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YAZAR HAKKINDA

Vadedilen Mesihin V. Halifesi Hz.Mirza Masrur Ahmedaba 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Genelindeki Başkanıdır. 
Kendisi Vadedilen Mesih ve Islahatçı, Kadiyanlı Hz.Mirza Gulam 
Ahmed’in as  V. Halifesidir.

Huzur 15 Eylül 1950’de Pakistan’da Rabvah’da merhum Mirza 
Mansur Ahmed ve Merhume Nasıra Begüm Ahmed’in oğulla-
rı olarak dünyaya gelmiştir. 1977 yılında Pakistan’da Faysalabad 
Ziraat Üniversitesi, Ziraat İktisadı bölümünden yüksek lisansını ta-
mamladıktan sonra, hayatını İslam’ın hizmetine resmen adamıştır. 
1977 senesinde, muhtelif Müslüman Ahmediye okullarında birkaç 
yıl müdür olarak hizmette bulunduğu Gana’ya gönderilmiştir.

Daha sonra Pakistan’a geri dönüşünde ise Huzur, Rabvah’da 
bulunan Müslüman Ahmediye Cemaatinin Merkezinde değişik 
görevlerde hizmet vermiştir. 1999’da, Kuran-ı Kerim’de silinti yap-
tığı şeklindeki tamamen asılsız bir suçlama sonucunda Huzur, kısa 
bir süreliğine tutuklu kalmıştır.
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22 Nisan 2003 tarihinde, hayatı boyunca sürdüreceği 
Müslüman Ahmediye Cemaatinin Halifesi olarak seçilmesiyle, 
200’den fazla ülkede milyonlarca takipçisi olan uluslararası dini 
bir kuruluşun dünya genelindeki manevi ve idari başkanı olarak 
hizmet etmeye başlamıştır.

Halife seçildiğinden beri Huzur, İslam’ın barışçıl mesajını her 
türlü yazılı ve elektronik medyada iletmek üzere, dünya genelin-
de bir kampanyayı yönetmektedir. Onun liderliğinde Müslüman 
Ahmediye Cemaatinin ulusal şubeleri, İslam’ın doğru ve  
barışçıl öğretilerini yansıtan faaliyetleri sürdürmektedir. 
Müslüman Ahmediler, dünyanın her yerinde, hem Müslümanlara 
hem de gayrimüslimlere benzer şekilde milyonlarca “barış” bro-
şürünü dağıtmak üzere yaygın bir çaba gösterirlerken, dinler 
arası barış seminerlerine de ev sahipliği yapmaktalar, keza 
Kuran’ın doğru ve asil mesajını sundukları sergiler de düzenle 
mekteler. Bu kampanyalar dünya medyasında geniş çaplı yer 
aldıkça, İslam’ın hem barışın, hem vatandaşı olunan ülkeye 
sadakatin, hem de insanlığa hizmetin en iyi savunucusu olduğunu 
ispat etmektedirler.

2004 yılında Huzur, her yıl tekrarlanmak üzere Ulusal Barış 
Sempozyumunu başlatmıştır. Burada hayatın her alanından misa-
firler bir araya gelerek, barış ve uyumu teşvik eden fikir alışveriş-
lerinde bulunmaktadırlar. Sempozyum her sene, vazife başındaki 
birçok bakanın, parlamenterin, dini liderin ve diğer mevkii sahibi 
kimselerin dikkatini çekmektedir.

Huzur, insanlığa hizmeti desteklemek ve yardım etmek üzere 
dünyanın her yerine seyahatlerde bulunmuştur. Huzur’un li-
derliğinde Müslüman Ahmediye Cemaati, dünyanın en uzak 
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köşelerinde birinci sınıf imkânlar sağlayan birçok okul ve hasta-
neler inşa etmiştir.

Huzur, toplumun her seviyesinde barışın tesis edilmesi adına 
çaba göstermektedir. O, Müslüman Ahmediye Cemaatine, 
kendilerini ıslah etmek çabasıyla cihadın doğru ve en yüce şekli 
olan nefsi ‘Cihadı’ sürdürmelerini daima tavsiye etmektedir. 
Öyle ki, her Ahmedi öncelikle kendisinde huzuru bulsun ve ar-
dından da başkalarına, huzuru elde edebilmeleri için yardım 
edebilsin.

Huzur, başkaları için de aynı mesajı vermektedir.  
Melbourne’de özel bir kabul töreninde bulunan gayrimüslim bir 
misafirin, barışın tesisi hakkında yönelttiği sorusuna karşılık  o, 
şöyle buyurmuştur: “Eğer iç huzurunuz varsa, bu sizin barışı yan-
sıttığınızı gösterir. Keza her birimizde huzur varsa, bu da bizlerin 
diğerlerine barışı yansıttığımız anlamına gelir.”

Huzur, bireysel ve toplumsal düzeylerde diğerlerine, yerel, 
ulusal ve uluslararası platformlarda İslam’ın gerçek öğretilerine 
dayanan bir şekilde, barışı tesis etmenin pratik yollarını tavsiye 
etmek adına çaba sarfetmektedir.

Mirza Masrur Ahmed Hazretleriaba hâlihazırda İngiltere’de 
Londra’da ikamet etmektedir. Dünyanın her yerinden Müslüman 
Ahmedilerin manevi lideri olarak o, barışın ve merhame-
tin hayat veren mesajıyla, İslam’ın gayesini büyük bir gayretle 
savunmaktadır. 
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Dünya, son derece çalkantılı dönemlerden geçmektedir. Küresel 
ekonomik kriz , neredeyse her hafta kendisini yeni ve daha ağır 
tehlikeler ile göstermeye devam etmektedir. İkinci 
Dünya Savaşının hemen öncesi dönemle benzerlikler dile 
getirilirken açıkca görünen, olayların dünyayı benzeri 
görülmemiş bir hızla dehşet veren bir Üçüncü Dünya 
Savaşına taşıdığıdır. İşlerin hızla kontrolden çıktığına dair 
hâkim bir duygu bulunmaktadır. İnsanlar, güvenebilecekle-
ri, kalpleri ve akıllarına hitap eden, keza kendilerine, barışa 
giden bir yol olduğunun umudunu verecek birisinin ortaya çıkıp, 
somut ve sağlam bir rehberlik sunmasını dört gözle beklemekte-
dir. Nükleer bir savaşın sonuçları, hiç kimsenin tasavvur dahi ede-
meyeceği derecede yıkıcıdır.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı Hz.Mirza Masrur 
Ahmed tarafından ortaya konulan nasihatleri bu kitapta bir araya 
topladık. Geçmiş on sene içerisinde o, olaylar geliştikçe işlerin 
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nereye gittiğini dünyaya duyurmakta son derece cesur davranmış-
tır. Bu, panik yaratmak için değil, dünya nasıl bu hale geldi ve bir 
felaket nasıl önlenebilir, keza bu küresel köyün bütün sakinleri 
için bir barış ve emniyet rotası nasıl planlanabilir diye düşünül-
sün diyedir. O, dosdoğru şunu beyan etmiştir. Barışı güvenceye 
almanın yegane yöntemi, dünyanın tevazu ve adalet yollarını be-
nimsemesi ve Allah’a âciz ve boyun eğmiş bir şekilde yönelmesidir. 
Bunun için ise bir kimse merhamet sahibi olmalı, güçlü olan zayıf 
olana itibar, saygı ve adaletle muamele etmeli, zayıf ve fakir olan 
minnet göstermeli, keza hepsi, Yaratana mutlak alçakgönüllülük 
ve tam içtenlikle sığınmalıdır.

O, herkese tekrar ve tekrar, ülkeler için felaketin eşiğinden geri 
dönmenin yolunun, birbirleriyle ilişkilerinde adaleti mutlak koşul 
edinmeleri olduğunu hatırlatmıştır. Hatta aralarında düşmanlık 
olsa bile, onların yine de adaleti yerine getirmeye ihtiyaçları vardır. 
Çünkü tarih bizlere bunun, gelecek nefretlerin belirtilerini yok 
etmenin tek yolu olduğunu öğretmiştir. Kalıcı barış, ancak bunun 
sonucunda tesis edilebilir.

Huzur, dünyanın en büyük ülkelerinin yöneticilerine bizzat 
hitap etmek üzere birçok yere seyahatte bulundu. Bu tarihi 
hitapların gerçekleştiği yerler arasında Washington D.C.’de 
bulunan Capitol Hill, Londra’daki İngiltere Parlamentosu,  
Almanya Ordu Karargâhı, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu 
ve Yeni Zelanda Ulusal Meclisi bulunmaktadır. Bu etkinliklere, 
ilerigelen kongre üyeleri, parlamenterler, büyükelçiler, sivil toplum 
kuruluşlarının liderleri, dini liderler, öğretim üyeleri, siyasi danış-
manlar ve gazeteciler katılımda bulundular. Huzur, kendilerine 
açıkça şunu söyledi. Adaletin gereklilikleri, ancak tüm taraflara ve 
tüm insanlara eşitlikle muamele edildiğnde yerine getirilebilir. O, 
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yeryüzünde insanların arasında sürekli gerginlikleri arttıran ada-
letsiz ve zalim mali ve siyasi politikaların doğal bir sonucu olarak 
ortaya çıkan ve her tarafı saran bir dünya krizine karşı, kendilerini 
uyarmıştır.

Onun, dünya liderlerine hitaben mektuplarında vurguladığı, 
Kuran-ı Kerim’in şu öğretisidir: 

Bir kavmin, sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyarak, size karşı 
duyduğu düşmanlık, onlara karşı sizi aşırılığa sürükleme-
sin. İyilik yapmak ve takvayı benimsemek konusunda yar-
dımlaşın. Günah işlemek ve aşırı davranmakta birbirinize 
yardımcı olmayın. Allah’ın takvasını benimseyin. Şüphesiz 
Allah, ceza (vermekte) çok şiddetlidir. (s.5:a.3)

O, Başkan Obama’ya şunu bildirmiştir:

Hepimizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşına yol açan esas 
nedenler, Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı ve 1932’de 
başlayan ekonomik krizdi. Bugün önde gelen ekonomist-
ler, şimdiki ekonomik kriz ile 1932’de yaşananlar arasında 
sayısız benzerlikler bulunduğunu belirtmektedirler. Siyasi 
ve mali problemlerin küçük ülkeleri savaşa götürdüğü-
nü, iç anlaşmazlıklar ve hoşnutsuzlukların bu ülkelerde 
yaygın hale geldiğini, bir kere daha gözlemlemekteyiz. 
Sonuçta bu, bazı güçlerin ortaya çıkıp ülke idaresini ele 
almalarına ve bizleri bir Dünya Savaşına sürüklemelerine 
neden olacaktır. Eğer daha küçük ülkelerde anlaşmazlık-
lar, siyaset ve ikna yollarıyla çözümlenemezse, bu dünya-
da yeni bir gruplaşma ve bloklaşmanın oluşmasına sebep 
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olacaktır. Bu da Üçüncü Dünya Savaşının çıkışının haber-
cisidir. Bundan dolayı şimdilerde inanıyorum ki, dünyanın 
ilerlemesine odaklanmaktan ziyade, dünyayı felaketten 
kurtarmak adına gayretlerimizi acilen arttırmamız daha 
önemlidir ve mutlaka gereklidir. İnsanoğlunun, kurtulu-
şu için yegâne teminatı olan hepimizin Yaratıcısı ve tek 
İlahını tanımasına acilen ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, 
dünya kendi yok oluşuna doğru hızla ilerlemeye devam 
edecektir.

Devlet Başkanı Putin’e ise şunu yazmıştır: 

Bugünlerde Suriye’de tırmanan durum, size yazmak ve 
dünyayı bir savaş meydanı yerine bir diyalog masası et-
rafında toplamanızdan dolayı takdirlerimi sunmak adına 
beni harekete geçirdi. Bir saldırı, yalnızca bölgede bir savaş 
tehlikesi doğurmayıp, bir dünya savaşına bile yol açabilir. 
Bu sebeple, önemli bir Batılı gazetede yayınlanan ve içinde 
böyle bir eylemde bulunulmasının son derece tehlikeli ol-
duğunu ve savaşın da yayılmasına neden olacağını vurgu-
ladığınız makalenizi okumaktan dolayı çok memnuniyet 
duydum. Duruşunuz sebebiyle büyük güçler kaçındılar 
ve diplomatik kanallarla bu meseleyi çözmeyi kabul edip, 
daha uzlaşmacı bir tutum benimsediler. Elbette ki bunun, 
dünyayı devasa ve muazzam bir yıkımdan koruduğuna ina-
nıyorum. Özellikle ortaya koyduğunuz bir noktada sizinle 
aynı fikirdeyim. O da, eğer ülkeler kendi başlarına hareket 
etmeye karar verip, tek yanlı hükümlerde bulunurlarsa, o 
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takdirde Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti ile aynı 
kaderden muzdârip olur ve başarısızlığa uğrar. 

Suriye ve İran krizi, 2013 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde sa-
kinleşti. İngiltere Parlamentosu, Suriye’ye askeri müdahalede bu-
lunulması aleyhinde oy kullandı; Rusya ile Birleşik Devletler de 
Suriye’deki kimyasal silahlar meselesini çözmek üzere bir planda 
anlaştılar; ABD, Suriye’ye bir saldırı başlatılmasını önledi ve İran 
ile karşılıklı kabul edilebilir bir nükleer anlaşma da aynı zaman-
da büyük dünya güçleri tarafından karara bağlandı. Hoş karşıla-
nan tüm bu gelişmeler, Huzur’un dünyayı teşvik ettiği yöndedir. 
Ancak emniyette olmaktan çok uzağız ve kalıcı bir küresel barış 
için çözüm, daha da fazla çalışma gerektirecektir.

İçtenlikle duamız, buradan elde edilecek rehberliğin, bu 
büyük tehlike döneminde insanlık için bir hidayet kaynağı ol-
duğunun ortaya çıkmasıdır. Böylelikle adalet ve tevazunun 
ilkelerine göre davranılsın ve Allah’a yönelmesiyle insanlığa kalıcı 
bir barış ihsan edilsin. İnşallah. (Amin!)

    Yayıncı 
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ÖNSÖZ

Vadedilen Mesihin V. Halifesi ve Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin Başkanı Hz.Mirza Masrur Ahmedaba tarafından 
(İngiltere Parlamentosu) Avam Kamarasında, 22 Ekim 2008 tari-
hinde yapılan konuşmadır.

Resepsiyon, Müslüman Ahmediye Cemaatinin Merkezi olan 
Fazl Caminin de bulunduğu Putney bölgesi parlamenteri Justine 
Greening tarafından, Ahmediye Hilafetinin 100. yılı onuruna 
düzenlenmiştir.

Resepsiyona, Gillian Merron MP, Rt. Hon. Hazel Blears MP, 
Alan Keen MP, Dominic Grieve MP, Simon Hughes MP, Lord 
Eric Avebury ve de basının seçkin üyeleri, siyasetçiler ile çeşitli 
meslek gruplarından misafirler katılmışlardır. 





KÜRESEL KRİZ HAKKINDA 
 İSLAM’IN GÖRÜŞÜ

Bismillahir-Rahmanir-Rahim–Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla.

Öncelikle, kendilerine kısaca hitap etmesi için dini bir 
organizasyonun liderine olanak tanıyan tüm değerli ve saygın 
misafirlere, milletvekilleri ile parlamentonun saygıdeğer üyeleri-
ne, teşekkür etmek isterim. Bölgemiz  parlamenteri Sayın Justine 
Greening’e de, seçim bölgesinde bulunan küçük bir cemaatin 
Hilafet Yüzüncü Yılı için bu programı düzenlemek üzere göster-
miş olduğu büyük çabadan dolayı sonsuz şükranlarımı bildiririm. 
Bu, onun büyüklüğünü, açık kalpliliğini ve kendi seçim bölgesinde 
yaşayan her bireyin ve topluluğun düşüncelerine önem verdiğini 
göstermektedir.

Müslüman Ahmediye Cemaati, küçük bir topluluk olmasına 
rağmen, İslam’ın gerçek öğretilerinin temsilcisi ve standartlarının 
da uygulayıcısıdır. Bununla beraber, Birleşik Krallık’ta yaşayan her 
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Ahmedi’nin,  ülkeye son derece bağlı bir vatandaş olduğunu ve onu 
sevdiğini de söylemeliyim. Bu, Peygamberimizinsav öğretilerinin bir 
sonucudur. O bize, bir kimsenin vatan sevgisinin, onun inancının 
tamamlayıcı bir parçası olduğunu öğütlemiştir. İslam’ın öğretile-
ri, Vadedilen Mesih as ve bu Çağın Islahçısı olduğuna inandığımız 
Ahmediye Cemaati Kurucusu tarafından daha ayrıntılı olarak iş-
lenmiş ve üzerinde durulmuştur.

O, iddiasını duyururken, Allah’ın kendisine iki sorumluluk 
yüklediğini söylemiştir. Birincisi Allah’ın hakkıdır, diğeri ise O’nun  
yarattıklarının hakkıdır. O, sözüne devam ederek, Allah’ın yarattık-
larına karşı olan hak borcunun, yerine getirilmesi en zor ve hassas 
mesele olduğunu belirtmiştir.*

Hilafet hakkında, tarihin tekerrür ettiği bir zamanın gel-
me-sinden ve bu tür bir liderlik sonucunda savaşların başlama ih-
timalinden dolayı korkunuz olabilir. Bu, İslam aleyhinde ortaya 
atılan bir suçlama olmakla birlikte, sizi temin ederim ki, Allah’ın 
izni ile Ahmediye Hilafeti, yeryüzünde daima barış ve uyum stan-
dartlarının uygulayıcısı olarak tanınacak ve takipçileri de yaşadıkla-
rı ülkeye sadık kalacaklardır. Ahmediye Hilafetinin gayesi Mesih ve 
Mehdinin görevini daima sürdürmektir. Bundan dolayı Hilafetten 
korkmak için kesinlikle hiçbir neden yoktur. Bu Hilafet, Cemaat 
üyelerinin dikkatlerini, Vadedilen Mesihin as geliş nedeni olan iki 
sorumluluğun yerine getirilmesine çeker ve sonuç olarak dünyada 
barış ve uyumu oluşturmaya çalışır.

Şimdi, zaman da kısa olduğu için konuya geliyorum. Eğer 
son birkaç yüzyılı tarafsızca inceleyecek olursak, o dönemdeki sa-
vaşların gerçekte din savaşları olmadığını fark edeceğiz. Bunların 

*  Malfuzat, cilt 1, s.326
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mahiyeti daha çok jeopolitikti. Günümüzün uluslararası  düşman-
lık ve anlaşmazlıklarının da, siyasi, sınırsal ve ekonomik çıkarlar-
dan kaynaklandığını görmekteyiz.

Bugünlerde, olayların gidişatından dolayı korkum, dünya ül-
kelerindeki siyasi ve iktisadi hareketliliğin, sonuçta bir dünya sa-
vaşını olası kılmasıdır. Bundan, sadece dünyanın yoksul ülkeleri 
değil, varlıklı ülkeleri de etkilenecektir. O yüzden süper güçlerin 
görevi, oturup, insanlığı felaketin eşiğinden kurtaracak bir çözüm 
bulmaktır.

İngiltere, hem gelişmiş ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkeler 
üzerinde etkisini kullanabilecek ve kullanan ülkelerden birisidir.  
Eğer dilerseniz, eşitliğin ve adaletin gereğini yerine getirmek sure-
tiyle, dünyaya yol gösterebilirsiniz.

Yakın geçmişe baktığımızda, İngiltere birçok ülkeyi, özellik-
le Hindistan ve Pakistan alt kıtasını yöneterek, ardında adalet ve 
din özgürlüğünün yüksek bir standardını bırakmıştır. Müslüman 
Ahmediye Cemaati buna şahit olmuştur. Ahmediye Cemaatinin 
Kurucusu da, adalet politikaları ve dini özgürlük vermesi sebe-
biyle, İngiliz Hükümetini büyük ölçüde övmüştür. Ahmediye 
Cemaatinin Kurucusu, Majesteleri Kraliçe Victoria’yı Elmas 
Yıldönümü nedeniyle kutladığında ve ona İslam’ın mesajını ilet-
tiğinde, İngiliz Hükümetinin adalet ve eşitliğin şartlarını yerine 
getirmekteki tutumunu göz önünde bulundurarak, Allah’ın onu 
cömertçe mükâfatlandırması için özellikle dua etmiştir.

Bu yüzden tarihimiz, İngiltere tarafından bu adaletin her sergi-
lenişinde, onu daima tanıdığımızı göstermektedir. Ümit ediyoruz 
ki, gelecekte de adalet, yalnızca dini konularla sınırlı kalmayıp, tüm 
diğer yönleriyle de İngiliz Hükümetinin belirgin niteliği olarak 
kalsın ve sizler geçmişteki iyi vasıflarınızı asla unutmayınız.
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Bugün dünyada büyük bir galeyan ve huzursuzluk vardır. 
Küçük çapta savaşların patlak verdiğini görmekteyiz. Bazı yerlerde 
ise süper güçler, barış getirme çabasında olduklarını iddia etmekte-
dirler. Eğer adaletin şartları yerine getirilmezse, bu yerel savaşların 
büyük yangını ve alevleri yükselerek tüm dünyaya yayılabilir. Bunun 
için sizlerden mütevazı ricam, dünyayı yıkımdan korumanızdır!

Şimdi kısa olarak, İslam’ın öğretilerinin dünya barışına neler 
getireceğinden veya bu öğretilerin ışığında dünyada barışın nasıl 
sağlanabileceğinden bahsetmek istiyorum. Duam, dünyada barışın 
tesisi için öncelikle hitap edilenlerin, yani Müslümanların, buna 
göre davranmalarının mümkün olması içindir. Ancak buna uymak, 
tüm dünya ülkelerinin, bütün süper güçlerin ve hükümetlerin de 
görevidir.

Bugünlerde ve bu çağda dünya, önceden hayal bile edile-
me-yecek bir şekilde, tam anlamıyla küresel bir köye dönüşmüştür.  
Bizler, insan olarak yükümlülüklerimizin farkına varmalı ve dün-
yada barışı sağlamaya yardımcı olacak, insan hakları gibi sorum-
luluklarımıza dikkat kesilmeliyiz. Açıkçası bu çaba, tarafsızlığı ve 
adaletin tüm gereklerini yerine getirmeyi esas almalıdır.

Bugünün meseleleri arasındaki bir sorun ise, doğrudan olmasa 
da, dolaylı olarak din sebebiyle ortaya çıkmıştır. Müslümanlardan 
bazı gruplar, din adına yasa dışı araçlar ve intihar bombacıla-
rını kullanarak, askerler ve masum halk da dâhil olmak üzere, 
Müslüman olmayanları öldürmekte ve zarar vermekte, keza masum 
Müslümanları ve çocukları da vahşice katletmektedir. Bu zalimce 
davranış, İslam bakımından kesinlikle kabul edilemez.

Bazı Müslümanların bu berbat davranışları sonucu, 
gayrimüslim ülkelerde tamamen yanlış bir izlenim oluşmuştur. 
Bundan dolayı toplumun bazı kesimleri açıkça İslam aleyhinde 
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konuşurken, diğerleri ise açıkça konuşmasalar da, kalplerin 
de İslam hakkında iyi bir fikir taşımamaktadır. Bu da Batılı ve 
gayrimüslim ülke halklarının kalplerinde, Müslümanlar ile ilgili 
güvensizlik yaratmıştır. Birkaç Müslüman’ın tutumu yüzünden, 
durumun iyileşmesi bir yana, gayrimüslimlerin tepkisi her geçen 
gün kötüleşmektedir.

Bu hatalı tepkinin ilk örneği, Resulullah’ın sav karakteri-
ne ve Müslümanların Kutsal Kitabı olan Kuran-ı Kerim’e yapı-
lan saldırıdır. Bu konuda hangi partiden olursa olsun, İngiliz 
siyasetçilerin ve İngiltere’nin aydınlarının tutumları, diğer bazı 
ülke politikacılarınınkinden farklı olmuştur. Bundan dolayı size 
teşekkür ederim. Böylesi hassasiyetlerin incitilmesinde, nefreti art-
tırmak ve hoşnutsuzluk yaratmak dışında, başka ne fayda olabilir 
ki? Bu nefret, belli aşırı Müslümanları İslami olmayan amellerde 
bulunmak üzere tahrik ederken, bir dizi gayrimüslime ise, kendi 
muhalefetlerini yaymak üzere yeni fırsat sunmaktadır.

Oysa aşırılıktan uzak olanlar ve İslam’ın Peygamberini sa de-
rinden sevenler, bu saldırılardan son derece incinmişlerdir. Bu 
konuda da Ahmediye Cemaati ön plana çıkmaktadır. Bizim yegâne 
ve en önemli görevimiz, dünyaya Resulullah’ın sav mükemmel 
karakterini ve İslam’ın güzel öğretilerini göstermektir. Bizler, 
bütün peygamberlere (hepsine selam olsun) saygı gösterenler ve 
onların tamamının Allah tarafından elçi olarak gönderildiklerine 
inananlar olduğumuzdan, hiç birine karşı asla saygısızca bir şey söy-
lemeyiz. Ne var ki, Peygamberimiz sa  aleyhinde asılsız ve gerçek dışı 
iddiaları duyduğumuzda, buna çok üzüldük.

Bugünlerde dünya bloklara bölünürken, aşırılık artmakta, mali 
ve ekonomik durum ise kötüye gitmektedir. Her türlü nef-reti sona 
erdirmeye ve barışın temellerini atmaya acilen ihtiyaç vardır. Bu 
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da ancak, karşılıklı olarak her türlü düşünceye saygı göstermekle 
mümkün olabilir.  Eğer bu düzgünce, erdem ve dürüstlük ile ya-
pılmazsa, durumlar kontrol edilemeyen bir şekilde kızışacaktır. 
Ekonomik olarak iyi durumda olan Batı ülkelerinin, aralarında 
Müslümanların da bulunduğu, fakir veya az gelişmiş ülke insanla-
rına, cömertçe kendi ülkelerine yerleşme izni vermelerini takdir ile 
karşılıyorum.

Gerçek adaletin gerekli kıldığı, bu insanların düşünce ve iba-
det-lerinin onurlandırılmasıdır. Bu yolla insanların huzuru mu-
hafaza altına alınmış olur.  Bir kimsenin huzuru bozulduğunda, 
toplum huzurunun da etkileneceğini unutmamalıyız.

Daha önce söylediğim gibi, adaletin gereklerini yerine geti-ren 
ve bu yolda müdahalede bulunmayan İngiliz milletvekilleri ve poli-
tikacılarına müteşekkirim. Bu aslında, Kuran tarafından bize sunu-
lan İslam’ın bir öğretisidir. Kuran-ı Kerim şöyle buyurur:

Dinde zorlama (caiz) değildir... (s. 2: a 257)

Bu emir, İslam’ın sadece kılıçla yayıldığı suçlamasına karşılık ver-
mekle kalmayıp, ayrıca Müslümanlara, bir dinin kabulünün, kişi ile 
Rabbi arasındaki bir konu olduğunu, buna da hiçbir şekilde müda-
hale edilmemesi gerektiğini bildirmektedir. Herkes kendi inancına 
göre yaşamak ve dininin ritüellerini yerine getirmekte serbesttir. 
Ancak, din adına yapılan herhangi bir uygulama başkalarına zarar 
verip, ülke kanunlarına da aykırı ise, o zaman devletin güvenlik bi-
rimleri harekete geçebilir. Çünkü bir dinde zalimce bir ritüel uy-
gulaması bulunuyorsa, bunun Allah’ın bir peygamberinin öğretisi 
olması mümkün değildir.
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Bu, barışın hem yerel, hem de uluslararası seviyede tesisi için 
temel prensiptir..

Dahası, eğer dininizi değiştirmeniz sonucu, herhangi bir 
toplum, grup veya hükümet, ibadetlerinizi yerine getirmek konu-
sunda müdahale etmeye çalışır ve ardından koşullar lehinize deği-
şirse, o zaman İslam bize şunu öğretir. Asla içimizde kötü niyet ve 
garez taşımamamız gerekir. Öç almayı değil, bilakis adalet ve eşit-
liği tesis etmeye çalışmalıyız. Kuran’ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

Ey inananlar! Adalet ile şahitlik ederek (daima) Allah 
için hazır bulunun. Bir topluluğa olan düşmanlığınız, 
sizi adaletsizliğe sevk etmesin. (Daima) adaletli olun. 
Bu, takvaya daha yakındır. Allah’ın takvasını benimse-
yin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
(s. 5: a. 9)

Bu, toplumda barış için bir öğretidir. Düşmanınız için bile olsa, 
adaleti asla terk etmeyin. İslam’ın ilk dönemi bizlere, bu öğretinin 
takip edildiğini ve adaletin tüm gereklerinin uygulandığını gös-
termektedir. Bu konuda çok fazla örnek veremem, ancak tarihin 
tanıklık ettiği gerçek, Mekke zaferinin ardından Resulullah’ın sav, 
kendisine işkence edenlerden öç almadığı ve onları affedip, kendi 
inançlarına bağlı kalmalarına da izin verdiğidir. Günümüzde, 
ancak düşmana karşı adaletin tüm gerekleri yerine getirilse, barışın 
tesis edilmesi mümkündür. Bu sadece aşırı dincilere karşı olan sa-
vaşlarda değil, diğer tüm savaşlarda da böyle olmalıdır. Ancak böyle 
olan bir barış kalıcıdır.

Geçtiğimiz yüzyılda iki dünya savaşı yapıldı. Nedenleri ne 
olursa olsun, detaylı baktığımızda tek bir neden öne çıkmaktadır. 
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Bu da, ilk anda adaletin düzgün olarak uygulanmamış olmasıdır. 
Bunun karşısında ise, söndü diye düşünülen bir yangın, için için 
yanmaya devam eden bir köze dönüşmüş ve sonunda da birden 
alevlenerek, ikinci kez tüm dünyayı sarmıştır.

Bugünlerde huzursuzluk artmakta ve barışı sürdürmek adına 
yapılan savaş ve eylemler,  başka bir dünya savaşının habercisi ol-
maktadır. Dahası, mevcut ekonomik ve sosyal sorunlar, durumun 
kötüleşmesinin kaynağı olacaktır.

Kuran-ı Kerim, dünyada barışın tesis edilmesi için bazı altın 
prensipler sunmuştur. Açgözlülüğün nefreti körüklediği bir ger-
çektir. Bu, bazen toprak genişlemesi olarak, bazen ise doğal kaynak-
ları ele geçirmek veya başkalarına üstünlüğünü bildirmek şeklinde 
kendini gösterir. İster insanların haklarını gasp ederek amaçları 
uğruna üstünlüklerini kanıtlamak arzusundaki acımasız despotlar 
eliyle, isterse de işgalci güçler eliyle olsun, bu zulme yol açar. Bazen 
acımasızca muamele gören insanların çığlık ve ızdırapları, dış dün-
yayı yardıma davet eder.

Ancak durum böyle olsa da, İslam’ın Yüce Peygamberinin sav, 
bize öğretmiş olduğu altın prensip şudur: Zalim de, mazlum da 
olsa, ona yardım edin.

Resulullah’ın sa sahabeleri, zulme uğrayanlara yardım etmeyi 
anladıkları halde, zalime nasıl yardım edebileceklerini sormuşlar-
dır. Resulullah sav cevap olarak şöyle buyurmuştur: “Onu zulüm iş-
lemekten alıkoymakla, çünkü zalimlikteki aşırılığı, onun Allah’ın 
cezasına çarptırılmasına neden olacaktır.*” Bu yüzden merha-
met gösterip, onu kurtarmaya çalışın. Bu ilke, toplumun en ücra 

* Sahihi Buhari, Kitabu’l İkrâh, Babu Yeminir-Raculi Li Sahibihi… Hadis 
no. 6952…
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unsurlarını aşıp, uluslararası düzeye ulaşmaktadır. Bununla ilgili 
Kuran-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: 

Eğer inananlardan iki topluluk (birbirleriyle) savaşa 
gi-rerlerse, onları barıştırın. Ancak onlardan biri diğeri 
aleyhinde aşırılık ederse, (hep beraber aşırılık edenle 
Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Böylece 
(Allah’ın emrine) dönerse, (dövüşen her iki grup) ara-
sında barış sağlayın ve adaletli davranın. Şüphesiz Allah, 
adalet edenleri sever. (s. 49: a. 10)

Bu öğreti Müslümanlar hakkında olduğu halde, bu prensibe bağlı 
kalınarak, yeryüzünde barışın temelinin atılması mümkündür

Barışı korumak üzere ilk önce açıklanan, adaletin başlangıç 
şartı olduğudur. Adalet ilkesine uyulduğu halde, barışı sağlama 
çabaları başarısız kalırsa, o zaman haddi aşan gruba karşı birleşip, 
topluca mücadele edilmelidir. Buna, aşırılık gösteren taraf barış 
yapmaya hazır oluncaya kadar devam edilmelidir. Haddi aşan grup 
barış yapmaya hazır olduğunda ise adalet, öç almamayı, sınırlama 
veya ambargo uygulamamayı gerektirir. Elbette ki gözünüz aşırılık 
gösterenin üzerinde olsun, ancak diğer taraftan da onun için çaba-
layın ve durumunu iyileştirin. 

Dünyanın bazı ülkelerinde—ne yazık ki aralarında kimi 
Müslüman ülkeler de göze çarpmaktadır—bugünlerde hâkim olan 
huzursuzluğa son vermek üzere, özellikle veto gücüne sahip olan 
ülkeler tarafından, adaletin düzgün olarak uygulanıp uygulanma-
dığının tespiti için araştırma yapılmalıdır. Yardıma her ihtiyaç du-
yulduğunda, eller güçlü uluslara doğru uzanır.

Önce de belirttiğim gibi bizler, İngiliz hükümetinin tarihinde 
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daima adaleti onayladığına tanıklık etmekteyiz. Bu bana, dikkat-
lerinizi bu konulardan bazılarına çekmek üzere cesaret vermiştir.

Dünyada barışı geri getirmek üzere bize öğretilen diğer bir 
prensip ise, başkalarının zenginliklerine göz dikilmemesidir. 
Kuran-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: 

Kendilerini denemek gayesiyle, onlardan bazı toplulukla-
ra, (geçici bir süre için) dünya hayatının süsü olarak ver-
diğimiz mala, gözlerini dikme… (s. 20: a. 132)

Başkalarının zenginliklerine karşı her türlü kıskançlık hevesi, dün-
yada huzursuzluğun artmasına bir sebeptir. Söylendiği gibi, kişisel 
olarak komşuya ayak uydurmak, sonsuz bir açgözlülüğe yol açar ve 
toplumun barışını bozar. Ulusal seviyede de açgözlü bir rekabet 
başlamış ve dünya barışını yıkıma taşımıştır. Bu, tarih tarafından 
ispatlanmıştır ve her duyarlı insan takdir edebilir ki, başkalarının 
malına duyulan arzu, kıskançlık ve hevesin büyümesine sebeptir ve 
kaybın da kaynağıdır.

