu. Bunun üzeri-

ne Nana Ocelo ve eşi Hristiyanlığı terk ederek Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Sadıka Haydar adlı bir bayan Vadedilen Mesih’inas üçüncü 

halifesi Hz. Mirza Nasir Ahmadar ile görüştü ve ağlayarak 

şöyle dedi “Benim kocam bir oğlu olsun ister. Doktorlar 

benim asla bir çocuk sahibi olamayacağımı söylerler. Onla-

rın dediklerine göre fallopian tubes (dölyatağı borusu) 

çürümüş ve simsiyah olmuştur.” Bunun üzerine Hz. Halife-

tül Mesih 3. şöyle buyurdu “Yüce Allah’ıncc rahmetinden 

hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Ben dua 

edeceğim. Yüce Allahcc size mutlaka bir oğul verecek. Ço-

cuk doğunca ona Sadık Ahmed ismini veriniz.” Yüce Allahcc 

Hz. Halife’ninar buyurduğu gibi bu karı kocaya bir çocuk 

nasip etti. Çocuk doğduktan sonra Hz. Halife’ninar önce-

den buyurduğu gibi ona Sadık Ahmed ismini verdiler. 

Mısır’da biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katı-

lan ilk Arap, Seyyid Abdülhamid Hürşid Efendi 1936 sene-

sinde Kadiyan’a gitti ve Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi 

Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra ile görüştü. Hz. 

Halife’yera onbeş seneden beri çocuk sahibi olamadığını 

belirterek hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Halifera 

dua edeceğini söyledi. Belli bir müddet Kadiyan’da kaldık-

tan sonra Mısır’a geri gitmeden önce tekrar Hz. Halifera ile 

görüştü. Hz. Halifera kendisine şöyle dedi “Ben sizin için 

hayır duada bulundum. Yüce Allahcc size iki tane erkek bir 

tane kız evlat vereceğini bana bildirdi. Adlarını da Celalüd-

din, Şemsüddin ve Ayşe koyacaksınız.” Mısır’a geri dönün-

ce karısı hamile kaldı. Kendisi ahbaplarına bir oğlu olaca-

ğını haber verdi. Onlar yıllardan beri çocuğu olmayan Ab-

dülhamid’in bu iddiasını hayretle karşıladılar. Zamanı ge-

lince gerçekten bir erkek çocuk doğdu. Hz. Halifeninra söy-

lediği gibi ona Celalüddin ismini verdi. Daha sonra sırasıyla 
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bir erkek bir de kız iki çocuk daha doğdu. Onlara da Şem-

süddin ve Ayşe adını verdi. Hz. Halife’ninra Yüce Allah’tancc 

alarak verdiği müjde tamamen doğru çıktı. Onlar Yüce 

Allah’acc şükrettiler. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Hafız Gulam 

Resul Vezir Abadra bir hastalıktan nasıl şifa bulduğunu şöy-

le anlatmıştır “Lahor şehrinde dinler arası bir toplantı ola-

caktı. Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas makalesi de o toplantı-

da okunacaktı. Daha makale okunmadan kendisi, “Yüce 

Allahcc bana ilham indirmiştir. Benim makalem toplantıda 

okunacak olan bütün makalelere üstün çıkacak” diye iddia 

etti. Toplantı günlerinde ben çok hastaydım. Yine de Hz. 

Mirza Gulam Ahmed’inas makalesini dinlemek gayesiyle 

toplantıya katıldım. Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas makalesi 

okunurken şöyle dua ettim. “Ya Rabbi! Eğer bu zat gerçek 

Mehdi ve Vadedilen Mesih ise onun bereketiyle bana şifa 

ver.” Makalesi bitince toplantıdan dışarı adım atar atmaz 

hastalığım yok oldu ve bugün seksen yaşında olmama 

rağmen o hastalık tekrar bana dönmemiştir. İşte Müslü-

man Ahmediye Cemaatine katılmamın sebebi de budur” 

Hz. Mehdi ve Vadedilen Mesihas zamanında Seyyid Gulam 

Hüseyin adlı Ahmedi bir öğrenci veterinerlik fakültesi öğ-

rencisiydi. Ahmedi olduğu için bütün öğrenciler ve hocalar 

kendisine muhalif idiler. Kendisiyle alay ederler ve aşağı-

larlardı. Hatta bu yüzden fakülteden ayrılmayı bile düşü-

nüyordu. Vadedilen Mesih’eas bir mektup yazarak duru-

munu ona anlattı ve fikrini sordu. Vadedilen Mesihas 

“okuldan ayrılma, dersine devam et, ben dua edeceğim” 

diye cevap verdi. Bunun üzerine bu öğrenci fakülteden 

ayrılmadı, fakat derslere de pek girmedi ve zamanını kü-

tüphanede dersle ilgili kitapları karıştırarak geçirdi. Sınav 

olunca, hayretle şunu müşahade etti. Bin sayfalık bir kita-

bın oradan buradan yalnızca birkaç sayfalık kısmını göz-

den geçirmişti, fakat bütün sorular aynı sayfalardan sorul-
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du. O sayfaları okuduğu için cevaplarını yazmakta hiç zor-

lanmadı ve detaylı olarak cevap yazdı. Sözlü sınav dışarı-

dan gelen bir İngiliz profesör tarafından yapılırdı. Önüne 

çıkan her öğrenci başarısız oldu ve sıfır puanla dışarı çıktı. 

Sıra Ahmedi öğrenciye gelince kendisine her talebeye so-

rulan soru geldi. Soru atların bir rahatsızlığı hakkındaydı. 

Seyyid adlı Ahmedi öğrenci cevabını bilmiyordu. Ancak 

tesadüfen gözlerinden birini kısık şekle getirerek düşün-

meye başladı. Bunu gören İngiliz hoca sandalyesinden 

fırladı ve işte cevap budur diyerek Seyyid Bey’i methetti. (o 

hastalıktan dolayı atların bir gözü aynı şekilde kapanırdı) 

Seyyid Gulam Hüseyin adlı bu Ahmedi çocuk hem sözlü, 

hem yazılı sınavda birinci olmuştu. Kendisine her derste 

birinci olduğu için beş tane gümüş iki tane altın madalya 

ve her ders için yirmi beşer Rupi mükafat verildi. Sonra 

Vadedilen Mesihas ile görüşmek gayesiyle hemen Kadi-

yan’a gitti ve elde ettiği bütün mükafatı ve madalyaları 

Vadedilen Mesih’inas önüne koydu ve “bütün bunlar sizin 

duanızın neticesidir” diyerek kendisine teşekkür etti. Va-

dedilen Mesihas Yüce Allah’acc hamdederek Seyyid Bey’i 

kutladı. 

Sih dinini terk ederek Müslüman olan Serdar Abdurrah-

man’ınra gözleri bozulmaya başladı. Hz. Mevlâna Nurud-

dinra kendisine bir çok ilaç verdiyse de bir işe yaramadı. 

Sonunda Hz. Mevlâna Nuruddinra “böyle devam ederse 

gözlerinin tamamen kör olma ihtimali vardır” dedi. Bunun 

üzerine Serdar Beyra Hz. Mesih’i Mevud’unas yanına gide-

rek durumunu anlattı. Hz. Mesih-i Mevudas kendisine İslam 

dinini neden ve nasıl seçtiği konusunda bir eser yazmasını 

tavsiye etti ve dua edeceğini söyledi. “Senin gözlerin İnşal-

lah iyileşecek” buyurdu. Mesih-i Mevudas ile görüştükten 

birkaç gün sonra gözleri iyileşti. Daha sonra kendisi İhti-

yar-ül İslam adlı bir eser yazdı. 
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Hz. Münşi Ata Muhammed’inra üç hanımı vardı. Ancak hiç 

çocuğu yoktu. Henüz Müslüman Ahmediye Cemaatine 

katılmamıştı. Kadı Nimetullah adlı bir Ahmedi kendisine 

Hz. İmam-ı Mehdi’ninas mesajını veriyordu. Bir gün Münşi 

Ata Muhammed Bey, Kadı Bey’e “Sen Mehdi dediğin zata 

söyle, benim için Yüce Allah’acc dua etsin, Yüce Allahcc ba-

na istediğim eşimden bir oğul versin. Eğer duası kabul 

olursa ve Yüce Allahcc duasının bereketiyle bana bir erkek 

çocuk verirse o zaman ben Mehdi ve Vadedilen Mesihas 

olduğuna inanırım. Ben büyük eşimden bir erkek çocuk 

doğsun istiyorum.” Bunun üzerine Hz. Kadı Nimetullah 

Beyra Hz. Mehdi’yeas bir mektup yazarak hayır duada bu-

lunmasını rica etti. Hz. Mehdi’denas gelen cevap şöyleydi 

“Allah’acc dua ettim. Yüce Allahcc Münşi Bey’e istediği eşin-

den yakışıklı bir erkek çocuk bağışlayacak. Ancak Hz. Zeke-

riyaas gibi tövbe etmesi gerekir.” Münşi Ata Muhammed 

Bey, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmadan önce 

namaza yaklaşmayan ve kötü alışkanlıkları olan biriydi. 

Hepsini terk etti ve beş vakit namazı eda etmeye başladı. 

Bir gün en büyük eşinin ağladığını gördü. Neden ağladığı-

nı sorunca o şöyle cevap verdi “Sen üzerime iki tane kuma 

getirdin. O da yetmiyormuş gibi şimdi de menopoza gir-

dim. Artık çocuğum nereden olacak?” Münşi Bey bir ebeyi 

getirdi. O da eşinin hamile olduğunu söyledi. Daha sonra 

Yüce Allahcc kendisine bir oğul bağışladı ve ona Abdulhak 

adı verildi. Bu mucizeyi görünce kendisiyle birlikte birçok 

kimse Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldılar. 

Suriyeli Arap Ahmedi Rüşdi Bey’in üç karısı vardı, ancak hiç 

çocuğu yoktu. Doktorlar hiç çocuğunun olamayacağını 

söylüyorlardı. Bunun üzerine o Vadedilen Mesih ve İmam-ı 

Mehdi’ninas ikinci Halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud 

Ahmed’era bir mektup yazarak hayır duada bulunmasını 

rica etti. Ondan sonra daha bir cevap gelmeden bir karısı 

hamile kaldı. Bu arada Hz. Halifera bir kız doğacağını haber 
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vererek kız ismi önerdi. Gerçekten de karısı bir kız doğur-

du ona Hz. Halife’ninra önerdiği ismi verdiler. Daha sonra 

dört tane çocuk daha doğdu. Her çocuğun doğumundan 

önce Hz. Halife bir tek isim önerdi. Eğer Hz. Halife erkek 

ismini önerdiyse erkek, eğer kız ismini önerdiyse kız doğ-

du. Hz. Halife’ninra bu kerametini etraftaki bütün Araplar 

müşahade ettiler. 

Batı Afrika ülkesi Gana’dan Dr. Mubarek Ahmed Osei Ku-

vesi adlı Ahmedi Müslüman başından geçen bir olayı şöyle 

anlatmıştır “Uzun zamandan beri bir çocuğum doğmadı. 

Hem Gana’da hem de Almanya’da eşimi kontrol ettirdim, 

testler yaptıktan sonra doktorlar eşimin asla bir çocuğu 

olamayacağını söylediler. Vadedilen Mesih’inas üçüncü 

halifesinear bir mektup yazarak durumu bildirdim ve hayır 

duada bulunmasını rica ettim. Hz. Halifear bana bir oğul 

verileceğini müjdeledi ve adını da Mübeşşir koydu. Belli bir 

müddet sonra eşim hamile kaldı ve erkek çocuk doğdu. 

Ona Mübeşşir ismini verdik.” 

Vadedilen Mesih’inas zevcesi Hz. Nusret Cihan Begüm’ün 

kardeşi olan Dr. Seyyid Muhammed İsmail, motosiklet ile 

Kadiyan’a gidiyordu. Kapkaranlık bir geceydi, yakınlarda 

bir köy de yoktu. Aksine orman vardı ve hırsızların tehlikesi 

de mevcuttu. Bu durumda Yüce Allah’acc içtenlikle “Ya 

Rabbi! Bana yardım eyle” diye dua etti. Çok geçmeden bir 

araba oraya yanaşarak durdu. Birde ne görsün! Arabanın 

içinde Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Müslih-i Me-

vudra ve Hz. Chaudhari Zaferullah Han vardı. Durumu öğ-

renince Doktor Bey’i alarak Kadiyan’a doğru ilerlediler. 

Yüce Allah’ıncc kendi duasını kabul ederek hiç beklemediği 

bir durumda yardım ettiğini gören Doktor Bey kendini zor 

tuttu. Kalbinin derinliğinden Yüce Rabbi’necc şükrediyordu. 

Hz. Mehdi’ninas, yeşil Sarıklı olarak tanınan ashaplarından 

Hz. Muhammed Hüseyinra Keşmir’in Çarkot bölgesinde 
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tebliğ yapmaktaydı. İnsanlara Vadedilen Mesih ve Meh-

di’ninas zuhur ettiğini anlatıyordu. Oradakiler “eskiden şu 

dağdan çıkan ancak şimdi kurumuş olan pınar tekrar ak-

maya başlarsa biz ancak o zaman Hz. Mirza Gulam Ah-

med’inas Mehdi ve Vadedilen Mesihas olduğuna inanırız” 

dediler. Hz. Muhammed Hüseyinra ayağa kalktı ve uzun 

zamandan beri kurumuş olan kaplıcanın yanına giderek 

içtenlikle ağlayarak dua etti. Belli bir müddet sonra o ku-

rumuş olan kaplıcadan su sızmaya başladı ve çok geçme-

den tam olarak su fışkırmaya başladı. Bu mucizeyi gören 

birçok kimse biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine 

katıldılar. 

Pakistan’ın Pattoki şehrinden olan Miyan Muhammed As-

lam Bey, Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Bu zatın 

evliliği üzerinden on iki sene geçmişti fakat çocuğu yoktu. 

Ahmedi olmayanlar bu zatın Ahmediye Cemaatine katıl-

manın cezasını çektiğini söylüyorlardı. Her çeşit tedaviye 

başvurdu, fakat evlat sahibi olamadı. Doktorlar, bunun eşi 

asla bir çocuk doğuramaz dediler. Ahmediye Cemaatine 

katıldığından dolayı cezalandırılıyor diye alay etmelerine 

çok üzülüyordu. Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi olan 

Hz. Mirza Nasir Ahmed’ear durumu arz ederek hayır duada 

bulunmasını rica etti. Hz. Halifear mutlaka evlat sahibi ola-

cağını kendisine müjdeledi. Yüce Rabbimizcc de oniki yıl 

sonra kendisine dört tane erkek çocuk nasip etti. Böylece 

muhaliflerinin ağızları da kapanmış oldu. 

Pakistan’ın eski başbakanı ve daha sonra cumhurbaşkanı 

olan Malik Feroz Khan Noon’un ağabeyi Malik Sahib Khan 

Noon Ahmedi bir Müslüman idi. Vadedilen Mesih’inas ikin-

ci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra kendi-

si için hayır duada bulunmasını rica etti.  Hz. Halifera dua 

edince Yüce Allahcc duasını kabul ettiğini ve Malik Bey’e 

bir erkek evlat vereceğini bildirdi. Malik Bey ayrıca Vadedi-

len Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Gulam Re-
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sul Raciki’yera de hem evlad sahibi olması hem de vali 

mertebesine yükselmesi ve Han Bahadür lakabının kendi-

sine verilmesi için dua etmesini rica etti. Yüce Allahcc Hz. 

Mevlâna Raciki’ye şöyle bir müjde verdi: “Malik Bey vali 

olacak ve Gujranvala il merkezine tayin edilecek.” “Kendi-

sine hükümet tarafından Han Bahadür lakabı verilecek.” 

“Yüce Allahcc kendisine bir erkek çocuk nasip edecek. Ço-

cuğun adı da Ahmed Khan olacak” Bu müjdeler aynen 

gerçekleşti. Kendisi vali olarak Gujranvala’ya tayin edildi. 

Khan Bahadür lakabı verildi ve bir oğlu oldu, Hz. Halifera 

ona Ahmed Khan ismini verdi. 

Lieutenant Commander Kadı Manzoor-ul Hak Bey’in karısı 

ameliyatla bir kız doğurdu. Ameliyat esnasında karısının 

rahminin bir kısmı alındı. Kızları on sekiz yaşına gelinceye 

kadar başka çocukları olmadı. Karaçi şehrinde yaşayan Dr. 

Kays Minai’ye bir erkek çocuk için hayır duada bulunması-

nı rica etti. Dr. Bey, teheccüd namazı için kalkınca kendisi-

ne şöyle bir vahiy geldi. “Manzoor-ul Hak’ın oğlu oldu”. 

Tam bir ay sonra Yüce Allahcc kendisine bir erkek çocuk 

nasip etti. 

Gurdaspur ilinin Gazikot adlı köyünde Müslüman Ahmedi-

ye Cemaatinin toplantısı olacaktı. Bunu haber alan Ahme-

diye Cemaatine mensup olmayanlar bir toplantı yapmaya 

karar verdiler. Onların toplantısı Müslüman Ahmediye Ce-

maatinin toplantısından önce düzenlenecekti. Toplantıları 

başladı ve ulemaları Vadedilen Mesih ve Mehdi İmam’aas 

küfretmeye başladılar. Derken çok sert bir kasırga koptu 

ve çadırları söküldü. Böylece onlar toplantıyı hemen dur-

durmaya mecbur kaldılar. Aynı köyde Müslüman Ahmedi-

ye Cemaatinin toplantısı öğleden sonra olacaktı ve kasırga 

daha devam ediyordu. Toplantı başlamadan Vadedilen 

Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Gulam Resul Beyra bütün 

Ahmedi Müslümanlarla birlikte şöyle dua etti “Ya Rabbi! 