Bundan dolayıdır ki Yüce Allah, bir kimsenin kendi kaynak-la-
rına göz kulak olması ve faydayı onlardan elde etmesi gerektiğini 
buyurmaktadır. Bölgesel kazanımlar için gösterilen çaba, o bölge-
nin doğal kaynaklarından fayda elde etmek içindir. Ulusların grup-
laşıp, güç blokları oluşturmaları, bazı ülkelerin doğal kaynaklarını 
elde etmek içindir. Bu konuda daha önce hükümetlere danışmanlık 
yapmış birtakım yazarlar, kaleme aldıkları kitaplarında, bazı ülke-
lerin diğer ülkelerin kaynaklarını kontrol etmek üzere, nasıl çaba 
harcadıklarını ayrıntılı olarak yazmışlardır. Yazarlar ne denli doğru 
olduklarını sadece kendileri bilir ve ancak Allah en doğruyu bilen-
dir. Ne var ki, bu açıklamalar okunduğunda ortaya çıkan durumdan 
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dolayı, fakir ülkelerine bağlı kalanların kalplerinde ciddi acılar 
oluşmaktadır ve bu, terörün tırmanması ile kitle imha silahları için 
yapılan yarışın temel nedenidir.

Günümüz dünyası kendisinin daha aklı başında, bilinçli ve eği-
timli olduğunu düşünmektedir. Hatta fakir ülkelerde bile, kendi 
alanlarında eğitimde çok mükemmelleşmiş kimseler vardır. Son 
derece aydın zihinler, dünyanın büyük araştırma merkezlerinde be-
raberce çalışmaktadırlar. Böylesi şartlarda bir kimse, insanların bir 
araya gelebildiklerini ve beraberce çaba göstererek, husumete sebep 
olmuş, keza korkunç savaşlara sürüklemiş yanlış düşünce ve geçmiş 
çılgınlıklara son verdiklerini hayal etmelidir. Allah vergisi akıl ve 
bilimsel ilerleme, insanlığın iyiliği için ve birbirlerinin kaynakla-
rından, müsaade edilebilir faydalar sağlayacak yöntemler bulmak 
üzere kullanılmalıdır.

Dünyayı bir barış cennetine dönüştürmek üzere bütünüy-
le değerlendirilmesi için Allah, her ülkeye doğal kaynaklar ihsan 
etmiştir. Allah, birçok ülkeye farklı ekinler yetiştirilmesi için de 
mükemmel bir iklim ve çevre bahşetmiştir. Modern teknolojinin 
kullanılmasıyla tarım için doğru bir planlama yapılmış olsaydı, eko-
nomi güçlenecek ve açlık da yeryüzünden kalkmış olacaktı.

Maden kaynakları bahşedilmiş ülkelerin gelişip adil fiyatlarla 
ticaret yapmalarına açıkça izin verilmelidir ve bir ülke diğer bir ül-
kenin kaynaklarından yararlanabilmelidir. İşte bu doğru yoldur ve 
Yüce Allah tarafından da tercih edilen yoldur.

Yüce Allah peygamberlerini insanlara, onları Allah’a yaklaştıra-
cak yollar göstersinler diye gönderir. Aynı zamanda Allah, inançla 
ilgili konularda da tamamen özgürlük olduğunu buyurmaktadır. 
İnançlarımıza göre, hem mükâfat, hem de ceza ölümden sonra ola-
caktır. Ancak Allah’ın kurduğu sistemde, eğer O’nun mahlûkatına 
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zulüm edilip, adalet ve dürüstlük görmezden gelinir-se, böylece 
onun sonuçlarının doğa kanunları vasıtası ile bu dünyada da görül-
mesi mümkündür. Böyle adaletsizlikler karşısında şiddetli tepkiler 
gözlemlenir ve bu tepkinin doğruluğu veya yanlışlığının bir garan-
tisi de yoktur.

Dünyayı fethetmenin doğru yolu, yoksul ülkelere hakları olan 
statülerin tanınması için çaba sarf etmektir.

Günümüzün önemli bir konusu, likidite krizi diye adlandırı-
lan ekonomik krizdir. Kulağa her ne kadar tuhaf gelse de, kanıtlar 
tek bir gerçeği göstermektedir. Kuran-ı Kerim bize şunu buyura-
rak yol göstermektedir: Faizden kaçının, çünkü faiz öyle bir be-
ladır ki, onda yerel, ulusal ve uluslararası barış için tehlike vardır. 
Bizler şöyle uyarıldık; her kim faizi kabul edecek olursa, bir gün 
Şeytanın yakalayıp çılgına çevirdiği birisi gibi olacaktır. Bundan 
dolayı Müslümanlar olarak bizler, böyle bir durumdan sakınmak 
üzere, faizle iş yapmayı sona erdirmemiz için ikaz edildik. Çünkü 
faiz olarak aldığınız para, zahirde size artıyor gibi görünse de, ser-
vetinizi büyütmez. Onun gerçek etkilerinin ortaya çıktığı bir zama-
nın gelmesi kaçınılmazdır. Bunun ötesinde de bizler, faiz işine gir-
memize izin verilmediği, eğer bunu yaparsak Allah ile savaşa girmiş 
sayılacağımız ikazı ile uyarıldık.

Bu etken, bugünkü likidite krizinde açıkça görülmektedir. 
Başlangıçta emlak satın alabilmek için borç para alan kişiler vardı. 
Onlar daha bu malların mülkiyetine sahip olduklarını göremeden, 
borç yükü altında ölüp giderler. Oysa şimdilerde borç yüklenmiş 
hükümetler vardır ve adeta çılgınlığa yakalanmış gibidirler. Büyük 
şirketler batmıştır. Kimi bankalar ve finans kurumları ise ya iflas et-
tiler yahut da kefaletle kurtuldular. Bu, zengin fakir fark etmeden, 
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her ülkede hâkim olan bir durumdur. Sizler bu krizi benden daha 
iyi biliyorsunuz. Tasarruf sahiplerinin paraları silinmiştir. Şimdi 
onları nasıl ve ne dereceye kadar koruyacakları ise, hükümetlere 
kalmıştır. Ancak şimdilik, ailelerin, iş adamlarının ve dünyanın 
birçok ülkesindeki hükümet liderlerinin tamamının huzurları yok 
olmuştur.

Bu durum bizleri şöyle düşünmeye mecbur bırakmıyor mu? 
Dünya, uyarısı önceden bize verilmiş olan mantıklı sona doğru git-
mektedir. Bunun daha sonraki sonuçlarının ne olacağını ise, Allah 
daha iyi bilir.

Yüce Allah demiştir ki, ancak temiz ve helal ticaret olduğunda 
ve kaynaklar uygun ve adil olarak kullanıma sunulduğunda güven-
ce altında olan barışa geliniz.

Öğretilerimizin bu kısa noktalarına şimdi bir hatırlatma ile 
son vermek istiyorum. Dünya için gerçek barış, ancak Allah’a 
yönelmekte yatmaktadır. Allah dünyaya, bu hususu anlamayı 
nasip etsin. Ancak o zaman onlar, diğerlerinin haklarını yerine 
getirebileceklerdir.

Son olarak, buraya geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize 
minnetlerimi sunarım.

Çok teşekkür ederim.
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VATANA KARŞI SEVGİ VE SADAKAT 
HAKKINDA  

İSLAM’IN ÖĞRETİLERİ

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu—Allah’ın 
selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

Öncelikle beni karargâhınıza davet edip, birkaç söz söyleme 
fırsatı verdiğiniz için, hepinize teşekkür etmek isterim. Müslüman 
Ahmediye Cemaati Başkanı olarak sizlere, İslam’ın öğretilerinden 
bahsetmek isterim. Ancak, bu çok geniş bir konu olduğundan, 
onu tek bir oturuma yahut da kısa bir süreye sığdırmak mümkün 
değildir. Bu nedenle lüzum hâsıl olduğundan, sizlere hitabımı, 
İslam’ın tek bir görüşü ile sınırlı tutacağım.

Sizlere, İslam’ın hangi yönü hakkında konuşmam gerekti-
ğini düşünürken, burada, Almanya’daki Cemaatimizin Başkanı 
Abdullah Wagishauser’den bir rica aldım. Kendisi benden, 
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İslam’ın, bir kimsenin vatanına karşı sevgi ve sadakati hakkındaki 
öğretileri ile ilgili konuşmamı istedi. Bu kararımda bana yardımcı 
oldu. Bu yüzden şimdi sizlere, İslam’ın öğretilerinin bu konu hak-
kındaki belli yönleri üzerinde kısa bir konuşma yapacağım.

“Bir kimsenin vatanına karşı sadakati ve sevgisi” kelimelerinin 
basitçe sözünün edilmesi yahut da işitilmesi, çok kolaydır. Ancak 
gerçekte bu birkaç kelime, geniş kapsamlı, güzel ve muazzam de-
rinliğe sahip anlamları içermektedir. Şüphesiz bu sözlerin doğru 
olarak ne anlama geldiğini tamamen kavramak ve anlamak, keza 
aslında bunların neyi gerektirdiğini de bilmek, son derece zordur. 
Bu bakımdan, var olan kısa süre içinde, İslam’ın bir kimsenin va-
tanına karşı sadakati ve sevgisi hakkındaki görüşünü açıklamaya 
çalışacağım.

Öncelikle, İslam’ın temel bir ilkesine göre, kişinin sözleri ile 
amelleri arasında asla bir çifte standart veya riya tezahür etmeme-
lidir. Gerçek sadakat, samimiyet ve dürüstlük üzerine kurulmuş 
bir ilişkiyi gerektirir. O, bir kimsenin yüzeyde sergilediği ile bunun 
altında yatanın aynı olmasını gerektirir. Milli vasıflar açısından bu 
ilkeler, en büyük önemi taşımaktadır. Bu nedenle, herhangi bir 
ülke vatandaşının,  ülkesi ile samimi bir sadakat ve vefa ilişkisi kur-
ması şarttır. Onun doğuştan vatandaş olmasının veya yaşamının 
sonraki bir döneminde ister göçmenlik isterse de, başka bir yolla 
vatandaşlık kazanmasının hiç önemi yoktur.

Sadakat büyük bir niteliktir. Bu vasfı en üst seviyede ve en iyi 
standartlarda sergileyen insanlar ise, Allah’ın peygamberleridir. 
Onların Allah ile bağları ve O’na sevgileri öylesine güçlüydü ki, 
her konuda O’nun emirlerini göz önünde bulundurup, ne olursa 
olsun bunları bütünüyle uygulamak için çaba sarf etmişlerdir. Bu 
onların, Kendisine olan bağlılıklarını ve sadakatlerinin mükemmel 
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standartlarını sergilemektedir. Bundan dolayı, bizlerin kendimize 
örnek ve model olarak benimsememiz gereken, onların bu sadakat 
standartlarıdır. Ancak daha fazla ilerlemeden, aslında ‘sadakat’ ile 
kastedilenin ne olduğunu anlamak gerekir.

İslam’ın öğretilerine göre sadakatin tanımı ve gerçek anlamı, 
bir kimseye ait vaat ve sözlerin, her düzeyde ve her koşulda, zor-
luğuna bakılmaksızın tartışmasız bir şekilde yerine getirilmesidir. 
Bu İslam tarafından gerekli kılınan vefanın gerçek standardıdır. 
Kuran-ı Kerim’in değişik yerlerinde Allah Müslümanlara, bulun-
dukları vaat ve sözlerini yerine getirmeleri gerektiğini, çünkü tüm 
teşebbüsleri için Kendisi tarafından hesaba çekileceklerini buyur-
muştur. Müslümanlara, Yüce Allah ile yaptıkları da dâhil tüm söz-
leşmelerinin gereğini yapmaları ve bulundukları diğer vaatlerini 
de önem derecesine göre yerine ge-tirmeleri talimatı verilmiştir.

Bu bağlamda insanların akıllarında oluşabilecek bir kuşku 
şudur. Müslümanlar iddia ederler ki, Allah ve O’nun dini kendile-
ri için büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı, Allah’a verdikleri 
bağlılık sözü onların birinci önceliğidir ve Allah’a karşı vaatlerine 
her şeyin üzerinde değer verirler, keza onları yerine getirmek için 
çaba sarf ederler. Bu yüzden, Müslümanların vatanlarına karşı sa-
dakati ve ülke kanunlarına bağlı kalmalarının, onlar için ikinci de-
recede önem taşıyacağı inancının oluşması muhtemeldir. Bunun 
sonucunda ise o kimse, belli durumlar karşısında ülkesine verdiği 
sözü feda etmeye de razı olabilir.

Bu kuşkuya cevaben öncelikle size bildirmek isterim ki, 
Resulullah sav bizzat bizlere, ‘vatanı sevmek imanın parçasıdır’ 
diye öğretmiştir. Bu yüzden içtenlikle vatanını sevmek, İslam’ın 
bir gereğidir. Bir kimsenin gerçekten Allah’ı ve İslam’ı sevme-
si için, vatanını da sevmesi gerekir. Bu gayet açıktır. Onun için 
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bir kimsenin Allah sevgisi ile vatan sevgisi arasında herhangi bir 
çıkar çatışması olması mümkün değildir. Vatan sevgisi İslam’ın 
bir parçası olduğu için, bir Müslümanın seçtiği ülkeye karşı sada 
katinde en üstün standartlara ulaşmak üzere çaba sarf etmesi, pek 
aşikâr bir durumdur. Çünkü bu, Allah’a ulaşma ve O’na yakın olma 
vesilesidir. Bu yüzden, samimi bir Müslüman’ın Allah’a olan sevgi-
sinin, onun vatanı için gerçek sevgi ve sadakat göstermesi önünde 
bir aksaklık veya engel oluşturduğunu kanıtlamak, asla mümkün 
değildir. Ne yazık ki, bazı ülkelerde dini hakların sınırlandırıldığı-
nı, ya da tamamen reddedildiğini görmekteyiz. Bu nedenle ortaya 
çıkabilecek diğer bir soru ise, devlet tarafından eziyet gören bu 
insanların, hala kendi ulus ve vatanları ile sevgi ve sadakat ilişkisi 
sürdürüp sürdürmeyecekleridir. Hükümetin Cemaatimiz aley-
hinde yasalar koyduğu Pakistan’da, bu koşulların var olduğunu 
büyük bir üzüntü ile belirtmem gerekir. Bu Ahmediyet karşıtı ya-
salar pratikte uygulanmaktadır. Böylece Pakistan’da tüm Ahmedi 
Müslümanlar, yasa ile resmen, “gayrimüslim” ilan edilmişlerdir. 
Bundan dolayı onların, kendilerine ‘Müslüman’ demeleri de ya-
saklanmıştır. Pakistan’daki Ahmediler, Müslümanlar gibi ibadet 
etmekten yahut da kendilerini Müslüman olarak tanıtacak her 
türlü İslami uygulama, örf ve adetlere uygun şekilde davranmak-
tan da men edilmişlerdir. Böylece Pakistan’da devletin kendisi, 
Cemaatimiz üyelerini temel insani hakları olan ibadetlerinden 
mahrum kılmıştır.

Bu durumu göz ününde bulundurduğumuzda, Müslüman 
Ahmediler’in böylesi şartlar altında ülke kanunlarına nasıl uyacak-
larını merak etmek de, gayet doğaldır. Onlar ülkelerine sa-dakat 
göstermeyi nasıl sürdürebilirler? Burada açıklamam gereken şey, 
her nerede böylesi aşırı durumlar mevcutsa, orada kanun ile vatana 
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karşı sadakat, iki ayrı mesele halini alır. Müslüman Ahmediler 
olarak bizler, dinin, herkesin kendisi için karar vereceği kişisel bir 
konu olduğuna ve dinde zorlama olmaması gerektiğine inanmak-
tayız. Böylece, her nerede yasa bu hakka müdahale edecek olsa, 
şüphesiz bu durum, büyük bir eziyet ve zulüm eylemidir. Uzun 
süredir cereyan eden devlet yaptırımlı böyle bir zulüm, aslında 
büyük bir çoğunluk tarafından kınanmıştır.

Avrupa tarihine göz atacak olursak, bu kıtadaki insanların 
da dini eziyet kurbanı olduklarını ve bunun sonucu binlerce-
si-nin bir ülkeden diğerine göç ettiğini görürüz. Tarafsız tarihçi 
ler, hükümetler ve halk, bunu zalimlik ve son derece de acımasız 
olarak değerlendirmişlerdir. Eziyetin tüm sınırları nerede aşılıp, 
dayanılmaz bir hal aldı ise, böyle koşullar altında İslam şunu sa-
vunmaktadır. Kişi, bulunduğu şehri veya ülkeyi terk etmeli ve iba-
detini huzur içinde yapma özgürlüğüne sahip olduğu bir yere göç 
etmelidir. Ancak bu öğüdün yanında İslam şunu da öğretmekte-
dir. Bir kimse asla adaleti eline almamalı ve de ülkesi aleyhinde 
herhangi bir plana veya komploya katılmamalıdır. Bu İslam tara-
fından verilmiş açık ve kesin bir talimattır.

Yüzyüze kaldıkları ciddi eziyete rağmen, milyonlarca Ahmedi 
Pakistan’da yaşamayı sürdürmektedir. Hayatlarının her alanında 
sürekli ayrımcılığa ve zulme maruz kalmalarına rağmen, onlar ül-
keleri ile tam bir sadakat ve bağlılık ilişkisi sürdürmeye de devam 
etmektedirler. Çalıştıkları her alanda ve bulundukları her yerde 
onlar, ülkelerinin ilerlemesi ve başarılı olması için daima yardım 
etme çabası ile meşguldürler. Ahmediyet muhalifleri yıllar boyun-
ca, Ahmedilerin Pakistan’a sadık olmadıklarını iddia etmeye ça-
balamışlardır. Ancak bunu asla ispatlayamadılar veya iddialarını 
destekleyecek bir kanıt gösteremediler. Aksine gerçek şudur ki, ne 
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zaman Pakistan uğruna, ülkeleri uğruna fedakârlık yapılması ge 
rekse, Müslüman Ahmediler daima ön saflarda durmuşlar ve ülke 
için her türlü fedakârlıkta bulunmaya da daima hazır olmuşlardır.

Yasanın kurbanı ve hedefi olmalarına rağmen, ülke kanunla-
rını herkesten daha iyi takip eden ve onlara uyan, yine Müslüman 
Ahmediler’dir. Bu, samimi Müslüman olmalarından ve gerçek 
İslam’ı takip etmelerinden dolayıdır. Kuran-ı Kerim’in sadakat ile 
alakalı olarak sunduğu diğer bir öğreti, insanların kendilerini her 
türlü terbiyesiz ve sakıncalı şeyden, keza isyanın da her çeşidinden 
uzak tutmalarının gerekli olduğudur. İslam’ın güzel ve onu farklı 
kılan bir özelliği, dikkatlerimizi yalnızca, neticeleri son derece teh-
likeli o son doruk noktasına çekmekle kalmaması ve bizleri daha 
ufak meseleler hakkında da uyarmasıdır. Bunlar, insanlığı tehlike 
ile döşeli bir yola yönlendiren basamak taşları görevini görürler. 
Bu sebeple, eğer İslam’ın rehberliği düzgün olarak takip edilecek 
olursa, durum henüz kontrolden çıkmadan, daha en başında iken, 
sorunun çözülmesi mümkün olur.

Örneğin, bir ülkeyi zarara uğratabilecek bir mesele de, birey-
lerin parasal hırsıdır. Kontrol edilemeyen bir döngü halindeki 
maddi arzular, çoğunlukla insanları yiyip bitirir. Bu istekleri ise so-
nunda insanları sadakatsizce davranmaya yöneltir. Dolayısıyla da 
bu tür şeyler, nihayetinde bir kimsenin ülkesine karşı ihanetine de 
sebep olabilir. İzninizle biraz daha açıklayayım. Arapçada ‘bagha’ 
kelimesi, ülkelerine zarar veren böyle insanları veya insanların bu 
tür eylemlerini tanımlamak için kullanılır. Bu, yanlış işlere katılan 
yahut da başkalarına zarar verenlere işaret etmektedir. Aynı za-
manda bu, sahtekârlık yapan, yasadışı olarak ve haksızca bir şeyler 
elde etmeye çalışanları da kapsar. Bu, tüm sınırları aşan ve böylece 
zarar ve hasara neden olan insanları ifade eder. İslam, sadakatın 



33VATANA KARŞI SEVGİ VE SADAKAT HAKKINDA İSLAM’IN ÖĞRETİLERİ 

yüksek ahlaki değerlerle iç içe olması sebebiyle, bu tarz davranan 
insanların sadakatle hareket etmelerinin beklenemeyeceğini öğre-
tir. Sadakat, yüksek ahlaki değerler olmadan var olamaz. Yüksek 
ahlaki değerler de, sadakat olmadan var olamaz. Farklı insanların, 
yüksek ahlaki standartlar hakkında farklı görüşlere sahip bulun-
dukları doğru olsa da, İslam dini, sadece Allah’ın rızasını aramaya 
odaklıdır. Bu yüzden Müslümanlara, daima O’nu razı edecek şe-
kilde davranmaları için talimat verilmiştir. Kısacası İslam’ın öğre-
tilerine göre Yüce Allah, ister ülkesine isterse de hükümetine karşı 
olsun, kişi için her türlü ihanet ve isyanı yasaklamıştır. Bu, baş-
kaldırı ve devlete muhalefetin, ülkenin barış ve emniyeti için bir 
tehdit olmasındandır. Aslında nerede bir iç isyan veya muhalefet 
ortaya çıksa, bu durum dış muhalefetin ateşini körükler ve yaban-
cılara iç karışıklıktan yararlanmak üzere cesaret verir. Dolayısıyla 
ülkeye karşı sadakatsizliğin sonuçları, çok geniş kapsamlı ve aşırı 
derecede olabilir. Bu nedenle bir ülkeye zarar verebilecek her şey, 
açıkladığım “bagha” kelimesinin anlamı içinde mevcuttur. Bütün 
bunlar dikkate alındığında, bir kimsenin ülkesine karşı sadakati-
nin gerekli kıldığı, onun sabır göstermesi, iyi ahlak sergilemesi ve 
ülke kanunlarına uymasıdır.

Genel olarak modern çağda, hükümetlerin çoğu demokratik 
bir şekilde yönetilmektedir. Bu yüzden, eğer bir kimse veya bir 
grup hükümeti değiştirmeyi arzu ediyorsa, bunu uygun demok-
ratik süreci takip ederek yapmalıdır. Onlar seslerini sandıkta oy 
kullanarak duyurmalıdırlar. Oylar, kişisel tercih veya ilgilere göre 
kullanılmamalıdır. Aksine İslam, aslında kişinin oyunu, ülkesine 
karşı sadakat ve sevgi düşüncesi ile kullanması gerektiğini öğret-
mektedir. Kişi oyunu, ülkesinin iyiliğini aklında bulundurarak 
vermelidir. Bu nedenle bir kimse, kendi önceliklerine, keza hangi 
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adaydan veya hangi partiden kişisel fayda elde edeceğine bakma-
yıp, hangi adayın ve partinin tüm ülkenin ilerlemesine yardımcı 
olacağını değerlendirmek suretiyle, dengeli bir şekilde kararını 
vermelidir. Hükümet olmanın anahtarı, muazzam bir güvendir. 
Bu, ancak en uygun ve buna en layık olduğuna inanılan partiye, 
seçmen tarafından dürüstçe teslim edilmelidir. Bu gerçek İslam’dır 
ve bu gerçek sadakattir.

Doğrusu Allah, Kuran-ı Kerim’in Nisa suresi 59. ayetinde, bir 
kimsenin emanetleri sadece lâyık olanlara vermesini, insanlar ara-
sında hüküm verirken de, bunu adalet ve dürüstlük ile yapması-
nı emretmiştir. Bundan dolayı, kişinin ülkesine olan sadakatinin 
gerekli kıldığı, ülkenin ilerlemesi ve dünya devletleri arasında ön 
plana çıkması için, hükümet yetkisinin ancak gerçekten buna lâyık 
olanlara verilmesidir.

Dünyanın birçok yerlerinde halkın, hükümet politikalarına 
karşı, grev ve protestolarda yer aldığını görmekteyiz. Bunun da 
ötesinde belli Üçüncü Dünya ülkelerinde protestocular, hem dev-
lete, hem de halka ait mal ve mülkleri kırıp dökerler ve hasara uğ-
ratırlar. Gerçi onlar, sevgiden dolayı böyle hareket ettikleri iddia-
sında bulunsalar da, aslında bu tür eylemlerin ülkeye karşı sadakat 
ve sevgi ile hiç bir alakası yoktur. Unutulmamalıdır ki, suç sayı-
lacak hasar ve şiddete başvurulmayan barışçıl protesto ve grevle-
rin uygulandığı yerlerde bile, çok olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. 
Bunun nedeni, barışçıl protestoların dahi çoğunlukla ülke ekono-
misinde milyonlarca kayba yol açmasıdır. Böylesi bir davranışın, 
hiçbir suretle ülkeye karşı bir sadakat örneği olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucu-
su tarafından öğretilen bir altın prensip şudur. Her koşulda, 
Allah’a, Peygamberlere ve ülkenin yöneticilerine daima itaatkâr 
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kalmalıyız. Bu, Kuran-ı Kerim’de verilen talimatın aynısıdır. Bu 
yüzden, grevler veya protestolara izin verilmiş bir ülkede bile bun-
ların uygulanması, ülkeye ya da ekonomiye zarar vermeyecek ve 
hasar yaratmayacak boyutta olmalıdır.

Sıklıkla ortaya çıkan diğer bir soru ise şudur. Acaba 
Müslümanlar Batılı ülkelerin askeri güçlerine katılabilirler mi? 
Eğer katılmalarına izin verilirse, o zaman Müslüman ülkelere 
karşı yapılan askeri saldırılarda yer alabilirler mi? İslam’ın temel 
bir ilkesi, hiç kimsenin zulüm eylemlerine yardımcı olmamasıdır. 
Bu kilit emrin, daima her Müslüman’ın aklında bulunması gere-
kir. Bizzat zalimce ve adaletsiz bir şekilde davrandığı ve saldırıda 
ilk adımı attığı için, bir Müslüman ülke herhangi bir yerde saldı-
rıya uğrarsa, o zaman Kuran-ı Kerim de Müslüman hükümetle-
re zalimi durdurma talimatını vermiştir. Bu, onların zulmü dur-
durup, barışı tesis etmek üzere çaba sarf etmeleri anlamına gelir. 
Bundan dolayı, böyle koşullarda zulmü sona erdirmek üzere bir 
araç olarak harekete geçilmesine izin verilmiştir. Ancak haddi aşan 
ülke kendini ıslah edip, barışı benimsediğinde, o ülke ve insanları 
istismar edilmemeli yahut da yalan iddia ve bahanelere dayanarak 
boyunduruk altına alınmamalıdır. Bunun yerine onlara, yeniden 
olağan ülke özgürlüğü ve bağımsızlık tanınmalıdır. Askeri başarı 
arzusu ise, herhangi bir çıkar elde etmek yerine, barışın tesis edil-
mesi için olmalıdır.

Aynı şekilde İslam, Müslüman olsun ya da olmasın, tüm ül-
kelere, zulmü ve baskıyı durdurma izni de vermiştir. Bu nedenle 
gerektiğinde gayrimüslim ülkeler de bu samimi amaçlara ulaşmak 
adına Müslüman ülkelere saldırabilirler. Böylesi gayrimüslim ül-
kelerde bulunan Müslümanlara, diğer ülkeyi zulümden koru-
mak üzere, Müslüman olmayan ülkelerin ordularına katılma izni 
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tanınmıştır. Bu şartların gerçekten var olduğu yerlerde Müslüman 
askerler, mensubu oldukları Batılı orduda emirlere uymak ve ge-
rektiğinde barışı tesis etmek üzere savaşmak zorundadır. Ancak 
bir ordu, haksız olarak başka bir ülkeye saldırmaya karar verirse 
ve böylece zalim olursa, o takdirde zulme yardımcı olacağı için, 
bir Müslüman’ın ordudan ayrılma seçeneği bulunmaktadır. Onun 
bu kararı alması, ülkesine sadakat göstermediği anlamına gelmez. 
Aslında böyle durumlarda ülkeye karşı sadakatin gereği, adaletsiz 
hükümetler ve ülkelerin düştüğü hataya düşerek za-limce hareket 
etmemesi konusunda bir adım atıp, kendi hükümetine tavsiyede 
bulunmaktır. Ancak askerliğin zorunlu olması ve ayrılmak için de 
bir yol bulunmaması durumunda, eğer vicdanı da rahat değilse, 
o zaman o Müslüman ülkeyi terk etmelidir. Ancak onun ülke ya-
salarına karşı sesini yükseltmesine izin yoktur. Onun ülkeyi terk 
etmesi gerekir, çünkü bir Müslüman’ın, hem muhalefet ile birlik-
te ülkesi aleyhine eylemde bulunup, hem de o ülkede vatandaş 
olarak yaşamasına izin yoktur.

İşte bunlar, sadık Müslümanlara, bir kimsenin ülkesine karşı 
sadakati ve sevgisinin gerçek koşulları hakkında rehberlik eden 
İslami öğretilere ait bazı bakış açılarıdır.  Mevcut zaman içerisinde 
bu konuya ancak kısaca değinebilmem mümkün olabildi.

Böylece sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bugünlerde 
dünyanın küresel bir köy haline geldiğini gözlemlemekteyiz. 
İnsanlar birbirlerine çok yakın, iç içe hale gelmişlerdir. Bütün ül-
kelerde, bütün ulusların din ve kültürleri mevcuttur. Bu da her 
ülke liderinin, tüm insanların duygu ve hislerini göz önünde bu-
lundurmasını ve onlara saygı göstermesini gerektirir. Liderler ve 
onların hükümetleri, insanlarda sıkıntı ve hayal kırıklığına neden 
olacak yasalar yapmak yerine, hakikat, adalet ortamı ve doğruluk 
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ruhunu teşvik eden yasaları oluşturmak üzere gayret sarf etmeli-
dirler. Adaletsizlik ve zulümlerin ortadan kaldırılması ve bunun 
yerine gerçek adalet için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bunu 
yapmanın en iyi yolu, tüm dünyanın, kendisini Yaratanı tanıma-
sıdır. Sadakatin her şekli, Allah’a karşı sadakat ile ilişkili tutulma-
lıdır. Eğer bu gerçekleşirse, sadakatin en yüce standartlarının her 
ülkede, vatandaşları tarafından oluşturulduğuna ve yeryüzünde 
bizleri barış ve emniyete götürecek yeni yolların açıldığına, kendi 
gözlerimizle şahit olacağız.

Sözlerime son vermeden önce, beni bugün buraya davet ederek 
hitabımı dinlemenizden dolayı hepinize, bu vesile ile bir kez daha 
teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun ve Allah Almanya’yı 
korusun.

Çok teşekkür ederim.
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Vadedilen Mesihin V. Halifesi Hz.Mirza Masrur Ahmedaba 
9.Barış Sempozyumunda konuşmasını yaparken

SOS Çocuk Köyleri İngiltere Başkanı Dame 
Mary Richardson, Huzur’dan, “Müslüman 
Ahmediye Barışta İlerleme” ödülünü alırken

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Huzur’a 
hatıra olarak Londra otobüs maketi sunarken



Vadedilen Mesihin V. Halifesi Hz.Mirza Masrur Ahmedaba, 
yurtdışından gelen Pakistan basını ile 
dünya meselelerini konuşurken





ÖNSÖZ

İngiltere Müslüman Ahmediye Cemaati tarafından tertiplenen 
9. Barış Sempozyumu, 24 Mart 2012 tarihinde, Morden’da bulu-
nan—Batı Avrupa’nın en büyük cami—Baitul Futuh’da düzen-
lendi. Etkinlik, aralarında bakanların, büyükelçilerin, gerek Avam 
Kamarasından, gerekse Lordlar Kamarasından vekillerin, Londra 
Belediye Başkanının, yüksek mevkilerden diğer kimselerin, iş 
adamlarının, komşuların ve hayatın her alanından misafirlerin de 
bulunduğu 1000’in üzerinde bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekti. 
Bu seneki toplantının konusu “Uluslararası Barış”dı. Üçüncü 
“Barışta İlerleme için Müslüman Ahmediye Ödülü” ise bu yıl, 
dünya çapında terk edilmiş ve öksüz kalmış çocukların acılarını 
hafifletmek ve “her çocuk için sevgi dolu bir yuva” vizyonunu ger-
çekleştirmek için devam eden çabalarının tanınması nedeniyle, 
Hz.Mirza Masrur Ahmed aba tarafından, “SOS Children’s Villages 
UK” adlı hayır kurumuna verildi.
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Katılan misafirler:

 ◆ Rt. Hon. Justine Greening—MP, Ulaştırma Bakanı
 ◆ Jane Ellison—MP (Battersea)
 ◆ Seema Malhotra—MP (Feltham and Heston)
 ◆ Tom Brake—MP (Carlshalton and Wallington)
 ◆ Virendra Sharma—MP (Ealing and Southall)
 ◆ Lord Tariq Ahmed—Wimbledon
 ◆ HE Wesley Momo Johnson—Liberya Büyükelçisi
 ◆ HE Abdullah Al-Radhi—Yemen Büyükelçisi
 ◆ HE Miguel Solano-Lopez—Paraguay Büyükelçisi
 ◆ Commodore Martin Atherton—Bölgesel Deniz 

Kuvvetleri Komutanı
 ◆ Councillor Jane Cooper—Wandsworth’un Saygıdeğer 

Belediye Başkanı
 ◆ Councillor Milton McKenzie MBE—Barking ve 

Dagenham’ın Saygıdeğer Belediye Başkanı
 ◆ Councillor Amrit Mann—Hounslow’un Saygıdeğer 

Belediye Başkanı
 ◆ Siobhan Benita—Londra Belediye Başkanlığı Bağımsız 

Adayı
 ◆ Hindistan, Kanada, Endonezya ve Gine gibi diğer ülke-

lerin diplomatik temsilcileri



NÜKLEER SAVAŞIN YIKICI SONUÇLARI 
VE MUTLAK ADALETE OLAN 

CİDDİ GEREKSİNİM

Teşehhüt, Taavvuz ve Besmele’nin ardından, Vadedilen Mesihin V. 
Halifesiaba şöyle buyurdular:

Tüm Seçkin Konuklar—esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve be-
rekatuhu—Allah’ın Selamı ve Bereketi üzerinize olsun.

Bugün, aradan geçen bir seneden sonra, siz seçkin konukla-
rımıza bir kez daha hoş geldiniz deme fırsatını buldum. Her bi-
rinize, zaman ayırıp katılımda bulunduğunuz için çok teşekkür 
ederim.

Şüphesiz birçoğunuz Barış Sempozyumu olarak bilinen bu or-
ganizasyonu iyi tanımaktasınız. Yeryüzünde barışı tesis etme arzu-
muzu gerçekleştirmek adına ortaya koyduğumuz birçok çabamız-
dan sadece biri olan bu faaliyet, Müslüman Ahmediye Cemaati 
tarafından her yıl düzenlenmektedir.

Katılımcılar arasında, bugün bu faaliyette ilk kez hazır 
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bulunan yeni dostlarımız olduğu gibi, bu çabamızı yıllardır des-
tekleyen eski dostlarımız da bulunmaktadır. Her halükarda, he-
piniz iyi eğitimli kimselersiniz ve bizim yeryüzünde barışı tesis 
etme arzumuzu paylaşmaktasınız. Sizler, bu isteğinize binaen bu 
organizasyona gelip, hazır bulunmaktasınız.

Bugün hepiniz burada, dünyanın sevgi, şefkat ve dostlukla 
dopdolu olması adına candan temenniler taşımaktasınız. İşte tam 
olarak bu tutum ve bu değerlerin, dünya genelinde büyük bir ço-
ğunluk tarafından özlemi çekilmekte ve ihtiyacı hissedilmektedir. 
Bunu göz önünde bulundurmanız sonucunda, farklı geçmiş, mil-
liyet ve dinlere mensup olduğunuz halde sizler, bugün karşımda 
oturmaktasınız.

Belirttiğim üzere, bu konferansı her yıl ve her fırsatta düzenle-
mekteyiz. Her birimiz, dünyada barış hemen gözlerimizin önünde 
tesis olmaya başlasın diye, aynı duygu ve ümidi ifade etmekteyiz. 
Bundan dolayı da ben, her yıl sizlerden, her yerde, her fırsatta ve 
her kiminle münasebet kurarsanız, barışı teşvik etmek konusun-
da çaba göstermenizi istemekteyim. Daha da ötesi, aranızda siyasi 
partiler ve hükümetlerle bağlantısı olanlardan, bu barış mesajını 
kendi etki alanları içerisinde iletmelerini de talep etmekteyim. 
Dünya barışının tesisi adına herkesin, yüksek ve ilkeli ahlaki de-
ğerlere öncekinden daha da çok ihtiyaç duyulduğu gerçeği hak-
kında bilinçlendirilmesi, elzem bir durumdur.

Müslüman Ahmediye Cemaatine gelince, bizler ne zaman ve 
nerede fırsat doğarsa, orada açıklıkla dünyanın içine sürüklendi-
ği yıkım ve tahribattan korunması için tek yolun, sevgi, şefkat ve 
toplum algısını hep beraber yaymanın elzem olduğunu ifade edip, 
görüşümüzü ortaya koyarız. Her şeyden önemli olan ise, dünya-
nın tek İlah olan Yaratanını tanımasının, artık gerekli olduğudur.  
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O’nu tanımak, bizleri O’nun yarattıklarına karşı sevgi ve şefkate 
yöneltecektir. Bu kişiliğimizin bir parçası haline geldiğinde ise, 
bizler Allah’ın sevgisini elde edenler olmaya başlayacağız.

Bizler sesimizi, dünyada barış için daima yükseltmekteyiz. 
Kalplerimizde hissettiğimiz acı ve keder, bizleri çabalamak, insa-
noğlunun ızdırabını dindirmek ve dünyayı yaşanacak daha iyi bir 
yer haline getirmek üzere uyandırmaktadır. Şüphesiz bu faa-liye-
timiz, hedefimize ulaşmak yolundaki çabalarımızdan sadece bir 
tanesidir.

Daha önce de söylediğim gibi, sizler de bu şerefli arzuları 
taşımaktasınız. Öte yandan ben, birçok kez siyasetçilere ve dini 
liderlere barış için çaba sarf etmeleri talebiyle başvurdum. Şimdi 
tüm bu çabalara rağmen, bizler fitne ve karışıklıkların dünya ge-
nelinde yayılıp artmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bugünün 
dünyasında öyle çok çekişme, huzursuzluk ve keşmekeşlik bu-
lunmaktadır ki, bazı ülkelerde halktan gruplar kendi içlerinde sa-
vaşıp mücadele etmektedir. Başka ülkelerde ise, halk hükümetle 
savaşmakta ya da tersi bir şekilde yöneticiler kendi vatandaşları-
na saldırmaktadır. Terörist gruplar anarşi ve fitne yakıtını kendi 
çıkarlarını elde etmek üzere ateşleyerek, masum kadınlar, ço-
cuklar ve yaşlıları rastgele öldürmektedir.  Bazı ülkelerde ise sırf 
kendi çıkarları adına siyasi partiler, birbirleriyle mücadele etmeyi, 
ülkenin iyiliği için bir araya gelmeye tercih etmektedir. Kimi hü-
kümet ve ülkelerin ise bakışlarını sürekli diğer ülkelerin kaynak-
larına kıskançça dikmiş olduğunu görmekteyiz. Dünya üzerinde-
ki süper güçler de üstünlüklerini korumak adına tüm çabalarını 
ortaya koymakta ve bu amaç uğruna her yolu mubah saymaktadır.

Bütün bunları hatırımızda bulundurduğumuzda, ne 
Müslüman Ahmediye Cemaatinin ne de halktan insanlar olarak 
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sizlerin, bu konuda olumlu değişimler sağlayabilecek politikalar 
belirleme gücü ve yetkisi bulunmadığı aşikârdır. Bunun sebebi, 
bizlerin herhangi bir idari yetkimiz veya mevkiimizin bulunma-
masıdır. Aslında daha da ileri giderek şunu söylemeliyim ki, dos-
tane ilişkiler geliştirdiğimiz ve bizimle beraberken daima bizimle 
hemfikir olan siyasetçiler bile, düşüncelerini açıkça söyleyecek 
imkâna sahip değillerdir. Aksine, onların da sesleri bastırılmakta 
ve görüşlerini ortaya koymaları engellenmektedir.  Bu, ya parti po-
litikalarına uymak zorunda bırakıldıklarından ya da muhtemelen 
diğer dünya güçlerinin dış baskıları sonucu yahut da üzerlerinde 
baskı oluşturan politik işbirlikleri sebebiyledir.

Bütün bunlara rağmen, her sene burada Barış Sempozyumuna 
katılan bizler, barışın tesisi için mutlaka büyük bir arzu taşıyoruz 
ve şüphesiz tüm dinler, tüm uluslar ve tüm ırklar ve kesinlikle 
tüm insanlar arasında sevgi, şefkat ve kardeşlik bağlarının kurul-
masının gerekliliği hakkında duygu ve düşüncelerimizi dile geti-
riyoruz. Buna rağmen, yine de bu görüşümüzü gerçekten ortaya 
koymak konusunda maalesef aciz kalmaktayız. Hasretini çektiği-
miz sonuçlara ulaşmak için, ne yaptırımımız, ne de imkânlarımız 
bulunmaktadır.

Birkaç sene önce gene bu salonda bir Barış Sempozyumu sı-
rasında dünya barışının tesisi için yollar ve yöntemleri detayla 
zikrettiğim bir konuşmamı hatırlamaktayım. Orada Birleşmiş 
Milletlerin de nasıl işlemesi gerektiğinden bahsetmiştim. 
Ardından çok sevgili ve saygıdeğer dostumuz Lord Eric Avebury, 
bu konuşmanın Birleşmiş Milletlerde yapılması gerektiği hakkın-
da bir değerlendirmede bulunmuştu. Ancak bu yüce gönüllü ve 
nazik görüşler, onun asil kişiliğinin bir tezahürüydü. Oysa benim 
tek söylemek istediğim, bir konuşma veya nutukta bulunmanın 
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ya da onu dinlemenin tek başına barışın tesisine rehberlik ede-
meyeceğidir. Aslında bu esas hedefe ulaşmanın ana şartı, tüm 
meselelerde mutlak adalet ve dürüstlüktür. Kuran-ı Kerim’in Nisa 
suresi yüz otuz altıncı ayet-i kerimesi, bizlere bu konuda rehber-
lik edecek bir altın ilke ve öğüt içermektedir. Orada buyrulan, 
adaletin gereğini yerine getirmek üzere kendiniz, ana-babanız ve 
yakınlarınız ile arkadaşlarınız aleyhinde tanıklık etmeniz gerekse 
bile, bunu mutlaka yapmanızdır. Kişisel çıkarların ortak hedefler 
uğruna bir yana terk edildiği bu durum, işte gerçek adalettir.

Bu ilke hakkında ortak bir düzeyde düşünecek olursak, 
servet ve nüfuza dayanan haksız kulis faaliyetlerinin terk edil 
mesi gerektiğini anlayacağız. Bunun yerine, her ülkenin temsilcile-
ri ve elçileri, hak ve eşitlik ilkelerini desteklemek arzusu ile samimi 
bir şekilde ileri çıkmalıdır. Barışa yol açacak yegâne yöntem 
olduğu için, bizler her çeşit önyargı ve ayırımcılığı da terk etme-
liyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ve Güvenlik Konseyine 
bakacak olursak, orada yapılan konuşmaların çoğunlukla büyük 
övgü ve takdir bulduğunu görürüz. Ancak böylesi övgüler çok an-
lamsızdır, çünkü asıl kararlar çoktan verilmiştir.

Bundan dolayı, her nerede kararlar adil ve gerçek demokratik 
yolların aksine, büyük güçlerin baskı ve kulis faaliyetlerine daya-
narak alınıyorsa, o zaman bu tür konuşmalar içi boş, anlamsız ve 
sadece dış dünyayı aldatmak üzere bir uydurmaca olarak yorumla-
nır. Hal böyleyken, bunlar bizim bütünüyle hüsrana uğrayıp, pes 
ederek tüm çabalarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmeme-
li. Aksine hedefimiz, ülke yasalarının sınırları içerisinde kalmak 
suretiyle, hükümetlere zamanın ihtiyaçlarını hatırlatmak olmalı-
dır. Dünya genelinde adaletin galip gelebilmesi için bizler, çıkar 
gruplarını dosdoğru bir şekilde uyarmalıyız. Ancak bundan sonra, 
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yeryüzünün hep istediğimiz ve arzu ettiğimiz huzur ve ahenk 
limanı haline geldiğini göreceğiz.

Bundan dolayı çabalarımızdan vazgeçmemeliyiz, vazgeçeme-
yiz. Eğer zulüm ve adaletsizlik karşısında sesimizi yükseltmezsek, 
biz de hiçbir ahlaki değer ve standardı olmayanların arasına katıl-
mış oluruz. Seslerimizin duyulmama veya etkili olmama ihtima-
linin hiçbir önemi yoktur. Bizler diğerlerine barış adına nasihat 
etmeye devam etmeliyiz. Ben, dini ve milli farklılıkları gözet-
meden, sadece insani değerleri savunmak amacıyla, bu denli çok 
insanın bu faaliyete, dinlemek, öğrenmek ve yeryüzünde barış 
ve sevgiyi tesis etme yolları hakkında konuşmak üzere geldikle-
rini gördüğümde, her zaman çok büyük bir haz almaktayım. Bu 
yüzden hepinizden elinizden geldiğince barış için mücadele etme-
nizi rica ediyorum. Böylelikle dünyanın her tarafında gerçek barış 
ve adalet tesis edilene kadar, bizler umudun titrek ve cılız ışığını 
muhafaza edebilmeliyiz.

Unutmamalıyız ki, insanoğlunun çabaları başarısız olursa, o 
zaman Yüce Allah insanlığın akıbeti hakkında Kendi hükmünü 
uygulayacaktır. Çok daha hayırlı olan ise, Allah Hükmünü hare-
kete geçirip insanları Kendine yönelmeye ve insanlığın haklarını 
yerine getirmeye zorlamadan, yeryüzündeki insanların bu kritik 
hususlara kendiliklerinden dikkat etmeye başlamalarıdır. Çünkü 
Yüce Allah harekete geçmeye mecbur kalırsa, O’nun Gazabı 
insanı, gerçekten şiddetli ve korkunç bir şekilde kuşatacaktır.

Günümüzde Allah’ın Hükmünün kendini korkunç bir şekilde 
gösterme şekli, yeni bir Dünya Savaşıdır. Şüphe yok ki, böyle bir 
savaşın etkileri ve yıkımı bu savaş ve bu nesille sınırlı kalmayacak-
tır. Doğrusu onun dehşet veren sonuçları, gelecek birçok nesil-
de kendini sergilemeye devam edecektir. Böylesi bir savaşın feci 
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sonuçlarından sadece biri, onun bugün ve gelecekte yeni doğacak 
bebekler üzerinde bırakacağı etkilerdir. Bugün mevcut silahlar 
öylesi tahrip edici etkilere sahiptir ki, çocukların nesiller boyu 
ciddi genetik ve fiziksel kusurlarla doğmalarına yol açabilirler.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer bombaların 
saldırısına maruz kalmak suretiyle, atom savaşının nefret uyan-
dıran sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Japonya’yı ziyaret eder ve 
insanları ile görüşürseniz, onların gözlerinde ve sözlerinde bugün 
hala mutlak bir korku ve savaşa karşı nefret bulunduğunu görür-
sünüz. Lakin o günlerde kullanılan ve geniş çapta yıkımlara sebep 
olan nükleer bombalar, bugünlerde çok küçük ulusların elinde 
bulunan atom silahlarından bile daha az güce sahiptiler.

Üzerinden yetmiş yıl geçmiş olduğu halde Japonya’da söyle-
nen, atom bombasının etkilerinin, yeni doğan bebekler üzerinde 
hala açıkça görülmeye devam ettiğidir. Birisi mermi ile vuruldu-
ğunda, onun kimi zaman tıbbi bir müdahale sonucu iyileşmesi 
olasıdır. Ancak bir nükleer savaş patlak verecek olsa, ateş hattında-
kilerin böyle bir şansları olması bile söz konusu değildir. Aksine o 
insanları, anında ölmüş ve heykeller gibi donuk bir halde buluruz. 
Derileri ise tamamen eriyip gitmiştir. İçme suyu, yiyecek ve bit-
kilerin tamamı radyasyon tarafından kirletilip, etki altında kala-
caktır. Böylesi bir kirliliğin ne tür hastalıklara sebep olabileceğini 
sadece tasavvur etmek mümkündür. Direkt olarak isabet almamış 
ve radyasyonun etkilerinin nispeten az olduğu yerlerde bile has-
talık ve rahatsızlık riski çok yüksek olacak ve gelecek nesiller ise 
daha büyük tehlikeler taşımaya devam edecekler.

Bunun içindir ki, daha önce de söylediğim gibi, böylesi bir sa-
vaşın yok edici ve yıkıcı etkileri savaşın kendisi ve akıbeti ile sınırlı 
kalmayacak ve nesiller boyu devam edecektir. Bunlar, işte böyle 
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bir savaşın gerçek sonuçlarıdır. Hâlbuki bugün buluşlarından 
çokça gurur duyan kimi bencil ve ahmak insanlar, geliştirdiklerini 
dünya için bir hediye olarak betimlemektedirler.

Gerçek şu ki, nükleer enerji ve teknolojinin sözde faydalı yön-
leri son derece tehlikeli olabilir ve dikkatsizlik ya da kaza sonucu 
geniş çaplı bir yıkıma yol açabilir. Bizler böyle felaketlere tanık 
olduk. Bir tanesi 1986 senesinde şimdilerde Ukrayna’da bulunan 
Çernobil’de gerçekleşti. Diğeri ise daha geçen sene Japonya’daki 
deprem ile tusunaminin ardından yaşandı ve doğurduğu tehlike 
ile ülkede büyük korku yarattı. Böyle olaylar meydana geldiğinde 
ise, etkilenen bölgelerde yeniden yerleşim başlatmak son derece 
zordur. Yaşanan benzersiz trajik tecrübe sebebiyle, Japonlar son 
derece ihtiyatlı olmaya başladılar ve şüphesiz onların korku ve 
dehşet duymaları tamamen haklıdır.

Savaşlarda insanların ölmesi gün gibi aşikâr bir durumdur. 
Nitekim Japonya İkinci Dünya Savaşına girdiğinde, hem hükü-
met,  hem de halk, bazılarının ölebileceğini çok iyi bilmekteydi. 
Söylenen, Japonya’da yaklaşık 3 milyon insanın öldüğüdür. Bu da 
ülke nüfusunun yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir. Toplama 
bakıldığında, diğer ülkeler daha yüksek ölüm oranlarına katlan-
dıkları halde, Japonlarda savaşa karşı nefret ve tiksintisinin diğer-
lerine oranla çok daha fazla olduğunu görürüz. Bunun en basit 
sebebi, şüphe yok ki, İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya’ya 
atılan iki nükleer bomba ve onların bugün hala tanık olup, kat-
lanmak zorunda kaldıkları sonuçlarıdır. Japonya büyüklüğünü ve 
tekrar toparlanma becerisini, yerleşimlerini çabucak tekrar iskân 
edip eski haline döndürmekle ispatlamıştır. Ancak şunu açıkça an-
lamalıyız ki, nükleer silahlar bugün yeniden kullanılacak olursa, 
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muhtemelen belli bazı ülkelerin kimi bölümleri haritalardan ta-
mamen silinecektir. Onlar yok olacaktır.

Muhafazakâr tahminler İkinci Dünya Savaşında ölenlerin 
sayısını 62 milyon olarak vermektedir. Ölenlerin yaklaşık 40 
mil-yonunun ise siviller olduğu bildirilmektedir. Diğer bir ifadey-
le, askeri personelden daha çok sivil hayatını kaybetmiştir. Böylesi 
bir yıkım, Japonya dışında her yerde konvansiyonel silahlarla sava-
şılmış olmasına rağmen gerçekleşmiştir.

İngiltere ise, beş yüz bin insan kaybına katlanmak durumunda 
kalmıştır. Tabi ki o sıralarda ülke hala sömürgeci bir güçtü ve sö-
mürgeleri de onun saffında savaşmışlardı. Onların kayıplarını da 
dikkate alacak olursak bu sayı milyonları bulacaktır.  

Sadece Hindistan’da ölenlerin sayısı 1,6 milyon civarındadır.
Ancak günümüzde durum değişti ve düne kadar Birleşik 

Krallık sömürgeleri olup, Britanya İmparatorluğu için savaşmış 
ülkeler, bugün bir savaş patlak verecek olsa, Britanya’ya karşı sa-
vaşacaklardır. Bundan da öte, daha önce bahsettiğim üzere, bazı 
küçük ülkeler dahi bugün nükleer silah sahibi olmuşlardır.

Çok korkunç olanı ise, böyle nükleer silahların, eylemlerinin 
sonucunu düşünmeyen yahut da düşünmemeyi tercih eden insan-
ların ellerine geçebilmesi fikridir. Doğrusu, böyleleri sonuçlara 
bakmazlar bile. Onlar ancak sorumsuzca tetik çekmeye hazırdırlar.

Bu yüzden, eğer süper güçler adaletli davranmayıp daha küçük 
ulusların gerilimini gidermezler ve de önemli ve akılcı politikala-
rı benimsemezlerse, o takdirde durum kontrolden çıkıp gider ve 
bunu takip edecek yıkım ise anlayabileceğimizin ve hayalimizin 
ötesinde olur. Hatta yeryüzünde barışı arzu eden çoğunluk da bu 
helakin içine çekilip yutulacaktır.

İşte bundan dolayı benim coşku ile istediğim ve ümit ettiğim, 
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büyük ulusların liderlerinin bu korkunç gerçeği anlamaları ve he-
defleri ile amaçlarını elde etmek uğruna sert siyasetler benimseyip, 
güç kullanmak yerine, adaleti destekleyip, koruyacak siyasetleri 
kabul etmek üzere çabalamalarıdır.

Çok kıdemli bir Rus komutan, geçenlerde nükleer bir sa-
vaşın olası tehdidi hakkında ciddi bir uyarıda bulundu. Onun 
kendi görüşü, böyle bir savaşın Asya, ya da başka bir yerde değil, 
Avrupa’nın sınırları içerisinde cereyan edeceği ve tehdidin ise 
Doğu Avrupa ülkelerinden kaynaklanıp, ateşleneceğidir. Bazıları, 
bunun yalnızca onun şahsi görüşleri olduğunu söyleyebilirler. 
Bense onun görüşlerinin ihtimal dışı olduğunu düşünmüyorum. 
Hatta buna ek olarak inancım, eğer böyle bir savaş patlak vere-
cek olursa, büyük bir ihtimalle Asya ülkelerinin de buna dâhil 
olacağıdır.

Geçenlerde basında geniş bir şekilde yer alan bir başka haber 
de, yakın geçmişte Mossad’tan emekli olmuş bir İsrail istihbarat şe-
finin görüşleriydi. Onun Amerika’nın tanınmış televizyon kanalı 
CBS ile yaptığı bir röportajda söylediği, İsrail hükümetinin İran’a 
savaş açma arzusunun artık aşikâr hale geldiği idi.  Onun söyledi-
ği, böyle bir savaş gerçekleşecek olursa, sonunun nereye varacağını 
bilmenin mümkün olamayacağıdır. Bu sebeple o, kesin bir şekilde 
böyle bir saldırının yapılmamasını tavsiye etmektedir.

Bu bakımdan benim de görüşüm, böylesi bir savaşın nükleer 
bir felaketle son bulacağıdır.

Yine geçenlerde tesadüf ettiğim bir makalede yazar, dünya-
nın bugünkü durumunun ekonomik olarak da, siyasi olarak da 
1932’deki ile benzer olduğunu açıklamaktadır. O, belli başlı ülke-
lerde insanların siyasetçilere ve sözde demokrasilere hiç güvenle-
rinin bulunmadığını da belirtmektedir. Keza onun söylediğine 
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göre, ortada İkinci Dünya Savaşının çıkışı öncesi tanık olunan 
durumun aynısını resmedecek şekilde bir araya gelmiş daha başka 
benzerlikler ve paralellikler de bulunmaktadır.

Kimileri bu analizle hemfikir olmayabilir, ancak onla-
rın aksine ben onunla aynı fikirdeyim ve bunun için de dünya 
üze-rindeki hükümetlerin bugünkü gidişat hakkında son derece 
endişeli ve kaygılı olmaları gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde 
bazı Müslüman ülkelerin, yegâne hedefleri her ne pahasına olursa 
olsun iktidarlarını sürdürmek olan adaletsiz liderleri de, akıllarını 
başlarına toplamalıdır. Aksi halde, onların yaptıkları ve aptallıkla-
rı, batışlarına sebep olacak ve ülkelerini de son derece korkunç bir 
duruma sürükleyecektir.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin fertleri olan bizler, dün-
yayı ve insanlığı bir felaketten kurtarmak üzere de azami gayret 
içer-sindeyiz. Bunun sebebi, bizlerin bu devirde Allah’ın Vadedilen 
Mesih olarak tayin ettiği ve tüm âlemlere rahmet Yüce Peygamber 
Muhammed-i Mustafa’nınsav hizmetkârı olan Zamanın İmamını 
kabul etmiş olmamızdır.

Yüce Peygamberinsa öğretilerine uymamızın sonucu, bizler 
dünyanın durumu karşısında büyük bir acı ve keder içindeyiz. İşte 
bu ızdırap, bizleri insanlığı yıkımdan ve çileden korumak üzere ça-
balamaya yönlendirendir. Bu sebeple ben ve tüm diğer Müslüman 
Ahmediler, yeryüzünde barışı sağlamak doğrultusunda sorumlu-
luklarımızı yerine getirmek üzere çabalamaktayız.

Barışı teşvik etmeye çalıştığım bir yöntem, belli başlı dünya 
li-derlerine ardı ardına mektuplar yazmak oldu. Birkaç ay 
önce Papa Benediktus’a hitaben bir mektup kaleme aldım. Bu, 
bir Ahmedi temsilcim tarafından kendisine bizzat ulaştırıldı. 
Mektubumda kendisine, dünyanın en büyük dini zümresinin 
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lideri olması sebebiyle, barışın tesisi için çaba göstermesi gerekti-
ğini bildirdim.

Aynı şekilde, İran ile İsrail arasında kabaran ve çok tehlike-
li bir seviyeye ulaşan düşmanlığı görerek, hem İsrail Başbakanı 
Benjamin Netanyahu, hem de İran Cumhurbaşkanı Mahmud 
Ahmedinejad’a mektuplar gönderdim ve orada onlara karar verir-
lerken, insanlığın hatırı için her türlü acelecilikten ve düşüncesiz-
likten kaçınmaları gerektiğini bildirdim.

Geçenlerde Başkan Barack Obama ve Kanada Başbakanı 
Stephen Harper’a da yazarak, her ikisini de yeryüzünde barışın 
ve uyumun gelişmesi için rollerini ve sorumluluklarını yerine ge-
tir-meye davet ettim.

Yakın bir zamanda diğer devlet başkanlarına yazarak, onları 
da uyarmayı düşünmekteyim.

Farklı farklı liderlere yazdığım mektuplarıma herhangi bir 
değer veya önem verilip verilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak 
tepkileri ne olursa olsun, yeryüzündeki milyonlarca Ahmedi 
Müslüman’ın Halifesi ve manevi lideri olarak, dünyanın korkunç 
durumu ile ilgili, onların his ve duygularını dile getirdim.

Açıkça bilinmelidir ki, ben bu duyguları herhangi kişisel bir 
korkudan dolayı değil, insanlığa karşı içten sevgim sonucu ifade 
ettim.

İnsanlığa karşı bu sevgi, her gerçek Müslüman’da, 
Resulullah’ınsav talimatları sonucu gelişmiş ve yerleşmiştir. 
Önceden de bildirdiğim gibi, o tüm insanlığa rahmet olarak 
gönderilmiştir.

Bizim insanoğluna karşı beslediğimiz sevginin, Yüce 
Peygamberinsav öğretilerinin doğrudan bir sonucu olduğu-
nu duymak, büyük bir ihtimalle sizleri çok şaşırtacak ve hatta 



57NÜKLEER SAVAŞIN YIKICI SONUÇLARI

hayrete düşürecektir. Kafalarınızda sorular uyanabilir ve peki 
neden masum insanları öldüren Müslüman terörist gruplar var, ya 
da neden iktidarlarını korumak uğruna kendi halkının topluca öl-
dürülmesine hükmeden Müslüman hükümetler bulunmakta, diye 
sorabilirsiniz.

Şu kesinlikle açıklık kazanmalı ki, böylesi kötülükteki eylem-
ler, İslam’ın gerçek öğretilerine tamamen terstir. Kuran-ı Kerim 
hiçbir suretle aşırılık ve terörizme izin vermemektedir.

Bizlerin inancına göre Allah bu devirde, Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin kurucusu Kadiyanlı Hz.Mirza Gulam Ahmed’ias,, 
Yüce Peygamber Hz.Muhammed’esav tamamen tabi bir şekilde, 
Vadedilen Mesih ve İmam Mehdi olarak gönderdi. Vadedilen 
Mesihas, İslam’ın ve Kuran-ı Kerim’in gerçek ve doğru öğretileri-
ni yaymak üzere yollandı. O, Yüce Allah ile insanoğlu arasında 
bir bağ kurmak için gönderildi. Onun gönderilişinin bir sebebi 
de din savaşlarına son vermekti. O, her dinin tüm kurucu ve pey-
gamberlerine karşı saygı, şeref ve itibarı yerleştirmek için yollandı. 
O, en yüksek standartta ahlaki değerlere erişilmesi için dikkatleri 
çekmek ve barış, sevgi, merhamet ve kardeşliği yerleştirmek için 
gönderildi.

Dünyanın hangi tarafına giderseniz gidin, sizler bu niteliklerin 
tüm gerçek Müslüman Ahmediler’de var olduğunu görürsünüz. 
Bizler için ne teröristler, ne aşırılar, ne de acımasız Müslüman dik-
tatörler örnek teşkil etmedikleri gibi, Batılı güçler de bizim için 
örnek olamaz. Bizim takipçisi olduğumuz örnek, İslam’ın kurucu-
su Yüce Peygamber Hz.Muhammed’dirsav ve yol gösteren talimat-
larımız ise Kuran-ı Kerim’dir.

Böylece ben, bu Barış Sempozyumunda tüm dünyaya bir 
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mesaj yolluyorum. İslam’ın mesajı ve öğretileri sevgidir, merha-
mettir, nezakettir ve barıştır.

Çok küçük azınlık bir grup Müslüman tarafından İslam’ın 
tümüyle çarpıtılmış bir görüntüsünün sunulduğunu ve onların 
kendi çarpık inançlarına göre hareket ettiklerini, üzülerek gör-
mekteyiz. Hepinize söylüyorum, bunun gerçek İslam olduğuna 
inanmamalısınız ve böylece bu sapkın eylemleri barışsever çoğun-
luk Müslümanların hislerini rencide etmek ya da onları zulmün 
bir hedefi kılmak için gerekçe yapmamalısınız.

Kuran-ı Kerim, tüm Müslümanlar için en mukaddes ve en 
mübarek kitaptır. Bu yüzden onun hakkında rahatsız edici ve pis 
bir dil kullanmak ya da onu yakmak, şüphesiz Müslümanların 
duygularını ağır bir şekilde incitecektir. Hepimiz gördük ki bu, 
çoğunlukla uç görüşlü Müslümanların tamamen hatalı ve uygun-
suz tepkilerine yol açmaktadır.

Hemen yakınlarda, Afganistan’da bazı Amerikalı askerlerin 
Kuran-ı Kerim’e saygısızlık edip, masum kadınlar ve çocukları 
evlerinde öldürdükleri iki olayı duyduk. Benzer bir şekilde insaf-
sız bir kimse, ortada hiçbir sebep yokken Güney Fransa’da bazı 
Fransız askerleri vurup öldürdü ve ardından birkaç gün sonra da 
bir okula girip, üç masum Yahudi çocuğu ve öğretmenlerinden 
birini katletti.

Bizce bu davranışlar tamamen yanlıştır ve asla barışa ön-
cü-lük edemez. Böylesi zulümlerin Pakistan ve diğer yerlerde 
sürekli vukuu bulduğunu görmekteyiz. Bunlar, İslam muhalifle-
rine nef-retlerini ateşleyecek yakıt sağlayacak ve onlara hedefle-
rini daha geniş ölçekte kovalamak üzere bahane olacaktır. Daha 
küçük çaptaki böylesi barbarca eylemler, kişisel düşmanlık veya 
garez sonucu olmayıp, aslında belli başlı hükümetlerin gerek yerel 
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gerekse uluslararası seviyede benimsedikleri adaletsiz siyasetleri-
nin sonucudur.

İşte bu yüzden dünyada barışın tesisi için esas olan, adaletin 
doğru standartlarının her kesimde ve dünyanın her ülkesinde 
geliştirilmesinin gerekliliğidir. Kuran-ı Kerim, masum birisi-
nin sebepsizce öldürülmesini, tüm insanların öldürülmesi gibi 
saymaktadır

Bu yüzden bir Müslüman olarak tekrar kesin bir şekilde açık-
lıyorum ki, İslam zulme veya eziyete, asla hiçbir şekil ve tarzda 
izin vermez. Bu kesin bir emirdir ve hiçbir istisnası yoktur. Kuran 
bunun da ötesinde der ki, bir ülke veya bir kimse size nefret bes-
lese bile, bu onlara karşı davranışlarınızda tamamen makul ve adil 
olmaktan sizi alıkoymasın. Şu veya bu nefret ve çekişmeler sizi 
asla öç almaya veya aşırı davranmaya yöneltmesin. Öte yandan 
Kuran-ı Kerim tarafından bildirilen diğer çok önemli bir kural ise, 
başkalarının varlıklarına ve kaynaklarına kıskançça veya açgözlü-
lükle bakılmamasıdır.

Sizlere sadece birkaç noktadan bahsettim. Ancak bunlar 
toplumda ve geniş anlamıyla dünyada barış ve adaletin temelini 
oluşturdukları için son derece kritik önemde hususlardır. Duam, 
dünyanın bu anahtar meselelere dikkatini vermesi ve böylelikle 
adaletsiz ve yalancı insanların bizleri sürüklemesiyle dünyanın 
karşı karşıya kaldığı yıkımdan da kurtulabilmesi içindir.

Bunu fırsat bilerek, oldukça fazla zaman kullandığım için özür 
diliyorum. Ancak dünyada barışın tesis edilmesi hususu, aslında 
muazzam önem arz eden bir konudur.

Zaman tükenmektedir ve çok geç olmadan hepimiz zamanın 
ihtiyaçlarına büyük dikkat ve önem göstermeliyiz.

Konuşmamı bitirmeden önce, önemli bir husustan söz etmek 
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arzusundayım. Hepimizin bildiği gibi bu günlerde Majesteleri 
Kraliçe II. Elizabeth’in Elmas Yıldönümü kutlanmaktadır. 
Zamanı 115 yıl öncesine, 1897’ye geri getirecek olursak, o zaman da 
Kraliçe Victoria’nın Elmas Yıldönümü kutlanıyordu. O tarihte, 
Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Kraliçe Victoria’ya 
bir kutlama mesajı yollamıştı.

Bu mesajda o, hem İslam’ın öğretilerini nakletmiş, hem de 
Britanya Hükümeti ve Kraliçenin uzun bir ömrü olması için 
dualar yollamıştı. Mesajında Vadedilen Mesihas, Kraliçe hüküme-
tinin en iyi özelliğinin, yönetimi altındaki insanların tamamına 
tanıdığı dini özgürlük olduğunu yazmıştı.

Bugünlerde Britanya Hükümeti Alt-Kıtada artık hâkim değil-
dir, ama din özgürlüğünün ilkeleri Britanya toplumunda ve her 
bireye inanç özgürlüğü tanıyan kanunlarında hala derin köklere 
sahiptir.

Şüphesiz bunun en güzel örneğine, bu akşam burada farklı 
inançların, dinlerin ve fikirlerin ortak bir istek olan dünya barışını 
aramak üzere bir araya gelmesiyle tanık olmaktayız.

Bu sebeple Vadedilen Mesihinas kelime ve dualarını kullana-
rak, Kraliçe Elizabeth’e kalp dolusu tebriklerimi sunmak istiyo-
rum. Vadedilen Mesihas demişti ki:

Mutluluk ve minnet dolu tebriklerimiz, şefkatli 
Kraliçemize iletilsin. Ve saygın Kraliçemiz daima mutlu ve 
hoşnut kılınsın.

Vadedilen Mesihas bundan sonra Kraliçe Victoria için dualarda 
bulundu. Keza ben de onun kelimeleri ile Kraliçe Elizabeth’e dua 
edeceğim:
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Ey Kudretli ve Ulu Allah. Senin Lütfun ve Bereketlerin 
bizim şerefli Kraliçemizi ebediyen mutlu kılsın ki, bizler 
de aynı şekilde onun himmeti ve teveccühü altında mutlu 
yaşayalım. Keza kendisine karşı müşfik ve sevecen ol ki, 
bizler de onun yüce gönüllü ve muttaki yönetimi altında 
barış ve refah içinde yaşam sürelim.

Bunlar Britanya vatandaşı olan her Müslüman Ahmedi’nin taşıdı-
ğı minnet düşünceleridir.

Son olarak buraya gelip sevgi, şefkat ve kardeşliğini göste-
ren sizlere, kalbimin derinlerinden minnetimi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum.