Muhaliflerimizin toplantısının gayesi Vadedilen Mesih’eas 
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küfretmekti. Bizim gayemiz ise Senin İmamını övmek ve 

mesajını insanlara ulaştırmaktır. Ya Rabbi! Sen, Kur’an-ı 

Kerim’de gerçek müminlerle diğerlerinin bir olmadıklarını 

beyan etmişsin. Sana yalvarıyorum, bu farkı belli et ve me-

leklere emir buyur, onlar da kasırgayı durdursunlar.” Bu 

duadan hemen sonra şiddetli kasırga durdu ve Ahmedi 

Müslümanlar rahat bir şekilde toplantılarını yaptılar. 

Hindistan’ın Büyükelçisi Dr. Seyyid Berekat Ahmed idrar 

torbası kanserine yakalandı. Hindistan ve Amerika’da iki 

defa ameliyat olmasına rağmen iyileşemedi. Amerika’daki 

doktorlar en fazla altı hafta yaşayabileceğini söylediler. Dr. 

Bey o günlerde Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. 

Mirza Tahir Ahmed’inar “Mazhab Ke Nam Par Khun” adlı 

eserini Urducadan İngilizceye çeviriyordu.59 Dr. Bey, Hz. 

Halife’year şöyle bir mektup yazdı “Ameliyattan dolayı son 

derece zayıf düştüm. Ancak ben bu eseri İngilizceye çe-

virmeye pek kararlıyım. Artık ömrümün ve tercüme ede-

bilme gücümün sorumlusu sizsiniz, ben değilim. (Onun 

için bana hayır duada bulunmanız gerekir.) Bu mektubu 

alınca Hz. Halifear şöyle bir cevap yazdı: “Dua ettim. İnşal-

lah bu eserin İngilizce çevirisini siz tamamlayacaksınız” 

Allah’ıncc işine bakın. Bu eserin İngilizce tercümesini ta-

mamlar tamamlamaz, Dr. Bey iki üç defa hıçkırarak öbür 

aleme göçtü. 

Pakistan’ın Serhat eyaletinin (şu anda adı Hayber Puhtun 

Hah) ilk Ahmedi Müslümanlarından olan Hz. İlyas Hanar 

ilham sahibi bir kimseydi. Gördüğü rüyalar aynen gerçek-

leşirdi. Bir keresinde bazı problemleri için dua edince Yüce 

                                                 

 
59 Bu kitap “Din Adına Kan” adıyla Dr. Abdulgaffar Han bey tarafından 

Türkçe’ye tercüme edilmiş ve yayımlanmıştır. 
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Allahcc kendisine şu ilhamı indirdi: “Senin duan şu üç şartla 

kabul edilecek, 

-Yirmi bin Ahmedi Müslümanı topla ve üç gün üç gece 

onlara yemek ve barınak temin et, 

-Vadedilen Mesih’inas ashaplarını da çağır, 

-Hz. Halife’yi de davet et ve hep birlikte bana dua edin. 

Ben Yüce Allah’acc yalvardım ve bu şartları yerine getirmek 

benim elimde değildir dedim. Bunun üzerine Yüce Allahcc 

bana şöyle buyurdu “Sen Calsa Salana (yıllık toplantı) için 

Kadiyan’a git. Oraya yirmi bin Ahmedi Müslüman gelecek, 

Vadedilen Mesih’inas ashapları da orada olacaklar, Hz. Ha-

life de orada bulunacak. Onlara yemek ve barınak Ben 

temin edeceğim. Calsanın açılışında ve sonunda Hz. Hali-

fe’nin imamlık yaptığı duaya katıl ve herkes ağlayarak dua 

ederken sen de Bana dua et. Ben duanı kabul edeceğim.” 

Hz. İlyas Hanar aynısını yaptı. Yüce Allahcc da bütün prob-

lemlerini halletti. 

Bulgaristan’dan bir Hristiyan, Müslüman Ahmediye Cema-

atine katıldı ve kendisine Etem adı verildi. Karısı Müslüman 

olmadı. Üç tane kızları vardı. Karısı dedi ki “eğer benim bir 

oğlum olursa ancak o zaman Müslüman olacağım.” Vade-

dilen Mesih’inas beşinci halifesi Hz. Mirza Masrur Ah-

med’eatba bu konuda bir mektup yazdı. Hz. Halifeatba ceva-

ben “mutlaka bir erkek çocuk doğacak” diye cevap verdi. 

Bu hanım belli bir müddet sonra hamile kaldı. Hastanedeki 

doktor makine yardımıyla inceleyerek kız doğacağını teş-

his etti. Bu arada Hz. Amir-ül Müminin’eatba duada bulun-

masını ve doğacak olan çocuğa isim vermesini rica ettiler. 

Hz. Amir-ül Mümininatba bir tek Cahid ismini verdi. Bu da 

bir erkek adıdır. Doktor yine kız doğacağını söyledi. So-

nunda bayan doğum yapınca bir erkek çocuk oldu. Böyle-



116                                             İman Artıran Olaylar                                       

ce Hz. Amir-ül Müminin’inatba duası kabul edildi ve önce-

den söylediği doğru çıktı. 

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas en küçük oğlu ve bugün-

kü halifemiz Hz. Mirza Masrur Ahmed’inatba dedesi Hz. 

Mirza Şerif Ahmedra ermiş bir zat idi. Yüce Allahcc dualarını 

kabul eder ve kendisine gelecek ile ilgili müjdeler verirdi. 

Bir defa yolculuk yaparken bir tanıdığının evinde misafir 

olarak kaldı. Ev sahiplerinin üzgün olduklarını sezen Hz. 

Mirza Şerif Ahmedra sebebini sordu. Onlar oğullarının kay-

bolduğunu söylediler. Bunun üzerine çok kaygılandı ve 

hemen dua etmeye başladı. Hüngür hüngür ağlayarak dua 

ederken keşif durumuna girdi. Keşfinde yaşlı birinin oğul-

larını geri getirdiğini gördü ve ev sahiplerine müjde vere-

rek teselli etmeye çalıştı. Ertesi sabah yola çıkma vakti gel-

di. Ancak o zamana kadar ev sahibinin oğlu geri gelme-

mişti. Hz. Mirza Şerif Ahmedra tekrar duaya yöneldi ve “Ya 

Rabbi! Ben buradan ayrılmadan çocuğu geri gönder” diye 

yalvardı. Gerçekten de Hz. Mirza Şerif Ahmedra daha yola 

çıkmadan yaşlı biri kayıp olan çocuğu alarak eve geldi. Hz. 

Mirza Şerif Ahmedra ve bütün ev sahibi Yüce Allah’acc şük-

rettiler. 
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Olağanüstü Şekillerde Hastalıktan Şifa Bulma Olayları 

  َواَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشٖفينِ 
“Hastalandığımda bana şifa veren de O’dur.” (Şuara Suresi, 

26:81) 

ٰمَواِت َواْلاَْرِض َواَِذا َقٰضى اَْمًرا َفِانََّما َيُقوُل لَُه كُْن  َبٖديُع السَّ
 َفَيُكوُن 

“Gökleri ve yeri bir örnek olmadan yaradan O’dur. O bir 

şeyin var olmasına karar verdiğinde ona ancak “Ol!” der, o 

da olmaya başlar ve kesinlikle olur.” (Bakara Suresi 2:118) 

Bir Pathan’ın bacağında sancı vardı. Her ne kadar tedavi 

ettirdiyse de iyileşemedi. Sonunda Kadiyan’a gitti ve za-

manın en iyi tabibi olan Hz. Mevlâna Nuruddin’era tedavi 

olmaya başladı. Fakat yine sancısı gitmedi. Vadedilen Me-

sih’inas evi Mescid Mübarek olarak isimlendirilen camiye 

bitişikti. Kendisi evinden camiye pencereye benzeyen kü-

çük bir kapıdan girerdi. Bir gün hasta Pathan Mescid Mü-

barek Camisinde oturuyordu. Vadedilen Mesihas camiye 

girdi. Tesadüfen hiç farkında olmadan ayağı Pathan’ın has-

ta bacağı üzerine değdi. Pathan ayağının sancısının dindi-

ğini hissetti. Namazdan sonra Hz. Vadedilen Mesihas aynı 

kapıdan evine dönecekti. Hasta olan Pathan Vadedilen 

Mesih’eas ayağını kendi bacağı üzerine koyarak geçmesini 

rica etti. Hz. Vadedilen Mesihas Pathan’ın isteğini kabul etti 

ve ayağını Pathan’ın bacağı üzerine koyarak evine girdi. 

Pathan’ın sancısı tamamen geçti ve artık bir tedaviye gerek 

kalmadı. 

Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir 

Ahmedar İngiltere yıllık toplantısında konuşma yapıyordu. 

Bu arada uzun zamandan beri baş ağrısı olan ve bir türlü 

geçmeyen onbeş yaşlarındaki bir kız, kadınlar bölümünde 
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oturuyordu. Yüce Allah’acc şöyle dua etti “Ya Rabbi! Bu 

konuşan Senin sevgili Halifendir. O’nun yüzü suyu hürme-

tine benim baş ağrımı gider.” Dua ettikten sonra çadırın 

içinde hafif bir çisenti duyuldu. Kızın elbisesi ıslandı. Etraf-

taki bayanlar dahi etkilendiler ve yağmurun nereden gel-

diğini anlayamadılar. Çünkü onların hepsi çadırın içindey-

diler ve hava da yağmurlu değildi. Dua eden kız baş ağrı-

sının tamamen iyileştiğini hissetti. Ahmediye Hilafetine 

olan bağlılığı daha da arttı. Halife’ninar bereketini bizzat 

kendisi müşahade etmişti. 

Vadedilen Mesihas zamanında Kadiyan’a yerleşmiş olan bir 

Pathan ailesinin yedi yaşlarındaki kızı Ayşe’nin gözleri ilti-

haplanarak şişti. Kızcağız gözlerini zor açıyordu. Birçok ilaç 

kullandıysa da iyileşemedi. Bir gün ailesine artık hiçbir ilaç 

kullanmayacağını söyledi ve koşarak Vadedilen Mesih’inas 

yanına gitti, durumunu anlattı. Vadedilen Mesihas kıza acıdı 

ve dua ederek tükürüğünü parmağıyla kızın gözlerine 

değdirdi. Kız iyileşti ve ondan sonra çok uzun yaşamasına 

rağmen gözleri bir daha asla iltihaplanmadı. Hatta yaşlılı-

ğında da gözlük kullanmaya gerek duymadı. 

Batı Afrika ülkesi Siera Leone’de yaşayan Lübnanlı bir Arap 

Emin Halil Bey, Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 

Ancak karısı kardeşlerinden korktuğu için Hz. Mehdi’ninas 

Cemaatine katılmadı. Bu arada oğulları Ali hastalandı. Ço-

cuğu Mekeni kasabasında bulunan hastaneye götürdüler. 

Orada durumu daha da kötüleşti ve doktorlar, “bu çocuk 

tedavi edilemez” diyerek onu hastaneden çıkarttılar. Ço-

cuğun annesi şöyle dua etti “Ey şifa veren Rabbim! Eğer 

Ahmed (Mirza Gulam Ahmedas) doğru Mehdiyse onun 

yüzü suyu hürmetine çocuğuma şifa ver.” Çocuk eve gel-

dikten üç gün sonra tamamen iyileşti. Bunun üzerine an-

nesi biat ederek Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. 
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Batı Afrika ülkesi Gana’nın King of Allada kralına, Vadedi-

len Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir Ahmedar 

tarafından Vadedilen Mesih’inas elbisesinin bir parçası “te-

berruk”60 olarak verildi. Bir gün kraliçe çok hastalandı, ne-

fes alması zorlaştı ve baygın düştü. Kral hemen çerçevelet-

tiği Vadedilen Mesih’inas elbisesinin parçasını kraliçenin 

üzerine koydu ve kendisi nafile namaz kılmaya başladı. “Ya 

Rabbi! Bu mübarek elbise parçasının bereketiyle eşime şifa 

ver” diye dua etti. Namazı bitirince kraliçenin gözlerini 

açtığını gördü. Kraliçe tamamen iyileşmişti. Doktorlar “bu 

bir mucizedir yoksa kraliçenin iyileşmesi asla mümkün 

değildi” dediler. Vadedilen Mesih’eas indirilen şu ilham 

gerçekleşmiş oldu: “Padişahlar (krallar) senin elbiselerin-

den bereket arayacaklar”61  

Hz. Münşi Zafer Ahmed’inra torunu hastalandı. Durumu 

çok feciydi ve çocuk can çekişiyordu. Münşi Zafer Ahmedra 

secdeye kapandı ve torunu için ağlayarak dua etti. Yüce 

Allahcc kendisine “Neden Beni rahatsız ediyorsun, zaten 

torunun iyileşmedi mi?” buyurdu. Münşi Beyra torununa 

baktı, gerçekten de iyileşmişti ve hastalığından bir emare 

bile yoktu. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Kadı Mu-

hammed Yusuf Beyra kendi evine Keşti-yi Nuh (Nuh’un 

gemisi) adını vermişti. “Vadedilen Mesih’eas inandığım için 

benim evime taun vebası giremez” derdi. Her tarafta veba 

salgını kol gezerken teyzesi taun vebasına yakalanarak 

öldü. Belli bir müddet sonra annesi taun vebasına yaka-

landı. Bunun üzerine Kadı Muhammed Yusuf Beyra annesi-

ni kendi evine götürdü ve dedi ki “anneciğim! Artık siz 

                                                 

 
60 Bereket veren, bereket vesilesi olan eşya 
61 Tecelliyat-i İlahiye, Ruhani Hazain, c.20, s.409 
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benim evimin içindesiniz. Artık bu hastalık size zarar vere-

mez.” Kadı Beyra annesinin iyileşmesi için dua etmeye baş-

ladı ve annesi birkaç gün içinde iyileşti. 

Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmedra başından geçen bir olayı şöyle beyan 

etmiştir “1910 yahut 1911 yılında ateşim çıktı. Bununla 

birlikte baldırımda çok şiddetli sancı başladı. Taun (veba 

salgını) olmasın diye korktum. Odamın kapısını kapattım… 

gözlerim açıktı. Ben keşfen bembeyaz ve çok parlayan bir 

nuru gördüm. O nur odamın altından çıkıp göğe doğru 

gitmekteydi. O nurdan bir el çıktı. O elde beyaz bir porse-

len bardak vardı. Bardak süt ile doluydu. O el, o bardağı 

bana verdi ve ben o sütü içiverdim. Sütü içtikten sonra bir 

de ne göreyim? Ne bir sancı vardı ne de ateş, ben tama-

men iyileştim”62  

Raceki adlı köyde yaşayan Sultan Mahmud Bey hastalandı. 

Doktorlar onun iyileşmeyeceğini ve tedavi edilemez bir 

hastalığa yakalandığını söylediler. Karısı Zeynep Hanım, 

Hz. Mevlâna Gulam Resul’unra yanına gitti ve ağlayarak 

kocasının iyileşmesi için dua etmesini istedi. Vadedilen 

Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Gulam Resulra 

Yüce Allah’acc dua etti. Bunun üzerine Yüce Allahcc kendisi-

ne Sultan Mahmud’un iyileşeceğini ve seksen yıl kadar 

yaşayacağını haber verdi. Hasta olan Sultan Mahmud Bey 

o zaman elli beş yaşındaydı. Ondan sonra iyileşti ve tam 

seksen yaşında vefat etti. 

Karam Dad Bey şiddetli ateşe ve baş ağrısına tutuldu. Böl-

genin en ünlü doktoru Gulam Hüseyin onun tedavi edile-

meyeceğini söyledi. Hastanın akrabaları Vadedilen Me-

                                                 

 
62 Tefsir-i Kebir, c.3, s.312 
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sih’inas ashaplarından olan Gulam Resul Bey’ira çağırdılar ve 

hastanın iyileşmesi için dua etmesini rica ettiler. Doktor 

Gulam Hüseyin, ancak bir mucizenin artık hastayı iyileşti-

rebileceğini söyledi. Gulam Resul Beyra elini hastanın alnı-

na koyarak dua etmeye başladı. On dakika içinde hastanın 

ateşi ve baş ağrısı yok oldu. Doktor Gulam Hüseyin dedi ki 

“Ahmediler büyük sihirbazdırlar ve sihir vasıtasıyla hastala-

rı iyileştiriyorlar.” Bunun üzerine Hz. Gulam Resulra “senin 

dediğine göre ancak bir mucize hastayı iyileştirebilecekti, 

ancak şimdi Vadedilen Mesih’inas doğruluğunu kanıtlayan 

bu mucizeyi kabul etmiyorsun. Onun için artık Yüce Allahcc 

seni cezalandıracak” Nitekim Dr. Gulam Hüseyin, Yüce 

Allahcc tarafından cezalandırılarak birkaç gün içinde öldü. 

Hz. İmamullah adlı bir zatın oğlu verem hastalığına yaka-

landı. Doktorlar hastanın uzun yaşayamayacağını söyledi-

ler. Hz. İmamullah Beyra Kadiyan’a giderek Vadedilen Me-

sih’inas yemeğinden arta kalanı alarak evine döndü ve o 

yemeği oğluna yedirdi. Bu yemeğin bereketiyle çocuk iyi-

leşti ve çok uzun ömür yaşadı. Cemaatimizin meşhur şair-

lerinden ve lakabı da Ekmel olan Kazi Zahur-üd Dinra bir-

çok önemli görevlerde bulunarak Müslüman Ahmediye 

Cemaatine büyük hizmetler yapmıştır. 