Çok teşekkürler.
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Brad Sherman (Birleşik Devletler Temsilciler 
Meclisi Demokrat üyesi) Vadedilen Mesihin V. 
Halifesineaba Amerikan bayrağını hediye ederken

İlk Müslüman Kongre Üyesi Keith Ellison 
Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba ile görüşürken

Vadedilen Mesihin V. Halifesi Hz.Mirza Masrur Ahmedaba 

Capitol Hill’de sessiz duayı yönetirken

Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba 

Capitol Hill’deki konuşmasını yaparken



Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba 

Capitol Hill’de resmi turunu yaparken

Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba, Capitol Hill’de Amerikalı Devlet 
Adamlarına ve Bürokratlara yaptığı tarihi konuşmasının ardından
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27 Haziran 2012 tarihinde Washington D.C.’de bulunan Capitol 
Hill’de tarihi bir organizasyon gerçekleşti. Vadedilen Mesihin 
V.Halifesi ve Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı, ileri gelen 
kongre üyeleri, senatörler, büyükelçiler, Beyaz Saray ve Bakanlık 
görevlileri, sivil toplum kuruluşları liderleri, dini liderler, öğretim 
görevlileri, siyasi danışmanlar, bürokratlar, diplomatik kurum 
temsilcileri, düşünce kuruluşları ve Pentagon temsilcileri ile basın 
mensuplarına hitap etti. Daha öncesinde başka bir benzeri olma-
yan toplantı, Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Sayın Nancy 
Pelosi gibi Birleşik Devletlerde son derece etkin liderlerin, dünya 
barışı hakkında İslam’ın mesajını doğrudan dinlemelerine imkân 
tanıdı. Organizasyonun ardından Huzur için Capitol Hill bina-
sında bir tur düzenlendi. Bunun sonrasında ise Birleşik Devletlere 
gerçekleşen bu ziyaretin onuruna alınan parlamento kararının su-
nulması için, kendisine Temsilciler Meclisi’ne kadar refakat edildi.
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Kararın giriş paragrafında şöyle denilmiştir:

Müslüman Ahmediye Cemaatinin manevi ve yönet-
sel Başkanı saygıdeğer Hz.Mirza Masrur Ahmed’e 
Washington D.C.’ye hoş geldiniz diyoruz ve kendisinin 
dünya barışı, adalet, şiddet karşıtlığı, insan hakları, inanç 
özgürlüğü ve demokrasi alanlarında üstlendiği sorumlulu-
ğu takdir ediyoruz...

Capitol Hill organizasyonuna katılanların tam listesi şöyledir:
 ◆ Senatör Robert Casey, Sr. (Demokrat Parti, Pennsylvania)
 ◆ Senatör John Cornyn (Cumhuriyetçi Parti, Texas)
 ◆ Demokrat Lider Nancy Pelosi (Demokrat Parti, 

California)
 ◆ Kongre Üyesi Keith Ellison (Demokrat Parti, Minnesota)
 ◆ Kongre Üyesi Bradley Sherman (Demokrat Parti, 

California)
 ◆ Kongre Üyesi Frank Wolf (Cumhuriyetçi Parti, Virginia)
 ◆ Kongre Üyesi Michael Honda (Demokrat Parti, 

California)
 ◆  Kongre Üyesi Timothy Murphy (Cumhuriyetçi Parti, 

Pennsylvania)
 ◆ Kongre Üyesi Jeannette Schmidt (Cumhuriyetçi Parti, 

Ohio)
 ◆ Kongre Üyesi Janice Hahn (Demokrat Parti, California)
 ◆ Kongre Üyesi Janice Schakowsky (Demokrat Parti, 

Illinois)
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 ◆ Kongre Üyesi Jackie Speier (Demokrat Parti, California)
 ◆ Kongre Üyesi Zoe Lofgren (Demokrat Parti, California)
 ◆ Kongre Üyesi Sheila Jackson Lee (Demokrat Parti, Texas)
 ◆ Kongre Üyesi Gary Peters (Demokrat Parti, Michigan)
 ◆ Kongre Üyesi Thomas Petri (Cumhuriyetçi Parti, 

Wisconsin)
 ◆ Kongre Üyesi Adam Schiff (Demokrat Parti, California)
 ◆ Kongre Üyesi Michael Capuano (Demokrat Parti, 

Massachusetts)
 ◆ Kongre Üyesi Howard Berman (Demokrat Parti, 

California)
 ◆ Kongre Üyesi Judy Chu (Demokrat Parti, California)
 ◆ Kongre Üyesi André Carson (Demokrat Parti, Indiana)
 ◆ Kongre Üyesi Laura Richardson (Demokrat Parti, 

California)
 ◆ Kongre Üyesi Lloyd Poe (Cumhuriyetçi Parti, Texas)
 ◆ Kongre Üyesi Barney Frank (Demokrat Parti, 

Massachusetts)
 ◆ Kongre Üyesi Bruce Braley (Demokrat Parti, Iowa)
 ◆ Kongre Üyesi Dennis Kucinich (Demokrat Parti, Ohio)
 ◆ Kongre Üyesi Trent Franks (Cumhuriyetçi Parti, Arizona)
 ◆ Kongre Üyesi Chris Murphy (Demokrat Parti, 

Connecticut)
 ◆ Kongre Üyesi Hank Johnson (Demokrat Parti, Georgia) 
 ◆ Kongre Üyesi James Clyburn (Demokrat Parti, South 

Carolina)
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 ◆ Ekselansları Bockari Kortu Stevens, Sierra Leone’nin 
Birleşik Devletler Büyükelçisi

 ◆ Dr. Katrina Lantos Swett, Birleşik Devletler, Uluslararası 
Dini Özgürlük Komisyonu Başkanı

 ◆ Hon. Tim Kaine, Virginia eski valisi
 ◆ B.Elçi. Susan Burk, Başkan Barack Obama’nın Nükleer 

Sınırlama için Özel Temsilcisi
 ◆ B.Elçi Suzan Johnson Cook, ABD Uluslararası Dini 

Özgürlük Özel Elçisi
 ◆ Hon. Khaled Aljalahma, Bahreyn Krallığının Birleşik 

Devletler Büyükelçiliği Başmüsteşarı
 ◆ Rev. Monsignor Jean-Francois Lantheaume, Papalık 

Birleşik Devletler Elçiliği Başmüsteşarı
 ◆ Ms. Sara Al-Ojaili, Umman Sultanlığı Birleşik Devletler 

Elçiliği Kamu İşleri/İrtibat Subayı
 ◆ Mr. Salim Al Kindie, Umman Sultanlığı Birleşik Devletler 

Elçiliği Başkâtibi
 ◆ Ms. Fozia Fayyaz, Pakistan’ın Birleşik Devletler Elçiliği
 ◆ Hon. Saida Zaid, Fas’ın Birleşik Devletler Elçiliği 

Müsteşarı
 ◆ Hon. Nabeel Munir, Bakan-IV (Güvenlik Konseyi), 

Pakistan’ın Birleşik Devletler Daimi Elçisi
 ◆ Hon. Josef Renggli, Bakan-Müsteşar, İsviçre’nin Birleşik 

Devletler Elçiliği
 ◆ Hon. Alyssa Ayres, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney ve 

Orta Asya Sekreter Yardımcısı
 ◆ B.Elçi Karl Inderfurth, ABD-Hindistan Politik 
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Çalışmalar Baş Danışman ve Başkanı, Stratejik ve 
Uluslararası Araştırmalar Merkezi Wandhwani Chair

 ◆ Hon. Donald A. Camp, Stratejik ve Uluslararası 
Araştırmalara Merkezi Kıdemli Ortağı

 ◆ B.Elçi Jackie Wolcott, Uluslararası Dini Özgürlük 
Komisyonu İcra Direktörü

 ◆ Dr. Azizah al-Hibri, Birleşik Devletler Uluslararası Dini 
Özgürlük Komisyonu Üyesi

 ◆ Mr. Isaiah Leggett, Montgomery County, Maryland 
Mahalli Yöneticisi

 ◆ Ms. Victoria Alvarado, Birleşik Devler Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Dini Özgürlük Ofis Direktörü

 ◆ Dr. Imad Dean Ahmad, Özgürlük Minaresi Enstitüsü 
Direktörü

 ◆ Dr. Zainab Alwani, Howart Üniversitesi, İlahiyat Okulu, 
İslam Bilimleri Öğretim Üyesi

 ◆ Ms. Deborah L. Benedict, Birleşik Devletler İç Güvenlik 
Bakanlığı, Vatandaşlık ve Göçmen Hizmetleri, Müsteşar 
Yardımcısı

 ◆ Ms. Lora Berg, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı 
Müslüman Cemaatler Özel Temsilcisi Kıdemli Danışmanı

 ◆ Dr. Charles Butterworth, Maryland Üniversitesi College 
Park, Hükümet ve Politikalar Profesörü

 ◆ Peder John Crossin, Birleşik Devletler Katolik Pis-
koposlar Birliği, Ekümenik ve Dinler Arası İlişkiler 
Sekreterliği İcra Direktörü

 ◆ (Emk.) Binbaşı Franz Gayl, Birleşik Devler Deniz 
Piyadeleri Kıdemli Bilim Müşaviri
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 ◆ Dr. Sue Gurawadena-Vaughn, Hürriyet Evi, Uluslararası 
Dini Özgürlük ve Güneydoğu Asya Programları 
Direktörü

 ◆ Mr. Frank Jannuzi, ABD, Uluslararası Af Örgütü, 
Washington Ofisi Yöneticisi

 ◆ Mr. T. Kumar, ABD Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası 
Savunma Direktörü

 ◆ George Leventhal, Montgomery County Konsey Üyesi
 ◆ Mr. Amer Latif, ABD-Hindistan Politik Çalışmalar 

Baş Danışman ve Başkanı, Stratejik ve Uluslararası 
Araştırmalar Merkezi Wandhwani Chair ziyaretçisi

 ◆ Mr. Tim Lenderking, Birleşik Devletler Dışişleri 
Bakanlığı Pakistan Masası Direktörü

 ◆ Mr. Jalal Malik, Birleşik Devletler Ordusu Ulusal 
Muhafızlar, Uluslararası İlişkiler Görevlisi

 ◆ Mr. Naveed Malik, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı, 
Yurtdışı Hizmet Görevlisi

 ◆ Ms. Dalia Mogahed, Gallup Merkezi, İslami Araştırmalar 
Kıdemli Analisti ve İcra Direktörü

 ◆ Mr. Paul Monteiro, Beyaz Saray Kamu Sorumluluk 
Bürosu Yardımcı Direktörü

 ◆ Tümgeneral David Quantock, Birleşik Devletler Ordusu 
İnzibat Komutanı

 ◆ Ms. Tina Ramirez, Becket Fonu, Uluslararası Hükümet 
İlişkileri Direktörü

 ◆ Haham David Saperstein, Yahudilik Reformu için Dini 
Eylem Merkezinin Direktörü ve Müşaviri

 ◆ Din Subayı, Tuğgeneral Alphonse Stephenson, Ulusal 



73ÖNSÖZ

Muhafızlar Din İşleri Bürosu Direktörü
 ◆ Mr. Knox Thames, Birleşik Devletler Uluslararası Dini 

Özgürlük Komisyonu Siyaset ve Araştırma Direktörü
 ◆ Mr. Eric Treene, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı İnsan 

Hakları Bölümü, Dini Ayrımcılık Müşavirliği
 ◆ Dr. Hassan Abbas, Ulusal Savunma Üniversitesi Bölgesel 

ve Analitik Araştırmalara Bölüm Profesörü
 ◆ Mr. Malik Siraj Akbar, Reagan-Fascell Ekip Üyesi, Ulusal 

Demokrasi Yardımı
 ◆ Mr. Matthew K. Asada, Cumhuriyetçi Gary Peters’in 

Kongre Ekibinden
 ◆ Ms. Stacy Burdett, Karalama ve İftira Karşıtı Hükümet ve 

Ulusal İşler Direktörü
 ◆ Ms. Elizabeth Cassidy, Birleşik Devletler Uluslararası 

Dini Özgürlük Komisyonu Siyaset ve Araştırma Direktör 
Vekili

 ◆ Ms. Aimee Chiu, Amerika İslam Kongresi Medya, İletişim 
ve Halkla İlişkiler Direktörü

 ◆ Mr. Cornelius Cremin, Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, 
İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Vekâleten Direktörü ve 
Pakistan ile Dış İlişkiler Görevlisi 

 ◆ Mr. Sadanand Dhume, American Enterprise Enstitüsü
 ◆ Dr. Richard Gathro, Washington D.C. Nyack Koleji 

Dekanı
 ◆ Mr. Joe Grieboski, Din ve Kamu Düzeni Enstitüsü 

Başkanı
 ◆ Ms. Sarah Grieboski, Din ve Kamu Düzeni Enstitüsü
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 ◆ Dr. Max Gross, Georgetown Üniversitesi, Prens Alwaleed 
Bin Talal Müslüman ve Hıristiyan Uzlaşma Merkezi 
Yardımcı Profesörü

 ◆ Dr. Riaz Haider, George Washington Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi Profesörü

 ◆ Ms. Huma Haque, Atlantik Konseyi, Güney Asya Merkezi 
Direktörü

 ◆ Mr. Jay Kansara, Hindu American Vakfı Direktör 
Yardımcısı

 ◆ Mr. Hamid Khan, Birleşik Devletler Barış Enstitüsü, 
Hukukun Üstünlüğü Merkezi, Üst Düzey Program 
Görevlisi

 ◆ Ms. Valerie Kirkpatrick, İnsan Hakları İzleme Örgütü, 
Mülteciler ve Birleşik Devletler Savunma İşbirliği

 ◆ Mr. Alex Kronemer, Unity Productions
 ◆ Mr. Paul Liben, Birleşik Devletler Uluslararası Dini 

Özgürlük Komitesi, Yönetici Redaktör
 ◆ Ms. Amy Lillis, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı, Dış 

İlişkiler Sorumlusu
 ◆ Mr. Graham Mason, Cumhuriyetçi Allyson Schwartz’ın 

Yasama Yardımcısı
 ◆ Ms. Lauren Markoe, Dini Haberler Servisi
 ◆ Mr. Dan Merica, CNN.com
 ◆ Mr. Joseph V. Montville, Merrimack Koleji Yahudi-

Hıristiyan-Müslüman İlişkileri Araştırma Merkezi 
Kıdemli Ortağı

 ◆ Mr. Aaron Myers, Özgürlük Evi Program Görevlisi
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 ◆ Ms. Attia Nasar, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı, 
Bölgesel Koordinasyon Sorumlusu

 ◆ Ms. Melanie Nezer, Birleşik Devler Siyaset ve Savunma, 
HIAS, Kıdemli Direktörü

 ◆ Dr. Elliott Parris, Bowie Eyalet Üniversitesi
 ◆ Mr. John Pinna, Amerikan İslami Kongresi, Hükümet ve 

Uluslararası İlişkiler Direktörü
 ◆ Mr. Arif Rafiq, Orta Doğu Enstitüsü, Yardımcı Eğitmen
 ◆ Ms. Maya Rajaratnam, Uluslararası Af Örgütü
 ◆ Ms. Rachel Sauer, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı 

Dış İlişkiler Sorumlusu 
 ◆ Dr. Jerome Schiele, Bowie Eyalet Üniversitesi, Mesleki 

Araştırmalar Koleji Dekanı
 ◆ Ms. Samantha Schnitzer, Birleşik Devletler Uluslararası 

Dini Özgürlük Komitesi Çalışanı
 ◆ Dr. Mary Hope Schwoebel, Uluslararası İhtilaf Yönetimi 

ve Barış Tesisi Akademisi, Üst Düzey Program Sorumlusu
 ◆ Ms. Sarah Schlesinger, Becket Fonu, Uluslararası ve 

Hükümet İlişkileri İşbirliği
 ◆ Dr. Frank Sellin, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı 

Kırgızistan Masası Sorumlusu
 ◆ Ms. Anna-Lee Stangl, Dünya Hıristiyan Dayanışması
 ◆ Ms. Kalinda Stephenson, Tom Lantos İnsan Hakları 

Komisyonu Görevlisi
 ◆ Mr. Jordan Tama, Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu 

Öncü Demokrat Çalışanı



76 DÜNYA KRİZİ VE BARIŞIN YOLU 

 ◆ Mr. Shaun Tandon, AFP
 ◆ Dr. Wilhelmus Valkenberg, Catholic University of 

America Din ve Kültür Profesörü
 ◆ Mr. Anthony Vance, Birleşik Devletler Bahaîleri, Dış 

İlişkiler Direktörü
 ◆ Mr. Jihad Saleh Williams, Birleşik Devletler İslamic Relief, 

Hükümet İşleri Temsilcisi
 ◆ Ms. Amelia Wang, Kongre Üyesi Judy Chu’nun Ekip 

Başkanı
 ◆ Ms. Moh Sharma, Kongre Üyesi Judy Chu’nun Yasama 

Sorumlusu



BİRLEŞİK DEVLETLER KONGRESİ 
KARAR 709 
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112. KONGRE

2. Oturum   H. RES. 709
Müslüman Ahmediye Cemaatinin manevi ve yönetsel Başkanı saygıdeğer 
Hz.Mirza Masrur Ahmed’e Washington D.C.’ye hoş geldiniz diyoruz ve 
kendisinin dünya barışı, adalet, şiddet karşıtlığı, insan hakları, inanç özgürlüğü 
ve demokrasi alanlarında üstlendiği sorumluluğunu takdir ediyoruz...

_________________

TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN

27 HAZİRAN 2012

California’dan Bayan ZOE LOFGREN (kendisi adına, Virginia’dan Bay. 
SHERMAN, Bay CONNOLLY, Arizona’dan Bay HINCHEY, Bayan ESHOO, Bayan 
SPEIER, Bayan RICHARDSON, Bay SCHIFF, Bayan SCHAKOWSKY, Bay HONDA, 
Bay WOLF, Bay PETERS, Bay DENT, Bayan CHU, Bay BERMAN, Bay FRANKS, 
Tekxas’dan Bay JACK-SON LEE, Iowa’dan Bayan SCHWARTZ, Bay BRALEY ve 
Bay McGOVERN) aşağıdaki Dış İlişkiler Komitesine atıfta bulunulan önergeyi 
vermiştir.

_________________

ÖNERGE

Müslüman Ahmediye Cemaatinin manevi ve yönetsel Başkanı saygıdeğer 
Hz.Mirza Masrur Ahmed’e Washington D.C.’ye hoş geldiniz diyoruz ve 
kendisinin dünya barışı, adalet, şiddet karşıtlığı, insan hakları, inanç 
özgürlüğü ve demokrasi alanlarında üstlendiği sorumluluğu takdir ediyoruz

Tüm dünyada milyonlarca üyesi bulunan bir uluslararası dini organizasyon 
olan, Müslüman Ahmediye Cemaatinin manevi ve yönetsel Başkanı 
saygıdeğer Hz.Mirza Masrur Ahmed 12 Haziran 2012 ile 2 Temmuz 2012 
arasında Birleşik Devletlere tarihi bir ziyarette bulunurken;
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Mukaddes şahsiyetleri 22 Nisan 2003 tarihinde, yaşamı boyunca sürecek 
olan Mirza Gulam Ahmed’in beşinci Halifesi olarak seçildiği halde;

İnsanlığa hizmet, evrensel insan hakları ve barışçıl ve adaletli toplum için 
Ahmediyet değerlerini hutbelerinde, konferanslarında, kitaplarında ve 
özel görüşmelerinde daima savunan Hazretleri, önde gelen bir Müslüman 
şahsiyet olarak barışı yaymaya çalışırken;

Müslüman Ahmediye Cemaati, ayrımcılık, zulüm ve şiddet de dâhil olmak 
üzere yinelenen güçlüklerin eziyetini çekmekteyken;

Pakistan’ın Lahor şehrinde, Müslüman Ahmediye Cemaatine ait iki caminin 
Ahmediyet karşıtı teröristler tarafından saldırıya uğraması sonucu, 28 Mayıs 
2010 tarihinde 86 Müslüman Ahmedi öldürülürken;

Müslüman Ahmediler sürekli mezhepsel eziyete maruz kaldıkları halde, 
Hazretleri her türlü şiddeti yasaklamaya devam ederken;

Hazretleri dünya genelinde insanlığa hizmeti teşvik etmek ve kolaylaştırmak 
amacıyla seyahat edip, devlet başkanları, başbakanlar, parlamenterler ve 
büyükelçilerle görüşmelerde bulunurken;

Birleşik Devletler ziyareti sırasında Hazretleri, ilişkileri güçlendirmek ve 
tüm insanlar için barış ve adaleti tesis etmek üzere yöntemler aramak adına 
Birleşik Devletler yönetiminin ileri gelenlerinin yanı sıra, binlerce Müslüman 
Amerikalı ile görüşecekken; keza

27 Haziran 2012 sabahı Capitol Hill’deki Rayburn House Office binasında 
iki partinin de katılacağı özel bir kabul töreninde Hazretleri, “Barışın Yolu: 
Ülkeler Arasında Adaletli İlişkiler” başlıklı bir konuşma yapacakken: Bu 
nedenle

1 Karar verilmiştir ki; Temsilciler Meclisi –

2  (1) Mirza Masrur Ahmed Hazretlerine Washington 

3 DC’ye hoş geldiniz demeye karar vermiştir;
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4  (2) Hazretlerinin hem bireysel ve dünya genelinde

5 barışı, hem de bireysel ve dünya genelinde adaleti sağlamak

6 üzere desteğini takdir etmektedir; keza

7  (3) Hazretlerinin, Müslüman Ahmedilere en ağır

8 eziyetler karşısında bile her türlü şiddetten kaçınmalarını

9 tavsiye ederken gösterdiği sabrını takdirle karşılamaktadır.



BARIŞIN YOLU— 
ÜLKELER ARASINDA ADALETLİ 

İLİŞKİLER

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz Kerem ve Rahmet eden 
Allah’ın adıyla,.

Bütün seçkin misafirlerimiz—esselamu aleyküm ve rahmetullahu 
ve berekatuhu—Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun

Sözlerime başlamadan önce, söyleyeceklerimi dinlemek için 
zaman ayırarak buraya gelmenizden dolayı, öncelikle sizlere teşek-
kür etmek isterim. Benden, son derece geniş ve kapsamlı bir konu 
ile ilgili olarak konuşmam istendi. Bunun birçok perspektifi olup, bu 
kısa sürede hepsini açıklamam mümkün değildir. Konuşma yapmam 
istenen konu, Dünya’da Barışın tesis edilmesidir. Hiç şüphesiz günü-
müz dünyası, bu çok hayati ve acil mesele ile yüz yüzedir. Zamanın 
darlığı nedeniyle sadece kısa bir şekilde İslami görüş açısından, ülke-
ler arasında eşit ve adaletli ilişkiler yoluyla barışın tesis edilmesi ko-
nusundan bahsedeceğim.
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Gerçek olan, barış ile adaletin birbirinden ayrılamayacağıdır. Biri 
olmaksızın diğerine sahip olamazsınız. Şüphesiz bu prensip bütün 
bilgili ve yetenekli insanlar tarafından anlaşılmaktadır. Yeryüzünde 
karışıklık çıkartmaya kararlı olan insanları bir tarafa bırakacak 
olursak, herhangi bir toplumda, ülkede, hatta bütün dünyada, ada-
letin ve dürüst olarak iş yapmanın mevcut bulunduğu herhangi bir 
yerde karışıklık ve barıştan yoksun olma iddiasına yer yoktur. Buna 
rağmen, dünyanın birçok yerinde karışıklığın ve adaletsizliğin hâkim 
olduğunu görmekteyiz. Böyle bir karışıklık, hem ülkelerin içlerinde, 
hem de dışlarında, keza farklı ülkelerin birbirleri ile olan münase-
betlerinde gözlemlenen bir durumdur. Böyle bir karışıklık ve ihti-
laf, adalete dayalı siyaset yaptıklarını iddia ettikleri halde tüm hü-
kümetler için geçerlidir. Hâlbuki hepsinin iddiası, barışın tesisinin 
temel amaçları olduğudur. Buna rağmen, genel olarak dünyada hu-
zursuzluk ve kaygı artmakta ve karışıklık da yayılmaktadır.  Bu, ada 
letin gereğinin bir safhada yerine getirilmediğini açıkça ispat et 
mektedir. Bu nedenle eşitsizlik nerede ve ne zaman mevcut ise, 
bunun sona erdirilmesi için çalışma yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. 
Dünya genelinde Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak, 
adalete dayalı barışın başarılması adına izlenecek yollara duyulan ih-
tiyaç hakkında birkaç fikir beyan etmek istiyorum. 

Müslüman Ahmediye Cemaati yalnızca dini bir cemaattir. 
Bizler, bu çağda, geleceği beklenen ve dünyayı İslam’ın gerçek tali-
matları ile aydınlatacak olan Mesih ve Islahçının, kesin olarak gel-
diğine inanmaktayız. İnancımıza göre Ahmediye Cemaati Kurucusu 
Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyanias, Vadedilen Mesih ve İmam 
Mehdi olup, bizler kendisini kabul etmiş bulunmaktayız. O takip-
çilerine, Kuran‘a dayalı, gerçek İslam talimatlarını uygulamalarını ve 
onların tebliğini yapmalarını bildirmiştir. Bu nedenle, barışın tesisi 
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ve uluslararası adaletin yürürlüğe konulması ile ilgili söyleyeceklerim 
de Kuran-ı Kerimin talimatlarına dayanmaktadır.

Dünya barışının başarılması ile ilgili hepiniz kendi görüşle-
rinizi sürekli olarak açıklamakta ve gerçekten büyük gayret sarf 
etmek-tesiniz. Yaratıcı ve bilgili zekânız, barışla ilgili büyük fi-
kirleri, planları ve görüşleri ortaya koymaktadır. Benim bu konu 
ile ilgili olarak, dünyevi veya siyasi açıdan konuşmam gerekli de-
ğildir. Bunun yerine bütün dikkatim, dine dayalı olarak barı-
şın nasıl sağlanabileceği konusu üzerinde olacaktır. Bunun için 
sizlere beyan ettiğim şekilde, Kuran-ı Kerim’in öğretilerine dayanan 
çok önemli esasları tanıtacağım.

Daima hatırlanması gereken ve çok önemli olan şey, insanın bilgi 
ve zekâsının mükemmel olmayışı, hatta sınırlı oluşudur. Böylece 
karar verirken veya düşünceleri şekillendirirken, insanın zihnine, 
kararını etkileyen ve kişiyi kendi haklarını yerine getirmeye sürük-
le-yen belli etmenler dâhil olur. Sonuç olarak da bu, insanı adaletli 
olmayan bir sonuca ve karara götürür. Öte yandan Allah’ın kanunu 
mükemmeldir ve onda hiç bir kazanılmış çıkar veya haksız hüküm 
söz konusu değildir. Bu yalnızca Allah’ın kendi yaratıklarının hayrını 
ve daha iyi olmalarını istemesinden dolayıdır. İşte bunun için O’nun 
kanunu tamamen adalete dayalıdır. Dünya insanlarının bu hayati 
noktayı tanıyıp anlamaya çalıştıkları an, bu, gerçek ve sonsuz barı-
şın temellerinin atılacağı gün olacaktır. Aksi takdirde, dünyada barışı 
kurmak için sonsuz gayretler sarf edilmesine rağmen, zahmete değer 
bir sonuç elde edilemeyecektir.

Birinci Dünya Savaşının bitmesinden sonra belli ülke liderleri, 
gelecekte bütün milletler arasında barışa dayalı iyi ilişkiler kurmayı 
arzu ettiler. Bu nedenle, dünya barışını başarmak üzere gayret sarf 
edilerek Milletler Cemiyeti kuruldu. Onun temel amacı, dünya 
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barışını sürdürmek ve gelecekte savaşların patlak vermesini önlemek-
ti. Ne var ki, Milletler Cemiyetinin kuralları ve kararları birçok kusur 
ve zayıflıklarına rağmen onaylanmış ve böyle olunca onlar, bütün in-
sanların ve milletlerin haklarını eşit olarak, doğru dürüst koruyama-
mışlardır. Neticede oluşan eşitsizlikten dolayı da barış, hâkimiyetini 
uzun bir süre koruyamamıştır. Milletler Cemiyetinin gayretleri boşa 
çıkmış ve bu da dünyayı doğruca II. Dünya Savaşına taşımıştır.

Hepimizin bildiği gibi, bu hiç benzeri bulunmayan tahribat ve 
felaket, dünya üzerinde çoğunun masum sivil halk olduğu yetmiş beş 
milyon civarında insanın hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. 
O savaşın, dünyanın gözünü açmak için yetip de artması gerekirdi. 
Bunun sonucu akılcı siyasetler geliştirilerek, her iki tarafa adalete 
dayalı doğru hakların tanınması ve böylece dünyada barışı sağlama-
nın bir yolu bulunduğunun ispat edilmesi gerekirdi. O dönemde 
dünya hükümetleri, ellerinden geldiğince barışı tesis etmek üzere bir 
tür çaba gösterdiler ve böylece Birleşmiş Milletler kuruldu. Ne var ki,  
kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletlerin asil, kapsamlı ve destekleyici 
amacını yerine getiremediği anlaşıldı. Bugün aslında belli hükümet-
lerin açık olarak bunu ifade etmeleri de, bu hatanın delilidir.

İslam adalete dayalı uluslararası ilişkiler ve barışın tesisi hakkın-
da, ne demektedir? Kuran-ı Kerim’de Allah açıkça şunu buyurmuş-
tur. Sizin milliyetleriniz, ırksal özgeçmişleriniz, sizlerin belirlenme-
niz ve tanınmanız içindir, onlar hiçbir şekilde herhangi bir üstünlük 
ve yetki vermez, böyle değerlendirilemez*.

Kuran-ı Kerim, bütün insanların özgür olarak doğduklarını 
açıkça ifade eder. Hatta Veda Hutbesinde Hz. Resulullah sa bütün 
Müslümanlara talimat vererek, Arap bir kimsenin Arap olmayana 

* s49: a.14



89BARIŞIN YOLU—ÜLKELER ARASINDA ADALETLİ İLİŞKİLER 

karşı üstünlüğünün olmadığını, ne bir beyaz insanın siyahî insana, 
ne de siyahî insanın beyaz insana üstünlüğünün bulunmadığını öğ-
retmiştir. Böylelikle İslam’ın açık talimatı, bütün halkların ve bütün 
ırkların eşit olduğunu öğretmektedir. Ayrıca herkese, hiçbir ayrıcalık 
ve önyargı olmaksızın hakların eşit olarak verilmesi gerektiği de açık-
lanmıştır. İşte bu, farklı gruplar ve milletler arasında uyumun tesis 
edilmesinde anahtar olan, altın prensiptir.

Buna rağmen bugün güçlü ve zayıf milletler arasında bölünme-
ler ve ayrılmalar olduğunu görürüz. Örneğin Birleşmiş Milletlerde 
belli ülkeler arasında ayrıcalıkların yaratıldığını müşahede ederiz. 
Güvenlik Konseyinde bazı ülkeler kalıcı, bazıları da kalıcı olmayan 
statü ile yer almaktadırlar. Bu bölünme, içte kaygı, endişe ve karışık-
lığın bulunduğunun ispatıdır. Bizler böylece sürekli olarak bazı ülke-
lerin raporlarında, bu eşitsizliğin protesto edildiğini de duymaktayız. 
İslam ise bütün konularda, kesin adaleti ve eşitliği öğretir. Başka bir 
önemli prensip de, Kuran-ı Kerim’in Mâide suresi üçüncü ayetin-
de yer almaktadır. Bu ayette, adaletin bütün şartlarının tam olarak 
yerine getirilmesi için, düşmanlıkta ve nefrette bütün sınırları aşanla-
ra bile, eşitlik ve tarafsızlıkla davranılması gerektiği ifade edilmiştir. 
Kuran-ı Kerim, iyilik ve fazilet konusunda nerede ve kim tarafından 
size danışılırsa, bunu kabul etmeniz, günah ve adaletsiz davranışlar 
konusunda nerede ve kim tarafından size danışılırsa da, bunu reddet-
meniz gerektiğini öğretir.

Burada doğal olarak bir soru ortaya çıkmaktadır, İslam’ın gerek-
tirdiği adaletin standardı nedir?  Kuran-ı Kerim’in Nisâ suresi yüz 
otuz altıncı ayeti kerimesinde, eğer kendinizin, ana babanızın ve 
yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, Allah için şahitlik eden kimseler 
olarak, toplumunuzda adaleti ve doğruluğu sağlayın, diye buyrul-
maktadır. Kendi haklarını korumak adına güçlü ve zengin ülkeler bir 
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gayret içerisine girip, zayıf ve fakir ülkelerin haklarını ellerine geçire-
rek daha fakir olan ülkelere adaletsiz davranmamalıdırlar. Diğer ta-
raftan fakir ve zayıf olan ülkeler ise, ellerine fırsat geçtiğinde, güçlü ve 
zengin ülkelere zarar vermeye kalkışmamalıdırlar. Bunun yerine her 
iki taraf, adaletin prensiplerine tamamen uymak için çaba sarf etme-
lidirler. İşte bu, ülkeler arasında barışa dayalı ilişkilerin kurulmasında 
çok önem arz eden bir konudur. 

Milletler arasında adalete dayalı barış için gerekli olan diğer 
bir şart, Kuran-ı Kerim’de Hicr suresi seksen dokuzuncu ayetinde 
bildirilmiştir. Hiçbir topluluk diğer topluluğun kaynaklarına ve 
zenginliğine kıskançlıkla bakmamalıdır diye buyrulmuştur. Bunun 
gibi hiçbir memleket, diğer bir ülkenin kaynaklarını, onları yön-
lendirmek veya desteklemek bahanesiyle, adaletsizce ele geçirmeye 
çalışmamalıdır. Böylece onlara teknik uzmanlık sağlama adına, hü-
kümetler diğer uluslar ile adaletten uzak ticaret anlaşmaları veya söz-
leşmeler yaparak, onlardan yararlanmaya kalkışmamalıdırlar. Bunun 
gibi uzmanlık sağlama ve destekleme adına hükümetler, gelişmekte 
olan ülkelerin doğal kaynakları ve varlıklarını kontrolleri altında bu-
lundurmaya da kalkışmamalıdırlar. Daha az eğitim görmüş insanla-
rın veya yönetimlerin, kendi doğal kaynaklarını nasıl doğru olarak 
değerlendirebilecekleri konusunda eğitilmeye ihtiyaç duyuluyorsa, 
işte yapılması gereken ancak bu olmalıdır.