Maknan Wali adlı köyde bir toplantı yapıldı ve Hz. İmam-ı 

Mehdi’ninas doğruluğu hakkında deliller beyan edildi. Top-

lantıdan sonra iki kişi Ahmedi konuşmacıların yanına gide-

rek dediler ki “çok delil ileri sürdünüz, ancak bir keramet 

göstermediniz. Kardeşim bir buçuk yıldan beri hıçkırık has-

talığına yakalanmıştır. Onu iyileştirirseniz o zaman Meh-

di’ninas doğruluğuna inanırız.” Hz. Mehdi’ninas ashapların-

dan olan Hz. Gulam Resulra “hastayı bana getirin” dedi. 

Hasta gelince onun iyileşmesi için dua etmeye başladı. 

Birkaç dakika sonra hasta tamamen iyileşti. Bu kerameti 

gören Dr. Ali Ahmed ve birçok kimse hemen biat ederek 

Hz. Mehdi’ninas cemaatine katıldılar. 
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Hz. İmam-ı Mehdi ve Vadedilen Mesih’inas ashaplarından 

olan Hz. Münşi Zafer Ahmedra böbrek sancısına yakalandı. 

Kendisine birçok defa ilaç verildi. Ancak sancısı geçmedi. 

Mesih-i Mev’udas yemek yiyordu. Yemeği bitince Hz. Mün-

şi Zafer Ahmed Beyra arta kalan yemeği yedi ve sancısı 

hemen yok oldu. Başka bir ilaç kullanmasına gerek kalma-

dı. 

Muhammed Hayat adlı genç, Kadiyan’da bir okulda tale-

beydi. Taun vebasına yakalandı. Ateşi çok yüksekti ve idrar 

yolundan kan geliyordu. Doktorun düşüncesine göre ölü-

mü pek yakındı. Vadedilen Mesih’inas birkaç ashabı kendi-

sinin huzuruna çıkıp ağlayarak hayır duasını rica ettiler. Hz. 

Münşi Zafer Ahmed Beyra ağlayarak dedi ki “Efendim, şim-

di dua vakti değildir, artık şefaat gerekir. Allah aşkına şe-

faat edin” Bunun üzerine Vadedilen Mesihas “pekiyi” dedi. 

Geceleyin saat iki civarında Vadedilen Mesihas geldi ve 

çocuğun durumunu sordu. Biz dedik ki “şu ana kadar ke-

sinlikle ölmüş olacak.” Vadedilen Mesihas “gidip bakın” 

buyurdu. Bunun üzerine birkaç ashap Muhammed Ha-

yat’ın içinde bulunduğu bahçeye gittiler. Bir de ne görsün-

ler! Muhammed Hayat adlı genç sapasağlam Kur’an-ı Ke-

rim okuyordu ve dedi ki “bana yaklaşıp bakın, ateşim filan 

yok ve ben sağlığıma kavuşmuş bulunuyorum”. Bunun 

üzerine kendisini görenler Yüce Allah’acc hamdettiler. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Muhammed 

Ahsan Amrohavi’ninra bir akrabası sağırdı. Hz. Muhammed 

Ahsen Beyra akrabasını Kadiyan’a götürdü. Bir gün Vadedi-

len Mesihas bir konferans veriyordu. Hasta, Vadedilen Me-

sih’eas dedi ki “Efendim! Ben hiçbir şey duyamıyorum. Dua 

edin de sesinizi dinleyeyim.” Bunun üzerine Vadedilen 

Mesihas ona baktı ve buyurdu ki “Yüce Allahcc bütün kud-

retlere sahiptir. O isterse sana şifa verebilir.” Vadedilen 

Mesihas bunu söyler söylemez hastanın kulakları açıldı ve o 
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çok sevinçli bir şekilde “Efendim! Şimdi ben bütün konuş-

manızı duyuyorum” dedi. 

Bangladeş Cemaatimizin eski genel sekreteri Muhammed 

Ömer Beşir’in anlattığına göre babası hastaydı. Boğazında 

çok sancı vardı. Birçok doktora muayene oldu, ancak onla-

rın hepsi “ameliyat gereklidir, fakat ameliyatın da başarılı 

olup olmayacağı belli değildir” dedi. Bu aile babalarını da 

yanlarına alarak Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. 

Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra yanına gitti ve du-

rumu anlatarak hayır duasını istediler. Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmedra hemen ellerini kaldırarak dua etti. Ken-

disiyle görüştükten sonra dışarı çıkınca hasta boğazında 

bir sancı kalmadığını söyledi. Daha sonra hiçbir ilaç kul-

lanmaya yahut ameliyat olmaya gerek kalmadı. 

Malik Nazir Hüseyin, Müslüman Ahmediye Cemaatinin 

üyesi değildi. Hz. Mirza Tahir Ahmedar bir toplantıda dua 

felsefesini anlatıyordu. Malik Nazir Hüseyin’in lise öğrenci-

si olan oğlu kekemeydi ve pek konuşamazdı. Durumu Hz. 

Mirza Tahir Ahmed’ear arzedildi ve çok tedavi edilmesine 

ve birçok ilaç kullanmasına rağmen iyileşmediği kendisine 

bildirilerek hayır duada bulunması rica edildi. Kendisi dua 

edeceğini söyledi. Malik Bey’in oğlu hemen düzgün ko-

nuşmaya başladı ve daha sonra hiçbir tedaviye gerek kal-

madı. 

Muhammed Abdullah adlı bir Ahmedi Müslüman çok has-

talandı. Ateşi yükseldi, bundan dolayı da çok zayıf düştü, 

yürüyemiyordu. Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. 

Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra Ludhiyana şehrine 

gelecekti. Muhammed Abdullah’ın eniştesi onu Ludhiya-

na’ya götürdü ve Hz. Halife’ninra geçeceği yolda durmasını 

söyledi. Kendisi ayakta duramıyordu onun için yere çöktü. 

Hz. Halife oradan geçerken Muhammed Abdullah Bey 

yanında götürdüğü mektubu Hz. Halife’yera uzattı. Mektu-
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bunda kendi durumunu Hz. Halife’yera bildirerek hayır du-

ada bulunmasını rica ediyordu. Hz. Halifera ellerini kaldıra-

rak dua etmeye başladı. Hasta olan Muhammed Abdullah 

bacaklarında sanki karıncaların yürüdüğünü hissetti. Dua 

bitince ayağa kalkarak Hz. Halife’ninra arabasına doğru 

koşmaya başladı. Hastalıktan bir emare bile kalmamıştı. 

Yüce Rabbinecc şükretti. 

Ürdün’de bir cami imamının kaburga kemiğinin iki eklemi 

yerinden oynadı. Zavallı sancıdan dolayı yürüyemiyordu. 

Doktorlar ameliyat olmasını teklif ettiler. Ameliyattan bir 

gün önce tesadüfen Müslüman Ahmediye Cemaatinin 

M.T.A. adlı televizyon kanalında Arapça yayın ile karşılaştı. 

Ondan sonra “Ya Rabbi! Eğer bu doğru bir Cemaat ise ve 

kurucusu da gerçekten Vadedilen Mesih ve Ahir zaman 

Mehdisi ise, ameliyat olmadan bana şifa ver” diye dua etti. 

Aynısı gerçekleşti ve ameliyat olmadan ve bir ilaç kullan-

madan sancısı kendiliğinden yok oldu, iyileşerek yürümeye 

başladı. Bunu gören imam biat ederek Müslüman Ahme-

diye Cemaatine katıldı. 

Vadedilen Mehdi ve Mesih Mirza Gulam Ahmed’inas bir 

gün parmağında şiddetli ağrı başladı. Geceyi nasıl geçire-

ceğim diye endişelendi ve dua etti. Bunun üzerine kendisi-

ne şöyle ilham indi 

 كُوٖنى َبْرًدا َوَسَلاًما 
Yani “Serin ve selamet kaynağı ol.” (Enbiya Suresi 21:70) 

Daha selamen kelimesi bitmeden ağrısı hemen yok oldu.63  

                                                 

 
63 Tezkire, 4.baskı s.400 
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Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Me-

sih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas şiddetli diş ağrı-

sı vardı. Birisi, dişi çektirmekten başka çare olmadığını söy-

ledi. Derken kendisi uykuya daldı. Uyanınca diş ağrısından 

bir emare kalmamıştı. Hemen şu ilham indi: 

 َواَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشٖفيِن 
yani “Hastalandığımda bana şifa veren de ancak O’dur.”64 

(Şuara Suresi 26:81)  

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da daha yeni Müslüman 

Ahmediye Cemaatine katılmış bir Afrikalının kızı hastalan-

dı. Doktorlar kızı tedavi edemeyeceklerini ve ölümünün 

pek yakın olduğunu söylediler. Bunun üzerine o şöyle dua 

etti: “Ya Rabbi! Ben Amir-ül Müminin’eatba hemen durumu 

bildiremem. Sen bana bir mucize göster ve kızıma şifa 

ver.” Dua ettikten sonra rüyasında Hz. Halife-tül Mesih 5.i 

gördü. Hz. Amir-ül Mümininatba kendisine Burkina Faso’da 

yetişen gamavale adlı ağacın yapraklarını koparıp onları 

suda kaynattıktan sonra kızına içirmesini söyledi. Uyanınca 

aynısını yaptı. Kızı da bir günde sağlığına kavuştu. 

Şeyh Abdurrahman’ın karısı yarım baş ağrısı (migren) se-

bebiyle çok rahatsızdı. Rüyasında Vadedilen Mesih’inas 4. 

Halifesinin annesi Hz. Meryem Begüm’ü gördü. Hz. Mer-

yem Begüm ona “şu duayı çok oku dedi, 

 َربِّ كُلِّ َشْىٍء َخاِدُمَك َربِّ َفاْحَفْظنِى َوانُْصْرنِى َوارَحْمنِى
yani, (Ey Rabbim! Her şey Senin uşağındır. Ey Rabbim! Du-

rum böyleyken Sen beni koru, bana yardım et ve bana 

merhamet et.) Hasta kadın rüyasında bu duayı çok defa 

                                                 

 
64 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain c.22 S:7 ile 246 
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tekrarladı. Uyanınca baş ağrısından hiç eser yoktu ve ta-

mamen iyileşmişti. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Müfti Fazlür-

rahman’ınra karısı hastalandı. Birçok ilaç verildiyse de has-

talık daha da arttı. Müfti Beyra her seferinde Vadedilen 

Mesih’eas hastanın durumunu bildiriyordu. Karısının boynu 

bir tarafa çekildi. Gözleri karardı ve dili tutuldu, can çekişi-

yordu. Müfti Beyra koşa koşa Vadedilen Mesih’inas huzuru-

na giderek durumu kendisine anlattı. Vadedilen Mesihas 

şöyle buyurdu “Biz dünyadaki bütün silahları kullandık. 

Artık bir tek silah kaldı. O da dua silahıdır. Artık sen git. 

Hasta iyileşinceye kadar ben duadan başımı kaldırmayaca-

ğım.” 

Müfti Bey’inra anlattığına göre gece saat iki idi. Müfti Beyra 

“artık müteahhit, kontratı” almıştır diyerek başka bir odaya 

girip uykuya daldı. Sabahleyin uyanınca mutfakta bir ses 

duydu. Bir de ne görsün! Karısı mutfakta kap kacak düzel-

tiyor. Kocasına “siz gidip uyudunuz, Yüce Allahcc bana iki 

saat sonra şifa verdi” dedi. 

Eski Nazir İslah-ü İrşad Mevlâna Abdülmalik Merhumun 

eşi çok hastaydı. Ateşi en yüksek dereceye çıkmıştı. Bu ateş 

doğum yaptıktan sonra dikkatsizlik neticesinde çıktığı için 

son derece tehlikeliydi. Mevlâna Abdülmalik, eşini hasta-

nede bırakarak alelacele Kadiyan’a gitti ve Vadedilen Me-

sih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ah-

medra ile görüşerek hastanın durumunu anlattı ve hayır 

duada bulunmasını rica etti. Hz. Halifera hemen ellerini 

kaldırarak dua etti. Daha sonra Mevlâna Abdülmalik Bey’e 

dedi ki “Şimdi gidebilirsiniz. Müsterih olun. Eşinizin ateşi 

düşmüştür ve bir daha çıkmayacak.” Hz. Halifera bu kelime-

leri ifade ettiği zaman saat ona çeyrek vardı. Mevlâna Ab-

dülmalik hemen hastaneye gitti ve orada görevli bir hem-

şireyle karşılaştı. Hemşireye “eşimin ateşinin düştüğünü 
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biliyorum, ancak saat kaçta düştüğünü merak ediyorum” 

dedi. Hemşire hayretle yüzüne baktı sonra da eşinin ateşi-

nin tam ona çeyrek kala düştüğünü söyledi. 

El Fazl Gazetesi müdürü Mesud Ahmed Khan’ın kız kardeşi 

verem hastalığına yakalandı. Kızı hastaneye götürdüler. 

Doktorlar artık tedavi edilemeyeceğini söylediler. Bunun 

üzerine kızın babası Hz. Muhammed Hasanra Vadedilen 

Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud 

Ahmed’era bir mektup yazarak kızının durumunu anlattı ve 

hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Halife’denra gelen 

cevap şöyleydi “Ben dua ettim. Yüce Allahcc kıza şifa vere-

cektir.” Kızın ailesi, kızlarını tekrar hastaneye götürerek 

muayene ettirdiler, muayene eden doktor “siz yanlışlıkla 

sağ salim başka bir kızı getirdiniz, bu kız daha önce mua-

yene ettiğimiz kız değildir, bu asla hastalanmamıştır ve 

üzerinde hastalığın hiçbir izi yoktur” dedi. Hz. Halife’ninra 

verdiği haber aynen gerçekleşmişti. Kızın ailesi Yüce Al-

lah’acc şükrettiler. 

Pakistan’ın Jhang şehrinden olan Muhammed Abdullah 

Bhatti, başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştır “Bir kere-

sinde hastalandım, ateşim çıktı ve bacaklarım felce uğra-

mış gibi cansız oldu. Benim ateist olan profesör hocam, 

alaylı bir şekilde bana “Halifene söylesene dua etsin de 

seni şifaya kavuştursun” dedi. Hz. Vadedilen Mesih’inas 

ikinci Halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra 

Ludhiyana şehrine gelecekti. Ben eniştemin yardımıyla 

Ludhiyana şehrine gittim. Eniştem beni Hz. Halife’ninra 

geçeceği yolda yere oturttu. Elimde Hz. Halife’yera yazdı-

ğım bir mektup vardı. O mektupla kendi durumumu bildi-

rerek hayır duada bulunmasını rica etmiştim. Hz. Halife 

oradan geçince mektubu kendisine uzattım. Belli bir müd-

det sonra Hz. Halifera oradan geri dönecekti. Geri dönme-

den önce ellerini kaldırarak upuzun dua etti. Orada bulu-

nan bütün Ahmedi Müslümanlar duaya katıldılar. Dua 
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ederken ben bacaklarımda karıncalanmalar hissettim. Dua 

biter bitmez bacaklarım tamamen iyileşti. Ayağa kalktım 

ve Hz. Halife’ninra arabasının arkasından koşmaya başla-

dım. Bedenimde böyle harikulade bir değişikliğin yaşandı-

ğına kendim şahit oldum. Daha sonra ateist profesöre 

bacaklarımı gösterdim. O da hayretler içinde kaldı, artık 

ağzından itiraz yahut alay kelimesi çıkmaz oldu.” 

Batı Afrika ülkesi Siera Leone’de görevli olan Hz. Mevlâna 

Nazir Ahmed Ali, Gorama eyaletinin başkenti Tongo’ya 

giderek eyaletin kralı olan Paramount Chief Bayo ile gö-

rüştü ve ona İslam’ın mesajını iletti. Kral Bayo yirmi iki se-

neden beri hastaydı. Hristiyan misyonerler on sene tedavi-

sini yürüttüler ancak Kral Bayo iyileşemedi. Kral Bayo, Hz. 

Mevlâna ’ya dedi ki “eğer ben şifa bulursam o zaman Müs-

lüman olurum.” Hz. Mevlâna bir mektup yazarak Hz. Va-

dedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmed’inra hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. 

Halife’nin duasının bereketiyle Kral Bayo, kısa zamanda 

iyileşti. İyileşince biat ederek Müslüman oldu. İçkiyi terk 

etti. Dört eşinden başka eşlerini boşadı. Eyaletin başken-

tinde bir cami yaptırdı. Başkentin halkı müşrikti. Onlardan 

beşyüz kişi biat ederek Müslüman oldu. 

Pakistan’ın Lyalpur (Faysalabad) şehrinde yaşayan ve İnsaf 

şirketinin sahibi Mubarek Ahmed Bey’in tifodan dolayı 

ateşi kırk altıya çıktı. Hemen Vadedilen Mesih’inas üçüncü 

halifesi Hz. Mirza Nasir Ahmed’ear bir telgraf çekerek hayır 

duasını rica etti. Bir gün akşam namazı kılarken keşif du-

rumuna geçti. Hz. Halife’ninar şefkat ile başını okşayarak 

“Yüce Allahcc sana şifa verecek” dediğini duydu. Ertesi sa-

bah ateşi düştü ve iki günde tamamen sağlığına kavuştu. 

Londra’nın Fazl Camii eski imamı Beşir Ahmed Han’ın kızı 

astıma yakalandı. Astım krizi çok şiddetliydi. Kızını hemen 

hastaneye götürdü, ancak doktor kızın iyileşme imkanını 
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bulamadığını söyledi. Bunun üzerine Beşir Han Bey duru-

mu Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi olan Hz. Mirza 

Nasir Ahmed’ear bildirerek hayır duasını rica etti. Hz. Hali-

fear “kaygılanma, ben dua edeceğim, İnşallah kızın iyileşe-

cek” dedi. Sabah namazından sonra Hz. Halife’ninar hanımı 

Han Bey’i çağırdı ve “Hz. Halife bütün gece hiç uyumadan 

dua etti” dedi. Han Bey hastaneye gidince kızının sağlıklı 

bir şekilde sandalyede oturduğunu gördü. Doktor, bek-

lenmedik bir şekilde hastanın iyileştiğini söyledi. 

Müslüman Ahmediye Cemaati tarafından Sahival ilinin 

30/11/L köyünde bir toplantı düzenlendi. Vadedilen Me-

sih’in as dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir Ahmedar halife 

olmadan önce Ahmedi olmayanların sorularını yanıtlıyor-

du. Toplantıda bulunan o bölgenin eşraflarından Malik 

Sabahat Khan’ın genç oğlu kekemeydi ve ne dediği hiç 

anlaşılmıyordu. Çocuk utancından kimseyle konuşmazdı. 

Babası, Hz. Mirza Tahir Ahmed’inar oğlu için hayır duada 

bulunmasını rica etti. Hz. Mirza Tahir Ahmedar Malik Bey’e 

oğlu için dua edeceğine söz verdi. Aynı gün kekeme olan 

gencin öğretmeni çok heyecanlı bir şekilde Malik Bey’in 

evine giderek oğlunun hiç çekinmeden düzgün konuştu-

ğunu söyledi ve Malik Bey’i tebrik etti. Hz. Mirza Tahir 

Ahmed’inar duasıyla mucize gerçekleşmişti. 

Ata-ul Vahid’in oğlu Nudret Riyaz hastalandı. Doktorlar 

hiçbir şey yapamayacaklarını ve ömrünün hemen hemen 

sona ulaştığını söylediler. Hasta koma durumunda baygın 

yatıyordu. Bedeni ölü gibiydi, yalnızca nefes alıyordu. Aile-

si Vadedilen Mesih’inas dördüncü halifesi Hz. Mirza Tahir 

Ahmed’ear bir faks çekerek hastanın durumunu bildirdiler 

ve hayır duasını rica ettiler. Hz. Halife’ninar özel kalem mü-

dürü tarafından gelen cevap şöyleydi: “Hz. Halifear dua 

etmiştir. Yüce Allahcc lütfederek tam şifa bahşeylesin.” Dört 

gün sonra hasta gözlerini açtı ve çok geçmeden sağlığına 
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kavuşarak ayağa kalktı. Bu Hz. Halife’nin duasının bereketi 

idi. Yüce Allahcc hasta gence şifa bahşeyledi. 

Pakistan’ın Sindh eyaletinin Mihrabpur adlı köyünde, Müs-

lüman Ahmediye Cemaatine daha yeni katılmış hamile bir 

bayanın karnında bebeği öldü, O bölgede bir hastane yok-

tu. Kadının ölmesi kesindi. Şöyle dua etti: “Ya Rabbi! Lond-

ra’daki Halifear adına Sana yalvarıyorum. Beni ölümden 

kurtar.” Yüce Allahcc lütfetti ve ölü bebeği aradan tam üç 

güç geçmesine rağmen kendiliğinden düştü ve kadın sağ-

lığına kavuştu. 

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Müslüman Ahmediye 

Cemaatine yeni katılmış bir Afrikalının çocuğu hastalandı. 

Ateşi çok yüksekti. Geceleyin tedavi edilmesi oradaki du-

ruma göre de pek mümkün değildi. Çocuğun babası nafile 

namaz kılmaya başladı ve şöyle dua etti: “Allahım! Eğer 

Müslüman Ahmediye Cemaati doğru ise benim oğluma 

şifa ver.” Namazı bitirince çocuğa baktı. Ateşten bir iz bile 

yoktu ve çocuk sağlığına kavuşmuştu. 

Estonya’dan Medla adlı bir bayan doktor kansere yakalan-

dı. Kızı 2008 yılında Müslüman Ahmediye Cemaatinin Al-

manya’da düzenlediği yıllık toplantıya katılarak Vadedilen 

Mesih’inas beşinci halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmedatba ile 

görüştü ve ağlayarak annesinin durumunu arz etti. Dok-

torların “annen tedavi edilemez, kanser çok ilerlemiş, artık 

elimizden bir şey gelmez” dediğini söyledi. Halifeatba şöyle 

dedi: “Doktorlar da kim oluyorlar böyle iddia ediyorlar? 

Ölüm ve kalım Yüce Allah’ıncc elindedir. O mucize dahi 

gösterebilir. Ben dua edeceğim.” Aradan üç ay geçince 

hasta olan Doktor Medla tamamen iyileşti ve görevine geri 

döndü. 

Batı Afrika ülkesi Nijer’de yaşayan Elo İbrahim adlı yerli, 

çok fakir biriydi. Seyyar satıcılıkla uğraşan bu kişi sara has-

tasıydı. Yemin ederek beyan ettiğine göre, saradan dolayı 



                                           İman Artıran Olaylar                                           131 

yere düşüp bayılırdı. Bu arada biat ederek Müslüman Ah-

mediye Cemaatine katıldı. Bu cemaate katıldıktan sonra 

Hz. Amir-ül Müminin Halife-tül Mesih 5. Mirza Masrur 

Ahmed’eatba şöyle bir mektup yazdı. “Ben hastayım, param 

da yoktur, tedavi olamıyorum ve yoksulluktan dolayı ilaç 

satın almama imkan yoktur. Bana dua edin, Yüce Allahcc 

bana şifa versin.” Kendisi yemin ederek ve camide bulunan 

Cemaat üyelerine muhatap olarak dedi ki, “aradan yıllar 

geçmesine rağmen ben sara nöbetine tutulmadın ve Amir-

ül Müminin’e mektup yazmamdan sonra hiçbir ilaç kul-

lanmadan tamamen iyileştim.” 

Fildişi Sahili’nden muallim Anzoumana Quattara çok has-

talandı. Ölümünün pek yakın olduğunu düşünerek akraba-

larını topladı ve vasiyetini onlara açıkladı. Geceleyin uyku-

sunda Vadedilen Mesih’in 5. Haifesi Hz. Mirza Masrur Ah-

med’iatba gördü. Hz. Halife rüyasında başını okşayarak hayır 

duada bulundu. Sabahleyin uyanınca hastalığının tama-

men yok olduğunu gördü. Daha sonra akrabalarını tekrar 

toplayarak rüyasını onlara da anlattı ve artık o hastalığın 

yok olduğunu söyledi. Kendisi halen İslam dinine hizmet 

etmekle meşguldür. 

Burkina Faso’dan İsa Kanazoe adlı Afrikalı bir Ahmedi has-

talandı. Doktorlar artık kurtulamayacağını söylediler. Bu 

arada rüyasında Hz. Amir-ül Mümininiatba gördü. Hz. Amir-

ül Mümininatba rüyada başında durarak dua etti. Daha son-

ra “bu artık bu hastalıktan kurtulacak ve hizmet etmeye 

devam edecek” buyurdu. Nitekim İsa Kanazoe hastalıktan 

kurtularak sağlığına kavuştu. Doktorlar iyileşmesine hayret 

ettiler. Onu tedavi eden doktor İsa Bey’i yemeğe davet 

etti. 

Pakistan’ın Gucrat ilinin İsmaila köyünden olan Münir Ah-

med, küçük bir çocuk iken çok hastalandı. Bir gün bayıldı 

ve can çekişmeye başladı. O gün Vadedilen Mesih’inas as-
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haplarından olan Mevlâna Gulam Resul Racikira o köydey-

di. Geceleyin uykudayken kendisine şu ilham indi: “Kalk ve 

dua et” Çocuğun annesi de Hz. Mevlâna ’yara haber gön-

dererek hayır duada bulunmasını rica etti. Hz. Mevlâna ra 

nafile namaz kılarak çocuk için dua ederken keşif durumu-

na girdi. Yüce Allah’ıcc gördü ve çocuğu kucağına vererek 

“Ya Rabbi! Bu çocuğa şifa ver. Annesi çok üzüntülüdür” 

diyerek yalvardı. Sabahleyin bunu çocuğun dedesine an-

lattı. Ondan sonra çocuk hiçbir ilaç kullanmadan kendili-

ğinden iyileşti. (Bu çocuk Camia Ahmediye Rabwah’tan 

mezun oldu. Şu anda Amerika’daki cemaat stüdyosunda 

görevlidir) 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Mevlâna Mu-

hammed İbrahim Bakapurira Sindh eyaletinde İslam dinine 

hizmet etmekle meşguldü. Karısının çok şiddetli bir şekilde 

ateşlendiğini haber aldı. Hemen Kadiyan’a geri döndü ve 

Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin 

Mahmut Ahmed’era bir telgraf çekerek hayır duasını rica 

etti. (Hz. Halifera o zaman Kadiyan dışındaydı) Hz. Hali-

fe’denra gelen cevap şöyleydi: “Dua ettim. İnşallah karın 

iyileşecek.” Diğer taraftan karısının durumu daha da kötü-

leşti. Hz. Bakapuri Beyra “Ya Rabbi! Benim yuvam yıkılıyor” 

diye yalvararak dua etti. Bunun üzerine kendisine şu ilham 

indi: “Biz iyileştirmekteyiz.” Aynı gece hasta olan karısı su 

istedi. Ertesi gün doktor gelmeden önce tamamen iyileşti.  

Kureyşi Muhammed Aslam’ın kızı Nusret Cihan, bir yaşın-

dayken yüksek bir yerden düştü ve bütün bedeni yaralar 

içinde kaldı. Sekiz yaşına kadar hiç iyileşemedi. Yaraların-

dan hep irin akardı. Doktorlar tedavi edilemeyeceğini ve 

ömrünün de sona ermek üzere olduğunu söylediler. Bir 

gece rüyasında Hz. Halife-tül Mesih 2. Mirza Beşirüddin 

Mahmud Ahmed’inra dua ettiğini gördü. Diğer insanlar da 

kendisiyle birlikte dua ettiler. Daha sonra şöyle bir ses 

duydu: “Hepsinin duaları kabul edildi.” Sabah pansuman 
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yapmak üzere gelen doktor hayretler içinde kaldı. Kızın 

bedeninde ne bir yara ne de sancı vardı. Yalnız yaranın 

izleri kalmıştı. Doktor pansuman yapmaya hiç gerek gör-

medi. Kız bir gecede iyileşti. Buna mucize demezsek başka 

ne diyebiliriz? 

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşayan Dr. Seyyid Sait Bey, bir 

gece şiddetli bir sancıya yakalandı. O zaman Yüce Allah’acc 

şöyle dua etti:” Ya Rabbi! Senin aşık kulların Senin baştan 

başa hayır olduğuna inanırlar. Şimdi Sen söyle! Bu sancıya 

dayanabilir miyim?” Bu cümleler ağzından çıkar çıkmaz 

kendisine şu ilham indi: “Esselamü Aleyküm” Bununla bir-

likte sancısı hemen yok oldu. 

Pakistan’ın Hayber Puhtun Hak eyaletinin Şab Kadar şeh-

rinde, bir duruşmadan dolayı iki Ahmedi Müslüman polis 

gözetiminde mahkemeye çıkarıldılar. Daha mahkeme sa-

lonuna çağrılmadan fanatik ve bağnaz mollalar her ikisine 

saldırdılar. Bu saldırı sonucu Riyaz Ahmed aynı yerde şehit 

oldu. Kayınpederi olan Doktor Abdürreşid Han ağır yara-

landı. Saldırganlar onun öldüğünü zannettiler. Daha sonra 

her ikisi morga götürüldü. Oradaki görevliler Doktor Ab-

dürreşit’in ölmediğini ve daha nefes aldığını hissettiler. 

Bunun üzerine onu Peşaver’deki büyük hastaneye gön-

derdiler. Çekilen röntgen sonucu bütün kaburga kemikle-

rinin kırıldığını gördüler. Her iki kolu ile ayağının kemikleri 

de kırıktı. Doktorlar tedavi edemeyeceklerini söylediler. 

Vadedilen Mesih’inas 3. Halifesi Mirza Nasir Ahmed’ear ha-

ber verildi. Hz. Halifear, yaralının Rabwah’daki Fazl-i Ömer 

hastanesine getirilmesini emretti. Yaralı, orada görevli 

Doktor Mirza Mubashir Ahmed’e teslim edildi. Dr. Mirza 

Mubashir Ahmed Bey tıp bakımından bir şey yapamaya-

cağını gördü. Vadedilen Mesih’inas neslinden olan Dr. Mir-

za Mubashir Ahmed’in evinde Hz. Vadedilen Mesih ve 

Mehdi’ninas kullandığı bir kaşık vardı. Vadedilen Mesih’inas 

vefatından sonra hiç kullanılmamıştı. Fakat bir teberrük 
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(bereketli eşya) olarak saklanıyordu. Dr. Mirza Mubashir 

Ahmed o kaşıkla yaralıya bal yedirdi ve başka hiçbir ilaç 

vermedi. Yüce Allah’ıncc lütfuyla ağır yaralı olan Doktor 

Abdürreşid o kaşığın bereketi ve Hz. Halife’ninar dualarıyla 

iyileşti. Dr. Abdürreşid şu anda Hollanda’da yaşamını sür-

dürmektedir. 
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Allah Yolunda Mal Harcamak 

 ٰذلَِك الِْكَتاُب َلا َرْيَب ٖفيِه ُهًدى لِْلُمتَّٖقيَن 
“Bu Kitab’ın en mükemmel olduğuna hiç şüphe yoktur. O 

Allah’ın takvasını benimseyenlere yol gösterendir.” (Bakara 

suresi 2: 3) 

ا َرَزْقَناُهْم اَلَّٖذيَن ُيْوِمُنوَن بِالَْغْيِب وَ  لٰوَة َوِممَّ ُيٖقيُموَن الصَّ
 ُيْنِفُقوَن 

“Onlar gaybe inanırlar. Namazı ayakta tutarlar. Kendilerine 

verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.” (Bakara suresi 

2: 4) 

َوالَّٖذيَن ُيْوِمُنوَن بَِما اُنِْزَل اِلَْيَك َوَما اُنِْزَل ِمْن َقْبلَِك َوبِاْلاِٰخَرِة 
 ُهْم ُيوقُِنوَن 

“Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanır-

lar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi 2: 5) 

  َربِِّهْم َواُولٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن اُولٰـئَِك َعلٰى ُهًدى ِمنْ 
“Rableri tarafından gelen hidayetin tam üzerinde olanlar 

da işte bunlardır. Muratlarına erenler de ancak bunlardır.” 

(Bakara Suresi 2: 6) 

َوالَّٖذيَن َيِصلُوَن َما اََمَر اللُّٰه بِٖه اَْن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم 
 َوَيَخافُوَن ُسوَء الِْحَساِب 

“Allah’ın düzeltilmesini emrettiği ilişkileri düzeltirler. Rab-

lerinden korkarlar ve sonucu kötü olan hesaplaşmadan 

endişe ederler.” (Ra’d suresi: 22) 
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ا  لٰوَة َواَنَْفُقوا ِممَّ َوالَّٖذيَن َصَبُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّهْم َواََقاُموا الصَّ
َئَة اُولٰئَِك لَُهْم  يِّ َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعَلانَِيًة َوَيْدَرُؤَن بِالَْحَسَنِة السَّ

ارِ   ُعْقَبى الدَّ
“Rablerinin hoşnutluğunu kazanmak için sebat gösterirler. 

Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiklerimizden 

hem gizli hem açık olarak yolumuzda harcarlar. Kötülüğü 

iyilikle giderirler. Kalınacak evin en iyi sonu, onlar için mu-

kadder kılınmıştır.” (Ra’d Suresi: 23) 

ابِٖريَن َعلٰى َما اَلَّٖذيَن اَِذا ُذِكَر اللُّٰه وَ  ِجَلْت قُلُوُبُهْم َوالصَّ
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن  لٰوِة َوِممَّ  اََصاَبُهْم َوالُْمٖقيِمى الصَّ

“Allah zikredildiğinde kalpleri korku dolan onlardır. Onlar, 

başlarına gelen sıkıntılara sabredenler, namazı ayakta tu-

tanlar ve kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda har-

cayanlardır.” (Hac Suresi: 36) 

ا  لٰوَة َواَنَْفُقوا ِممَّ اِنَّ الَّٖذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب اللِّٰه َواََقاُموا الصَّ
 َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعَلانَِيًة َيْرُجوَن تَِجاَرًة لَْن َتُبوَر 

Şüphesiz Allah’ın Kitabı’nı okuyan, namazı ayakta tutan ve 

kendilerine verdiklerimizden gizlice de açıkça da harcayan-

lar, hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticaretin arayışı için-

dedirler. (Fatır Suresi:30) 

Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle demiştir: “Dua, sadaka-

lar vermek ve Allahcc yolunda mal harcamakla azabın erte-

lenmesi ispat olunmuş bir gerçektir. Yüz yirmi dört bin 

peygamber bu konuda hem fikirdirler. Milyonlarca salihler, 
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takva sahibi kimseler ve evliyaullahın kişisel tecrübeleri 

buna şahittirler.”65  

Müslih-i Mev’ud olarak adlandırılan Vadedilen Mesih’inas 

ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra 1934 

senesinde Tahrik-i Cedid adlı bir programı başlattı ve 

Müslüman Ahmediye Cemaati üyelerinden Çanda66 ver-

melerini istedi. Peşaver şehrinde görevli olan Doktor Man-

zur Ahmed önce beş Rupi vereceğini söyledi. Daha sonra 

onu elli Rupiye çıkardı. Ertesi gün maaşının elli Rupiye 

yükseltildiğini öğrendi. Ertesi sene çandasını yüz Rupiye 

çıkardı ve iş yerine gittiği zaman maaşının da aynı gün yüz 

Rupiye çıkartıldığını öğrendi. Bu da çandasının bereketiydi. 

Yüce Allah’acc şükretti.  