Milletler ve hükümetler, daha az şanslı olanlara hizmet ve yardım 
etmek için, daima çaba sarf etmelidirler. Böyle bir hizmet, ülke 
veya siyasi başarı veya çıkarları yerine getirme vesilesi olmamalıdır. 
Birleşmiş Milletler birkaç dönem önce, fakir ülkelerin ilerlemeleri-
ne yardım etmek amacıyla, birçok kuruluş ve programlar başlatmış-
tır. Bu gayretleri sırasında, gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak-
larını keşfetmişlerdir. Bütün bu gayretlere rağmen, daha fakir olan 
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ülkelerin hiç biri, gelişmiş ülkelerin aşamasına veya seviyesine ulaşa-
mamıştır. Bunun nedenlerinden birisi, hiç şüphesiz geri kalmış ül-
kelerde bulunan geniş kapsamlı yolsuzluktur. Üzüntü ile söylemem 
gerekir ki, buna rağmen onların gelecekteki çıkarları için, gelişmiş 
ülkeler, bu gibi ülkeler ile ilişkilerini devam ettirmeyi sürdürdüler. 
Ticari anlaşmalar, uluslararası yardım ve iş anlaşmalarının işleme tabi 
tutulmasına devam edildi. Bunun sonucu olarak, toplumun fakir 
ve mahrum bölümlerinde düş kırıklığı ve huzursuzlukların artma-
sı devam etti. Bu da, o ülkeleri isyana ve iç karışıklıklara sürükledi. 
Gelişmekte olan ülkelerin fakir insanları öylesine umutlarını yi-
tirdiler ki, sadece kendi liderlerinin değil, büyük güçlerin liderleri 
aleyhine de döndüler. Bu hayal kırıklığından yararlanarak, diğer in-
sanların gruplarına girip, nefret dolu inançlarını desteklemeleri için 
cesaretlendiren aşırı kanatlar ise, böylelikle istediklerini gerçekleştir-
di  Sonuç olarak da, dünya barışı yok olup gitti. 

Bu nedenle İslam, dikkatlerimizi değişik barış imkânlarına çeker. 
Bu ise, tam manasıyla adaleti gerektirir. O da, gerçek şahitliği ge-rek-
tirir. Bakışlarımızı kıskançlıkla başkalarının mal varlığına doğru çe-
virmemeliyiz. Gelişmiş milletler, kendi menfaatlerini bir tarafa bı-
rakarak, bunun yerine daha az gelişmiş ve fakir ülkelere, tamamen 
gerçek özveri ruhu ile yardım ve hizmet etmelidirler. Eğer bütün bu 
faktörler yerine getirilirse, o zaman gerçek barış tesis edilmiş olacaktır. 

Bütün adı geçen ölçülere rağmen, herhangi bir ülke haddi 
aşarak başka bir ülkeye saldırır ve haksız olarak onların kaynakla-
rını ele geçirirse, hiç şüphesiz başka ülkeler böyle bir zalimliği dur-
durmak için tedbir alacaklardır. Bunu yaparken de daima adaletle 
davranmalıdırlar.

Bu konu ile ilgili atılacak adımlara temel olan İslami ilkeler, 
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Kuran-ı Kerim’in kırkdokuzuncu suresinde detaylı olarak verilmiştir.* 
Eğer iki millet anlaşmazlık içinde olup, bu onları savaşa götürüyor-
sa, diğer hükümetler onları diyalog ve ikna yoluyla barıştırmalıdırlar. 
Böylece onlar, tartışılan konuda anlaşmaya varırlar. Buna rağmen 
taraflardan biri anlaşmanın şartlarını kabul etmeyip, savaş açarsa, o 
zaman diğer ülkeler de birleşip bu saldırıyı durdurmak için onunla 
savaşmalıdırlar. Saldırgan millet yenilgiye uğrayıp karşılıklı anlaşma-
yı kabul ederse, o zaman bütün taraflar, uzun süreli barış ve anlaşma 
için çalışmalıdırlar. Milletler, uzun dönem huzursuzluk doğuracak ve 
ellerinin bağlı kalmalarına neden olacak, sert ve adil olmayan şartla-
ra zorlanmamalıdırlar. Çünkü uzun dönemde huzursuzluğa götüren 
gerginlikler böylelikle yayılma gösterecektir. Böyle bir huzursuzluk 
ileride daha da büyük karışıklığa neden olacaktır.

Üçüncü bir taraf hükümet iki ülke arasında anlaşma sağlamak 
isterse, o durumda tamamen samimi ve tarafsızlıkla davranılmalıdır. 
Bu tarafsızlık, taraflardan biri bunun aleyhinde konuşsa bile mu-
hafaza edilmelidir. Bu nedenle üçüncü taraf, bu şartlarda kızgınlık 
göstermemeli, öç almamalı, haksız bir davranışta da bulunmamalıdır. 
Bütün taraflara elden gelindiğince hakları sağlanmalıdır. 

Böylece adaletin şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olan, 
anlaşmayı yapan ülkeler, ne kendileri için şahsi çıkar, ne de haksız 
yere o ülkelerden yarar sağlamalıdırlar. Onlar, haksız olarak müda-
hale etmemeli veya her iki tarafı da yasal olmayan baskılar altına al-
mamalıdırlar. Herhangi bir ülkenin doğal kaynaklarından da avantaj 
sağlanmamalıdır. Böyle ülkelere, gereksiz ve adil olmayan sınırlama-
lar getirilmemeli, çünkü bu ne adaletin, ne de ülkeler arasındaki iliş-
kilerin gelişiminin bir kanıtı olacaktır.

* s.49: a.10
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Zamanın azlığı nedeniyle, bu noktalara yalnızca özet olarak 
değindim. Kısacası eğer dünyada barışın kurulmasını istiyorsak, o 
zaman daha büyük iyilik için, kişisel ve ulusal çıkarlarımızı bir tarafa 
bırakmalı, bunun yerine tamamen adalete dayalı olan karşılıklı iliş-
kiler kurmalıyız. Aksi halde bazılarınız benimle aynı fikirde olsa da, 
birleşmeler sonucu gelecekte bloklaşmalar meydana gelebilir. Hatta 
bunların şekillenmeye başladıklarını bile söyleyebilirim. Böylelikle 
dünyada karışıklığın gittikçe artması devam edecek ve sonuç olarak 
da bu, bizleri çok büyük bir tahribata taşıyacaktır. Böyle bir felaketin 
etkisi ve savaş durumu hiç şüphesiz nesiller boyu sürecektir. Bu ne-
denle dünyanın en büyük gücü olan Birleşmiş Milletler, gerçek ada-
letle ve iyi niyetle, söylediğim gibi, kendi rolünü oynamalıdır. Eğer 
bunu yerine getirirse, dünya sizin büyük gayretlerinizi hayranlıkla 
hatırlayacaktır. Duam,  bunların gerçekleşmesi içindir.  

Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler 

Geleneklerimize göre, faaliyetlerimizin sonunda bizler sessizce dua 
ederiz. Bunun için ben sessiz duada bulunacağım ve Ahmediler de 
beni takip edecekler. Misafirlerimiz olan sizler de kendi usulünüze 
göre dua edebilirsiniz.
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Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba, 
Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz tarafından karşılanırken

Huzur, Avrupa Parlamentosu organizasyonunun 
kapanışında sessiz duayı yönetirken. 
Oturanlar; sağında Dr.Charles Tannock (İngiltere 
AP üyesi), solunda Rafiq Hayat (İngiltere 
Ahmadiyya Muslim Association Ülke Başkanı) 

Vadedilen Mesihin V. Halifesi Hz.Mirza 
Masrur Ahmedaba, Avrupa Parlamentosu 
organizasyonunda konuşmasını yaparken



Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba ile Avrupa Parlamentosunda yapılan Basın Toplantısı. 
Huzur ile birlikte oturan Dr.Charles Tannock (İngiltere AP üyesi ve Avrupa 
Parlamentosundaki Müslüman Ahmedilerin Dostları Grubu Başkanı)

Tunne Kelam (Estonya AP üyesi ve Avrupa 
Parlamentosundaki Müslüman Ahmedilerin Dostları 
Grubu Başkan Vekili) Huzur ile görüşürken

Phil Bennion (West Midland AP üyesi 
ve Avrupa Parlamentosu Güney Asya 
Delegasyonu üyesi) Huzur ile görüşürken





ÖNSÖZ

3 ve 4 Aralık 2012 tarihlerinde, Vadedilen Mesihin V. Halifesi 
ve Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı, Brüksel’de bulu-
nan Avrupa Parlamentosuna ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Orada, 
30 ülkeden 350’yi aşkın kalabalık bir dinleyici kitlesine hitaben 
tarihi bir konuşma yaptı. Organizasyonun ev sahipliğini, baş-
kanlığı Dr.Charles Tannock (İngiltere AP üyesi) tarafından yü-
rütülen, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, yeni kurulmuş, 
“Müslüman Ahmedilerin Dostları” adlı grup yaptı. Bu, Avrupa 
Parlamento-su Üyelerinin oluşturduğu partiler ötesi ve pan- 
avrupa bir gruptur. Kuruluş maksadı ise Avrupa Parlamentosunda 
Müslüman Ahmediye Cemaatini tanıtmak ve Avrupa ile dünya-
nın diğer bölgelerinin kendilerine ilgisini arttırmaktır. Ziyareti sı-
rasında Hz.Mirza Masrur Ahmedaba, hem parlamenterler, hem de 
muhtelif liderler ile bir dizi görüşmelerde de bulundu. Görüşme 
yaptıkları kişiler arasında şunlar bulunmaktadır:
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Dr. Charles Tannock (İngiltere AP üyesi)—Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komitesi Üyesi, İnsan Hakları Alt komitesi Üyesi, 
NATO Parlamenterler Asamblesi ile ilişkiler için Parlamento 
Delegasyonunun Başkan Vekili ve Avrupa Parlamentosu 
Müslüman Ahmedilerin Dostları Grubu Başkanı.

Tunne Kelam (Estonya AP üyesi)—Avrupa Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komitesi ile Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Üyesi ve 
de Avrupa Parlamentosu Müslüman Ahmedilerin Dostları Grubu 
Başkan Vekili.

Claude Moraes (İngiltere AP üyesi) —Arap Yarımadası ile İlişkiler 
Delegasyonu Başkan Vekili, Sivil Özgürlükler Adalet ve İçişleri 
Komitesi Üyesi, Avrupa Parlamentosu İşçi Partisi Başkan Vekili 
ve Avrupa Parlamentosu Müslüman Ahmedilerin Dostları Grubu 
Başkan Vekili.

Barbara Lochbihler (Almanya AP üyesi)—Avrupa Parlamentosu 
İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı.

Jean Lambert (İngiltere AP üyesi)—Avrupa Parlamentosu Güney 
Asya Delegasyonu Başkanı.

Phil Bennion (İngiltere AP üyesi)—Avrupa Parlamentosu Güney 
Asya Delegasyonu Üyesi ve Liberal Demokrat Avrupa Grubu 
Başkanı. 

4 Aralık günü, ana etkinlik ve Huzur’un konuşması öncesinde, 
Avrupa Parlamentosunun Basın Odasında uluslararası bir basın 
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konferansı düzenlendi. Kırk dakikalık basın toplantısında Huzur, 
bir dizi farklı medya tarafından yöneltilen soruları cevapladı. 
Toplantıya İngiltere, İspanya, Fransa, Belçika, Pakistan ve diğer 
ülkelerden gazeteciler ile medya temsilcileri katıldılar. İslam’ın 
dünyadaki rolü üzerine BBC tarafından yöneltilen soruya ce-
vaben Huzur şunları söyledi; İslam’ın barış mesajı evrenseldir 
ve bundan dolayı da sloganımız Herkesi Sev, Kimseden Nefret 
Etme’dir. İspanyol medyasından bir temsilcinin sorusunu cevap-
larken ise Huzur şunu bildirdi. Belli başlı dinlerin tamamı, asıl 
biçimlerinde bir barış mesajının öğretisini vermişlerdir ve bunun 
için Müslümanlar tüm peygamberlere iman ederler. O, her pey-
gamber Allah’ın tek olduğunun mesajını getirmiştir, dedi. Malta 
medyasından bir temsilcinin sorusuna karşılık olarak da Huzur 
dedi ki, bir Müslüman Ahmedinin görevi, insanlığı Allah’a yakın-
laştırmaktır ve dünyadaki insanları, birbirlerinin haklarını koru-
mak konusundaki görevleri hakkında bilinçlendirmektir.

Ana organizasyon, kalabalık bir dinleyici kitlesi huzurunda ger-
çekleştirildi. Avrupa Topluluğu Müslüman Ahmedilerin Dostları 
Grubunun hem Başkanı, hem de Başkan Vekili sahneye gelerek, 
Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı Hz.Mirza Masrur 
Ahmed’eaba hoş geldiniz dediler. Avrupa Parlamentosu Üyesi ve 
Başkanı Martin Schulz da Huzur ile görüşmek üzere özel bir zi-
yarette bulundu. Huzur konuşmasını yapmadan önce bazı par-
lamenterler ve dinleyicilere hitap ederek, Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin savunduğu barışçıl İslam karşısındaki hayranlıklarını 
belirttiler. Avrupa Parlamentosu Müslüman Ahmedilerin Dostları 
Grubu Başkanı ve parlamenter Dr.Charles Tannock, “Müslüman 
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Ahmediler, yeryüzünde hoşgörünün coşku ile karşılanan örneği-
dir.” dedi.

Burada, Vadedilen Mesihin Halifesi ve Müslüman Ahmedi-ye 
Cemaati Başkanı, Hz.Mirza Masrur Ahmed’inaba tarihi konuşma-
sını sunmaktayız.



BARIŞIN ANAHTARI—EVRENSEL BİRLİK

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz Kerem ve Rahmet eden 
Allah’ın adıyla,

Bütün seçkin misafirlerimiz—esselamu aleyküm ve rahmetul-
lahu ve berekatuhu—Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Öncelikle burada, Avrupa Parlamentosunda, sizlere hitap etmemi 
mümkün kılan ve bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etmek is-
tiyorum. Ayrıca bütün delegelere, değişik ülke temsilcilerine ve 
buraya gelebilmek ve bu etkinliğe katılabilmek için büyük çaba 
harcayan diğer misafirlere de teşekkür etmek istiyorum. 

Müslüman Ahmediye Cemaatini iyi tanıyanlar, hatta az ta-
nısalar bile bireysel olarak Ahmediler ile ilişkileri bulunanlar, 
cemaat olarak bizlerin, dünyanın dikkatini daima barış ve emni-
yete doğru çekmekte olduğumuzun bütünüyle farkındadırlar. Hiç 
şüphesiz bizler, imkânlarımız çerçevesinde, bu hedefleri başarabil-
mek adına büyük gayret sarf etmekteyiz.
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Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak ben de, 
fırsat buldukça bu konularla ilgili konuşmalar yapmaktayım. Barış 
ve karşılıklı sevgiye duyulan ihtiyaçtan bahsetmem, Ahmediye 
Cemaatinin getirdiği yeni bir talimatın sonucu değildir. Kesin 
bir şekilde doğru olan, Ahmediye Cemaatinin Kurucusunun geliş 
amaçlarından birisinin, barış ve uzlaşma getirmek olduğudur. 
Doğrusu, bizim bütün davranışlarımızın ardındaki sebep, İslam’ın 
kurucusu Hz. Muhammed-i Mustafa’yasav indirilen talimatlardır.

Hz. Resulullah’ınsav zamanının ardından bin dört yüz yıl sonra, 
ne yazık ki onun getirdiği talimatlar, Müslümanların çoğunluğu 
tarafından unutulmuştur. Bu nedenle, gerçek İslam’ı yeniden can-
landırmak üzere Allah,  Resulullah’ınsa önceden verdiği habere 
göre, Ahmediye Cemaati Kurucusu Hz. Mirza Gulam Ahmed 
Kadiyani’yias göndermiştir. İslam’ın dünyada barış ve uyumun ge-
liştirilmesi ile ilgili talimatlarından bahsettiğimde, hepinizin bu 
noktayı akıllarınızda tutmanızı özellikle rica ederim. 

Ayrıca “barış” ve “emniyet” hakkında birden fazla bakış açı-
sının bulunduğunu da söylemem gerekir. Her birinin kendi 
başına önemi olduğu gibi, her bakış açısının birbirleriyle iliş-
kisi de aynı zamanda son derece önem arz etmektedir. Örneğin 
toplumdaki barış binasının temel taşı, evlerde ailenin huzuru ve 
uyumudur. Bu, bir evin durumu sınırlı kalmayıp, barışın yerel 
çevresinde çarpıcı bir özelliğe de sahiptir. Bu, daha geniş anlamda 
kasaba ve şehirleri de etkileyen bir durumdur. Eğer evde bir huzur-
suzluk varsa, bu yerel çevreyi olumsuz olarak etkileyecek ve böy-
lece kasaba ve şehir de olumsuz etkilenecektir. Aynı yolla, kasa-
banın veya şehrin durumu, ülkenin barışını tamamen etkileyecek 
ve sonuç olarak da ülkenin durumu, bölge hatta tüm dünyanın 
barış ve uyumunu etkileyecektir. Bu nedenle, eğer barışın sadece 
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bir açısını tartışacak olursanız, onun kapsamının sınırlı olmadığı-
nı, fakat devamlı olarak genişlediğini göreceksiniz. Benzer şekil-
de, nerede barışın eksikliği bulunuyorsa, ihlal edilen emniyet ve 
barış konusunun altında yatan problemlerin de çözümünde, farklı 
metotların kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bunu aklımızda bulun-
durduğumuzda, bu konuyu detayları ile tam olarak tartışmak için, 
bize şimdi verilen zamandan daha geniş bir zamana gerek olacağı 
da aşikârdır. Buna rağmen hiç olmazsa İslam’ın gerçek talimatları-
nın bazı yönlerini açıklamaya çalışacağım.

Modern dünyada İslam’a karşı birçok itirazlar bulunmaktadır. 
Dünyadaki karışıklık ve ihtilaf suçlamalarının çoğunluğu dine at-
fedilmektedir. Hatta böyle iddialar, anlamı “barış” ve “emniyet” 
olmasına rağmen, İslam aleyhinde yapılmaktadır. İslam, barışın 
nasıl kurulup başarılacağı ile ilgili olarak birtakım belirli, yönlen-
dirici kuralları ortaya koyan bir dindir. İslam’ın gerçek ve barışçıl 
talimatlarını sizlere tanıtmadan önce, bugünkü dünyanın duru-
mundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu konuları zaten çok iyi 
bildiğinizin farkındayım. İslam’ın barış ve uyumla ilgili talimatları-
nı tartıştığımda, bunları göz önünde bulundurmanız için konuyu 
açıklayacağım. Hepimizin fark edip kabul ettiği gibi günümüzde 
dünya, küresel bir köy haline gelmiştir. Hepimiz, modern ulaşım 
araçları, medya, internet veya diğer başka imkânlarla birbirle-
rimi-ze bağlanmış bulunmaktayız. Bütün bu faktörler, sonuçta 
dünya milletlerinin eskisinden daha fazla birbirlerine yaklaşma-
larına vesiledir. Belli başlı önemli büyük ülkelerde, bütün ırk, 
din ve milletlere ait insanlar, yerleşip beraberce yaşamaktadırlar. 
Gerçekten birçok ülkede, dikkate değer oranda yabancı göçmen 
nüfusu bulunmaktadır. Göçmenler oralarda öylesine tutunabil-
mişlerdir ki, hükümetler veya yerel insanların şimdi onları oradan 
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çekip çıkartmaları artık son derece zor, hatta imkânsız hale gel-
miştir. Göçmenlerin sınırlandırılması için girişimlerde bulunul-
ması ve belli sınırlamaların uygulanmasına rağmen, hala bir ülke 
vatandaşı, değişik imkânlar yoluyla başka bir ülkeye girebilmekte-
dir. Aslında kanunsuz göçler bir tarafa bırakılacak olursa, var olan 
belli uluslararası kanunlar, gerçek nedenlere dayalı olarak hicrete 
zorlananlara yardımcı olmaktadır.

Bazı ülkelerde, kitleler halinde yapılan göçler sonucu, huzur-
suzluk ve endişenin yayıldığını görmekteyiz. Bunun sorumluluğu 
her iki tarafta, yani hem göçmenler hem de yerel insanlardadıdır. 
Bir taraftan bazı göçmenler yerel halkı kışkırtarak hiç bir şekilde 
bütünleşmeyi kabul etmemekte, diğer taraftan ise yerel halktan 
bazıları, hoşgörü eksikliği ile açık kalplilik göstermek-ten uzaktır-
lar. Bu durumda kimi zaman nefret galeyana gelip çok tehlikeli 
bir durum alabilmektedir. Batı ülkelerinde nefret ve düşmanlık 
yerel halk tarafından, özellikle belli Müslümanların olumsuz dav-
ranışları karşısında ve bilhassa göçmenler aleyhinde, İslam’a karşı 
gösterilmektedir. Kızgınlık ve tepki sadece küçük çapta olmayıp, 
çok aşırı seviyelere ulaşabilmektedir. Bundan dolayı, Batılı liderler 
bu problemlerle ilgili olarak sürekli görüşme halindedirler. Bunun 
sonucu olarak Almanya Başbakanı, Müslümanların Almanya’nın 
bir parçası olduğundan bahseder. İngiltere Başbakanı ise, 
Müslümanların birleşip kaynaşmaya ihtiyaçları olduğundan bah-
sederken, bazı ülkelerin liderlerinin de Müslümanları uyaracak 
kadar ileri gittikleri gözlenir. Anlaşmazlıkların iç durumu kötüye 
gitmese bile endişe verir bir hale gelmiştir. Bu meseleler kızışarak, 
barışın yıkımına kadar gidebilir. Hiç şüphesiz böyle bir anlaşmaz-
lık, sadece Batı ile sınırlı kalmayıp, özellikle Müslüman ülkeleri 
ve bütün dünyayı etkileyecektir. Bu Batı ve Doğu dünyasının 
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ilişkilerinin ağır şekilde kötüleşmesine neden olacaktır.  Bu neden-
le durumu geliştirmek ve barışın gelişimini sağlamak için, bütün 
tarafların birlikte çalışmaları gerekir. Hükümetler, başkalarının 
duygularını inciten veya onlara zarar veren davranışları men eden 
ve karşılıklı saygıyı yerleştirip koruyan siyasetler yapmalıdırlar.

Göçmenlerle ilgili olarak, yerel halkla birleşip kaynaşma 
arzusu yaratırken, yerel halk da onlara kucak açmalı ve hoşgörü-
de bulunmalıdır. Bununla birlikte Müslümanlara karşı belli sı-
nırlamaları zorla uygulamak, onları barışa taşımayacaktır. Onlar, 
insanların görüş ve düşüncelerini değiştiremezler. Bu durum 
özellikle Müslümanlar ile alakalı olmayıp, herhangi bir kişi, her 
ne zaman olursa olsun, din veya inancı nedeniyle zorla baskı 
altına alınırsa, barışın çok ciddi şekilde zarar göreceği olumsuz 
bir tepkiye yol açacaktır. Söylediğim gibi, bazı ülkelerde anlaş-
mazlıklar, özellikle yerel halk ile göçmenler arasında artmaktadır. 
Her iki tarafın da hoşgörüsüz olmaya başladıkları ve birbirlerini 
tanımaya isteksiz oldukları aşikâr bir durumdur. Avrupalı lider-
lerin bu gerçeği kabul etmeleri ve karşılıklı dini saygı ve hoşgö-
rüyü kurmakta sorumluluklarının bulunduğunu da anlamaları 
lazımdır. Bu gereklidir, çünkü her Avrupa ülkesinde ve Avrupa 
ile Müslüman ülkeler arasında iyi niyet ortamı geliştikçe, dünya 
barışı da parçalanmayacaktır.

İnanıyorum ki, böyle anlaşmazlık ve bölünmelerin nedeni, yal-
nızca din veya inançlar değildir. Sorun, Batılı ve Müslüman ulus-
ların arasındaki farklılık da değildir. Esas itibariyle bu karışıklığın 
kökünde yatan, dünyanın içinde bulunduğu mali bunalımdır. 
Para krizi ve ekonomik durgunluk olmadığı durumda hiç kimse, 
ister Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın yahut da Afrikalı 
olsun,  göçmen akışına aldırış bile etmeyecekti. Ne var ki, şimdi 
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durum başkadır ve olanlara karşı ileri sürülen neden de budur.  Bu 
durum, Avrupa ülkeleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi bile etkilemiş-
tir. Böyle olunca, belli Avrupa uluslarının halkı ile Avrupa ülkeleri 
arasındaki kızgınlık ve kırgınlık da her geçen gün artmaktadır. Bu 
ümitsizlik her tarafta görülmektedir.

Avrupa Birliği’nin kurulması, bir nevi kıta birliği anlamı-
nı taşır. Bu, Avrupa ülkeleri açısından büyük bir başarıdır. Bu 
ne-denle bu birliği, karşılıklı haklara elinizden geldiğince saygı 
göstermek suretiyle korumaya çalışınız. Genel halkın bireylerinin 
korku ve üzüntüleri giderilmelidir. Birbirlerinin toplumunu koru-
mak için, karşılıklı olarak makul ve adalete dayanan taleplerinizi 
kabul etmeye hazır olunuz. Tabii ki her ülke ve halkının talebi, 
makul ve adaletli olmalıdır.

Unutmayınız ki Avrupa’nın gücü, birleşip tek oluşunuzda 
yatmaktadır. Böyle bir birlik size burada, yani Avrupa’da yarar 
sağlamakla kalmayıp, dünya çapında bu kıtanın gücünün ve et-
kisinin korunmasına imkân sağlayacaktır. Esasen İslami açıdan 
konuşacak olursak, bütün dünyanın birliği için çaba sarf etmeli-
yiz. Para birimi bakımından dünya birlik olmalıdır. Dünya birlik 
olabilsin diye, serbest iş yapabilme ve ticaret bakımından da dünya 
birleşmeli, seyahat özgürlüğü ve göç etmek ile ilgili bağlayıcı ve 
elverişli politikalar geliştirilmelidir. Esas olarak ülkeler birbirleri 
ile işbirliği içinde bulunmalı, böylece bölünmenin yerini birleşme 
almalıdır. Bu önlemler alındığı takdirde, var olan karışıklık ve an-
laşmazlıklar sona erecek, gerçek adaletin uygulanması ve her ülke-
nin kendi sorumluluklarının farkına varması şartı ile bunun yerini 
barış ve karşılıklı saygının aldığı görülecektir. Maalesef söylemem 
gerekir ki, bu bir İslami talimat olmasına rağmen, Müslüman ülke-
lerin kendi aralarında birleşmeleri mümkün olmamaktadır. Eğer 
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karşılıklı uyum ve birlik içinde olurlarsa, İslami ülkeler de kendi 
iç problemlerini ortadan kaldırmak için, devamlı olarak Batıdan 
yardım istemeye gerek duymayacaklardır.

Bu sözlerden sonra şimdi de, dünyada uzun süreli barışın 
sağlanması hakkındaki gerçek İslam talimatlarından bahsedece-
ğim. Öncelikle İslam’ın temel ve ana talimatı gereği gerçek bir 
Müslüman, huzur sahibi ve diğer insanların, dilinden ve elinden 
emniyette olan bir kimsedir. Bu bir Müslüman’ın tanımı olup, 
Resulullahsa tarafından yapılmış bir tariftir. Bu temel ve güzel 
prensibi duyduktan sonra, İslam’a karşı herhangi bir iddia veya 
şikâyette bulunmak mümkün olabilir mi? Tabii ki hayır. İslam, 
yalnızca elleri ve dilleriyle adaletsizlik ve nefreti yayanların ceza-
landırılmaları gerektiğini öğretmektedir. Bu nedenle, eğer yerel 
seviyeden başlayıp tüm dünyayı kapsayacak şekilde, taraflar bu 
altın ilkenin sınırları içinde kalırlarsa, hiçbir dini karışıklığın 
bulunmadığına tanık olacağız. Ne siyasi bir anlaşmazlık, ne de 
açgözlülüğe dayalı bir güç kazanma arzusu da bulunmayacaktır. 
Eğer bunlar doğru ise, İslam’ın ilkeleri takip edilecek, ülkelerde 
halklar bireylerin karşılıklı haklarını ve duygularını koruyacaklar 
ve hükümetler de bütün vatandaşlarının haklarını korumak için 
kendi üzerlerine düşeni yerine getirecektir. Uluslararası seviyede 
ise, tüm uluslar bir arada, karşılıklı gerçek sevgi ve merhamet ruhu 
ile çalışacaklardır. 

İslam’ın öğrettiği diğer bir önemli ilke, barışın geliştirilme-
si için gayret sarf etmek ve ne olursa olsun hiçbir şekilde, taraf-
ların asla gurur ve kibre kapılmamaları yönündedir. Bu, Hz. 
Resulullah’ınsav herkes tarafından bilinen sözü ile en güzel şekilde 
ortaya koyduğu bir durumdur. Siyahî insanın beyaza üstünlüğü, 
beyaz insanın da siyahî insana üstünlüğü yoktur. Ne Avrupalılar 



110 DÜNYA KRİZİ VE BARIŞIN YOLU 

diğer uluslardan daha yüce veya üstündür, ne de Afrikalı, ya da 
Asyalı yahut da dünyanın diğer bölgelerinden insanlar, diğerlerin-
den daha üstündür. Ulusların farklılıkları olan renkleri ve etnik 
yapıları, yalnızca onların kimlikleri ve tanınmaları içindir.

Doğrusu, modern dünyada hepimiz birbirimize bağlı durum-
dayız. Bugün, Avrupa ve Amerika gibi büyük güçler bile, diğerle-
rinden tamamen soyutlanarak hayatta kalamazlar. Ne Afrika ülke-
leri, ne de Asya ülkeleri veya dünyanın herhangi bir bölümündeki 
diğer insanlar, kendilerini soyutlayarak, ilerleyip gelişmeyi başa-
ramazlar. Örneğin ekonominizin büyüyüp gelişmesini isterseniz, 
o zaman uluslararası ticaret yapmanız gerekir. Bu apaçık örnek-
le dünyanın nasıl birbirine bağlandığı ortadadır. Bundan dolayı 
geçmiş bir kaç yıl içinde, Avrupa ve dünyadaki mali krizler, aşağı 
yukarı dünyanın her ülkesini etkisi altına almıştır. Ayrıca, ülke-
lerin bilimde ilerlemeleri veya başka uzmanlık alanlarında üstün 
gelmeleri için, birbirlerine yardım etmeleri ve işbirliğinde bulun-
maları gerekli olan bir durumdur. 

Daima hatırlamamız gereken şudur ki, Allah, Afrika’dan, 
Avrupa’dan yahut Asya veya dünyanın başka bir yerinden olan 
tüm insanlara büyük bir zihinsel yetenek bahşetmiştir. Eğer bütün 
bu topluluklar Allah’ın kendilerine verdiği zekâlarını ve yetenek-
lerini ellerinden geldiğince insanlığın iyiliği için kullanırlarsa, 
dünyanın barış cenneti olduğunu hepimiz göreceğiz. Bununla 
birlikte, eğer, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan veya az gelişmiş 
ülkelerin gelişmelerini ve ilerlemelerini önlerler ve bu milletlerin 
verimli ve parlak zihinlerine fırsat vermezlerse, hiç şüphesiz endi-
şeler yayılacak ve bunu takip eden huzursuzluk, uluslararası barışı 
ve emniyeti tahrip edecektir.

İslam tarafından barışın geliştirilmesi ile ilgili olarak ortaya 
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konmuş diğer bir ilke ise şudur. Başkalarına karşı yapılan haksız-
lıklara veya onların haklarının ellerinden alınmasına asla göz yu-
mulmamalıdır. Kendi haklarımızın elimizden alınmasını kabul 
etmediğimiz gibi, bunu başkaları için de kabul etmemeliyiz. İslam 
kısas alınması gerektiği zaman, bu yapılan haksızlıkla orantılı ol-
malıdır diye buyurur. Eğer affetmek, ıslah olmaya götürürse, o 
zaman affetme seçeneğine gidilmelidir. Gerçek ve geniş kapsamlı 
amaçlar, daima ıslah edici, ara bulucu ve barışın uzun süreli ge-
lişimi gayesiyle olmalıdır. Peki, gerçekte bugün olan nedir? Eğer 
bir kişi bir haksızlık veya adaletsizlik yaparsa, mağdur olan öylesi-
ne ağır bir öç alır ki, bu yapılan haksızlıkla orantılı olmaktan çok 
uzaktır. 

Bugün, İsrail ile Filistin arasında tırmanan anlaşmazlık-
larda da gözlenen budur. Aslında konunun onların iç meselesi 
olduğu tartışılsa da, büyük güçler, Suriye, Libya veya Mısır’ın 
durumları hakkında kızgınlık ve endişelerini açıkça ifade etmek 
tedirler. Ancak Filistin halkı için ise bir endişe duymamaktadır-
lar. Anlaşılan bu çifte standart, Müslüman ülke halklarının kalple 
rinde, dünyanın büyük güçlerine karşı sıkıntı ve kinin artmasına 
neden olmaktadır. Bu kızgınlık ve düşmanlık son derece tehlikeli 
olup, herhangi bir anda galeyana gelip patlayabilir. Peki, bunun 
sonucu ne olacak? Gelişmekte olan dünyaya ne kadar zarar veri-
lecek? Bundan kurtulabilecekler mi? Gelişmiş ülkeler ne kadar 
etkilenecek? Böyle soruların cevabını yalnız Allah bilir. Ben 
bunu cevaplandıramam. Hatta kimse bunun cevabını veremez. 
Kesin olarak bildiğimiz tek şey ise, böylece dünya barışının tahrip 
olacağıdır.

Konuşmamı, herhangi bir ülkenin lehine ve onu desteklemek 
için yapmadığım açıkça bilinmelidir. Söylemek istediğim, nerede 
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olursa olsun her türlü zalimliğin, Filistin yahut İsrail yahut da 
başka bir ülke halkı tarafından işlenmiş olduğuna bakılmaksı-
zın, kökünden sökülerek atılması ve durdurulmasıdır. Zulümler 
durdurulmalıdır. Eğer onların yayılmasına izin verilirse, şüphe-
siz nefret alevleri bütün dünyayı saracaktır. Öyle ki, insanlar var 
olan ekonomik krizlerin neden olduğu problemleri unutacaklar 
ve bunun yerine daha büyük korkunç hükümet meseleleri ile yüz 
yüze geleceklerdir. Öyle büyük hayat kayıpları olacaktır ki, bunu 
anlayıp hayal edebilmemiz bile mümkün değildir. 

Bu nedenle II. Dünya savaşında büyük kayıplar veren Avrupa 
ülkeleri, geçmişten ders almalı ve dünyayı tahrip olmaktan kur-
tarmalıdırlar. Bunu yapmak için, adaletin gereklerini yerine getir-
meleri ve sorumluluklarını kabul etmeyi arzu etmelidirler. İslam 
daima ve ısrarla, dosdoğru ve adil davranmayı vurgulamaktadır. 
O, herhangi bir tarafa, gereksiz ayrıcalıklı muamele yapılmaması 
veya iltimasta bulunulmaması gerektiğini öğretir. Zalim bir kimse, 
herhangi bir ülkeye karşı adaletsizce davranmaya giriştiğinde, 
büyüklüğüne ve statüsüne bakılmaksızın uluslararası toplumun 
bunu yapmasına izin vermeyeceğini bilmelidir. Eğer Birleşmiş 
Milletlere üye ülkeler, Avrupa Birliğinden çıkar sağlayan memle-
ketler ve büyük güçlerin etkisi altında bulunanlar ve hatta az ge-
lişmiş ülkeler de bunu kabul ederlerse, işte o zaman barış kendini 
gösterecektir.

Bunun ötesinde, Birleşmiş Milletlerde veto hakları olan ül-
keler, davranışlarından dolayı hesaba çekilebileceklerinin farkına 
varırlarsa, gerçek adalet o zaman sağlanabilecektir. Bir adım daha 
ileriye giderek söyleyebilirim ki, veto hakkı, asla barışın tesis edil- 
mesini kolaylaştırmaya izin vermemektedir. Çünkü tüm ülkeler 
eşit mertebede değildir. Bu noktayı, bu yılın başlarında ABD’de 
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Capitol Hill’de siyasetçiler ve siyaset yapıcılara hitaben yaptı-
ğım konuşmamda da belirtmiştim. Birleşmiş Milletlerin oylama 
geç-mişine bakacak olursak, veto gücünün her zaman baskı altına 
alınanlara veya doğru olarak hareket edenlere yardım etmek için 
kullanılmadığını görmekteyiz. Esas olarak gördüğümüz, bazı 
durumlarda veto gücünün, önlemekten ziyade, zulme yardımcı 
ve destek olmak için yanlış kullanıldığıdır. Bu gizli veya bilin-
me-yen bir şey olmayıp, yorumcuların açıkça yazıp konuştukları 
bir durumdur.

İslam’ın öğrettiği güzel talimatlardan bir tanesi de, toplum-
da barışın sağlanabilmesi için kişinin kızgınlığının, dürüstlük ve 
adalet prensiplerine hükmetmesi yerine, onun baskı altına alın-
masının gerekli olduğudur. İslam tarihinin ilk dönemlerinden 
ispatlanan, gerçek Müslümanların daima bu ilkelere bağlı kaldık-
ları ve buna uymayanların ise Resulullahsav tarafından çok ağır bir 
şekilde azarlandıkları yönündedir. Ne yazık ki bugünlerde durum, 
her zaman bu şekilde değildir. Barışın sağlanması için orduların 
ve askerlerin gönderildiği bazı durumlarda, bu ülkelerde amaca 
tamamen ters düşen davranışlar gözlenmektedir. Örneğin bazı 
ülkelerde yabancı askerler, kendi kurbanları olan ölü bedenlere, 
son derece korkunç ve saygısız davranışlarda bulunmuşlardır. Bu 
yolla barış sağlanabilir mi? Böyle davranışa gösterilen tepki yal-
nızca etkilenen ülke ile sınırlı kalmayıp, bütün dünyada açıkça gö-
rülür bir haldedir. Tabii ki, eğer Müslümanlara kötü davranılırsa, 
aşırı Müslümanlar da İslam’ın ilkelerine aykırı olmasına rağmen, 
bundan yararlanırlar. Böylece dünya barışı da paramparça olur. 
İslam, barışın ancak, baskı altına alınan ile baskıyı yapana tama-
men tarafsız, çıkar ve her türlü düşmanlıktan uzak olarak yardım 
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etmekle sağlanabileceğini öğretir. Barış, bütün taraflara, ancak eşit 
platform ve ortam verilmekle yapılır. 

Zamanın darlığı nedeniyle, ancak bir noktadan daha bahse-
deceğim, bu da İslam’ın öğretisine göre, başkalarının zenginlikle-
rine ve kaynaklarına kıskançlıkla bakılmamasıdır. Başkalarına ait 
olanlara göz koymamalıyız, çünkü bu da barışın parçalanmasına 
neden olacaktır. Eğer zengin ülkeler kendi ihtiyaçlarını gidermek 
için, daha az gelişmiş ülkelerin varlıklarının ve kaynaklarının hesa-
bını çıkartıp, onları kullanmaya kalkışırlarsa, doğal olarak bu du-
rumda huzursuzluk da yayılacaktır. Gelişmiş ülkelerin, verdikleri 
hizmetler için çok az ve uygun bir miktarı karşılık olarak almaları 
ve kaynaklarının çoğunluğunu, az gelişmiş ülkelerin yaşam stan-
dartlarını arttırmak için tahsis etmeleri uygun olacaktır. Onların 
refah düzeylerinin yükseltilmesine izin ve-rilmeli, gelişmiş dünya 
seviyesine ulaşabilme gayretlerine yardım edilmelidir. Ancak ve 
ancak o zaman barış yerleştirilmiş olacaktır. Eğer bu ülkelerin yö-
netimleri dürüst değil ise, o zaman Batılı uluslar veya zengin ulus-
lar bizzat yardım verme yoluyla, onların gelişmelerini düzenlemeli 
ve izlemelidirler.

Daha söz edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır, fakat 
zamanın darlığı nedeniyle konuşmamı ancak söyledikle-rim-
le sınırlı tutacağım. Açıkladıklarımın tamamı, şüphesiz gerçek 
İslam’ın öğretilerinin ifadesidir.  

Belki bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Bundan da öncelikle 
bahsedeceğim. Sizler belki şöyle düşünmektesiniz. Eğer İslam’ın 
gerçek öğretileri bunlar ise, Müslüman dünyada neden bölünme-
ler ve karışıklıklar görmekteyiz? Bunun cevabını daha önce bir 
ıslahçının gelmesine olan ihtiyaçtan bahsederek verdim. Bizler 
onun, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu olduğuna 
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inanmaktayız. Bizler Müslüman Ahmediye Cemaati olarak, 
daima elimizden geldiğince, bu doğru talimatları mümkün oldu-
ğunca geniş kitlelere ulaştırmaya çalışmaktayız. Sizlerden ricam, 
sizlerin de kendi çevrenizde bu konularla ilgili olarak bi-linçlerin 
arttırılması için gayret sarf etmenizdir. Böylece uzun süreli barış, 
dünyanın her bölümünde gelişebilsin.

Eğer bu görevde başarısız olursak, dünyanın hiçbir tarafı sa-
vaşın korkunç ve tahrip edici etkisinden emniyette olmayacak-
tır. Duam, Yüce Allah’ın insanlara nasip etmesiyle onların, dün-
yayı yaklaşmakta olan felaketten kurtarmak için gayretlerini her 
türlü kişisel çıkar ve arzularının üzerinde tutup arttırmaları için-
dir. Günümüz dünyasında, Batının gelişmiş ulusları olan sizler, 
en büyük gücü elinizde tutmaktasınız. Can alıcı önemi olan bu 
konulara acilen dikkat vermek de herkesten daha fazla sizlerin 
görevidir. 

Son olarak hepinize, zaman ayırarak buraya gelip söyledikle-
rimi dinlemenizden dolayı bir kere daha teşekkür ederim. Allah 
sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. 
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MÜSLÜMANLAR, BATI TOPLUMLARINA 
 UYUM SAĞLAYABİLİRLER Mİ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz Kerem ve Rahmet eden 
Allah’ın adıyla,

Bütün seçkin misafirlerimiz—esselamu aleyküm ve rahmetul-
lahu ve berekatuhu—Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Öncelikle davetimizi kabul edip, bu toplantımıza katılan tüm mi-
safirlerimize şükranlarımı belirtmek isterim. Birçoğunuz, ya ce-
maati yakından tanımaktasınız yahut da Ahmedi Müslümanlar ile 
eski dostluk bağlarınız bulunmaktadır. Ahmediye Cemaati ile çok 
yakın zamanda tanıştırılanlarınızın kalplerinde de, cemaat hak-
kında daha çok bilgi edinme arzusu geliştiğine eminim. Buraya 
katılanların tamamı, kendilerinde Ahmediye Müslümanlar ile 
beraber olmak ve onlarla ilişki kurmak, keza onların camilerine 
gitmekte hiçbir tehlike ve tehdit bulunmadığına inançlarını da 
ispatlamaktadır.
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Doğrusu, günümüz ortamında Müslümanlar ile ilgili yapılan 
haber ve duyuruların çoğu son derece olumsuzdur. Aranızdan 
Müslüman olmayanlar, bir Ahmedi camiini ziyaret etmenin sizi 
zor durumda bırakabileceği, hatta size önemli ölçüde zarar ve-
rebileceği hakkında endişelenebilir. Buna rağmen toplantıya ka-
tılmanız, sizlerin Ahmedi Müslümanlar karşısında herhangi bir 
korkunuzun olmadığını ve onlarda sizler için bir tehdit unsuru 
da bulunmadığını kanıtlamaktadır. Bu, sizlerin Ahmediler’e değer 
verdiğinizi ve onların, sizin ve halkın çoğunluğu gibi, samimi ve 
iyi terbiyeli olduklarına da inandığınızı göstermektedir. 

Bunu ifade ederken, aranızdan bir kısmınızın, burada bulunur-
ken bir olumsuzluğun olabileceği hakkında halen bir çekin-genlik 
ve endişe taşıyor olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyorum. 
Belki aşırı eğilimleri veya düşünceleri bulunan kişilerle yan yana 
bulunacağınızdan dolayı endişe taşıyor olabilirsiniz. Eğer ara-
nızda böyle bir korkusu olan varsa, böyle bir duyguyu kalbinden 
derhal çıkarsın. Bizler bu konuda son derece duyarlıyız. Böyle bir 
durumda, eğer aşırılık gösterenler, tesadüfen de olsa camiye veya 
bölgemize girmeye kalkışırlarsa, onları binadan hemen uzaklaştır-
mak üzere çok sıkı önlemler uygularız. Onun için emniyetli eller-
de olduğunuzu bilin.

Doğrusu Ahmediye Cemaati, herhangi bir üyesi, ne zaman ve 
nerede olursa olsun, aşırı eğilimler gösterip, kanunlara karşı gelir-
se veya huzuru bozarsa, onun derhal cemaatten çıkarıldığı bir top-
luluktur. Anlamı barış ve emniyet olan İslam’a kesin saygımızdan 
dolayı, böylesi sıkı önlemleri almak zorundayız. İslam kelimesinin 
gerçek anlamıyla temsili, sadece cemaatimiz tarafından sergilen-
mektedir. İslam’ın bu gerçek tanımının gelişi, 1400 yıldan daha 
uzun bir süre önce, İslam’ın kurucusu Resulullahsav tarafından 
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önceden bildirilen büyük bir habere binaen gerçekleşmiştir. Bu 
gaybi haberde Resulullahsav, zaman gelecek Müslümanların çoğu 
İslam’ın gerçek ve temiz talimatlarını unutacaklar, diye buyurmuş-
tur. Önceden verilen habere göre böyle bir dönemde Allah, bir 
kimseyi Islahatçı, Mesih ve Mehdi olarak, dünyada gerçek İslam’ı 
yeniden tesis etmek üzere gönderecektir.

Müslüman Ahmediye Cemaati olarak bizler, cemaatimizin ku-
rucusu olan Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’nin, önceden ve-rilen 
bu büyük haberin gerçekleştirilmesi için gönderilen, aynı kişi ol-
duğuna inanmaktayız. Allah’ın lütfu ile bu cemaat gelişerek, dün-
yanın 202 ülkesine yayılmış bulunmaktadır. Bu ülkelerin her bi-
rinde, değişik geçmiş ve ırktan yerel insanlar da Ahmediyeti kabul 
etmişlerdir. Müslüman Ahmedi olmak dışında, bu ülkelere bağlı 
vatandaşlar olarak onlar, kendi sorumluluklarını yerine getir-me-
ye devam etmektedirler. Onların İslam’a olan sevgileri ile vatan 
sevgileri arasında hiçbir tezat veya uyumsuzluk yoktur. Aslında 
bu iki bağ, iç içe geçmiş ilişkilerdir. Müslüman Ahmediler, nerede 
olurlarsa olsunlar, ülke kanunlarına en fazla uyan vatandaşlar ara-
sındadır. Şüphesiz bu vasıfların, cemaatimizin üyelerinin büyük 
bir çoğunluğunda bulunduğunu kesinlikle söyleyebilirim.

Bu özelliklerinden dolayıdır ki, bir Müslüman Ahmedi, bir 
ülkeden bir başkasına göç eder veya yerel halktan birileri Ahmedi 
olursa, bu durumda onlar, ne yeni toplumlarına nasıl uyum sağ-
layacakları hakkında, ne de yeni edindikleri vatanlarında ile-riye 
dönük geniş kapsamlı ülke çıkarları açısından oynayacakları rol 
bakımından, hiçbir endişe taşımazlar. Her nereye giderlerse git-
sinler, doğuştan vatandaşlar gibi Ahmediler de vatanlarını sever 
ve ülkelerinin iyiliği için ve onu ileriye taşımak üzere, hayatlarını 
etkin olarak geçirirler. İslam bize hayatımızı bu şekilde yaşamamızı 
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öğretir ve aslında sadece bunu önermekle de kalmayıp, yaşadığımız 
ülkeye tamamen bağlı ve vefalı olmamızı da emreder. Gerçekten de 
Resulullahsa, kişinin ülkesini sevmesinin, gerçek bir Müslüman için 
imanın bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Vatan sevgisi İslam’ın 
temel bir unsuru olduğu için, gerçek bir Müslüman’ın hainlik veya 
ihanet etmesi ve bu şekilde dininden vazgeçmesi mümkün olabilir 
mi? Müslüman Ahmediler bakımından ise, önemli toplantıları-
mızda onlar, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden, bulunulan her 
yerde tüm cemaat mensupları olarak ayağa kalkıp, Allah’ı şahit 
göstererek ant içerler. Bu yeminle onlar, hayatlarını, varlıklarını, 
zamanlarını ve onurlarını, sadece dinleri için değil, kendi vatan ve 
ulusları için de feda etmek üzere söz verirler. Bundan dolayı, dini, 
vatanı ve ulusu için her türlü fedakârlığa daima hazır olduğuna 
sıklıkla söz verenlerden ve kendilerine daima uluslarına hizmet et-
meleri hatırlatılanlardan daha çok, vatanına ve ulusuna sadık bir 
vatandaş olduğunu, kim ispat edebilir ki?

Kimilerinin zihninde şu soru canlanabilir. Burada, yani 
Müslümanların çoğunluğunun Pakistan, Türkiye ve diğer Asya 
ülkelerinden gelen Almanya’da, kişilerin vatan ve ulusları için fe-
dakârlık yapma zamanı geldiğinde, onlar Almanya yerine geldik-
leri vatanlarını mı tercih edecekler? Bu nedenle sizlere şunu açıkça 
belirtmem gerekir. Bir kimse, Alman vatandaşlığı veya başka bir 
ülkenin vatandaşlığını aldığında, o ülkenin tam bir vatandaşı 
olur. Bunun cevabını, bu yılın başlarında Koblenz Alman Ordu 
Karargâhında yaptığım konuşmada vermiştim. Almanya’ya iltica 
edip, Alman vatandaşlığı alan bir kimsenin, geldiği ülke ile Alman 
hükümeti arasında bir savaş söz konusu olursa, İslam’ın talimat-
larına göre ne yapması gerektiğine açıklık kazandırmıştım. Eğer 
göçmen kimse, asıl vatanına sevgi duyup, Almanya’ya karşı zarar 
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verme arzusunu taşıyor ve zarar verebileceğini düşünüyorsa, o 
takdirde böyle bir kimsenin derhal vatandaşlıktan veya göçmen 
durumundan feragat edip, doğduğu ülkesine geri dönmesi gerekir. 
Buna rağmen orada kalmaya karar verirse, İslam onun hiçbir yolla 
o ülkeye ihanet etmesine izin vermez. Bu kesin ve açık bir tali-
mattır. İslam isyankâr davranışın hiçbir şekline izin vermez yahut 
da, ister sonradan edinilmiş bir vatandaşlık olsun, isterse başka 
türlü, bir vatandaşın kendi ulusuna karşı plan kurmasına ve ona 
zarar vermesine de müsaade etmez. Eğer kişi vatan edindiği yer 
aleyhinde çalışır veya ona zarar verirse, o zaman o, vatan düşmanı 
ve haini olarak muamele görür ve o ülkenin kanunlarına göre de 
cezalandırılır.

Bu, Müslüman göçmenler açısından duruma açıklık kazan-
dırmaktadır. İslam’a dönen yerel bir Alman yahut da herhangi bir 
ülke vatandaşı hakkında aşikâr olan ise, onun için vatanına bağlı-
lık göstermekten başka bir yolun bulunmadığıdır. Kimi zaman so-
rulan diğer bir soru da şudur. Batılı bir ülke, Müslüman bir ülke ile 
savaşa girecek olsa, orada yaşayan Müslümanlar nasıl davranmalı-
dır? Bunu cevaplamak için öncelikle bahsetmem gereken, cemaa-
timizin kurucusu Vadedilen Mesihinas açıkladığı gibi, şimdilerde 
dini savaşların tamamen sona erdiği bir dönemde bulunduğumuz-
dur.  Tarih boyunca Müslümanlar ile diğer dinlerin mensupları 
arasında çatışma ve savaşların meydana geldiği dönemler vardır. 
O savaşlar esnasında gayrimüslimlerin amacı, Müslümanları öl-
dürmek ve İslam’ı sona erdirmekti.

İlk dönemlerdeki savaşların birçoğunda,  önce gayrimüslim-
ler ilk saldırıda bulunmuşlar ve Müslümanlar için ise kendileri-
ni ve dinlerini savunmaktan başka bir seçenek de kalmamıştır. 
Ancak Vadedilen Mesihas böylesi şartların artık bulunmadığını 
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açıklamıştır. Çünkü günümüzde, İslam’ı sona erdirme gayretiyle 
savaş ilan eden veya sürdüren hükümetler yoktur. Bunun aksine, 
Batılı ve gayrimüslim ülkelerin büyük çoğunluğunda, muazzam 
bir dini özgürlük bulunmaktadır. Böylesi bir özgürlüğün bulun-
ması sonucunda cemaatimiz, gayrimüslim ülkelerde İslam’ın tebli-
ğini yapabilmekten dolayı son derece minnettardır. Bundan dolayı 
bizler, Batı dünyasına, bizzat barış ve uyum olan İslam’ın doğru ve 
güzel talimatlarını tanıtabilmekteyiz. Hiç şüphesiz dini özgürlük 
ve hoşgörü sebebiyle ben, bugün, burada, sizlerin önünde bulunup, 
gerçek İslam’ı tanıtabilmekteyim. Açıkçası bu nedenle, günümüz-
de din savaşları söz konusu değildir. Ancak bundan başka ortaya 
çıkabilecek yegâne durum, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke 
ile çoğunluğu Hıristiyan olan bir ülkenin ya da herhangi başka 
bir ülkenin, dini olmayan bir savaşa tutuşmalarıdır. Hıristiyan 
da olsa, başka bir dinden de olsa, bu ülkelerden birinde yaşayan 
Müslüman bir vatandaş, böylesi koşullar altında nasıl tepki verme-
lidir? Buna cevaben İslam, altın bir prensibi ortaya koymuştur. Bu 
da, bir kimsenin asla zulme ve baskıya yardımcı olmaması gerekti-
ğidir. Bu nedenle, eğer zulmü ve baskıyı yapan bir Müslüman ülke 
ise, o zaman, o durdurulmalıdır. Eğer zulüm, Hıristiyan bir ülke 
tarafından yapılmış ise, o takdirde o da durdurulmalıdır.

Bir vatandaş, ülkesini zulüm ve adaletsizlikten nasıl alıkoya-
bilir? Bunun cevabı çok basittir. Günümüzde demokrasi, tüm 
Batı dünyasında hâkimdir. Eğer adalet fikrine sahip bir vatandaş, 
kendi ülkesinin baskıcı bir şekilde hareket ettiğini görürse, buna 
karşı çıkmak üzere sesini yükseltip, ülkesini doğru yola getirmek 
üzere çabalamalıdır. Hatta bir grup insan da bu nedenle ayaklana-
bilir. Eğer bir vatandaş, ülkesinin başka bir ülkenin egemenliğini 
ihlal ettiğini görürse, o zaman hükümetinin dikkatini çekerek, 
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endişesini belirtmelidir. Ayağa kalkıp, barışçıl bir şekilde endişele-
ri ortaya koymak, isyankâr bir eylem yahut da başkaldırı değildir. 
Aslında bu, kişinin ülkesine olan gerçek sevgisini ifade etmesidir. 
Adil bir vatandaş, ülkesinin itibarının ulus-lararası toplum nez-
dinde lekelenmesine ve hatta gözden düşmesine tahammül gös-
teremez. Bu nedenle, ülkesine hesap sormak yoluyla o, ona karşı 
bağlılık ve sevgisini açıkça göstermektedir. 

Uluslararası toplum ve kurumlar söz konusu olduğunda ise, 
İslam şunu öğretmektedir. Her nerede bir ülke haksızca saldırıya 
maruz kalırsa, diğer ülkeler bir araya gelip, saldırganı durdurmak 
üzere yol aramalıdırlar. Eğer saldırgan ülke durumu anlayıp, geri 
çekilirse, o zaman intikam için yahut da durumdan bir fayda sağla-
mak adına, ona karşı acımasız cezalar ve haksız hükümler uygulan-
mamalıdır. Bu nedenle İslam, her türlü duruma göre cevap ve çö-
zümleri sunmaktadır. İslam’ın öğretilerinin özünde, barışı yaymak 
vardır. Bunun ölçüsü, Resulullah’ınsav bir Müslüman’ı tanımladığı 
gibidir. O kimsenin elinden de, dilinden de, diğer tüm barışçıl in-
sanlar güvendedir. Yine belirttiğim gibi İslam, asla zulme ve bas-
kıya yardımcı olmamayı öğretir. Bu güzel ve akılcı öğreti, nerede 
yaşarsa yaşasın, gerçek bir Müslümanı onurlu ve haysiyetli bir ko-
numda tutar. Hiç şüphesiz bütün onurlu ve samimi insanlar da, 
toplumlarında böylesi barışçıl ve saygılı insanların bulunmasını 
arzu eder.

Hz.Resulullahsav Müslümanlara,  hayatlarında uygulamaları 
için bir başka güzel öğreti daha sunmuştur. O, gerçek bir mümi-
nin, daima iyi ve temiz şeylerin peşinde olmasını öğütlemiştir. O, 
nerede olursa olsun, bir Müslüman hikmetli bir söz yahut da asil 
bir şey ile karşılaştığında, onu kişisel mirası olarak görmelidir, diye 
de öğretmiştir. Bu nedenle, kişinin hakkı olan mirası elde etmek 
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için araştırdığı aynı kararlılıkla, Müslümanlara da, bulunabildiği 
her yerde akılcı bilgiyi ve iyilikleri elde etmek ve onlardan yararlan-
mak üzere çaba göstermeleri gerektiği öğretilmiştir. Göçmenlerin 
bütünleşmesi ile ilgili bu kadar endişenin var olduğu bir zamanda, 
bu ne denli güzel ve mükemmel bir temel ilkedir. Müslümanlara, 
kendi yerel toplumları ile bütünleşmeleri ve karşılıklı saygının ge-
lişmesi için, her topluluk, her bölge, her şehir ve her ülkeye ait 
iyi yönler hakkında bilgi edinmeye çalışmaları öğretilmiştir. Böyle 
değerleri basitçe öğrenmek yeterli olmayıp, Müslümanların bütün 
bunları özel yaşamlarında benimsemeleri gerekmektedir. Bu, be-
raberlik ile karşılıklı güven ve sevgiyi gerçek anlamda aşılayan reh-
berliktir. Şüphe yok ki, kendi dininin gereklerini yerine getirme-
nin yanında, ait olduğu veya herhangi bir başka toplumun güzel 
taraflarını edinmeye çalışandan daha fazla barışsever kim olabilir 
ki? Ondan daha fazla, kim barış ve emniyeti yayabilir ki?

Günümüzde var olan haberleşme olanakları sebebiyle şimdi-
lerde dünya, bilindiği üzere küresel bir köydür. 1400 sene önce 
Resulullahsa bunu, öyle bir zaman gelecek ki, dünya birleşecek ve 
mesafeler kısalmış gibi görünecek, diyerek bildirmiştir. O, hızlı 
ve modern haberleşme araçları nedeniyle, insanlar bütün dünya-
yı görebilecekler diye ileri sürmüştür. Aslında bu, onun ayrıntılı 
olarak açıkladığı, Kuran-ı Kerim tarafından önceden bildirilmiş 
bir haberdir. Bununla ilgili olarak Resulullahsav şunu öğretmiştir. 
Böyle bir zaman geldiğinde insanlar, kayıp eşyalarını arayıp bul-
dukları gibi, birbirlerinin iyiliklerini de arayıp benimsemelidirler. 
Diğer bir deyişle şöyle söylemek mümkündür. Tüm kötü şeylerden 
uzak durulurken, bütün yararlı şeyler benimsenmelidir. Kuran-ı 
Kerim bu emri açıklarken demiştir ki, gerçek bir Müslüman, iyi-
liği emredip, kötülükten men edendir. Bütün bunları göz önünde 
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bulundururken, hangi ülke veya toplum, böylesi barışsever 
Müslümanlar’a ya da İslam’a, katlanamayacağını veya onları kabul 
edemeyeceğini söyleyebilir? Geçen yıl Berlin Belediye Başkanı ile 
görüşme fırsatı buldum ve kendisine İslam’ın, bir ülkenin her gü-
zelliğine, sanki kendi malınız gibi muamele edin diye öğrettiğini 
anlattım . O da, eğer bu öğretiye uyulursa, şüphesiz tüm dünya el 
ele birleşerek sizi destekler diye cevap verdi. 

Almanya’da bazı kişilerin, Müslümanların da, İslam’ın da 
Alman toplumuna uyum sağlayacak yetenekte olmadıklarını iddia 
ettiklerini öğrendiğimde, oldukça şaşırdım ve üzüldüm. Şüphe yok 
ki, aşırılık gösterenler ve teröristlerce tanıtılan İslam’ın, Almanya 
şöyle dursun, hiçbir ülke ve toplumla bütünleşemeyeceği bir ger-
çektir. Böylesi aşırı düşüncelere karşı muhalif seslerin, Müslüman 
ülkelerde bile yükseleceği bir dönem mutlaka gelecektir. Her şeye 
rağmen, Resulullahsa tarafından getirilen gerçek İslam, kesinlikle 
samimi ve iyi insanları daima kendine cezb edecektir. Bu devirde, 
asıl öğretileri yeniden canlandırmak üzere Allah, Resulullah’asav 
tabi bir şekilde Vadedilen Mesihias göndermiştir. Bundan dolayı 
onun cemaati, İslam’ın gerçek mesajını uygular ve tebliğ eder.

Açık olalım ki, hiç kimse, gerçek İslam herhangi bir toplumla 
bütünleşemez diye, haklı bir iddiada bulunamaz. Doğruluğu ve 
iyiliği yayan ve her türlü kötülük ve yanlışlıktan da sakınan, ancak 
gerçek İslam’dır. Gerçek İslam Müslümanlara, nerede olursa olsun, 
kötülüğü ve zulmü durdurmayı öğretir. Bu sebeple, bütünleşmek-
te başarısız olacağı hakkındaki herhangi bir sorudan ziyade gerçek 
İslam, toplumu, doğal bir şekilde mıknatıs gibi kendine çeker. 
İslam, bir kimsenin sadece kendisi için barışı elde etmek ya da 
arzu etmek üzere çabalaması gerektiğini değil, içindeki aynı öz-
lemle diğer insanlara da barış ve huzuru yaymak üzere tam gayret 
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sergilemesini öğretmektedir Bu özverili tavır, dünyada barışı 
sağlamanın da yoludur. Acaba böyle bir yaklaşım ve öğretiden 
memnun kalmayacak ve onaylamayacak bir toplum var mıdır? 
Şüphesiz iyi bir toplum, ahlaksızlık ve kötülüğün içinde yayılma-
sını hiçbir zaman arzu etmez. Keza o, iyilik ve barışın desteklen-
mesine de asla karşı çıkmaz. 

“İyiliği” tarifleyecek olduğumuzda, dindar birisi ile dindar ol-
mayan birisinin tanımında farklılıklar bulunması muhtemeldir. 
İslam’ın sözünü ettiği iyilik ve fazilet bakış açılarında, iyiliğin tüm 
diğer biçimlerinin yayıldığı, her şeyi kapsayan iki önemli erdem 
bulunmaktadır. Birisi, Yüce Allah’a karşı yerine getirilmesi gere-
ken haktır, diğeri ise, insanoğluna karşı yerine getirilmesi gereken 
haktır. Tanım olarak ilki açısından, dindar birisi ile dindar olma-
yan birisi arasında fark vardır. Ancak insanoğlunun hakkı ile ilgili 
olan diğer yönden, bu durum söz konusu değildir. Allah’a karşı 
yerine getirilmesi gereken haklar, ibadetle ilgili olup, tüm dinler 
takipçilerine bununla alakalı yol gösterirler. İnsanlara karşı yerine 
getirilmesi gereken haklar ise, hem dinlerin, hem de toplumların 
insanları eğittikleri bir alandır. İslam bizlere, insanlığın haklarını 
derinlemesine ve detaylı bir şekilde öğretir. Bu sebeple, mevcut 
vaktimiz içinde onun tüm öğretilerine değinmek imkânsız ola-
caktır. Yine de, İslam’ın ortaya koyduğu ve toplumda barışın geliş-
mesi için gerekli olan birkaç önemli haktan bahsetmek istiyorum. 

İslam, başka insanların düşüncelerine saygılı olmak ve onları 
önemsemek gerektiğini öğretir. Buna, dini düşünceler ile diğerle-
rinin genel sosyal meseleler hakkındaki duyguları da dâhildir. Bir 
keresinde Peygamber Efendimizsav, bir Yahudi’nin dini hassasiyet-
lerini korumak üzere, onun bir Müslüman ile yaptığı tartışmanın 
kendisine bildirilmesinin ardından, Yahudi’nin tarafını tutmuştu. 
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Yahudi’nin duygularını incitmemek adına Resulullahsav, en son 
şeriat içeren Kitabı kendisinin getirdiğini bilmesine rağmen, 
Müslüman’a çıkışarak ona, Peygamber Efendimizinsav Musa’danas 
daha üstün olduğu iddiasında bulunmamasını söylemişti. İşte bu, 
Resulullah’ınsav başkalarının duygularına özen gösteren ve top-
lumda barışı tesis eden tavrıdır.

İslam’ın bir diğer önemli öğretisi de, fakir ve muhtaç insanla-
rın haklarının karşılanmasını gerekli kılmaktadır. Bunu yapmak 
için insanlara öğretilen, toplumun muhtaç kesimlerinin sosyal 
durumlarının iyileştirilebileceği olanakların aranmasıdır. Bizler, 
özveriyle elverişsiz durumdakilere yardım etmeye çalışmalıyız ve 
onları asla, hiçbir yolla istismar etmemeliyiz. Günümüz toplu-
munda, görünüşte elverişsiz durumdakilere ‘yardım’ için oluşturu-
lan proje ve fırsatlar bulunsa da, maalesef bunlar, çoğunlukla geri 
ödemenin faize tabi olduğu bir kredi sistemini esas almaktadır. 
Mesela öğrencilere, eğitimlerini tamamlamakta yardımcı olsun 
diye sıklıkla ödünç para verilir yahut da insanlar yeni iş kurmak 
için borç alırlar. Ancak bunları geri ödemek, onlar için yıllar sürer. 
Seneler boyu uğraşın ardından ya da bir mali krizin vurmasından 
sonra, onlar hala borcun asıl miktarı ile hatta büyük bir ihtimalle 
daha da kötü bir mali durumla baş başa kalırlar. Dünyanın birçok 
bölgesinde mali krizin musallat olduğu geçen birkaç yıl boyunca, 
bunun sayısız örneklerine tanık olduk ve duyduk.

İslam aleyhinde yaygın olarak yapılan suçlamalardan birisi, 
onun kadınlara eşit yahut adil davranmadığıdır. Oysa bu iddia-
nın hiçbir dayanağı ya da temeli yoktur. İslam kadınlara haysiyet 
ve onur sunmuştur. Birkaç örnek vereyim. İslam kadına, kendi-
sine sadece taşınır bir mal olarak bakıldığı bir dönemde, koca-
sının yanlış davranışı sebebiyle, onu boşama hakkını tanımıştır. 
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Gelişmiş ülkelerde kadınlara bu hakkın tam olarak tanınması ise, 
ancak geçen yüzyılda olmuştur. Dahası İslam kadınlara, onların 
hiçbir mevki ve değerleri olmadığı bir dönemde, miras edinme 
hakkını tanımıştır. Avrupalı kadınlara bu hakkın verilmesi de, nis-
peten yakın bir zamanda olmuştur. Ayrıca İslam, komşuluk hak-
kından da bahseder.

Kuran-ı Kerim, komşularınız kimdir ve hakları nedir diye 
detaylı rehberlik sunar. Komşularınız, yakınınızda oturanları, 
tanıdık tanımadık civar evlerdekileri kapsarken ve aslında çevre-
nizde bulunan kırk evden müteşekkildir. Komşularınıza, beraber 
yolculuk ettikleriniz de dâhildir ve bundan dolayı bizlere, onlarla 
ilgilenmemiz emredilmektedir. Bu hak o denli vurgulanmıştır ki, 
Peygamber Efendimizsa belki de komşuların kurallarla belirlenmiş 
mirasçılar arasında yer alabileceklerini düşündüğünü söylemiştir. 
Aslında Peygamber Efendimizsav daha da ileri giderek, komşusu-
nun kendisinden emniyette olamayacağı bir kimsenin, mümin 
veya Müslüman sayılamayacağını bildirmiştir. 

Başkalarının iyiliği ile ilgili İslam’ın diğer bir emrinin gerekli 
kıldığı, zayıf ve savunmasızların durumlarını iyileştirmek ve dü-
zeltmek görevini yerine getirirken, herkesin birbirine yardım ve 
destek vermesidir. Böylece rolünün gereğini yerine getirmek ve 
bu öğretileri uygulamak üzere Müslüman Ahmediye Cemaati, 
dünyanın fakir ve muhtaç bölgelerinde temel ve yüksek eğitim 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bizler okullar açıp, işletmekte, cep 
harçlığı vermekte ve yüksek eğitim için burslar finanse etmekteyiz 
ki, imkânları olmayanlar böylelikle ayakları üzerinde durabilecek 
duruma gelebilsinler.

İslam’ın başka bir talimatı, verdiğiniz sözleri ve yaptığınız 
anlaşmaları yerine getirmenizdir. Bu, birbirinize verdiğiniz tüm 
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sözleri kapsadığı gibi, ayrıca bir Müslüman’ın, vatandaş olarak 
ülkesi ile yaptığı bağlılık sözleşmesini yerine getirmesini de gerek-
tirir. Bundan daha önce bahsetmiştim.

Bunlar, İslam’ın, nasıl, şefkat ve sevgi dolu bir din olduğunu 
ortaya koymak üzere sadece değindiğim birkaç noktadır. Ne yazık 
ki, İslam’ın yeryüzünde barışı öğretip öğütlediği kadar, İslam mu-
halifleri yahut da onun gerçek talimatlarından habersiz olanlar da, 
onun aleyhinde asılsız iddiaları ileri sürmektedirler. Belirttiğim 
gibi, bu çağda Müslüman Ahmediye Cemaati, İslam’ın gerçek 
talimatlarını yaymakta ve sergilemektedir. Bunun ışığında, kimi 
azınlık Müslümanların davranışlarına dayanarak, İslam aleyhinde 
itirazlarda bulunanlardan, böyle haksız örnekleri kullanıp, gerçek 
İslam talimatlarını karalamak ve onları gözden düşürmeye çalış-
mak yerine, bu bireyleri muhakkak sorgulayarak, hesaba çekme-
lerini rica ediyorum.