Pakistan’ın ilk dışişleri bakanı Chaudhari Muhammed Zafe-

rullah Khan’ın annesi Hz. Hüseyin Bibira Vadedilen Me-

sih’inas ashaplarındandı. Bir gün Asadullah Khan adlı ilko-

kul öğrencisi olan oğlunun küçük bir kabahati üzerine onu 

şiddetli bir şekilde azarladı. Geceleyin rüyasında beyaz 

elbiseli nur yüzlü bir zat kendisine göründü ve dedi ki: 

“Sadece bir Çavanni67  yüzünden çocuğunu azarladın. Al 

ben o Çavanniyi sana veriyorum.” Bunu söyledikten sonra 

parlayan bir Çavanniyi rüyasında kendisine verdi. Bu rüyayı 

gören Hz. Hüseyin Bibira teheccüd (gece namazı) kılmak 

üzere kalktı ve abdest almaya başladı. Tam o sırada yep-

yeni bir Çavanni gökten üzerine düştü. Nereden geldiği 

belli değildi. Yüce Allahcc bir melek vasıtasıyla onu düşürdü 

demekten başka bir şey söylenemezdi. Hz. Hüseyin Bibira 

bereket için onu sakladı. 

                                                 

 
65 Melfuzat, c.1 s.158 
66 Müslüman Ahmediye Cemaatinde mali fedakarlığa çanda adı verilir. 
67 Pakistan’ın para birimi olan Rupinin dörtte biri 
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Süleyman Sise Bey adlı Afrikalı bir Ahmedi Müslüman, Batı 

Afrika ülkesi Siera Leone, Yele adlı yerde ikamet ediyordu. 

Bir gün Bo şehrinde bulunan Müslüman Ahmediye Ce-

maatinin merkezine gitti ve imam beye hikayesini şöyle 

anlattı: “Geçen sene uykudayken, elinde bir ip olan bir 

imamın Magborka’ya geldiğini gördüm. O beni ve diğer 

bazı cemaat üyelerini çağırdı ve “siz mal fedakarlığında 

bulunmuyorsunuz, ben de sizi cezalandırmak için geldim” 

dedi. Bunu söyledikten sonra o imam bizim el ve ayakları-

mızı sıkı olarak bağladı. Daha sonra hepimizi Bo merkezine 

götüreceğini söyledi. Ben o imamdan af diledim ve gele-

cekte mali fedakarlıklarda ve diğer hayırlı işlerde asla ih-

malkarlık etmeyeceğime dair söz verdim. Bunun üzerine o 

beni serbest bıraktı. Uyandığımda ben kan ter içinde kala-

rak korkudan titriyordum. Bunu anlattıktan sonra Süley-

man Sise Bey otuz yedi sterlin çanda verdi ve gelecekte 

çandayı hiç ihmal etmeyeceğine dair söz verdi. 

Anne tarafından Vadedilen Mesih’inas üçüncü halifesi Hz. 

Mirza Nasir Ahmed’inar büyük babası olan Hz. Halife Reşi-

düddinra Vadedilen Mesih’in ashaplarındandı. Kendisi dok-

tor olup, aynı zamanda Hindistan’da bir il hastanesinin baş 

hekimiydi. Allahcc yolunda malını çok harcayan bir kimsey-

di. Bu konudaki sayısız olaylarından bir tanesi şöyledir: 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin merkezi olan Kadi-

yan’dan Hz. Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesi Hz. Mirza 

Beşirüddin Mahmud Ahmed’inra bir mektubu kendisine 

ulaştı. Hz. Halifera belli bir gaye için mali fedakarlıkta bu-

lunmasını istemişti. Hz. Doktor Reşidüddinra aynı gün maa-

şını almıştı. Hemen tüm maaşını Kadiyan’a gönderdi. Hiz-

metçisi “efendim biz nasıl idare edeceğiz” diye sorduğu 

zaman “Allahcc Kerim, O bize yardım eder” diye cevap ver-

di. Sonunda Vadedilen Mesih’inas ikinci halifesira kendisine 

izin verdi ve mali fedakarlıkta bulundu. İkinci Halifera “Dok-

tor Bey o kadar mal harcamıştır ki bundan böyle artık ce-
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maatimize hiç para vermese de olur” buyurdu. Ancak Dok-

tor Beyra yine malını Allahcc yolunda harcamaya devam 

etti. Kim bilir Yüce Rabbimizcc Doktor Bey’in özveri ruhunu 

kabul buyurdu ki ahiretteki mükafat bir yana, bu dünyada 

da kendi torunu olan Hz. Mirza Nasir Ahmed’iar Vadedilen 

Mesih’inas üçüncü halifesi seçti. Ruhu şad olsun. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarıdan olan bir zat Hindis-

tan’da kaymakamdı. Her ay yüz Rupi maaş alırdı.  Aldığı 

yüz Rupiden ancak altı rupi ev masrafları olarak kendinde 

tutar, kalan doksan dört Rupiyi her ay Kadiyan’a Vadedilen 

Mesih’eas gönderirdi ve Vadedilen Mesihas gönderdiği pa-

rayı Allahcc yolunda sarfederdi. Emekliye ayrılınca kendisi-

ne her ay elli Rupi maaş bağlandı. Emeklilik maaşından 

bile yalnız altı Rupiyi aylık ev masrafları için saklar geri 

kalan tüm parayı Kadiyan’a gönderirdi.  

Cemaatimizin mürebbilerinden olan Muhammed Din adlı 

hoca şu olayı bana anlattı: Ben Bahavalpur şehrinde mü-

rebbi idim. Cemaatimizin Pakistan’daki merkezi olan 

Rabwah’dan mal şubesinin bir görevlisi ile birlikte, din ga-

yesi için Cemaatimizin yerel üyelerinin Allahcc yolunda mal 

harcamaları konusunda kendilerini teşvik edecektik. Baha-

valpur Cemaatinin mal sekreteri bir bakkaldı. Bakkal dük-

kanını kapattı ve bizim ile birlikte Ahmedi Müslümanların 

evlerini teker teker ziyaret ettik ve mal harcamaları konu-

sunda kendilerini teşvik ettik. İşimiz bitene kadar akşam 

olmuştu. Artık bakkal dükkanımı açmazsam da olur, yine 

de alışkanlık olarak az bir müddet için de olsa açayım diye 

düşündü. Bakkal dükkanını açtı, bir müşteri geldi, diğer 

zamanlarda sabahtan akşama kadar ne kadar mal satıyor 

idiyse, o tek müşteri ona eşit miktarda alışveriş yapıp gitti. 

Yüce Rabbimizcc o bakkal kardeşimizin de zarara uğrama-

sını engelledi. 
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Ben (Dr. Muhammed Celal Şems) Almanya’nın Hamburg 

şehrinde mürebbi68 olarak görev yapıyordum. Yerel Ah-

medi Müslümanlardan biri şu olayı bana anlattı: Yıllar önce 

Hamburg şehrinde Müslüman Ahmediye Cemaati için bü-

yük bir merkez gerekiyordu. O gün Hamburg’da mürebbi 

olan Sayın Münir Ahmed Laik Bey bir toplantı düzenleye-

rek Cemaat üyelerine çanda (Allah yolunda mal harcamak) 

vermeleri konusunda nasihat etti. Herkes kendi gücüne 

göre bağış yapacağına söz verdi ve verdikleri sözler kay-

dedildi. Sıra bana gelince ben özür diledim ve hiç para 

veremeyeceğimi söyledim. Yüce Allahcc da bana bir ders 

vermek istedi. Her ay yanlış yere araba park etmek, hız 

sınırını aşma vb. suçlardan dolayı birkaç yüz Mark para 

cezası almaya başladım. Bu Cemaatimizin merkezi için 

bağışta bulunmadığından dolayı olsa gerek diye düşün-

düm. Hemen mürebbi Laik Bey’e telefon ederek büyük 

miktarda bağışta bulunacağımı söyledim. Aradan yıllar 

geçmişti. Bağış yapacağım diye söz verdiğimden dolayı bir 

kuruş para cezası dahi almadım. Bu da Allahcc yolunda mal 

harcamanın bereketidir. 

Pakistan’ın Rawalpindi Cemaatimizin amiri olan merhum 

Chaudri Ahmed Can Bey aşağıdaki olayı anlattı: Ben La-

hor’a gittim ve belli bir müddet akrabalarımın birisinin 

misafiri oldum. Oradaki Ahmedi Müslümanların çanda 

listesine baktım. Bir Ahmedi bir milyon altı yüz bin Rupi 

çanda veriyordu. Ben onun babasını tanıyordum. O Kadi-

yan’da ayda yalnız on altı Rupi kazanırdı. Fakat muntazam 

olarak çanda verirdi. Onun Allahcc yolunda harcadığı para-

nın bereketine bakın. Yüce Allahcc onun evladına çok para 

                                                 

 
68 Mürebbi; din hocalığı, Cemaat üyelerine terbiye konusunda nasihat-

larda bulunmak 
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verdi. Şöyle ki onlardan yalnız birisi şu anda bir milyon altı 

yüz bin Rupi çanda vermektedir. (Hüverrezzakü zül-

kuvvetil metin) 

Bazı insanlar Hz. Mevlâna Nuruddin’era paralarını emanet 

olarak bırakırlardı. Bir gün adamın birisi Hz. Mevlâna ’nınra 

yanına gitti ve emanet bıraktığı parayı istedi. Hz. Mevlâna 

’nınra yanında yalnız iki Rupi vardı. O iki Rupiyi hizmetçisi-

ne vererek, “git filan dul kadına ver” dedi. Biraz sonra hiç 

tanınmayan bir kimse gelip yüz seksen üç Rupi Hz. 

Mevlâna ’nınra önüne koydu. Hz. Mevlâna ra o parayı ema-

net parasını isteyene ödedi ve şöyle dedi “Sen emanet 

parasını istediğin zaman cebimde ancak iki Rupi vardı. Ben 

Yüce Rabbimle pazarlık yaptım. O iki Rupiyi sadaka olarak 

dul bir kadına verdim. Yüce Rabbimcc de ona karşılık olarak 

bu parayı bana gönderdi.” O parayı getiren tanınmayan 

kişi bir melekti anlaşılan. 

Pakistan’ın ilk dışişleri bakanı Chaudri Zaferullah Khan’ın 

annesi Hz. Hüseyin Bibira Vadedilen Mesih’inas ashapların-

dandı. Kendisi rüyada birisinin şöyle dediğini duydu: Senin 

oğlun Asadullah Khan öldürülmüştür. Bunun üzerine he-

men sadaka verdi ve Yüce Allah’a “Ya Rabbi! Oğlumu ko-

ru” diye dua etti. Bu rüyadan iki gün sonra Asadüllah Khan 

annesinin yanına geldi ve başından geçen olayı şöyle an-

lattı “Ben trende uyuyordum. Tesadüfen yönümü değişti-

rerek tekrar uykuya daldım. Sabah kalktığımda bir ne de 

göreyim? O gece ben uykudayken birisi bana hançer sap-

lamış. Saldırgan hançeri göğsüme soktuğunu zannederek 

kaçtı. Sabah namazı için kalktığımda hançerin iki ayağımın 

ortasında olduğunu gördüm. Hançer yorganımdan geçe-

rek, döşeği de yırtarak aşağıya kadar ulaşmıştı. Yönümü 

değiştirmemiş olsaydım, kesinlikle o hançer göğsüme sap-

lanacaktı ve kurtulmam imkansızdı. Ancak Yüce Allahcc 

beni korudu.” 
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Düşmanların Cezaya Çarptırılması 

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّالُِم َعلٰى َيَدْيِه َيُقوُل َيا لَْيَتنِى اتََّخْذُت َمَع 
 الرَُّسوِل َسٖبيًلا 

“O gün zalim olan pişmanlıkla ellerini ısırarak diyecek ki: 

“Keşke peygamber ile birlikte aynı yolu tutsaydım” (Furkan 

suresi 25:28) 

 َيا َوْيَلتٰى لَْيَتٖنى لَْم اَتَِّخْذ فَُلانًا َخٖليًلا 
“Yazıklar olsun bana! Keşke böyle birisini dost edinmesey-

dim” (Furkan Suresi 25:29) 

ْيطَ  ْكِر َبْعَد اِْذ َجاَءٖنى َوَكاَن الشَّ اُن لِْلِانَْساِن لََقْد اََضلَّٖنى َعِن الذِّ
 َخُذوًلا 

“Şüphesiz Allah’ın zikri bana geldikten sonra ondan beni o 

saptırdı. Şeytan zaten insanı yardımsız bırakandır.” (Furkan 

Suresi 25:30) 

 َوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ اِنَّ َقْوِمى اتََّخُذوا ٰهـَذا الُْقْراَٰن َمْهُجوًرا 
“Peygamber de “Yarabbi! Şüphesiz kavmim bu Kur’an’a 

terk edilmiş bir şey gibi davrandı” diyecek.” (Furkan Suresi 

25:31) 

ا ِمَن الُْمْجِرٖميَن َوَكٰفى بَِربَِّك  َوَكٰذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ نَبِىٍّ َعُدوًّ
 َهاِدًیا َونَٖصيًرا 

“Böylece Biz her peygambere, suçlulardan düşmanlar ya-

parız. Rabbin hidayet veren ve yardım eden olarak yeterli-

dir.” (Furkan Suresi 25:32) 

َبُهْم َفِانَُّهْم  لَْيَس لََك ِمَن اْلاَْمِر َشْیٌء اَْو َيُتوَب َعَلْيِهْم اَْو ُيَعذِّ
 َظالُِموَن 



                                           İman Artıran Olaylar                                           143 

“Sen bu konuda yetkili değilsin. Allah isterse rahmeti ile 

onlara yönelir veya onları azaba uğratır. Onlar zaten zalim-

lerdir.” (Al-i İmran 3:129) 

َمِن اْهَتٰدى َفِانََّما َيْهَتٖدى لَِنْفِسٖه َوَمْن َضلَّ َفِانََّما َيِضلُّ َعَلْيَها 
ٖبيَن َحتّٰى نَْبَعثَ   َرُسوًلا  َوَلا َتِزُر َوازَِرٌة ِوْزَر اُْخٰرى َوَما كُنَّا ُمَعذِّ

“Kim hidayete ererse, ancak kendisi için hidayeti bulmuş 

olur. Kim doğru yoldan saparsa, ancak kendi aleyhine 

sapmış olur. Yük taşıyan bir can, başkasının yükünü taşı-

mayacaktır. Biz bir peygamber göndermedikçe, insanlara 

asla azap vermeyiz.” (Beni İsrail Suresi 17:16) 

َبُهْم بَِها  َفَلا تُْعِجْبَك اَْمَوالُُهْم َوَلا اَْوَلاُدُهْم اِنََّما ُيٖريُد اللُّٰه لُِيَعذِّ
نَْيا َوَتْزَهَق اَنُْفُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن   فِى الَْحٰيوِة الدُّ

“Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Al-

lah onları o mal ve evlatlar ile dünya hayatında azaba uğ-

ratmak ve ancak kafir olarak canlarının çıkmasını ister.” 

(Tevbe Suresi 9:55) 

ًقا لَِما َبْيَن َيَدْيِه َواَنَْزَل  َل َعَلْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ نَزَّ
ِمْن َقْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َواَنَْزَل الُْفْرَقاَن اِنَّ  ۞التَّْوٰریَة َواْلِانْٖجيلَ 

الَّٖذيَن َكَفُروا بِاَٰياِت اللِّٰه لَُهْم َعَذاٌب َشٖديٌد َواللُّٰه َعٖزيٌز ُذو 
  ۞انْتَِقاٍم 

“O daha önce gelmiş vahyi gerçekleştirecek bu Kitab’ı sana 

hak ile indirdi. İnsanların hidayeti için, daha önce Tevrat ve 

İncil’i de indirdi. Sonra hak ile batılı birbirinden ayıran mu-

cizeyi nazil etti. Allah’ın ayetlerini inkar edenler için, şid-

detli azap mukadderdir. Allah her şeyden üstündür, inti-

kam sahibidir.” (Al-i İmran 3:4-5) 

َماِء اِنَّ اللَّٰه َلا َيخْ   ٰفى َعَلْيِه َشْیٌء فِى اْلاَْرِض َوَلا فِى السَّ



144                                             İman Artıran Olaylar                                       

“Ne gökte ne de yerde, Allah’tan hiçbir şey gizli değildir.” 

(Al-i İmran 3:6) 

َمِن اْهَتٰدى َفِانََّما َيْهَتٖدى لَِنْفِسٖه َوَمْن َضلَّ َفِانََّما َيِضلُّ َعَلْيَها 
ٖبيَن َحتّٰى نَْبَعَث َرُسوًلا َوَلا َتِزُر َوازَِرٌة ِوْزَر اُخْ   ٰرى َوَما كُنَّا ُمَعذِّ

“Kim hidayete ererse, ancak kendisi için hidayeti bulmuş 

olur. Kim (doğru yoldan) saparsa, ancak kendi aleyhine 

(sapmış olur.) Yük taşıyan bir can, başkasının yükünü taşı-

mayacaktır. Biz bir peygamber göndermedikçe, (insanlara) 

asla azap vermeyiz.” (İsra, 17:16) 

نَْيا َواْلاِٰخَرِة  ُبُهْم َعَذاًبا َشٖديًدا فِى الدُّ ا الَّٖذيَن َكَفُروا َفاَُعذِّ َفاَمَّ
 َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصٖريَن 

“Kafir olanları bu dünyada da ahirette de şiddetli azaba 

uğratacağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak.” (Al-i 

İmran 3:57) 

الَِحاِت َفُيَوف ٖيِهْم اُُجوَرُهْم َواللُّٰه َلا  ا الَّٖذيَن اَٰمُنوا َوَعِملُوا الصَّ َواَمَّ
 ُيِحبُّ الظَّالِٖميَن 

“İnanıp da yerli yerinde iyi işler yapanların ecirlerini de 

Allah tastamam verecektir. Allah zalimleri hiç sevmez.” (Al-

i İmran 3:58) 

ْكِر الَْحٖكيِم   ٰذلَِك نَْتلُوُه َعَلْيَك ِمَن اْلاَٰياِت َوالذِّ
“İşte bunlar sana ayetlerimizden ve hikmetli talimatları-

mızdan okuyup anlattıklarımızdır.” (Al-i İmran Suresi 3:59) 

Vadedilen Mesih ve Mehdias şöyle der: “Yüce Allahcc bazen 

hayasız ve katı kalpli suçluların cezasını onların kendi elle-

riyle kendilerine verdirir. İşte o kimseler kendilerinin küçük 
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düşmelerinin ve mahvolmalarının malzemelerini kendi 

elleriyle biriktirirler”69  

Vadedilen Mesihas düşmanları hakkında şöyle demiştir: 

“Yüce Allahcc genel olarak benimle muhatap olarak şöyle 

buyurdu: 

 إِنِّى ُمِهيٌن َمْن أََراَد إَِهانََتكَ 
Yani, “her kim seni küçük düşürmeye irade ederse onu Ben 

rezil edeceğim.” Yüzlerce düşman bu gaybi haberin doğ-

rulayıcısı olup rezil oldular… Onlar arasından çoğu kimse-

ler hakkımda dediler ki “bu yalancıdır ve taun (veba salgı-

nı) ile helak olacak. Yüce Allah’ıncc kudretine bakın ki onla-

rın kendileri taun ile helak oldular. Çoğu öyleydiler ki ken-

di ilhamlarını ileri sürüyorlardı. O da şudur ki Yüce Allahcc 

bize bildirmiştir. Bu şahıs çabuk ölecek. Yüce Allah’ıncc şa-

nına bakın ki onlar bu gibi ilhamlarından sonra bizzat ken-

dileri çabuk öldüler. Bazıları benim aleyhimde bu çabuk 

helak olsun diye beddualarda bulundular. Onların kendileri 

çabuk helak oldular”70  

Vadedilen Mesih ve Mehdi’yeas şu ilham indi:  

 إِنِّى ُمِهيٌن َمْن أََراَد إَِهانََتكَ 
Yani, “her kim seni küçük düşürmeye niyetlenirse onu Ben 

küçük düşüreceğim.” Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza 

Gulam Ahmedas bu konuda şöyle der: “Bu çok yüce ve 

şanlı bir vahiy ve gaybi haberdir. Bu da değişik şekillerde 

ve değişik kavimlerde belli olmuştur. Her kim beni ve Ce-

                                                 

 
69 İstifta, Ruhani Hazain, c.21, s.115-116 
70 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, c.22, s.353 
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maatimi küçük düşürmeye çalıştıysa o bizzat kendisi küçük 

düşüp rezil oldu ve başarısız kaldı.”71  

Hz. Mevlâna Gulam Resulra başından geçen bir olayı şöyle 

anlatmıştır: “Ben Gaddhu köyünden olan bazı kimselere 

Vadedilen Mesih’inas mesajını ilettim. Ayrıca o köyün cami-

sinin bir duvarına bazı şiirlerini de yazdım. Bunu haber 

alan Allahbahş adlı bir köy ağası yedi tane genci seçerek 

beni öldürmelerini söyledi. Ben de “Ya Rabbi! Bu ağa teb-

liğ yapmama mani oluyor” diye ağlayarak dua ettim ve 

O’ndan yardım istedim. Yüce Allahcc bana şöyle vahiy in-

dirdi: “O da kim oluyor tebliğine mani olan. Bugünden on 

bir gün sonra Ben onu mezara sokacağım.” Nitekim ağa 

hastalandı. Hastaneye de yatırıldı. Ancak iyileşemedi ve 

tam on bir gün sonra öldü.” 

Hz. Mevlâna Gulam Resulra şöyle demiştir: “Muhammed 

Alem adlı bir hoca tebliğime karşı çıkıyordu ve bana kafir 

diyordu. Sonunda o Civan Han adlı bir genci beni öldür-

meye razı etti. Ben ağlayarak Yüce Rabbimecc dua ettim. 

Yüce Allahcc bana şöyle vahiy indirdi: 

 َهٍب َوَتبَّ َما اَْغنٰى َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب َتبَّْت َيَدا اَٖبى لَ 
(Yani, Ebu Leheb’in iki eli de mahvoldu. Kendisi de helak 

oldu. Onun malı da kazandıkları da işine yaramadı.) Bu 

vahiyden sonra Civan Han adlı genç hastalandı ve her çeşit 

tedaviye rağmen iyileşemedi. Sonunda onun büyükleri af 

dilemek için bana geldiler ve beni evlerine götürdüler. 

Civan Han ağlayarak benden af diledi. Aile üyeleri de çok 

ağladılar. Ben onu affettim ve iyileşmesi için dua ettim. 

Bunun sonucunda o iyileşti. Ancak Muhammed Alem adlı 

                                                 

 
71 Nüzül-ül Mesih, Ruhani Hazain, c.18, s. 567 
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hoca şiddetli bir hastalığa yakalandı, bedeninin yarısı sim-

siyah oldu ve aynı hastalıktan dolayı öldü.” 

Bhaka Bhattiyan adlı köyün ağası Serdar Han Beyar Hz. 

Mehdi’ninas Cemaatine katıldı ve Hz. Mehdi’ninas ashapla-

rından olan Hz. Gulam Resul’üra köyüne davet ederek bir-

kaç toplantı düzenledi ve etraftaki vatandaşların da Hz. 

Mehdi’ninas Cemaatine katılmalarını istedi. Ancak onlardan 

bazı kimseler Hz. Mehdi’yeas küfür ettiler ve bütün uyarıla-

ra rağmen vazgeçmediler. Bunun üzerine Hz. Mehdi’ninas 

ashaplarından olan Hz. Gulam Resulra ve Serdar Han Beyar 

küfredenlere beddua ettiler. Bunun sonucunda Hüda Yar, 

Salabati Han, Mesti Han ve torunu birkaç günde helak 

olarak dünyadan ayrıldılar. 

Bhaka Bhattiyan adlı köyden olan Hatem Ali adlı bir köy 

ağası, Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Gulam 

Resul’ün de aralarında bulunduğu bir kalabalığın önünde, 

Hz. Vadedilen Mesih’eas ve diğer Cemaat büyüklerine küf-

retti ve bütün uyarılara rağmen küfretmekten vazgeçmedi. 

Bunun üzerine Hz. Gulam Resulra Hatem Ali adlı o köy 

ağasına “Allahcc dostlarına küfretmenin cezasını çok geç-

meden göreceksin” dedi. Aradan belli bir zaman geçince 

Hz. Gulam Resulra Şeyhu Pura’nın Şah Miskin adlı bir kö-

yünde Cemaatimiz tarafından düzenlenen toplantıya ka-

tılmak üzere oraya vardı. Bhaka Bhattiyan adlı köyden olan 

Muhammed Amir adlı çok ihlas sahibi bir Ahmedi toplan-

tının düzenleneceği köydeydi. Hz. Gulam Resulra ona “Va-

dedilen Mesih’eas küfreden ağa Hatem Ali dün öldü ve 

yağmurlu bir havada mezara kondu değil mi? diye sordu. 

Hz. Gulam Resulra gerçekten doğru söylüyordu. Muham-

med Amir Bey, kendisine siz nasıl biliyorsunuz diye sorun-

ca şöyle cevap verdi: “Yüce Allahcc Vadedilen Mesih’eas ve 

Cemaatimiz büyüklerine küfreden o ağanın nasıl hastalan-

dığını ve nasıl helak olarak yağmurlu bir havada defnedil-

diğini keşif yoluyla bana göstermiştir” 
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Hz. Mevlâna Nazir Ahmed Ali, Batı Afrika ülkesi Siera Leo-

ne, Müslüman Ahmediye Cemaati temsilcisiydi. Bin dokuz 

yüz otuz sekiz senesinde Siera Leone Müslim Congress 

kendisini bir toplantıda bildiri sunmaya davet etti. Toplantı 

başkanı birçok lakaba nail olmuş Şeyh Hayderüddin adlı 

bir din bilginiydi. Hz. Mevlâna Nazir Ahmed, Hz. Mehdias 

ve Müslüman Ahmediye Cemaati hakkında bir bildiri sun-

du. Daha sonra toplantı başkanı Şeyh Hayderüddin ayağa 

kalktı ve şöyle dedi: “Sayın dinleyiciler! Şu bir gerçektir ki 

hepinizden daha fazla bilgiye sahip olan benim. Bu Hindis-

tanlı konuşmacının sözleri tamamen yalandan ibarettir. 

Bunun ileri sürdüğü Mehdi ve Mesih’eas inanacağıma bey-

nimin çalışmaması daha iyidir.” Yüce Allahcc bu zata, gös-

terdiği kibrin cezasını verdi. Birkaç ay içinde aptallaştı ve 

iki buçuk sene hafızasını kaybettikten sonra bu dünyadan 

ayrıldı. 

Pakistan’ın Şeyhupura ilinde Muhammed Sıddik adlı biri 

Vadedilen Mesih’eas ve Cemaatine aşırı derecede düşman-

dı. “Vadedilen Mesihas olduğuna inandığınız Mirza Gulam 

Ahmed’e söyleyiniz, O benim bacaklarımı kırsın,” derdi. 

Kendisine uyarıda bulunulduysa da düşmanlığından vaz 

geçmedi. Ahmediye Cemaatine mensup olan bir bayan 

rüyada bu muhalifin her iki bacağının ve kolunun sakat 

kaldığını gördü. Kendisine tekrar Vadedilen Mesih’eas küf-

retmemesi tavsiye edildi. Ancak o dinlemedi. Sonunda 

Yüce Allahcc ona felç indirdi ve her iki ayağı ve kolu sakat 

kaldı. O yemek dahi yiyemezdi ve sancıdan kıvranırdı. 

Zahid Mesud adlı sonradan biat ederek Müslüman Ahme-

diye Cemaatine katılan bir kardeşimizin eşi de Cemaatimi-

ze katıldı. Bunun üzerine Hamidüddin adlı köy imamı bu 

karı kocaya göz dağı vererek dedi ki “Ahmediye Cemaatini 

terk etmezseniz sizi rezil ederim. Gelecek Ramazan’a kadar 

size müddet veriyorum. Ondan önce mutlaka geri dönün, 

yoksa başlarınız belaya girecek, onu iyi bilin” Ramazan’dan 
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önce bu molla kendisi azaba çarptırıldı. Şöyle ki, oğlu bir-

denbire görme yeteneğini kaybederek kör oldu. Karısının 

parmağında çıban çıktı ve zehri bütün koluna yayıldı. So-

nunda doktorlar karısının kolunu kestiler. Kendisi de ça-

murlu bir yolda yürürken ayağı kaydı ve bacağı kırıldı. Böy-

lece Müslüman Ahmediye Cemaati üyelerini cezalandır-

mak isteyen bu mollanın kendisi ibret verici cezalara çarp-

tırıldı. 

Bir Hindu İslam dinine küfrederdi. Siracüddin adlı Ahmedi 

bir Müslüman kendisini uyardı. Ancak o Hindu, düşmanlı-

ğından vaz geçmedi. Bir gün Hindu, ağacın dalını kesiyor-

du, karısı da yanındaydı, derken Siracüddin oradan geçti. 

Hindu yine hem kendisine hem de dinine küfretti. O za-

man oruçlu olan Siracüddin ona şöyle dedi: “Yüce Allah’acc 

senin ağzına pislik koysun da sen İslam dinine küfür ede-

meyesin diye dua ediyorum” Bu kelimeler Siracüddin’in 

ağzından çıkar çıkmaz Hindu yere düştü, düştüğü yerde 

hayvan pisliği vardı, o da Hindunun ağzına girdi. Bunu 

gören karısı ona “hemen şimdi Siracüddin’den af dile ve 

bir daha ona ve dinine küfretme” dedi. 

Vadedilen Mesih’inas ashaplarından olan Hz. Münşi Mah-

bub Alem’inra amcası Müslüman Ahmediye Cemaatinden 

değildi. Bir gün o Hz. Münşi Bey’era dedi ki “eğer Mirza 

Gulam Ahmed doğru bir kimse ise neden bir keramet gös-

termiyor?” Bunun üzerine Hz. Münşi Beyra dedi ki “kerame-

tini görmüyor musun? Önceden haber verdiği gibi bu taun 

vebası düşmanlarını helak etmiyor mu?” Buna cevaben 

amcası dedi ki “bu taun vebası (haşa) ancak Mirza Bey’i 

helak etmek üzere kopmuştur ve biz ondan etkilenmeye-

ceğiz.” Hz. Münşi Beyra evine geri döndü. Bir hafta sonra 

amcasının taun vebasına yakalanarak öldüğünü öğrendi. 

Zeyn-ül Abidin adlı bir molla, Hz. Mevlevi Muhammed Ali 

Siyalkotira adlı bir Ahmedi Müslüman ile mübahaleye girdi. 



150                                             İman Artıran Olaylar                                       

Zeyn-ül Abidin’in dediğine göre, Hz. Mirza Gulam Ah-

med’inas Mesih ve Mehdi olduğunu ileri sürmesi (haşa) bir 

yalandan ibaretti. Eğer Zeyn-ül Abidin’in bu sözü doğru 

değilse kendisi Yüce Allahcc tarafından cezalandırılsındı, 

yoksa Ahmedi Müslüman olan Mevlevi Muhammed Ali 

Siyalkotira Yüce Allah’ıncc azabını çeksindi. Kısa bir müddet 

içinde Cemaatimize ve Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas muhalif 

olan Zeyn-ül Abidin adlı mollanın ailesinin on yedi üyesi 

öldü ve Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas Vadedilen Mesih ve 

Mehdi olduğunu kanıtladı. 

Mirza Serdar Beg adlı Müslüman Ahmediye Cemaatine 

düşman biri, her zaman Ahmedi Müslümanlarla alay eder-

di. Bir gün Ahmedi bir Müslümana dedi ki, “hep taun taun 

diye zırvalayıp duruyorsun. Taun vebası neden beni yaka-

lamıyor?” Bu sözleri söyledikten iki gün sonra kendisi taun 

vebasına yakalanarak helak oldu ve Hz. Mirza Gulam Ah-

med’inas doğruluğunu kanıtladı. 

Müslüman Ahmediye Cemaati 1968 senesinde Fiji adaları-

nın Ba şehrinde eski bir evi satın alarak onu merkezleri 

haline getirdi. Gayeleri İslam dinini yaymaktı. Ancak Ce-

maatimizin düşmanları karşı çıktılar. Muhaliflerin lideri Ebu 

Bekir Koya adlı biriydi. Bir gece onlar Cemaat merkezini 

ateşe verdiler. Ancak Yüce Allahcc lutfetti ve ateş fazla bü-

yümeden kendiliğinden söndü. Hz. Mevlâna Nur-ül Hak 

orada Müslüman Ahmediye Cemaatinin baş imamıydı. 

Ağzından şöyle bir beddua çıktı: “Ya Rabbi! İslamiyeti 

yaymak gayesiyle biz bu binayı satın aldık. Her kim bunu 

yakmak istiyor idiyse onun kendi evini ateşe ver” Birkaç 

gün sonra Ebu Bekir Koya’nın evi yandı. Ateş çok şiddet-

liydi ve bütün çabalara rağmen söndürülemedi, bütün ev 

yanıp kül oldu. 

Şu anda Almanya’da yaşayan Abdullah Sapra adlı bir Ah-

medi şu olayı anlatmıştır “Bizim muhitte adamın biri öldü. 
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Başsağlığı dilemek üzere etraftaki çiftçiler toplandılar. Ba-

bam da oradaydı. Derken orada toplananlar, babamla Ce-

maatimiz hakkında tartışmaya başladılar. Onların arasın-

dan biri “şu Memdu’yu (babamı) yakalayıp bir ağacın göv-

desine bağlayalım. Sonra da onu paramparça etsinler diye 

üzerine köpekler salalım” dedi. Bu kelimeleri duyan babam 

sessizce oradan çıktı ve Hz. Vadedilen Mesih’inas üçüncü 

halifesi Hz. Mirza Nasih Ahmed’inar huzuruna giderek bü-

tün olayı ona anlattı. Hz. Halife’ninar yüzü öfkeden dolayı 

kıpkırmızı oldu. Ertesi sabah, babamı bağlamayı teklif eden 

çiftçi evinden çıkarak tarlasına gidiyordu. Yoldaki çiftliğin 

köpekleri ona saldırdı ve onu paramparça etti. Babamı 

cezalandırmak isteyen kendisi cezalanarak helak oldu.” 

Şeyh İkbal adlı biri Cemaatimizin ihlas sahibi bir üyesi olan 

Doktor Muhammed Abdullah’a çok eziyet ediyordu. Dok-

tor bey Hz. Mesih-i Mevud’unas ashaplarından olan Hz. 

Baka Puri’yera mektup yazarak durumu bildirdi ve hayır 

duada bulunmasını rica etti. Hz. Baka Purira Şeyh İkbal’in 

davranışlarından vazgeçmediği takdirde cezaya çarptırıla-

cağını kendisine haber verdi. Şeyh İkbal yaramazlıkların-

dan vazgeçmedi. Sonunda oğlu bir kör kurşunla öldü. Kısa 

bir müddet sonra da kendisi bir kaza sonucu helak olarak 

dünyadan göçtü. 