Sizler, İslam’ın talimatlarını, ne Almanya ne de başka bir ülke 
için tehdit ya da tehlike olarak değerlendirmemelisiniz. Sizlerin, 
bir Müslüman’ın Alman toplumu ile bütünleşip bütünleşemeye-
ceği konusunda da endişe duymamanız gerekir. Belirttiğim gibi 
İslam’ın farkı, Müslümanlara, bütün iyi şeyleri benimsemele- 
rini öğretmesidir. Bundan dolayı şüphe yok ki, Müslümanlar her 
toplumla bütünleşip, orada yaşayabilirler. Eğer birisi buna aykırı 
davranacak olursa, o ancak ismen bir Müslüman’dır ve gerçek 
İslam öğretilerinin takipçisi değildir. Eğer Müslümanlar’dan 
doğru olmayan bir şey yapmaları veya Kuran-ı Kerim’in, alçak gö-
nüllülük ve dinin mukaddesliği hakkındaki talimatlarını göz ardı 
etmeleri yahut da takvaya aykırı hareket etmeleri istenirse, onların 
böyle davranmaları kesinlikle mümkün değildir. Her halükârda 
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bu konular, bütünleşme ile ilgili değil,  kişinin inanç özgürlüğü 
ile alakalıdır. 

Dini özgürlüğün istismarı, sadece Müslümanların karşı dur-
maları gereken bir mesele değildir. Doğrusu, bütün samimi ve 
makul insanların ayağa kalkarak, bunun aleyhinde konuşması ve 
hiçbir hükümet veya toplumun kişisel dini haklara müdahale et-
memesi gerektiğini açıkça ilan etmesidir. Duam, değişik milliyet 
ve kültürlerden insanlara vatan olmuş Almanya’nın ve hatta her 
ülkenin, hoşgörü ile karşılıklı duygu ve düşüncelere saygının en 
yüksek seviyesini göstermeleri içindir. Bu yolla da onlar, karşılıklı 
sevgi, şefkat ve barışı sergileyenlerin liderliğini yapabilsinler. Bu 
durum, karşılıklı hoşgörünün tamamen yitirilmesi sonucu, dün-
yanın yöneldiği felaketten onu kurtaracak olan kalıcı barış ve em-
niyetin garantisine de vesile olacaktır. 

Korkunç yıkımın tehlikesi üzerimizde belirmektedir. Bizleri 
bu felaketten kurtarmak adına her ülkenin ve dindar olsa da 
olmasa da her ferdin, son derece dikkatli davranmaları gerekir. 
İnşallah dünyanın her yerindeki her insan, bu gerçeği fark edebil-
sin. Son olarak bir kez daha, bugün zaman ayırarak buraya gelip 
söylediklerimi dinlediğiniz için, hepinize şükranlarımı sunuyo-
rum. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. 

İSL A M— 
Bİr barış ve merha met dİnİ

İngİltere Parlamentosu 
Londra, İngİltere, 2013
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Dışişleri Gölge Bakanı Rt. Hon. D. Alexander, 
Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba i le birlikte

Başbakan Yardımcısı, Rt. Hon. Nick Clegg, 11 
Haziran 2013’de Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba 
i le Londra’da Parlamento’da görüşürken

İçişleri Bakanı ve parlamenter Rt. Hon. Theresa 
May, Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba i le birlikte

Parlamenter Rt. Hon. Ed Davey, Vadedilen 
Mesihin V. Halifesiaba i le birlikte



Parlamenter Rt. Hon. Ed Davey, Vadedilen Mesihin 
V.Halifesineaba Westminster’de eşlik ederken, 

Avam Kamarası, Londra, 11 Haziran 2013

Vadedilen Mesihin V.Halifesiaba, Avam Kamarasında Parlamenterler, seçkin konuklar ve 
diplomatlara hitaben tarihi konuşmasını yaparken. Londra, 11 Haziran 2013

Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba,
Avam Kamarasında, parlamenter 

Rt. Hon. Ed Davey tarafından karşılandı 
Londra, 11 Haziran 2013





ÖNSÖZ

Müslüman Ahmediye Cemaatinin İngiltere’deki yüzüncü yılını 
kutlamak üzere, 11 Haziran 2013 tarihinde Londra’da Parlamento 
Binasında düzenlenen bir etkinlikte, Vadedilen Mesihin V. 
Halifesi ve Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı Hz.Mirza 
Masrur Ahmed tarafından bir konuşma yapıldı. 

Yüzüncü yıl kutlamalarında 30’u parlamento üyesi, 12’si 
Lordlar Kamarası üyesi, 6’sı kabinede görevli bakan ve de 2’si bakan 
olmak üzere, 68 seçkin katılımcı yer aldı. Aralarında BBC, Sky 
TV ve ITV de olan çeşitli medya kuruluşları, organizasyonu takip 
etmek üzere hazır bulundu. Katılımcılar arasında Enerji ve İklim 
Değişimi Bakanı ve parlamenter Rt. Hon. Ed Davey, Başbakan 
Yardımcısı ve parlamenter Rt. Hon. Nick Clegg, İçişleri Bakanı 
ve parlamenter Rt. Hon. Theresa May, Dışişleri Gölge Bakanı ve 
parlamenter Rt. Hon. Douglas Alexander, Parlamento İçişleri 
Denetim Komitesi Başkanı ve parlamenter Rt. Hon. Keith Vaz ile 
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Mitcham ve Morden bölgesi parlamenteri Siobhain McDonaugh 
da bulunmaktaydı.



İSLAM— 
BİR BARIŞ VE MERHAMET DİNİ

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz Kerem ve Rahmet eden 
Allah’ın adıyla,

Bütün seçkin misafirlerimiz—esselamu aleyküm ve rahmetul-
lahu ve berekatuhu—Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Cemaatimizin İngiltere’deki yüzüncü yıl kutlaması üzerine neza-
ket gösterip, dostluklarını ve bizlerle olan yakın münasebetlerini 
ifade etmek adına bu etkinliği Parlamento Binasında düzenleyen, 
Müslüman Ahmediye Cemaatinin dostlarına, öncelikle şükran-
larımı sunmak istiyorum. Ayrıca bugün katılımda bulunarak bu 
organizasyonun başarılı ve faydalı olduğunu kanıtlayan tüm mi-
safirlere de teşekkür etmek istiyorum. Bugün çoğunuzun, diğer 
komisyon ve toplantılar ile meşgul olmak yerine burada oturuyor 
olmanızdan dolayı memnuniyet duymaktayım. 

Şükranlarımı ve takdirimi açıklamanın yanı sıra bu iyi niyet 
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gösterisi karşısında belirtmek istediğim, içten umudum ve duam, 
bu güzel ve muhteşem binada çalışan bütün bölüm ve insanların, 
bu ülkeye ve onun halkına hizmet etme görevlerini yerine geti-
rebilmeleri içindir. Yine ümit ve dua ediyorum ki onlar, diğer 
uluslar ile iyi ilişkileri geliştirmek, adaletle hareket etmek ve tüm 
taraflar için faydalı kararlar almak üzere en iyi şekilde çalışabilsin-
ler. Eğer bu ruh hali benimsenecek olursa, onunla en iyi meyveler, 
yani sevgi, şefkat ve kardeşlik elde edilecek ve dünyaya da o, gerçek 
bir barış ve refah cenneti olması için yol gösterecektir. 

Bu arzum ve duam tüm Müslüman Ahmediler tarafından 
da paylaşılmaktadır. Çünkü bizler, bir kimsenin ulusuna karşı 
ve geniş anlamı ile de insanlığa karşı, derin bir sevgi beslemesi 
gerektiğine inanmaktayız. Doğrusu Müslüman Ahmediler, bir 
kimsenin vatanına olan sevgisinin, imanın temel bir unsuru ol-
duğuna inanırlar. Çünkü İslam’ın kurucusu Yüce Peygamber 
Hz.Muhammedsav, bunu ısrarla buyurup öğretmiştir. Bu sebep-
le açıkça belirteyim ki, İngiliz vatandaşı olan her Müslüman 
Ahmedi, ister Birleşik Krallıkta doğsun, isterse bir göçmen olarak 
buraya gelsin, bu ülkeye tamamen sadıktır ve ona karşı içten bir 
sevgi de duymaktadır.  Onların yegâne arzusu, bu büyük ulusun 
ilerlemesi ve refahıdır.  

Diğer ülkelerden olup, şu sıralar Birleşik Krallıkta yaşayan 
insanların sayısı son derece dikkat çekicidir. Bunun, ülke nüfusu-
nun %14-15’i civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüzden, 
Britanya halkının göçmenleri ülkeye vatandaş olarak kabul etmek 
ve Britanya toplumunun bir parçası olmalarına izin vermek 
yo-lunda bizzat ortaya koydukları açık kalplilik ve hoşgörü gibi 
harika niteliklerine değinmeden ve bunları övmeden devam ede-
bilmem mümkün değildir. Bu durumda, kendilerinin bu ülkenin 
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sadık vatandaşları olduğunu ispat etmek, buraya yerleşmek için 
gelen insanlar üzerinde yerine getirilmesi şart bir ahlaki görevdir. 
Öyle ki, her türlü karışıklık ve ihtilaf ile mücadelede, onların hükü-
mete destek vermeleri gerekir. Söz konusu Müslüman Ahmediye 
Cemaati olduğunda ise, hangi ülkede bulunurlarsa bulunsunlar, 
onun takipçileri bu ilkeye uygun davranırlar.

Bildiğiniz üzere bugünlerde, Müslüman Ahmediye Cemaa-
tinin Birleşik Krallıktaki Yüzüncü Yılını idrak etmekteyiz. Geçen 
100 yıl, Müslüman Ahmediye Cemaati üyelerinin daima ülkele-
rine sadık kalma koşulunu yerine getirdiklerini ve her zaman aşı-
rılık, isyankârlık ve kargaşanın her türlüsünden uzak durdukla-
rını kanıtlarken, buna şahitlik de etmektedir. Doğrusu bu vefalı 
ve sevgi dolu yaklaşımın temelinde yatan, Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin tamamen gerçek İslam üzerindeki dini bir topluluk 
olmasıdır. Cemaatimizin konumu ayrıdır, çünkü bizler, yeryüzün-
deki insanlara sürekli olarak İslam’ın gerçek ve barışçıl öğretilerini 
sunuyor ve daima bu temel öğretilerin gerçek İslam olarak kabul 
görmesi için çaba sarf ediyoruz.

Bu birkaç kelimelik girişten sonra, şimdi ise konuşmamın 
ana konusuna dönmek istiyorum. Cemaatimiz barış, uzlaşı ve 
uyumun öncüsü olduğundan, sloganımız, ‘Herkesi Sev, Kimseden 
Nefret Etme’dir. Bazı gayrimüslimler, bizi tanıyıp, aslında da yakın 
münasebet içinde olmalarına rağmen, Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin barış ve kardeşlik mesajını doğrudan İslam’a atfetme-
si karşısında hayret etmektedirler. Bu hayret ve şaşkınlıklarının 
sebebi, onların sözde İslam âlimleri ve örgütleri olan diğer bir-
çoklarını, tamamen farklı bir şekilde davranır, konuşur, keza çok 
değişik bir mesajı destekler şekilde görmeleridir. Bu farkın nede-
nini izah etmek için, şuna açıklık getirmek istiyorum. Müslüman 
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Ahmediler olarak bizler, diğer Müslüman ulema aksini destekler 
ve hatta uygularken, bu devirde sertlik yanlısı bir “Kılıçla Cihat” 
kavramının tamamen yanlış olduğuna ve reddedilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Onların inançları, dünyanın bazı bölgelerinde, birçok 
aşırılık yanlısı ve terörist örgütün Müslümanlar arasından çıkma-
sına sebep oldu. 

Ortaya çıkanlar sadece gruplar olmayıp, belli bazı kimselerin 
de bunu istismar edip, bu yanlış inançlara göre hareket ettiklerini 
görmekteyiz. Şüphesiz bunun en güncel örneği, masum bir İngiliz 
askerinin Londra sokaklarında hunharca öldürülmesidir. Bu, 
İslam’ın gerçek öğretileri ile hiçbir alakası olmayan bir saldırıydı. 
Aksine İslam’ın öğretileri böylesi saldırıları şiddetle kınamakta-
dır. Böyle kötü entrikaların gösterdiği, İslam’ın gerçek öğretileri 
ile kimi sözde Müslüman tarafından art niyetli olarak uygulanan, 
yanlış yorumlanmış öğretiler arasındaki açık farktır. Ayrıca be-
lirtmek isterim ki, kimi yerel grupların tepkileri doğru değildir ve 
toplumun huzurunu yok edebilir.

İslam’ın öğretilerine göre doğru olduğuna inandığımız tezimi-
zi destekleyecek hangi delillerimiz bulunmaktadır? Dikkate alın-
ması gereken temel nokta şudur. Ancak İslam aleyhinde bir dini 
savaş açılması halinde, kılıç ya da kuvvet kullanımına izin vardır. 
Günümüz dünyasında ise, ne bir ülke, ne de bir din, hiç kimse 
İslam’a karşı fiziksel bir savaş sürdürmemekte ve din üzerinden 
saldırmamaktadır. Bundan dolayı, Müslümanların din adına baş-
kalarına saldırmalarının haklı görülmesi mümkün değildir, çünkü 
bu açıkça Kuran-ı Kerim’in öğretilerini ihlal etmektedir. 

Kuran-ı Kerim, ancak savaş açanlara ve İslam aleyhinde kılıç-
larını kaldıranlara karşı güç kullanımına izin vermiştir. Diğer bir 
önemli husus da şudur. Eğer bir ülke vatandaşı herhangi bir şekilde 
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ülkesini yahut da hemşerilerini zarara uğratmak isterse, o zaman 
o, İslam’ın öğretilerine aykırı davranmaktadır. Hz.Resulullah 
Muhammed-i Mustafasav, masum insanların kanını döken bir 
kimse, Müslüman değildir diye buyurmuştur. Yüce Peygambersav 
böyle kimseleri imanda zayıf ve günahkâr saymıştır.  

Şimdi de İslam’ın öğretilerinin, gerçekten ne denli açık fikirli 
ve sade olduğunu tam olarak kanıtlayan, ona ait diğer bazı bakış 
açılarına yöneleceğim. Sözde Müslüman kimi grupların, İslam’ı 
tanıtma tarzının, hiçbir şekil ve biçimde dinin gerçek öğretilerini 
temsil etmediğini izah edeceğim. Onların faaliyetlerinin, nefret 
dolu eylemlerini haklı göstermek üzere İslam’ın adını yalan yanlış 
kullanarak, yalnızca kendi çıkarlarını elde etmek üzere yürütül-
mekte olduğu da aydınlık kazanacaktır. 

İslam, dini hoşgörünün önemine o denli çok vurgu yap-
maktadır ki,  böylesi yüksek standartları başka bir yerde bulmak 
mümkün değildir. Diğer insanlar, başka dinlerin yanlış ol-
duğunu kanıtlayamadıkları sürece, kendi dinlerinin  
doğruluğunu ispatlayamayacaklarına inanmak eğilimindedirler. 
İslam’ın yaklaşımı ise çok farklıdır, çünkü o şunu öğretmektedir. 
İslam, tüm insanlık için nazil olmuş gerçek bir dindir. Doğrusu 
Allah’ın tüm peygamberleri, yeryüzündeki insanlar ve ulusların 
tamamına yollanmışlardır. Bu Kuran-ı Kerim’de açıkça belirtil-
miştir. Allah, tüm peygamberlerin Kendisi tarafından sevgi ve 
şefkat öğretileri ile gönderildiğini söylemiştir. Bu yüzden, gerçek 
Müslümanların hepsi onları kabul etmelidir. Başka hiçbir din, 
İslam gibi böyle istekli ve açık bir biçimde, her inancı ve her kavmi 
övmemektedir. Çünkü Müslümanlar, peygamberlerin tüm in-
sanlara ve tüm uluslara gönderildiklerine inanır ve onların yanlış 
olduklarını da asla düşünemezler. Bundan dolayı Müslümanlar, 



146 DÜNYA KRİZİ VE BARIŞIN YOLU 

Allah’ın hiçbir peygamberine saygısızlık gösteremez, onlarla alay 
edemez ve onları aşağılayamazlar. Aynı zamanda onlar, herhangi 
bir dinin takipçilerinin duygularını da rencide edemezler.

Oysa ne yazık ki bazı gayrimüslimlerin tutumu bunun tam 
tersidir. Onlar, İslam’ın Kurucusunusav ağır ifadelerle alaya almak 
ve ona iftirada bulunmak için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Böylece 
onlar, Müslümanların duygularını ciddi şekilde yaralarlar. Bizler 
taşıdığımız inançlar sebebiyle, gerçekten dini hoşgörü ve kar-
şılıklı anlayışı arzu etmekteyiz. Ancak ne yazık ki belli bazı un-
surlar Müslümanların duyguları ile oynadığında, kimi sözde 
Müslümanların, bu tahrike tamamen yanlış ve sorumsuz bir şekil-
de tepki göstermelerine yol açmaktadır. Onların tepkilerinin ve 
verdikleri karşılıkların İslam’ın gerçek öğretileri ile hiçbir alakası 
yoktur. Ne denli kışkırtılsalar da, sizler kesinlikle bir Ahmediyi, 
böylesi olumsuz bir tepki verirken asla göremezsiniz.

İslam’ın Kurucususav ve Kuran-ı Kerim aleyhinde ileri sü-
rülen üzücü bir diğer suçlama ise, onların aşırıcılık öğretileri 
sundukları ve İslam’ın mesajını yaymak üzere güç kullanımını 
destekledikleridir. Bu iddiayı değerlendirmek ve gerçeği araştır-
mak üzere, Kuran’ın kendisine bir göz atalım. Yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır:

Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi topluca ina-
nırlardı. (Allah kimseyi zorlamazken,) mümin olsunlar 
diye insanları sen mi zorlayacaksın?(s. 10: a. 100)

Bu ayet-i kerime, her türlü kudret sahibi Allah’ın kolaylıkla 
tüm insanları aynı dini benimsemeye zorlayabileceğini açıkça 
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belirtmektedir. Hâlbuki O, bunun yerine dünyadaki insanlara, 
inanıp, inanmamayı tercih edebilmeleri için özgürlük tanımıştır. 

O halde, eğer Allah insanoğluna bu seçme özgürlüğünü ver-
diyse, o takdirde Hz.Resulullahsav yahut da onun takipçilerinden 
herhangi birisi, nasıl olur da bir kimseyi Müslüman olması için 
zorlayabilir? Yüce Allah Kuran’da şunu buyurur: 

...(Bu) gerçek, ancak Rabbiniz tarafından (indirilmiş-
tir.) (Artık) isteyen (buna) inansın, isteyen inkâr etsin... 
(s. 18: a.30)

Bu, İslam’ın gerçeğidir. Bu, ona ait asıl öğretidir. Eğer kalp dilerse, 
o zaman onlar da İslam’ı kabul etmekte serbesttirler, ancak kalp is-
temezse, o zaman da onu reddetmekte hürdürler. Bu yüzden İslam, 
zorlama ve aşırılığa tamamen karşıdır. Aksine İslam, toplumun 
her kesiminde barış ve uyumu savunmaktadır. İslam için, şiddet 
ve baskıyı öğretir demek neredeyse imkânsızdır, çünkü ‘İslam’ın’ 
anlamı barış içinde yaşamak ve diğer herkese de barış sağlamak-
tır. Bununla birlikte, dini duygularımızla alay edildiğinde ise, bu 
bizde büyük bir acı ve ızdıraba sebep olmaktadır. Yüce Peygam-
berimizsa hakkında dile getirilen her türlü saygısızlık, kalplerimizi 
delip geçerek, yaralamaktadır. 

Kalplerimizde Allah sevgisini ve O’nun yarattıklarına karşı 
sevgiyi oluşturan, İslam’ın Kurucususa olmuştur. Tüm insanlığa ve 
tüm inançlara karşı içimizde sevgi ve saygıyı yerleştirip, sabit kılan 
da odur. İslam’ın barışçıl öğretileri hakkında, kendilerine İslam’ın 
mesajı öğütlenip, tebliğ edildiğinde, Yüce Peygamberinsav muha-
liflerince verilen cevaptan daha büyük bir kanıt var mı?  Onlar, 
Resulullah’ınsav kendilerini İslam’a katılmaya davet etmekle, 
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onlardan herhangi bir zulümde bulunmalarını yahut da günah 
işlemelerini istediğini söylememişlerdir. Aksine muhaliflerin 
cevabı şöyle olmuştur. Eğer onlar Resulullah’ınsav öğretilerini 
kabul edecek olurlarsa, zenginlikleri ve mevkileri acımasız in-
sanlar tarafından tehdit edilecek veya ele geçirilebilecekti, çünkü 
Yüce Peygambersav sadece barış ve uyumu vurgulamaktaydı. Onlar 
korktuklarını itiraf etmişlerdir. İslam’ı kabul edecek olurlarsa, 
barışı benimsemekle, etraftaki insanlar, kabileler ve hatta milletler 
bundan yararlanıp, onları yok edebileceklerdi. Kısacası, eğer İslam 
şiddeti savunacak olsaydı ve Müslümanları, kılıçlarını kaldırıp, 
savaş açmaya çağırsaydı, o takdirde açıkçası kâfirler de böyle bir 
mazeret ileri süremezlerdi. Onlar, İslam’ı kabul etmekteki başarı-
sızlıklarının, onun barış hakkındaki öğretilerinin, dünyevi halkın 
elinden kendi çöküşlerine yol açabileceği korkusundan olduğunu 
söyleyemediler.

Kuran-ı Kerim Allah’ın sıfatlarından birisinin ‘Es Selam’ ol-
duğunu bildirmektedir. Bunun anlamı, O’nun ‘Barışın Kaynağı’ 
olduğudur. Bundan dolayıdır ki, eğer Allah gerçekten ‘Barışın 
Kaynağı’ ise, O’nun barışı belli bir grup insanla sınırlı kalma-
yıp, tüm yaratıklarını ve tüm insanlığı kuşatmış olmalıdır. Eğer 
Allah’ın barışı sadece bazı insanları korumak üzere tasarlanmış ol-
saydı, o zaman O’nun tüm dünyanın ilahı olduğu ileri sürüle-mez-
di. Yüce Allah bu hususu Kuran’da cevaplamıştır: 

Onun, ‘Ey Rabbim! Bunlar, (hakka) inanmayan bir ka-
vimdir’ demesine (and olsun. Biz cevaben dedik ki:) ‘Sen 
onları affet ve (kendilerine Allah’ın) selamı (üzerinize 
olsun) de. Bunun sonucu (onlar hakkı) pek yakında öğ-
renecekler.’  (s. 43: a. 89-90)
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Bu kelimeler, Hz.Muhammed’insav tüm insanlar için rahmet ve be-
reket kaynağı ve bundan dolayı da tüm insanlık için barış vesilesi 
olan bir öğretiyi getirmiş olduğunu açıklamaktadır. Aynı zaman-
da ayet-i kerimenin belirttiği, Yüce Peygamberinsav barış mesajına 
karşın muhaliflerinin sadece onun öğretilerini reddetmekle kalma-
yıp, kendisi ile alay ettikleri ve onu aşağıladıklarıdır. Aslında onlar 
daha da ileri giderek, kendisine nefretle karşılık verip, karışıklık 
ve ihtilaf yarattılar. Tüm bunlar karşısında ise Yüce Resulullahsav 
Allah’a şöyle yalvardı: Ben onlara huzur vermeyi arzu ediyorum, 
ancak onlar bana huzur vermiyorlar. Bunu bir tarafa bırakalım, 
onlar bana acı ve ızdırap vermek için uğraşıyorlar.

Buna cevaben Allah, şunları söyleyerek onu teselli etmiştir. Ne 
yaparlarsa yapsınlar görmezden gel ve kendilerinden yüz çevir. Senin 
yegâne vazifen, yeryüzünde barışı yaymak ve tesis etmektir. Onların 
nefret ve aşırılıkları karşısında, ‘Selametle kalın’ diyerek cevap ver-
melisin ve onlara kendileri için barış getirdiğini bildirmelisin.

Bu nedenle Resulullahsav, tüm yaşamını yeryüzünde barışı 
yayarak geçirmiştir. Bu onun yüce vazifesiydi. Yeryüzündeki in-
sanların, onun aşırılık öğretileri getirmediğinin farkına varıp, an-
layacakları bir gün muhakkak gelecektir. Onlar, onun getirdiğinin 
tamamen bir barış, sevgi ve iyilik mesajı olduğunu anlayacaklar-
dır. Bundan da öte, eğer bu yüce elçinin takipçileri zulümler ve 
adaletsizlikler karşısında aynı sevgi dolu tarzda karşılık verecek 
olurlarsa, o takdirde şüphe yok ki, İslam’ın olağanüstü öğretilerine 
itirazda bulunanlar da, gün gelecek onun doğruluğu ve güzelliği 
hakkında ikna olacaklardır. 

Müslüman Ahmediye Cemaati, bu öğretileri takip etmek-
tedir ve yaşamaktadır. Bizlerin yeryüzünün dört bir yanında ta-
nıttığımız ve yaydığımız da işte bu anlayış, hoşgörü ve şefkat 
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öğretileridir. Bizler, yıllarca en acı ve korkunç zulüm ve eziyete 
maruz kalıp, sonra Mekke’nin sokaklarına zaferle dönebilen, Yüce 
Peygamber Hz.Muhammed’insav sergilediği iyilik ve himmetin, 
tarihi ve eşsiz örneğini takip ediyoruz. O ve sahabeleri, yiyecek ve 
su gibi en temel ihtiyaçlara erişmekten bile yıllarca alıkonulmuş-
lardı. Böylece onlar, her seferinde günler boyu açlık çekmişlerdi. 
Sahabelerinden çoğu saldırıya uğramış ve bazıları ise tasavvur 
dahi edilebilmesi mümkün olmayan, en barbar ve acımasız şe-
kilde katledilmişlerdi. Müslümanlar arasında yaşlı, kadın, çocuk 
diye ayrım gözetilmeyip, hepsine insafsız ve gaddarca muamele 
edilmişti. Buna rağmen Yüce Resulullahsav Mekke’ye zaferle geri 
döndüğünde, intikam almaya çalışmamıştır. Aksine o, şunu ilan 
etmiştir: Sizlerden hiçbirinize ceza yoktur, çünkü ben hepinizi af-
fettim. Ben, sevginin ve barışın elçisiyim. Ben, Allah’ın ‘Emniyet 
veren’ sıfatının en mükemmel bilgisine sahibim. – O, Birdir ve em-
niyet verendir. Bu sebeple hepinizi, geçmiş tüm aşırılıklarınızdan 
dolayı bağışlıyorum ve sizlere barışın ve emniyetin bir taahhüdünü 
sunuyorum. Sizler Mekke’de kalmakta özgürsünüz ve ibadetinizi de 
serbestçe yapabilirsiniz. Hiç kimse, hiçbir surette zorlama ve baskıya 
maruz kalmayacaktır.

Müslümanlara karşı zulümlerinde haddi tamamen aşmış ol-
duklarını bildikleri için, kimi koyu kâfirler ceza görme korku-
suyla Mekke’den kaçmışlardı. Ancak bu benzersiz şefkat ve iyilik 
muamelesi ve barış ile uyumun bu eşsiz gösterisine tanık olduk-
larında, o kâfirlerin akrabaları, onlara geri dönmeleri için haber 
yollamışlardı. Onlara, Hz.Resulullah’ınsav sadece barış ve emni-
yeti yaydığı bildirildi ve böylece onlar da Mekke’ye geri döndü-
ler. Önceleri İslam’ın en dirençli muhalifleri olan bu kimseler, 
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Hz.Resulullah’ınsav himmet ve merhametini bizzat gördüklerinde, 
İslam’ı kendi özgür iradeleri ile kabul ettiler. 

Bu anlattıklarım kayıtlı tarihin bir parçasıdır ve gayrimüs-
lim tarihçiler ile doğu bilimcilerin çoğunluğu da bu gerçe-
ği onaylamışlardır. Bunlar İslam’ın gerçek öğretileridir ve bu, 
Hz.Muhammed’esav ait yüce örnektir. İşte bu yüzden İslam’ı ve 
Kurucusunu şiddet taraftarı diye etiketleyip, onlara karşı böyle-
si suçlamalar ileri sürmek, zalimce bir haksızlıktır. Şüphe yok ki, 
her nerede bu tip yanlış suçlamalarda bulunulursa bulunulsun, bu 
biz-leri derinden üzmektedir. 

Bir kez daha dile getireyim ki, bugün İslam’ın asıl ve barışçıl 
öğretilerini takip edip, buna göre yaşayan bizim topluluğumuz-
dur, yani Müslüman Ahmediye Cemaatidir. 

Keza bir kez daha söylüyorum ki, aşırı örgüt ve kimseler tara-
fından yapılan nefret dolu kötülüklerin, İslam’ın gerçek öğretileri 
ile hiçbir alakası yoktur.

Gerçek adaletin gerektirdiği, kişiler veya grupların çıkar ve 
menfaatlerinin, bir dinin öğretilerine atfedilmemesidir. Böylesi 
eylemler, herhangi bir dinin ya da kurucusunun haksız seviyede 
eleştirilmesi için bir mazeret olarak kullanılmamalıdır. Zamanın 
acil bir ihtiyacı olarak, küresel barış ve uyumu tesis etmek çabası 
içindeki tüm insanlar, birbirlerine ve tüm dinlere karşılıklı saygı 
göstermelidirler. Başka seçenekler ise dehşet vericidir. 

Yeryüzü, küresel bir köy haline geldi. Bu sebeple karşılıklı 
saygının bulunmaması ve barışı desteklemek adına bir araya gel- 
mekte yapılacak hata, sadece yerel, şehir veya ülke bazında bir 
zarar vermeyip, aslında sonuçta dünyanın tamamını yıkıma götü-
recektir. Hepimiz, son iki dünya savaşının sebep olduğu korkunç 
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DÜN YA BARIŞI — 
z a manın cİddİ gereksİnİmİ

Yenİ Zelanda Ulusal Meclİsİ 
Wellington , Yenİ Zelanda, 2013

tahribatın farkındayız. Belli bazı ülkelerin eylemleri, bir başka 
dünya savaşının ufukta olduğunun işaretlerinin sebebidir. 

Eğer bir dünya savaşı patlak verecek olursa, Batı dünyası da  
onun geniş kapsamlı ve yıkıcı sonuçlarından derinden etkilene-
cektir. Haydi, kendimizi böyle bir yıkımdan kurtaralım. Gelecek 
nesillerimizi de savaşın berbat ve yok eden sonuçlarından kurtara-
lım. Açıkçası en korkunç olanı bir nükleer savaştır. Şüphesiz dün-
yanın gittiği yolda, bir nükleer savaşın patlak vermesi bakımından 
gerçek bir risk vardır. Böylesi dehşete düşüren bir sonucu engelle-
mek adına, adaleti, dürüstlüğü ve doğruluğu benimsemeliyiz ve 
birleşerek dünyada nefreti yaymak ve yeryüzünde barışı yıkmak 
isteyen grupları zapt edip, durdurmalıyız. 

Benim umudum ve duam, Yüce Allah’ın lütfu ile büyük güç-
lerin sorumluluk ve görevlerinin gereğini en adil ve makul şekilde 
yerine getirmeleri içindir – Âmin. Sözlerime son vermeden önce, 
bir kez daha zaman ayırıp, bugün burada katılım gösterdiğiniz 
için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. 
Çok teşekkür ederim.
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Yeni Zelanda Parlamentosunda Grand Hall’daki 
resmi toplantının sonunda , Vadedilen Mesihin V. 
Halifesi aba sessiz duada bulunurken

Parlamenter Kanwalijit Sing Bakshi, 
Vadedilen Mesihin V. Halifesindenaba Kuran-ı 
Kerim alırken

Det. R akesh Naidoo, Yeni Zelanda Emniyet 
Müdürünü temsilen Vadedilen Mesihin V. 
Halifesiniaba  karşılarken 

İran Büyükelçisi Seyed Majid Tafreshi Khameneh 
Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba i le görüşürken

Parlamenter Dr. Cam Calder, Vadedilen 
Mesihin V. Halifesi aba i le görüşürken



Vadedilen Mesihin V. Halifesi aba, 4 Kasım 2013’de 
Yeni Zelanda Parlamentosu Grand Hall’de 

konuşmasını yaparken 

Parlamenter Kanwaljit Singh Bakshi, Vadedilen Mesihin V. Halifesi aba 
ve mahiyetindekiler ile birlikte Yeni Zelanda Parlamentosu önünde





ÖNSÖZ

Ahmediye Cemaati Başkanı ve Vadedilen Mesihin V. Halifesi 
Hz.Mirza Masrur Ahmedaba 4 Kasım 2013 günü Wellington’daki 
Yeni Zelanda Ulusal Meclisinde, parlamenterler, büyükelçiler, 
akademisyenler ve bir dizi diğer misafirlerden oluşan dinleyici 
kitlesinin huzurunda, tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Vadedilen 
Mesihinas Halifesi, dünyanın farklı yerlerinde artan gerginlik ve 
çatışmalara karşı, dünyada barışın tesisi için bir vasıta olması bakı-
mından, adalete duyulan acil ihtiyacı savundu. Açılış konuşmasın-
dan sonra, diğer ileri gelen katılımcılar da söz aldılar. Parlamenter 
Kanwalijit Sing Bakshi şunları söyledi: “Burada, Yeni Zelanda 
Parlamentosunda, Mirza Masrur Ahmed Hazretlerinin bulun-
ması, onun var olan hikmetini ve düşüncelerini dinlemek, bizler 
için bir ayrıcalıktır.” Parlamenter Dr.Rajen Prasad ise şöyle dedi: 
“Halife Hazretlerini Yeni Zelanda Parlamentosunda karşılamak-
tan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ahmedilerin, 
ülke vatandaşı olarak hayatlarını nasıl sürdürdükleri ve kendi 
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barış mesajlarını nasıl uyguladıkları, beni daima çok etkilemiş-
tir.” Hz.Mirza Masrur Ahmedaba organizasyonun ardından, İran 
ve İsrail Büyükelçileri de dâhil olmak üzere çeşitli devlet adamları 
ile bir araya geldi. Akabinde ise Huzur’a, Parlamenter Kanwalijit 
Singh Bakshi tarafından bir meclis binası  turu yaptırıldı. Halife 
Hazretleri daha sonra öğlen ve ikindi namazlarını parlamentoda 
kıldırdı. Halife Hazretleri tarafından yapılan konuşmanın resmi 
metni burada sunulmaktadır.