Yeşil sarıklı olarak tanınan Vadedilen Mesih’inas ashapla-

rından olan Hz. Muhammed Hüseyin bir demirciye tebliğ 

yapmak gayesiyle atölyesine giderek demirciyle konuşur-

du. Müslüman Ahmediye Cemaatine düşman olan bir hoca 

demirciyi kışkırttı ve “senin yanına gelince çekiç vurarak 

onu öldür” dedi. Hz. Muhammed Hüseyinra onun atölyesi-

ne girince demirci kendisini öldürmek için çekici eline aldı 

ve elini kaldırdı. Ancak eli bir orağa takılıp kesildi. Hasta-

neye götürülürken durmadan Vadedilen Mesih ve Meh-

di’ninas doğru bir zat olduğunu söylüyordu. 
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Vadedilen Mesih Ve Mehdi’ninas Yazılarından Bir 

Derleme 

Vadedilen Mesih ve Mehdi as şöyle buyurmuştur: “Onlar 

yakinen kesinlikle bilip inansınlar ki kudret sahibi olan, 

insanları koruyup tutan ve her şeyi yaratan bir Allah’ları 

vardır. O sıfatları bakımından ezelden ebede kadar var 

olmaktadır ve hiçbir değişikliğe uğramaz. O ne doğurmuş 

ne de doğrulmuştur. O, eziyet çekmek, çarmıha gerilmek 

ve ölmek gibi fillerden arınmıştır. O uzak olduğu kadar 

yakın, yakın olduğu kadar da uzaktır. Tek olduğu halde 

O’nun tecellileri hep ayrı ayrıdır. Bir insanda yeni bir deği-

şiklik belirdiği zaman onun için O, yeni bir Allah oluverir ve 

ona karşı yeni bir tecelli ile davranır. Her insan kendi deği-

şikliğine göre Allah’ıcc da değişmiş bulur. Aslında Allahcc 

hiç değişikliğe uğramaz. O, ezelden ebede değişmez ve 

tam kemal sahibidir, lakin insanların değişiklikleri anında, 

bir insan iyiliğe doğru bir değişiklik gösterdiği zaman Al-

lahcc da ona yeni bir tecelli ile görünür. İnsanda beliren her 

yeni bir gelişme karşısında Allah’ın kadirane tecellisi bile 

bir gelişme ile belirir. O, harikulade kudretini ancak hariku-

lade bir değişiklik belirdiği zaman gösterir. Harikalarla mu-

cizelerin temel ilkesi işte budur. Bizim Cemaatimizin şartı 

işte bu Allah’tır. O’na iman edin, kendi nefsinize ve rahat-

larınıza ve bütün ilişkilerinize mukabil O’na öncelik tanıyın 

ve fiilen O’nun yolunda cesaretle sadakat ve safa gösterin. 

Dünya O’nu kendi mallarından ve sevdiklerinden daha 

üstün tutmaz, lakin siz O’nu her şeyden üstün tutun ki 

gökte sizler O’nun cemaati addolunasınız. Rahmet mucize-

leri göstermek ezelden beri Allah’ıncc adetidir. Bu adetten 

payınızı almanız için Allahcc ile aranızda bir ayrılık bulun-

mamalıdır. Sizin rızanız O’nun rızası ve sizin istek ve arzu-

larınız O’nun istek ve arzuları olmalıdır. Ümit veya ümitsiz-

lik, başarı veya başarısızlık olsun her halukarda başlarınız 

tevazu ile önünde eğilmiş ve her zaman O’nun yolunda 
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olmalıdır ki O istediğini yapsın. Eğer böyle yaparsanız ara-

nızda uzun bir müddetten beri çehresini gizlemiş olan 

Allah belirecektir.” 

“Kullarına merhamet ediniz ve onlara diliniz, eliniz yahut 

başka bir yolla zulüm etmeyiniz. Allah’ıncc mahlukatının 

iyiliği için çaba sarf ediniz. Mevki itibariyle sizden aşağıda 

olsa bile hiç kimseye kibir göstermeyiniz. Size küfür etseler 

dahi siz kesinlikle onlara küfür etmeyiniz. Tevazu sahibi ve 

alçak gönüllü, iyi niyetli ve mahlukatı sevenlerden olunuz 

ki kabul edilesiniz. Görünüşte nazik fakat içten kurt olanlar 

çoktur. Yine görünüşte temiz fakat içte yılan gibi olanlar 

da çoktur. İçiniz ve dışınız bir olmadığı müddetçe O’nun 

huzurunda kabul edilemezsiniz. Büyük olduğunuz halde 

küçüklere merhamet ediniz, onları hor görmeyiniz. Bildiği-

niz halde bilmeyenlere nasihat ediniz, gösteriş yoluyla 

onları küçük düşürmeyiniz. Zengin olduğunuz halde ken-

dinizi beğenerek fakirlere büyüklük taslayacağınıza, onlara 

hizmet ediniz. Helak olma yollarından sakınınız. Hep Al-

lah’tan sakınınız ve takvayı benimseyiniz. Mahlukata tap-

mayınız. Allah’a yöneliniz. Böylece dünya zevklerinden 

uzak durunuz. Yalnız O’nun olunuz ve yalnız O’nun için 

yaşayınız. O’nun hoşnutluğunu kazanmak için her türlü 

kötülük ve günahtan nefret ediniz, çünkü O kutsaldır. Her 

sabah sizin lehinize, gecenizi takva ile geçirdiniz diye şa-

hitlik etmeli ve her akşam lehinize, gününüzü kalbinizde 

O’nun korkusuyla tamamladınız diye size tanıklık etmeli-

dir.”72  

“Dünya lanetlerinden korkmayınız çünkü onlar duman gibi 

göz açıp kapanıncaya kadar dağılıverir ve gününüzü gece-
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ye çeviremezler. Bunun yerine siz gökten inen ve üzerine 

düştüğü insanın her iki cihanda kökünü kazıyan Allah’ın 

lanetinden korkunuz.”73  

“Eğer gökte Allah’ın sizlerden memnun kalmasını istiyor-

sanız, aynı anadan doğan iki kardeş gibi birleşiniz. Aranız-

da daha büyük olan, kardeşinin suçunu daha fazla bağışla-

yanınızdır. İnat edip bağışlamayan şanssızdır. Böyle birinin 

benimle hiçbir alakası yoktur. Allah’ın lanetinden korku-

nuz. O Kuddüs ve Gayurdur (Kuddüs: Pak ve temiz, Gayur: 

Kıskanç, hamiyetli) Kötülük işleyen Allah’a ulaşamaz. Kibirli 

olan O’na erişemez. Zalim O’na varamaz. Hain O’na erişe-

mez. O’nun ismi için kıskanç olmayan O’nun yanında yer 

bulamaz. Dünya menfaatleri üzerine köpekler karıncalar 

yahut akbabalar gibi üşüşen ve dünyada sadece rahatlarını 

arayıp bulmuş olanlar O’nun katında bir yakınlık elde 

edemezler. Her pak olmayan göz O’ndan uzaktır ve her 

temiz olmayan kalp O’ndan habersizdir. O’nun için ağla-

yan gülecektir. O’nun için bu dünya ile alakasını kesen, 

O’nunla birleşecektir. Sizler tam gönül rızasıyla ve tam 

doğrulukla ve büyük bir gayretle Allah’ın dostları olunuz ki 

O da dostunuz olsun. Sizler idareniz altında çalışanlara, 

eşlerinize ve fakir kardeşlerinize merhamet ediniz ki gökte 

sizlere de merhamet edilsin. Siz gerçekten O’nun olunuz ki 

O da sizin olsun.”74  

“Kuran’a saygı gösterenler gökte saygı göreceklerdir. Her 

bir hadise ve her bir söze mukabil Kuran’a üstünlük tanı-

yanlar gökte üstün tutulacaklardır. İnsanoğlu için şimdi 

yeryüzünde Kuran’dan başka hiçbir kitap yoktur ve bütün 

insanlık için şimdi yeryüzünde Hazret-i Muhammed’den 
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sav başka hiçbir resul ve şefi yoktur. Onun için siz bu şanlı 

ve celal sahibi peygamberi tam içtenlikle ve kalben sev-

meye çalışınız ve başkasına onun üzerine hiçbir şekilde 

üstünlük tanımayınız ki gökte necat bulmuş sayılasınız. 

Unutmayınız ki necat öldükten sonra belirecek olan bir şey 

değildir. Hakiki manada necat edilmiş kimdir? Allah’ın 

doğru olduğuna ve Hazret-i Muhammed’in sav onunla 

bütün mahlukatı arasında ortak bir şefi olduğuna inanan 

biri necat bulmuştur. Gök altında Hazret-i Muhammed’e 

sav eşit mertebede ne bir peygamber mevcuttur ne de 

Kuran’a eşit derecede başka bir kitap bulunmaktadır. Yüce 

Allah başka hiç birisinin daima yaşamasını istemedi, lakin 

bu seçkin nebi daima ebede kadar yaşayacaktır.”75  

“Ey Benim Cemaatimden olan insanlar. Ey kendini benim 

cemaatim sayan bütün insanlar, sizler ancak takva yolla-

rından yürüdüğünüz zaman gökte benim cemaatim sayılır-

sınız. Bu sebepten beş vakit namazınızı sanki Allah-u Tea-

la’yı görüyormuşcasına korku ve kalp huzuruyla eda edi-

niz. Oruçlarınızı da Allah için doğrulukla tamamlayınız. 

Zekat verebilecek olan herkes zekat versin ve üzerine hac 

farz olan ve arada hiçbir engeli olmayan her şahıs hac fari-

zasını eda etsin. İyiliği süsleyerek yapınız ve kötülüğü tiksi-

nerek bırakınız. Şunu kesin biliniz ki takvadan boş olan 

hiçbir amel (hareket ve iş) Allah’a erişemez. Her iyiliğin 

kökü takvadır. Eğer bir amelde bu kök zayi olmazsa, o 

amel de zayi olmaz. Önceki müminler nasıl ki imtihan ol-

muşlarsa, siz de aynen türlü üzüntü ve musibetlerle imti-

han olmalısınız. Onun için sakın sendelemeyesiniz. Eğer 

gök ile kuvvetli alakanız varsa, yer size hiçbir zarar vere-

mez. Sizler ne zaman kendi kendinize zarar verirseniz, 
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düşmanınız eliyle değil kendi ellerinizle vereceksiniz. Eğer 

yeryüzündeki bütün itibarınız kaybolup gitse bile, Allah 

size gökte hiç kaybolup gitmeyen ebedi bir hürmet göste-

recektir. Onun için O’nu bırakmayınız. Eziyet edilmeniz ve 

birçok ümidinizden mahrum edilmeniz de gereklidir. Bu 

sebepten dolayı böyle durumlarda üzüntüye kapılmayınız. 

Çünkü Allah’ınız siz O’nun yolunda sebatlı mısınız, değil 

misiniz diye sizi sınamaktadır. Eğer gökteki meleklerin bile 

sizi methetmelerini istiyorsanız, dayak yediğiniz halde 

memnun kalınız, küfür duyduğunuz halde şükür ediniz ve 

başarısızlıklarla karşılaşınız fakat alakanızı kesmeyiniz. Siz-

ler Allah’ın son cemaatisiniz. Onun için kemal ve güzellik 

bakımından en yüksek seviyeye varmış olan iyilikler göste-

riniz. Aranızdan her kim tembellik ederse o kirli ve pis bir 

şey gibi Cemaatten çıkarılıp dışarı atılacak ve hasretle öle-

cektir, lakin Allah’a hiçbir zarar veremeyecektir. Kulak ve-

rin, ben büyük bir mutlulukla size haber vereyim ki sizin 

Allah’ınız gerçekten mevcuttur. Gerçi bütün yaratıklar 

O’nundur, lakin O kendisini seçeni seçmektedir. O kendisi-

ne gidenin yanına gelir. Her kim O’na hürmet ederse O da 

ona hürmet ihsan eder. Sizler kalplerinizi doğrulayıp dille-

rinizi gözlerinizi ve kulaklarınızı temizledikten sonra O’na 

geliniz. O sizleri kabul edecektir. 

Hz. Muhammed sav Hatem-ül Enbiyadır. 

İnanç bakımından Allah’ın sizlerden istediği şudur ki Allah 

tektir ve Muhammed sav O’nun peygamberidir ve o Ha-

tem-ül Enbiya’dır ve herkesten daha üstündür.”76  

“Zannetmeyiniz ki biz zahiren biat olduk. Zahirin anlamı 

hiç demektir. Allah sizin kalplerinizi görmektedir ve size 
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ona göre davranacaktır. Bakınız, ben tebliğ (Yüce Allah’ın 

cc verdiği bilgileri insanlara aktarmak-mütercim) farzından 

şunu söyleyerek kurtuluyorum ki günah bir zehirdir, onu 

yemeyiniz. Allah’ın emrine itaat etmemek çirkin bir ölüm-

dür, ondan sakınınız. Dua ediniz ki size kuvvet bahşedilsin. 

Dua ettiği an, Allah’ın cc vadettiği müstesnalar dışında, 

O’nun her şeye kadir olduğuna inanmayan benim cemaa-

timden değildir. Yalan ve dolandırıcılıktan vazgeçmeyen 

benim cemaatimden değildir. Dünya hırsına kapılmış olan 

ve ahirete gözünü bile açıp bakmayan benim cemaatim-

den değildir. Gerçekten dini dünyadan daha üstün tutma-

yan benim cemaatimden değildir. Tam olarak her çeşit 

kötülük ve her türlü pis hareketten, yani içki içmek, kumar 

oynamak, harama bakmak, hıyanet etmek, rüşvet almak 

gibi caiz olmayan her hareketten tövbe etmeyen benim 

cemaatimden değildir. Beş vakit namaza bağlı kalmayan 

benim cemaatimden değildir. Daima dua etmekle meşgul 

olmayan ve alçak gönüllülükle Allah’ı hatırlamayan benim 

cemaatimden değildir. Üzerinde menfi etki bırakan kötü 

arkadaşını terk etmeyen benim cemaatimden değildir. 

Anne babasına saygı göstermeyen ve Kuran’a aykırı olma-

yan maruf (iyi ve hayırlı) işlerde onlara itaat etmeyen ve 

onlara hiç aksatmadan hizmet etmeye önem vermeyen 

benim cemaatimden değildir. Zevcesi ve onun akrabalarıy-

la nezaket ve ihsan ile geçinmeyen benim cemaatimden 

değildir. Kendi komşusunu en küçük bir hayırdan bile 

mahrum bırakan benim cemaatimden değildir. Kendisine 

karşı suçlu olanın suçunu bağışlamak istemeyen ve kin 

tutan benim cemaatimden değildir. Her ne yolla olursa 

olsun, bana biat olan kişi bu taahhüdünü bozarsa o, benim 

cemaatimden değildir. Beni gerçekten Vadedilen Mesih ve 

Vadedilmiş Mehdi tanımayan benim cemaatimden değil-

dir. Umur-i marufede (iyi ve hayırlı işler) bana itaat etmeye 

hazır olmayan benim cemaatimden değildir. Muhaliflerin 
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meclislerine katılan ve onlarla iş birliği yapan benim cema-

atimden değildir. Her bir zani, fasık, içkici, katil, hırsız, ku-

marbaz, hain, rüşvetçi, gasp eden, zalim, yalancı, kalpazan 

ve onlarla arkadaşlık eden, kendi erkek ve kız kardeşlerine 

karşı yanlış suçlamada bulunan ve onları töhmet altında 

bırakan, kötü ve çirkin işlerinden tövbe etmeyen ve kötü 

meclisleri de bırakmayan, benim cemaatimden değildir.” 

“Bütün bunlar hep zehirdir. Bu zehirleri aldıktan sonra hiç-

bir şekilde kurtulamazsınız. Karanlık ile aydınlık bir arada 

bulunamaz. Kaypak, ikiyüzlü ve sinsi huylu olan ve Allah’a 

karşı açık ve dosdoğru olmayan, kalbi temiz olanların bu-

lunduğu bereketi kesinlikle bulamaz. Kalplerini temizle-

yenler ve her çeşit kötülükten arındıranlar ve Allah cc ile 

bağlılık anlaşması yapanlar ne şanslı insanlardır. Çünkü 

onlar hiçbir şekilde helak edilmeyeceklerdir. Allah’ın cc 

onları küçük düşürmesi mümkün değildir, çünkü onlar 

Allah’a, Allah da onlara aittir. Onlar her bela anında kurta-

rılacaklar. Onlara zarar vermek isteyen düşmanları ne ah-

maktır, çünkü onlar Allah’ın cc kucağındadırlar ve Allah cc 

da onlardan yanadır. Allah’a kim iman etmiştir? Yalnızca 

böyle olanlar. Kalbinde Allah korkusu olmayan, günahkâr, 

içi kötülük dolu, nefsi de yaramaz olan bir kimseyi helak 

etmek isteyen bile ahmaktır, çünkü o, kendiliğinden helak 

olacaktır. Gök ile yeri yarattığından bu yana Allah’ın iyileri 

mahvettiği, helak ettiği ve ortadan kaldırdığı görülmemiş-

tir. Aksine O, böyleleri için hep büyük mucizeler göster-

miştir ve şimdi de gösterecektir. 

Bizim Rabbimiz çok büyük kudretlere sahiptir 

O Allah cc çok vefakardır ve vefakârlar için O’nun olağa-

nüstü işleri zuhur eder. Dünya onları parçalayıp yutmak, 

her düşman da onlara dişlerini bilemek ister. Fakat onların 

dostu Allah cc onları her tehlikeden kurtarır ve her alanda 

zafere ulaştırır. Bu Allah’tan ayrılmayan kimse ne şanslıdır. 
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Biz O’na iman ettik. Biz O’nu tanıdık. Üzerime vahiy indi-

ren, benim için kuvvetli mucizeler gösteren, bu çağda beni 

Vadedilen Mesih olarak gönderen Allah cc bütün dünya 

alemin Rabbidir. Ne gökte ne de yerde O’ndan başka Tanrı 

yoktur. O’na iman etmeyen saadetten mahrum kalmış ve 

sefalete yakalanmıştır. Biz Allah’ımızın güneş gibi parlak 

vahyini aldık. Biz gördük ki dünyanın Rabbi O’dur. O’ndan 

başka tanrı yoktur. Bizim bulduğumuz Allah ne kadar kud-

retli ve kuvvet vericidir. Bizim gördüğümüz yüce zat ne 

kadar üstün kudretlere sahiptir.”77  

“Duaya yöneldiğin zaman, Allah’ın her şeye kadir olduğu-

na inanman gerekir. O zaman senin duan kabul olacaktır 

ve sen Allah’ın kudretinin, bizim de gördüğümüz olağa-

nüstü güzelliklerini göreceksin”78  

“Bizim Rabbimizin sayısız güzelliği ve olağanüstü kudreti 

bulunmaktadır.”79  

“Her şeye gücü yeten bir Rabbi olduğunu şimdiye kadar 

bilmeyen insan gerçekten ne kadar şanssızdır. Bizim behiş-

timiz (cennetimiz) bizim Allah’ımızdır. Bizim üstün zevkle-

rimiz bizim Allah’ımızdadır. Çünkü biz O’nu gördük ve her 

çeşit güzellikleri O’nda bulduk. Bu hazine hayat pahasına 

da olsa elde edilmeye, bu inci bütün varlığımız pahasına 

da olsa satın alınmaya değerdir. Ey bunlardan mahrum 

olanlar, susuzluğunuzu giderecek olan bu pınara koşunuz. 

Bu hayat verecek bir pınardır ki sizi kurtaracaktır. Ben ne 

yapayım ve bu müjdeyi nasıl zihninize yerleştireyim, insan-

lar duysunlar diye hangi davulla, işte Rabbiniz budur diye 

                                                 

 
77 Nuh’un Gemisi Türkçe tercüme s.30-33 
78 Nuh’un Gemisi, Türkçe tercüme s.33 
79 Nuh’un Gemisi Türkçe tercüme s.34 
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sokaklarda ilan edeyim? Ve hangi ilaçla insanları tedavi 

edeyim ki duymak için kulakları açılsın?”80  

“Eğer siz Allah’ın cc olursanız, şunu kesin bilin ki Allahcc de 

sizindir. Siz uyurken Allah-u Teala sizin için nöbette ola-

caktır. Siz düşmanınızdan gafil ve habersiz olsanız bile 

Allahcc onu görecek ve onun planlarını bozacaktır. Siz daha 

Allah’ınızın ne gibi kuvvet ve kudret sahibi olduğunu bile-

mezsiniz.”81  

“Allahcc çok sevimli ve değerli bir hazinedir O’na gerçek 

değerini veriniz, çünkü O olmadan sizler bir hiçsiniz ve 

maddi imkan ve tedbirleriniz dahi bir hiçtir.”82  

“Her zorluk anında onu çözümlemek için bir çare arama-

nızdan önce kapınızı kendi üzerinize kapatınız ve öncelikle 

Allah’a secde ederek o zorluklarınızı ortadan kaldırması 

için O’ndan yardım dileyiniz. İşte ancak o zaman siz ger-

çekten doğru insan olursunuz. O zaman Ruhül Kudüs size 

yardım edecek ve gaybdan sizin için bir yol açılacaktır.”83  

“Allah’ıncc vahyinin artık ileride mümkün olmayacağını ve 

bunun ancak geçmişte kalmış olduğunu Ruhül Kudüs’ün 

de artık inmeyeceğini zannetmeyiniz. Ben size doğrusunu 

söylüyorum ki her kapı kapanabilir lakin Ruhül Kudüs’ün 

iniş kapısı hiç kapanmaz. Siz kalplerinizin kapılarını açınız 

ki o (Ruhül Kudüs) onlara girsin.”84  

“Sakın Allah’ıncc emirleri ve Kuran’ın hidayetine aykırı bir 

adım bile atmayınız. Ben size doğrusunu söylüyorum ki, 

                                                 

 
80 Nuh’un Gemisi Türkçe tercüme, S.34 
81 Nuh’un Gemisi Türkçe Tercüme, s.34 
82 Nuh’un Gemisi Türkçe Tercüme s.35 
83 Nuh’un Gemisi Türkçe tercüme, s.36 
84 Nuh’un Gemisi, Türkçe Tercüme, s.38 
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Kuran’ın yedi yüz emrinden en küçük bir emrini bile aksa-

tan, necat kapısını kendi eliyle üzerine kapatmaktadır. Ger-

çek ve kamil necat yollarını sadece Kuran açtı ve diğerleri 

hep onun talisi ve gölgesi idiler. O yüzden Kuran’ı dikkatle 

ve düşünerek okuyunuz ve onu pek çok seviniz. Öyle ki 

başka hiç birisini sevemeyeceğiniz kadar seviniz. Çünkü 

Allah’ın benimle muhatap olarak bana: 

buyurduğu gibi her çeşit hayır Kuran’dadır. Doğru olan da 

budur. Başka herhangi bir şeyi ondan daha üstün tutanlara 

yazıklar olsun. Bütün başarı ve necatınızın kaynağı Ku-

ran’dadır. Karşılaşılmayan en küçük bir dini ihtiyacınız bile 

Kuran’da bulunmamaktadır. Kıyamet gününde, imanınızı 

doğrulayan yahut yalanlayan Kuran’dır ve Kuran’dan başka 

gök kubbesi altında Kuran olmaksızın size hidayet verebi-

lecek başka hiçbir kitap yoktur. Allah Kur’an gibi bir kitap 

bahşederek size büyük bir ihsanda bulunmuştur. Size doğ-

rusunu söyleyeyim ki üzerinize okunan kitap eğer Hristi-

yanların üzerine okunsaydı onlar helak olmazlardı ve size 

verilen bu nimet ve hidayet, eğer Tevrat yerine Yahudilere 

bağışlansaydı, onların bazı hizipleri Kıyameti inkar eden-

lerden olmazlardı. Onun için size verilen bu nimetin değe-

rini biliniz. Bu çok sevilen bir nimettir. Bu çok değerli bir 

hazinedir. Eğer zahiri ve manevi olarak (anlam bakımın-

dan) ondan yüz çevrilmezse Kuran bir haftada insanı pak 

edebilir.”85  

“Siz de nefislerinizi temizlemek suretiyle Ruhül Kudüs’ten 

pay almalısınız. Çünkü Ruhül Kudüs olmadan gerçek takva 
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nasip olmaz. Nefsani duyguları tamamen bırakarak, Allah 

rızası için öyle bir yol benimseyiniz ki ondan daha dar baş-

ka bir yol bulunmasın. Dünyanın lezzetlerine aldanmayınız 

(güzelliklerine kapılmayınız) ki onlar kulu Yüce Allah’tan 

ayırırlar. Rabbiniz için acı bir yaşayışı benimseyiniz. Yüce 

Allah’ın razı olduğu bir sancı, Allah’ı gücendiren bir lezzet-

ten daha hayırlıdır. Allah’ın razı olduğu bir yenilgi, Allah’ın 

öfkesini gerektiren bir zaferden daha iyidir. Sizi Allah’ın cc 

gazabına yaklaştıran her sevgiyi terk ediniz. Eğer siz temiz 

kalpli olarak O’na yaklaşırsanız, O her yolda size yardım 

edecektir ve hiçbir düşman size zarar veremeyecektir. 

Onun yolunda ilerlerken, arzunuz ve lezzetinizden, izzeti-

niz ve onurunuzdan, malınız ve canınızdan vazgeçmedikçe, 

ayrıca sizi ölümle karşı karşıya getiren sıkıntılara katlan-

madıkça, rızasını kazanamazsınız. Ama bu acı ve sıkıntılara 

katlandığınız takdirde, sevilen bir bebek gibi, kendinizi 

O’nun kucağında bulursunuz ve sizden önceki doğru kim-

selerin varisi kılınırsınız. Her bir nimetin kapıları üzerinize 

açılır. Ancak böyle olanlar çok azdır. Allahcc bana hitaben: 

“Takva gönülde dikilmesi gereken bir ağaçtır” buyurdu. 

(Biliniz ki) takvayı besleyen su, bağın her tarafını yeşilliğe 

kavuşturan sudur. Takva öyle bir köktür ki, onun yok oldu-

ğu yerde her şey var olur.”86  

“Ben Allah’ıncc isteğine uygun olarak söylüyorum ki, hak-

kıyla Allah’acc yöneldiğiniz takdirde. O’nun seçkin milleti 

(cemaati) olacaksınız. Nitekim O’nun azameti ve yüceliğini 

gönüllerinize yerleştiriniz. Tevhidine olan imanınızı boş bir 

dille değil, fiilen gösteriniz ki, size olan lütfu ve ihsanını O 

da fiilen göstersin. Kin tutmaktan uzak durunuz ve insa-

noğlunun dertlerine içtenlikle ortak olunuz. (Allah’acc 

                                                 

 
86 El Vasiyet, Türkçe tercümesi, s.12-13 
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ulaşmak için) iyiliğin her yolunu seçiniz çünkü hangi yol-

dan kabul edileceğinizi bilemezsiniz. 

Müjdeler olsun: Allah’acc yaklaşmak için ortalık bomboştur. 

Bugün her millet dünyayı sevmektedir ve Allah’ıncc hoşuna 

giden işlerle ilişkisini kesmiştir. Şimdi bütün gücüyle bu 

kapıya girip cevher ve yeteneklerini göstermek suretiyle 

Allah’ıncc özel ödülüne nail olmak arzusunda olanlar için 

bu bir fırsattır. Allah’ıncc sizi zayi edeceğini sakın düşünme-

yin! Siz Allah’ıncc eliyle toprağa ekilen bir tohumsunuz. 

Allahcc “Bu tohum filizlenip serpilecek, her taraftan dal-

budak salacak ve bir gün koskocaman ağaç olacak” bu-

yurmaktadır. Ne mutlu! Allah’ıncc bu sözüne iman edene ve 

zaman zaman maruz kaldığı ibtilalardan (insanın iyiliğini, 

kötülüğünü ve kemal derecesini meydana çıkaran İlahi 

sınanma) korkmayana. Biat ahdine sadık olup olmadığınız 

konusunda Allah’ın sizi denemesi için ibtila gereklidir.”87  

“Ben müjde verici bir rüyada ihlas sahibi, iman sahibi, in-

saflı ve salih kralların bir topluluğunu gördüm. Onlardan 

bazıları bu ülkeden (yani Hindistanlı) idiler. Bazıları Arabis-

tan’dan, bazıları Faris’ten, bazıları Suriye’den, bazıları Ro-

ma’dan ve bazıları benim bilmediğim diğer bazı ülkeler-

den idiler. Ondan sonra Yüce Allahcc tarafından bana bildi-

rildi ve dendi ki bu kimseler seni doğrulayacaklar ve sana 

iman edecekler. Keza sana salavat gönderecekler ve senin 

için dualar edecekler. Ayrıca ben sana çok bereketler vere-

ceğim. Öyle ki krallar senin elbiselerinden bereket araya-

caklar. Ben onları ihlas sahibi kimseler içine katacağım. 

Gördüğüm rüya işte budur ve her çeşit bilgiye en fazla 
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sahip olan Yüce Allah’ıncc bana indirdiği ilham işte bu-

dur.”88  

Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas 

1883 senesinde aşağıdaki vahiy indirildi. Ondan sonra da 

birçok defa aynı vahiy kendisine indirildi. (Urdu dilinde 

olan bu vahyin Türkçe meali şöyledir: “Ben Kendi parlaklı-

ğımı göstereceğim. Kendi kudretimin göstergesiyle seni 

kaldırıp yükselteceğim. Dünyaya bir uyarıcı geldi. Ancak 

dünya insanları onu kabul etmediler. Fakat Yüce Allah onu 

kabul edecek ve çok kuvvetli saldırılarla onun doğruluğu-

nu açıklayacaktır.”89  

“Benim fırkamın üyeleri ilim ile marifette kemale ulaşacak-

lar. Şöyle ki doğruluklarının nuruyla ve kendi delilleri ve 

mucizeleriyle bütün insanların ağızlarını kapatacaklar”90  

“Ey bütün insanlar iyi dinleyin! Bu yer ile göğü yaratan 

Yüce Allah’ın gaybi haberidir. O, bu cemaatini bütün ülke-

lere yayacaktır ve hüccet ile apaçık delil bakımından bu 

cemaatin üyelerine bütün insanlar üzerine üstünlük bah-

şedecektir. O günler gelmektedir, hatta pek yakında ki 

dünyada saygı ile anılan bir tek bu din (İslam dini) olacak-

tır. Yüce Allah bu dine ve bu cemaate son derece ve fevka-

lade bereket bahşedecektir ve onu yok etmek isteyen her 

bir kimseyi başarısız kılacaktır. Bu üstünlük ebedi olarak 

kalacaktır. Sonunda kıyamet kopacaktır.”91  

                                                 

 
88 Lücce-tün Nur, Ruhani Hazain, c.16, s.2-3 
89 Tezkire 2006 Kadiyan baskısı, s.81, Berahin-i Ahmediye, c.3, Ruhani 

Hazain, c.I, s.665 
90 Tecelliyat-ı İlahiye, Ruhani Hazain, c.20, s.409 
91 Tezkire-tüş Şehadeteyen, Ruhani Hazain, c.20 s.66 
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Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmedas şöy-

le demiştir: “Ben büyük bir iddia ile hiç tereddüt etmeden 

diyorum ki ben doğruluk üzerindeyim. Yüce Allah’ıncc lüt-

fuyla bu sahada zafer ancak benimdir. Uzağı görebilen 

gözümü kullanabildiğim kadarıyla bütün dünyayı kendi 

doğruluğumun ayakları altında görüyorum…Benim içimde 

asumani (gökten olan) bir ruh konuşmaktadır. O da bir 

oyuncak gibi bu bir avuç toprağı (beni) ayağa kaldırmıştır. 

Üzerinde daha tövbe kapısı kapanmamış olan her bir kim-

se pek yakında benim kendi tarafımdan olmadığımı göre-

cektir.”92  

Vadedilen Mesih ve Ahir Zaman Mehdisi Hz. Mirza Gulam 

Ahmedas şöyle buyurmuştur: “Bu çağın en sağlam kalesi 

benim. Her kim bana (cemaatime) girerse o yol kesiciler-

den, yırtıcı hayvanlardan kendi canını kurtaracaktır. Ancak 

her kim benim duvarlarımdan uzak kalmak isterse, ölüm 

her yönden onun peşindedir.”93  

Vadedilen Mesih ve Mehdi-yi Ahiruzzaman, Hz.  Mirza 

Gulam Ahmed Kadiyanias şöyle buyurmuştur: “Yüce Pey-

gamberimizesav içtenlikle tabi olmakla insan Yüce Allah’ıcc 

bulabilir. Hz. Resulullah Efendimiz’isav terk ederek bir kimse 

ömrü boyunca dahi çaba sarf ederse muradına ere-

mez…Hz. Resulullah’ınsav örneğine tabi olun ve bir zerre 

kadar sağa ve sola olmaya çalışmayın.”94  
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93 Feth-i İslam, Ruhani Hazain, c.3 s.34 
94 Melfuzat, c.I s.236, 2003 Baskısı, Hindstan 



166                                             İman Artıran Olaylar                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                           İman Artıran Olaylar                                           167 

KAYNAKLAR 

-Zuhur-ı Ahmed-i Mev’ud, Hz. Kadı Muhammed Yusuf, UK. 

2015 

-Sadık Biti, Hz. Müfti Muhammed Sadık 

-Dervişan-ı Ahmediyat, c.I-c.VII, Fazl İlahi Enveri, Almanya 

-Tehdis Binnimet, Müfti Muhammed Sadık, 

-Siyret-ül Mehdi, Hz. Mirza Beşir Ahmed 

-Tefsir-i Kebir, Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud 

-Ruh Perver Yadem, Muhammed Sıddık Amritsari 

-Ashab-ı Ahmed 

-A Man of God, Ian Adamson 

-Ruhani Hazain 

-Melfuzat 

-Tezkire 

-El Hakem, El Bedir, El Fazl Gazeteleri 

-Tarih-i Ahmediyyat 

-Tehdis-i Nimet, Ch. Muhammed Zaferullah Han 

-Sir Zaferullah Ki Yaden 

-Siyret-ül Mehdi, Hz. Mirza Beşir Ahmed ra Nazarat İşaat 

Rabwah 2008 

-Siyret-i Ahmed, Hz. Mevlevi Kudretullah Sinnori 

-Meri Valideh, Ch. Zaferullah Han 

-Nişan-ı Kebir, Dr. Abdül Aziz, Ahmed Academy, Rabwah 

-Hayat-ı Nur, Şeyh Abdülkadir, 1963 



168                                             İman Artıran Olaylar                                       

-Sevanih Begüm Şefi, Seyyideh Nesim Said, Lacnah İmail-

lah Lahor 

-Ruh Perver Yaden, Muhammed Sıddık Amritsari 

-Burhan-ı Hidayet, Mevlevi Abdurrahman Mubashir 

-Meri Yaden, Hz. Mevlevi Muhammed Hüseyin, Muham-

med Muhsin, Lahor Art Press, Anar Kali Lahor 

-Muhammed Hüseyin Hafız, Saidah Ehsen, Line Art Press, 

Lahor 1998 

-Sevanih-i Muhammed Hüseyin, Şeyh Muhammed İsmail 

Pani Pati, Muhammed Ahmed Academy, Ram Gali Lahor 

1974 

--Hayat-ı Nasir, Mahmood Mujeeb Asghar, 2006 

-Gümnam-o Bi Hüner, Niyan M. Said Ahmed, Lahor 

-Zikr-i Habib, Hz. Müfti Muhammed Sadık ra Kadiyan 1926 

Hayat-ı Baka Puri, Model Town Lahor 2010 

-Halat-ı Zindagi, Chaudhari Hakim Ali, Nasim Ahmad 

Bajwah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