DÜNYA BARIŞI — 
ZAMANIN CİDDİ GEREKSİNİMİ

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz Kerem ve Rahmet eden 
Allah’ın adıyla,

Bütün seçkin misafirlerimiz—esselamu aleyküm ve rahmetullahu 
ve berekatuhu—Allah’ın Selam ve Rahmeti üzerinize olsun.

Öncelikle bu etkinliği düzenleyenlere, özellikle de saygıdeğer 
Parlamenter Kanwalijit Singh Bakshi’ye, bana sizlere hitap etme fır-
satı tanıdığınız için, teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak da, beni 
dinlemek üzere buraya gelen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum.

Doğal olarak bu parlamento binasında çeşitli siyasetçiler ve 
parlamenterler, politika ve planlar oluşturmak ve tüm ülkenin 
ilerlemesini amaçlayan kanunları yürürlüğe koymak üzere düzenli 
olarak toplanmaktadır. Eminim ki bunun dışında birçok seküler ya 
da dünyevi lider de, bilgi, uzmanlık ve geçmiş deneyimlerine dayalı 
bir şekilde sizlere hitap etmek üzere buraya gelmiş olacaklar. Bununla 
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birlikte, bir dini topluluğun başkanı ve özellikle bir Müslüman lider 
tarafından size hitap edilmesi, çok nadir bir durumdur. Bu nedenle, 
sadece İslam’ın gerçek öğretilerini yaymak amacını taşıyıp, tamamen 
İslami bir kuruluş olan Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı 
sıfatı ile bana, size hitap etme fırsatı vermeniz, açık kalpliliğinizin ve 
yüce mertebedeki hoşgörünüzün bir işaretidir. Bu nedenle, gösterdi-
ğiniz nezaketten dolayı sizlere, teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Teşekkür sözlerinden sonra, şimdi konuşmamın esas kısmına 
geçmek ve İslam’ın güzel öğretileri ile ilgili olarak birkaç şey söyle-
mek istiyorum. Bana göre zamanımızın ciddi bir gereksinimi olduğu 
için, dünya barışının tesis edilmesi hakkında konuşacağım. Laik 
bir bakış açısı ile hem bireysel seviyede, hem de hükümet düzeyin-
de siyasetçiler olarak birçoğunuz, barışı elde etmek için gayretler 
sarf etmektesiniz. Çabalarınız iyi bir niyetle harekete geçecek ve bu 
gayretlerinizde bazı başarıları da tadacaksınız. Ayrıca yıllar içinde 
hükümetiniz, barışçıl ve uyumlu bir dünya oluşturmak için diğer 
büyük güçlere tavsiye verecektir.

Şüphe yok ki, dünyanın bugünlerde içinde bulunduğu durum ve 
şartlar son derece istikrarsızdır ve bu, tüm dünyada büyük endişeye 
sebep olmaktadır. Büyük anlaşmazlıkların kimisinin Arap dünya-
sında gerçekleşmesine rağmen, her hikmetli ve bilgi sahibi kimsenin 
bileceği gerçek, böyle çatışmaların sadece o bölge ile sınırlı kalma-
yacağıdır. Şüphesiz bir hükümet ve onun halkı arasındaki anlaşmaz-
lık, çok daha kapsamlı uluslararası bir çatışmaya tırmanabilir. Zaten 
büyük güçler arasında iki bloğun şekillendiğini de görmekteyiz. 
Bir blok Suriye Hükümetini desteklerken, diğeri ise isyancı güçlere 
destek vermektedir. Çok aşikârdır ki, bu durum, sadece Müslüman 
ülkeler için ciddi bir tehdit olmayıp, aynı zamanda dünyanın geri 
kalanı için de büyük bir tehlike kaynağıdır. 
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Geçen yüzyıl içinde meydana gelen iki Dünya Savaşının yürek 
sızlatan tecrübelerini, asla unutmamak gerekir. Onların ve özellikle 
de İkinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu, benzeri görülmemiş kor-
kunç bir yıkımdı. Yalnızca konvansiyonel silahların kullanılmasıyla, 
kalabalık ve gelişen kasaba ile şehirler bütünüyle yıkılıp, geride tam 
bir virane ve milyonlarca ölü bırakıldı. Hatta İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında dünya, tam anlamıyla yıkıcı bir olay olarak, atom bombası-
nın Japonya’ya karşı kullanılmasına tanık oldu. Bu öylesine tahribat 
yarattı ki, yalnızca onun etkilerini dinlemek bile insanın tit-reyip, 
tüylerinin ürpermesine sebep olur. Hiroşima ve Nagazaki’deki müze-
ler, meydana gelen dehşeti ve tahribatı hatırlatmak için kâfidir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 70 milyon insan öldürül-
müştür ve denildiğine göre ölenlerden 40 milyon kadarı sivillerdi. 
Böylece askeri personelden daha çok sivil hayatlarını feda etmiş oldu. 
Hatta savaşın sonucu tam manasıyla korkunçtu. Öyle ki, savaşın 
ardından, ona bağlı ölümlerin sayısı milyonları buldu. Atom bom-
balarının kullanımından sonra, uzun yıllar boyunca radyasyonun 
yeni doğan çocuklar üzerindeki korkunç bozulma etkisi devam etti. 
Günümüz dünyasında, kimi küçük ülkeler bile nükleer silah sahibi 
olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Onların liderleri ise derhal 
silaha sarılmaya hazırdırlar. Öyle görünüyor ki, onlar davranışlarının 
yıkıcı neticelerine hiç aldırış etmezler.

Eğer bugün bir nükleer savaşın gerçekleştiğini tasavvur edecek 
olursak, ortaya çıkacak manzara karşısında insan sarsılır ve bütünüy-
le taş kesilir. Günümüzde küçük ülkelerin sahip oldukları atom bom-
baları, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmış olanlardan da daha 
güçlüdür. Dahası, bu çatışma ve istikrarsızlık havası, yeryüzünde 
barışı tesis etmek isteyen ve bu uğurda çalışan insanlar için de büyük 
bir endişe kaynağıdır.
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Bugünün dünyasının hazin durumu ise, kendi bencil yolları 
içinde kalıp, bir kibir ve küstahlık örtüsüne sarındıkları halde insan-
ların, barışı tesis etmek hakkında konuşmalarıdır. Kendi üstünlüğü-
nü ve gücünü kanıtlamak üzere her hükümet, mümkün olan tüm 
gayreti sarf etmeye hazırdır. İkinci Dünya Savaşından sonra, yeryü-
zünde uzun süreli bir barış tesis etmek ve gelecek savaşları da önle-
mek için uluslar bir araya gelip, Birleşmiş Milletler adındaki örgütü 
kurdular. Ancak görünen o ki, tıpkı Milletler Cemiyetinin hedefle-
rinde korkunç bir şekilde başarısız olması gibi, Birleşmiş Milletler de 
konum ve saygınlığını her geçen gün yitirmektedir. Adaletin şartları 
yerine getirilmediği takdirde, barış uğruna ne kadar örgüt kurulursa 
kurulsun, çabaların sonuçsuz kalacağı anlaşılacaktır. 

Biraz önce, Milletler Cemiyetinin başarısızlığından bahsettim. 
Amacı sadece dünya barışını korumak olan kuruluş, Birinci Dünya 
Savaşından sonra oluşturulduğu halde, önce de belirttiğim gibi bir 
dolu yıkım ve kayba yol açan İkinci Dünya Savaşının çıkmasını, ne 
yazık ki engelleyemedi. Keza Yeni Zelanda da, savaşın bir sonucu 
olarak kayıpların acısını yaşamıştır. Söylendiğine göre 11.000 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Bunların neredeyse tamamı ordu mensubu-
dur. Yeni Zelanda savaşın merkezinden çok uzak olduğu için sivil 
kayıplar vermemiştir. Buna rağmen önceden de işaret ettiğim gibi, 
savaşın genelinde askeri personelden daha fazla masum siviller öl-
dürülmüştür. Bir düşünün! Sayısız kadın ve çocuklar da dâhil, sıra-
dan masum insanlar, hiçbir suç işlememelerine rağmen gelişigüzel 
öldürülmüşlerdir.

İşte tam bu sebepten dolayı, savaşın doğrudan sardığı ülkelerde 
yaşayan insanların kalplerinde, doğuştan gelen savaş karşıtı bir nefret 
bulacaksınız. Vatanını seven bir kimse için kesinlikle gereken şudur. 
Herhangi bir saldırıya uğradığında onun görevi, ülkesini savunmak 
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ve onu özgürlüğe kavuşturmak için her türlü fedakârlıkta bulunma-
ya hazır olmaktır. Bununla birlikte, eğer anlaşmazlık, müzakere ve 
diplomasi yoluyla samimi ve barışçıl bir şekilde çözümlenebiliyorsa, 
o zaman birisi gereksiz yere ölüm ve cinayetleri davet etmemelidir. 
Savaşların yapıldığı eski zamanlarda, çoğunlukla askeri kayıplar ve-
rilirdi ve sivil zayiat ise çok az olurdu. Oysa günümüz savaş yöntem-
leri, hava bombardımanı, zehirli gazlar ve hatta kimyasal silahları 
kapsamaktadır. Keza söylediğim gibi, en dehşet verici silah olan nük-
leer bombanın da kullanılma ihtimali vardır. Sonuç olarak bugünün 
savaşları, geçmiş savaşlardan tamamen farklıdır. Çünkü günümüz 
savaşlarının, insanlığı yeryüzünden tamamen yok etme olasılığı bu-
lunmaktadır. Bu noktada, barışın tesis edilmesi hakkındaki Kuran-ı 
Kerim’in güzel bir öğretisini sunmama izin ve-riniz. Kuran-ı Kerim 
şöyle buyurmaktadır:

İyilik ve kötülük bir değildir. Sen kötülüğe en iyi (amel) ile 
karşılık ver. Bunun sonucu, seninle kendisi arasında düş-
manlık bulunan kimse, (artık) çok samimi bir dost gibi ola-
caktır. (s. 41: a. 35)

Böylece Kuran-ı Kerim şunu öğretmektedir. Herhangi bir düşman-
lık ve kin hakkında, iletişim yolları açılarak ve karşılıklı konuşula-
rak, mümkün olduğunca uzlaşı ve çözüm sağlanmalıdır. Hiç şüphe 
yok ki, bir kimse ile nezaket ve hikmet ile konuşmak, onun kalbinde 
ancak çok olumlu ve çok hoş bir etki bırakacak ve nefret ile kinin 
ortadan kaldırılmasına da vesile olacaktır. 

Şüphesiz bu devirde bizler, çok ilerlemiş ve uygar olduğumuz 
inancını taşımaktayız. Türlü türlü uluslararası yardım kuruluşları ve 
vakıflar kurduk. Onlarla ya çocuklar için sağlık hizmetleri ve eğitim 
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sağlıyoruz yahut da annelerin sağlık hizmetlerini temin ediyoruz. 
Bunun gibi, insanlara duyulan sevgi ve merhametten dolayı kurul-
muş olan sayısız diğer hayır kuruluşları da bulunmaktadır. Tüm bun-
ları yapmış olan bizler, zamanın acil gereksinimi olarak, hem kendi-
mizi, hem de başkalarını yıkım ve yok oluştan nasıl kurtaracağımız 
hakkında dikkatimizi vermeli ve bunu yansıtmalıyız. Unutmamalıyız 
ki, altmış, yetmiş yıl öncesine kıyasla dünya ülkeleri, günümüzde bir-
birlerine çok daha yakındırlar. Altmış, yetmiş yıl önce Yeni Zelanda, 
Asya ve Avrupa’dan çok uzak, ırak bir ülkeydi. Ancak bugün o, kü-
resel müşterek bir toplumun tamamlayıcı bir parçasıdır. Bundan 
dolayı, herhangi bir savaş durumunda, hiçbir ülke ve hiçbir bölge 
emniyette değildir. 

Liderleriniz ve siyasetçileriniz, ülkenizin kanuni temsilcile- 
ridir. Onlar, ülkenin emniyetinden ve daima gelişip ilerlemesinden 
sorumludurlar. Bu yüzden her zaman akıllarında bulundurmaları 
gereken kritik nokta, yıkım ve tahribatın yerel savaşlardan uzakla-
ra ulaşıp, yayılacağıdır. Allah’a şükretmeliyiz ki, O, son zamanlarda 
büyük güçlere hikmet ve bilgi vererek, savaşı durdurmak ve ortaya 
çıkabilecek mutlak yıkımı önlemek için harekete geçmeleri gerek-
tiğinin farkına varmalarını sağlamıştır. Rusya Devlet Başkanı, kimi 
büyük güçleri Suriye’ye saldırmaktan vazgeçirmek için çaba sarf 
etmiştir. O açıkça, ister büyük isterse küçük olsun, bütün ülkelere 
eşit muamele edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca o, eğer ada-
letin şartları yerine getirilmeyip, diğer uluslar savaşa kendi başla-
rına girecek olurlarsa, o zaman Birleşmiş Milletlerin de, Milletler 
Cemiyetinin üzücü kaderini paylaşacağını bildirmiştir. Ben onun bu 
tahlilinde tamamen doğru olduğuna inanıyorum. Onun politikaları-
nın tümünü desteklemesem de, hikmetli bir sözün de kabul edilmesi 
gerekir. Keşke o, bir adım daha ileriye gidip, şunu da demiş olsaydı. 
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Gerçek adalet ve eşitliğin tüm uluslar arasında hâkim olabilmesi için, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş kalıcı üyesinin elinde 
bulunan veto gücünün, tümüyle sona ermesi gerekir.

Geçen yıl bana, Washington D.C. Capitol Hill’de bir konuş-
ma yapma fırsatı verildi. Katılımcılar arasında çok sayıda Senatör, 
Kongre Üyesi, düşünce kuruluşu temsilcileri ve çeşitli alanlardan 
birçok eğitimli insan bulunmaktaydı. Onlara açıkça dedim ki, adale-
tin ge-reksinimleri ancak tüm taraflara ve tüm insanlara eşitçe davra-
nılırsa yerine getirilebilir. Yine dedim ki, eğer sizler, büyükle küçük, 
zenginle fakir ülkeler arasındaki farklılıkları vurgulamak ve veto 
gücü adaletsizliğini muhafaza etmek istiyorsanız, o takdirde huzur-
suzluk ve kaygı da kesinlikle büyüyecektir. Esasen böylesi endişeler, 
dünyada yüzünü çoktan göstermeye başladı bile.

Bu nedenle, dünya çapında Müslüman bir toplumun lideri olarak 
görevim, dünyanın dikkatini, barışın tesis edilmesi için çekmek ol-
malıdır. Bunu kendim için bir yükümlülük olarak görmekteyim, 
çünkü İslam’ın gerçek anlamı barış ve emniyettir. Kimi Müslüman 
ülkelerin, aşırılığın nefret dolu eylemlerini yürütmeleri veya teşvik 
etmeleri, İslam’ın öğretisinin bozuk olduğu veya fitneyi teşvik ettiği 
sonucuna yol açmamalıdır. Daha az önce sizlere, içinde barışın nasıl 
tesis edileceğinin bir dersi bulunan, Kuran-ı Kerim’in bir ayetini 
aktardım. 

Üstelik İslam’ın Kurucusu Hz. Peygamber Muhammedsav, takip-
çilerine daima “selam” vermeyi öğretmiştir ki, bunun anlamı barışın 
mesajını daima yayın demektir. Biz onun mübarek örneğinden, ister 
Yahudi olsun, isterse Hıristiyan, isterse de başka inanç ve dinlerden 
insanlar olsunlar, bütün gayrimüslimleri barışa çağırmak istediğini 
bilmekteyiz. O, bunu yapmıştır, çünkü o, tüm insanların Allah’ın 
mahlükatının bir parçasını oluşturduğunu anlamıştır. Keza bunun 
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içindir ki, Allah’ın sıfatlarından birisi de “Es Selam”dır. Böylece O, 
bütün insanlığın barış ve emniyetini arzu etmektedir. 

Ben, İslam’ın barış hakkındaki bazı öğretilerinden söz ettim. 
Ancak açıklamam gerekir ki, zamanın darlığı nedeniyle, bunların 
sadece birkaç yönünden bahsedebildim. Esasen İslam, bütün insan-
lar için barış ve emniyeti destekleyen emir ve öğretilerle dopdoludur. 
Peki, adaletin oluşturulması hakkında Kuran ne buyurmaktadır? 
Mâide suresi 9. ayetinde Allah, şöyle buyurmaktadır:

Ey inananlar! Adalet ile şahitlik ederek (daima) Allah için 
hazır bulunun. Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi ada-
letsizliğe sevk etmesin. (Daima) adaletli olun. Bu takvaya 
daha yakındır. Allah’ın takvasını benimseyin. Şüphesiz 
Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

Böylece bu ayet-i kerime adaletin, olabilecek en yüksek standartları-
nı özetlemektedir. Bu emre göre, kendilerine Müslüman deyip, ama 
yine de zulüm ve vahşet işleyenlere yer yoktur.  O, İslam’ı aşırılık ve 
vahşet yanlısı bir din olarak değerlendirmeye yahut da tanımlama-
ya çalışan insanların olumsuz eleştirilerine de yer bırakmamaktadır. 
Kuran-ı Kerim bunun da ötesinde, adalet ve hakkaniyetin en yüce 
standartlarını ortaya koymuştur. Sadece adaletli olduğunu söylemek-
le kalmayıp, aslında eşitliği aşağıda buyurduğu boyutta savunmuştur:

Ey inananlar! Kendinizin, ana-babanızın ve yakınlarınızın 
aleyhinde olsa bile, Allah için şahitlik eden kimseler olarak 
(toplumunuzda) adaleti sağlam bir şekilde yerleştirin. 
(Lehine veya aleyhine şahitlik edilen kimse) ister zengin, 
ister fakir olsun, Allah her ikisinin iyiliğini sizden daha iyi 
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korur. Onun için heveslerinize uymayın, yoksa ada-letten 
uzaklaşırsınız. Eğer (herhangi bir şahitliği) gizler (veya ger-
çeği açığa vurmaktan) kaçınırsanız (iyi biliniz ki,) Allah, 
şüphesiz yaptıklarınızdan tam olarak haberdardır. (s. 4: a. 
136)

Böylece toplumun en temel unsurundan, uluslararası alana kadar 
yeryüzünde barışı tesis eden, böyle ilkeli adalet standartlarıdır. Tarih, 
İslam’ın Kurucusu, Hazreti Peygamber Muhammed’insav, bu öğretiyi 
uyguladığını ve onu her tarafa yaydığını göstermektedir. Şimdi ise 
bu çağda, Yüce Peygamberinsav gerçek aşığı ve Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin kurucusu olan Hz.Mirza Gulam Ahmed Kadiyani, 
savunulan bu öğretiyi yayıp, müdafaa etmiştir ve takipçilerine de 
barışı yaymaları talimatını vermiştir. Bundan başka o takipçilerini, 
insanoğlunun dikkatini, hem Allah’ın, hem de O’nun mahlûkatı-
nın haklarını yerine getirmeğe çekmeleri için görevlendirmiştir. Bu 
sebepten dolayı, Müslüman Ahmediye Cemaatinin tüm insanlara 
ısrarla söylediği, adaletin en mükemmel standartlarının oluşturul-
ması ve yerleştirilmesi için, Allah’ın ve O’nun mahlûkatının hakla-
rının yerine getirilmesine ciddi ihtiyaç duyulduğudur. Duam, din ve 
inanca bakılmaksızın, her birimizin, birbirimizin haklarını yerine 
getirmemiz ve böylece dünyanın bir barış ve uyum cenneti haline 
gelmesi içindir.

Bu sözlerle konuşmama son verirken, beni buraya davet ederek 
dinlemenizden dolayı, bir kez daha teşekkür ederim.
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Hollanda Ulusal Meclisi Dış İşleri Daimi Komisyonu üyeleri  
Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba i le birlikte.



Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba siyasi ve dini bir dizi konu hakkındaki soruyu cevaplarken..

Vadedilen Mesihin V. Halifesiaba, Hollanda Ulusal Meclisi Dış İşleri Daimi Komisyonu’nun özel  
oturumunda tarihi konuşmasını yaparken. 





Önsöz

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Başkanı, Beşinci Halife 
Hazretleri Mirza Masrur Ahmadaba, 6 Ekim 2015’de, Hollanda’nın 
başkenti Lahey’de, görevliler ve misafirlerden oluşan 100’ü aşkın 
izleyicinin huzurunda, Dış İlişkiler Daimi Komitesi’nin özel 
oturumunda tarihi bir konuşma yaptı. Resmi oturum, Bay Van 
Bommel’in Huzur’a Parlamento’ya hoş geldiniz demesi ve ken-
disini komite üyelerine takdimiyle başladı. Aynı zamanda o, 
Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, İspanya ve İsveç’in de arala-
rında bulunduğu ülkelerin temsilcileri olan çok sayıda yabancı 
Parlamenteri, Büyükelçiyi ve diğer mevki sahibi şahsiyetleri de 
karşıladı.





Dünya Barışı & Emniyeti— 
Günümüzün Önemli Meseleleri

Mesihin V. Halifesi Hazret Mirza Masrur Ahmadaba şöyle 
buyurdular:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla.

Tüm seçkin konuklar; Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize 
olsun. Öncelikle beni bu toplantıda hitap etmem için davet eden 
bugünkü faaliyetin organizatörlerine şükranlarımı içtenlikle ifade 
etmek isterim.

Günümüz dünyasında belli meselelerin, zamanımızın en be-
lirgin problemleri olarak sürekli vurgulanıp, etiketlendiğini mü-
şahede etmekteyiz. Örneğin bazı kimseler, küresel ısınma ve iklim 
değişimi tehdidini önemle belirtmektedir.

Sonra, tırmanış gösteren muhtelif çatışmalardan ve dünyanın 
artış gösteren değişken durumundan da azami endişe duyan kimi 
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kimseler bulunmaktadır. Eğer durumu objektif bir şekilde incele-
yecek olursak, günümüzün en ciddi meselesinin, şüphesiz dünya 
barışı ve emniyeti olduğunun farkına varırız. Tartışmasız her geçen 
gün dünya, artarak daha kararsız ve tehlikeli bir hal almaktadır ve 
bunun da birtakım olası sebepleri vardır. Mesela dünyanın birçok 
bölgelerini etkisi altına alan mali kriz ve ekonomik istikrarsızlık, 
başlıca bir faktör sayılabilir. 

Başka bir muhtemel ana sebep de, belli dünya liderlerinin 
kendi halklarına ve diğerlerine karşı sergiledikleri haksızlıktır. 
Diğer bir sebep ise, kimi dini liderlerin şahsi çıkarlarını daha 
büyük ve müşterek iyiliğin üzerinde tutmaları ve sorumluluklarını 
samimiyetle yerine getirmemeleri gerçeğidir. Uluslararası ilişkiler 
bakımından ise anlaşılan, çatışmanın başlıca kaynağının dünyanın 
varlıklı ve fakir ulusları arasındaki fark olduğudur.

Gözlemlenen, güçlü ulusların sıklıkla fakir ulusların doğal 
kaynaklarından, onlara kendi mal varlıklarına uygun bir hisse 
vermeden faydalanma arayışlarıdır. Bu şekilde dünya barı-
şının neden bozulduğuna dair uzun bir muhtemel sebepler 
listesi bulunmaktadır. Onlardan sadece birkaçından bahsettim. 
Sebebi ne olursa olsun, bu kuşağın en tehlikeli meselesinin, dün-
yada barışın eksikliği olduğuna kesinlikle inanmaktayım. 

Bunu duyduktan sonra birçoğunuz, istikrarsızlığı çoğun-
lukla sadece Müslüman ülkelerde görmekteyiz ve dünyadaki 
huzursuzluk, İslam âleminde gördüğümüz karışıklıklardan kay-
naklanmaktadır, diyerek karşılık verebilir. 

Aslında küresel bir Müslüman toplumun –Müslüman 
Ahmediye Cemaati– lideri olmam sebebiyle belki de sizler, muh-
temelen bunda benim de bir miktar sorumluluğum bulunduğunu-
düşünebilirsiniz. Sizler aşırı grupların ve terörizmin doğuşunun 
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da, aslında İslami öğretilerden ilham aldığına inanabilirsiniz. 
Hâlbuki İslam’ı böylesine kargaşa ve nefret ile birleştirmek, bütü-
nüyle haksızlıkdır. 

Şu sırada dinler tarihi üzerine ayrıntılı konuşmanın gereği 
olmasa da, objektif bir şekilde tüm dinlerin tarihine göz atacak 
olduğumuzda, her dinin takipçilerinin zaman içerisinde özgün 
öğretilerden uzaklaştıklarını ve bunun iç bölünmelere ve çatışma-
lara yol açtığını söylemek yeterli olacaktır. İnsanlar öldürülmüş ve 
büyük zulüm uygulanmıştır. 

Bunu göz önünde bulundurarak, zaman içerisinde 
Müslümanların da İslam’ın gerçek öğretilerinden uzaklaştıklarını 
samimiyetle kabul ediyorum. Bu, gerilim ve çekişmelerin artması-
na yol açarken, kâh mezhepçiliğe, kâh zorbalığa, kâh insafsızlığa 
sebep olmaktadır Bununla birlikte, gerçek bir Müslüman’ın bakış 
açısıyla İslam’ın günümüz durumunu müşahede etmem, imanımı 
eksiltmemektedir. 

Bunun sebebi ise, 1400 sene öncesinde İslam’ın Kurucusu 
Yüce Peygamber Hz. Muhammed’in (Allah’ın salat ve selamı üze-
rine olsun) İslam’ın öğretilerinin yavaş yavaş bozulacağından ve 
Müslümanların da bir ahlaki çöküş dönemine gireceğinden, ön-
ceden haber vermiş olmasıdır. Ancak o, böyle bir manevi karanlık 
devrinde bir Islahçının, Vadedilen Mesih ve İmam Mehdias olarak 
Yüce Allah tarafından gönderilerek, insanlığa İslam’ın gerçek ve 
barışçıl öğretilerine rehberlik edeceğinden de haber vermiştir. 

Yüce Peygambersav tarafından vahiy edildiği gibi, Vadedilen 
Mesihas bizleri İslam’ın gerçek ve tamamen barışçıl öğreti-
leri hakkında aydınlatmıştır. Bundan dolayı biz Müslüman  
Ahmediler, günümüzün kargaşa ve huzursuzluklarını yaratan ve 
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buna katılan o insanların içinde değiliz. Aksine bizler, yeryüzünde 
barışı isteyen kimseleriz. 

Bizler, dünyayı iyileştirmek arayışındaki insanlarız. 
Bizler, insanlığı birleştirmeye çalışanlarız. Bizler, tüm nefret 
ve düşmanlıkları, sevgi ve şefkate dönüştürmeye çabalayan 
kimseleriz. Hatta şüphesiz bizler, dünya barışını tesis etmek üzere 
mümkün olan her çabayı gösteren insanlarız. Dini bir lider olarak 
söylemek istiyorum ki, birbirini suçlayıp kışkırtmak yerine bizler, 
gerçek ve kalıcı bir dünya barışını inşa etmeye odaklanmalıyız. 

Bu konuda Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Kurucusu 
 bizlere çok önemli bir ilke bildirmiştir. O, barışı tesis etmek 
üzere insanın, elinden geldiğince Yüce Allah’ın sıfatlarını benim-
semesinin ve de takip etmesinin şart olduğunu söylemiştir. O, 
bunun insanlığın sürekli esenliğini garanti eden yöntem olduğu-
nu da ileri sürmüştür. Hatta daha da açıklayarak demiştir ki, hem 
bedensel hem de ruhsal olarak insanın refah ve mutluluğu doğ-
rudan Yüce Allah’ın sıfatlarını gözlemlemesine bağlıdır, çünkü 
ancak O’nun sıfatlarından barışın her biçimi ortaya çıkar.

Bu, Allah’ın “Tüm âlemlerin Rabbi” olduğunu bildiren 
Kuran’ı Kerim’in hemen ilk ayetinde göze çarpmaktadır. Bunun 
anlamı, O’nun Rezzak, Kayyum ve her bir kimse ile her tür yaradı-
lışın da Efendisi olduğudur. O, sadece Müslümanların İlahı değil-
dir. O, Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların ve aslında dini ve 
inancı ne olursa olsun, herkesin İlahıdır.

Allah’ın yarattıklarına karşı sevgisi ve ihsanı kıyas götür-
mez ve benzersizdir. O,  hem Rahman, hem Rahim’dir. O, 
emniyetin kaynağıdır. Bu nedenle, İslam bir Müslüman’ın 
Yüce Allah’ın sıfatlarını öğrenmesini garanti ettiğinde, artık 
gerçek bir Müslüman’ın başkalarına zarar vermesi de mümkün 
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değildir. Aksine gerçek bir Müslüman’ın imanı, onun tüm insanları 
sevmesini ve herkese saygı, nezaket ve şefkat ile muamele etmesini 
zorunlu kılar.

Eğer İslam bir barış dini ise, o zaman Kuran’ı Kerim neden 
savaşa izin vermektedir diye çoğunlukla sorgulanır. Ancak bu mü-
saade, onun vuku bulduğu şartlarında ve açıkladıklarımın ışığında 
anlaşılmalıdır. Kalıcı barışın muhafazası ise büyük önem ve değer 
taşımaktadır. Keza belli durumlarda, kalıcı barışı teminat altına 
almak üzere, cezalar ve uyarılar dahi gereklidir. 

Buna uygun olarak Yüce Allah tarafından savaşa izin ve-
rildiğinde, buna barışı geri getirmenin yolu ve yalnızca bir 
savunma önlemi olarak müsaade edilmiştir. Nitekim kimi 
gruplar ve bireylerin, Kuran’ı Kerim ve Yüce Peygamber’isav şiddet 
ya da zulüm ile ilişkilendirmeye çalışmaları, en üst seviyede 
adaletsizliktir. Eğer Kuran’ı Kerim’i ve Yüce Peygamber’insav yaşa-
mını tarafsızca inceleyecek olursak, İslam’ın her tür aşırılığın ve 
kan dökmenin tamamen karşısında olduğunu görürüz.. 

Zamanın kısıtlı olması sebebiyle detaylı konuşamamakta-
yım. Ancak İslam’ın hiç şüphe kalmayacak şekilde bir barış dini 
olduğunu ispatlayan belli başlı İslami öğretilerden yine de bahse-
deceğim. Söylediğim üzere, İslam’ın kapısına getirilen en basit ve 
yaygın itiraz, onun aşırılıkcı ve savaşı destekleyen bir din olduğu-
dur. Bir şey, doğruluktan ancak bu denli uzak olabilir.

Nitekim (Kuran’ı Kerim’in) 2. suresi, 191. ayetinde Allah, savaş 
sadece savunma aracı olarak kabul edilebilir diye buyurmuştur. 
Bu nokta 22. sure, 40. ayetinde tekrarlanmaktadır. Orada savaş 
izninin ancak saldırıya uğramış ve savaşa zorlanmış olanlara veril-
diği kesin olarak bildirilmektedir. Buna ilave olarak, Yüce Allah 
Müslüman hükümetlere her ne zaman savaş izni tanıdıysa, bunu 
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ancak dini özgürlüğün ve inanç özgürlüğünün güvence altına 
alınmasının yolu olarak tanımıştır. Bu nedenle 2. sure, 194. ayette 
Allah Müslümanlara buyurmuştur ki, din özgürlüğünün zaten 
mevcut olduğu bir yerde, onlara bir çatışma veya savaşa karışma 
izni verilmemektedir. 

Bundan dolayı, hiçbir Müslüman ülkenin, grubun ya da 
bireyin, devlete yahut da onun halkına karşı şiddete, savaşa veya 
kargaşaya herhangi bir şeklide kalkışma hakkı yoktur. Oldukça 
basit olarak, Avrupa ve Batı’da devletler laiktir ve bundan dolayı 
bir Müslüman’ın, ülkenin yasalarını ihlal etmeye, şiddetle devlete 
muhalefet etmeye ya da her ne şekilde olursa olsun isyan yahut da 
ayaklanmayı kışkırtmaya asla hakkı olamaz. 

Aslında İslam’ın gerçek öğretileri doğrultusunda insanlar, 
kadın ya da erkek, hakikaten dini özgürlüğe sahip olmadıklarını 
düşünseler bile, Müslüman olmayan bir ülkede yaşadıkları sürece, 
muhalefet ve kanunsuzluk girişiminde bulunamazlar. Aksine 
onlar, bu ülkeyi terk edip, daha uygun şartlara sahip bir yere 
taşınmalıdırlar. 

Kuran’ı Kerim’in 16. suresi, 127. ayetinde Müslüman hükü-
metlere, saldırıya uğradıkları takdirde, orantılı ve sadece öz sa-
vunma için karşılık vermeleri emredilmiştir.  Bundan dolayı 
Kuran’ı Kerim, cezanın da işlenen suça uygun ve sınırlı olması 
konusunda son derece açıktır.  Kuran’ı Kerim’in 8. suresi, 62. 
ayetinde Allah buyurmuştur ki, eğer muhalifleriniz kötü niyet 
sahibi ise ve size zarar vermeyi planlıyorlarsa, ancak ardından vaz-
geçip, uzlaşmak üzere harekete geçmeye karar verirlerse, onları 
harekete geçiren ne olursa olsun, sizler derhal bu olumlu işareti 
kabul etmelisiniz ve barışçıl bir çözüm için çalışmalısınız. 

Kuran’ı Kerim’in bu öğretisi, uluslararası barışı ve emniyeti 
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muhafaza etmenin temel ilkesidir. Günümüz dünyasında, diğer-
lerinin fark edilen düşmanlıklarına karşılık olarak, ülkelerin ge-
liştirmeyi tercih ettikleri saldırgan politikalarının birçok örneği 
bulunmaktadır. Görünen o ki, onlar ‘diğerleri bizi yok etmeden, 
biz onları yok edelim’ ilkesine göre hareket etmektedirler. 

Hâlbuki İslam, barış için hiçbir fırsat kaçırılmamalı ve hatta 
küçücük bir umut olsa bile, denemek ve ona sıkıca tutunmak ge-
rekir diye öğretir. 5. surenin, 9. ayetinde Yüce Allah şöyle ilan et-
miştir. Bir ulusun ya da bir kimsenin düşmanlığı sizi asla adalet 
ve insaf dışında davranmaya teşvik etmemelidir. İslam size, 
ne kadar zor olursa olsun her koşulda adalet ve doğruluk ilke 
lerine bağlı kalmanız gerektiğini öğretmektedir. Bu nedenle, savaş 
durumunda bile adalet ve insaf en yüksek önemi taşır ve savaş sona 
erdiğinde ise, galip gelen adaletli olmaya devam etmeli ve de asla 
yakışığı olmayacak bir şekilde şiddete başvurmamalıdır. 

Ancak bugünkü dünyada böylesi yüksek ahlaki standartları ve 
dürüstlük seviyesini bulmak mümkün değildir. Aksine, bir savaş 
sona erdiğinde ülkeler, yenilen tarafların gelişmesini engelleyen ve 
ulusları gerçek özgürlük ve bağımsızlığı elde etmekten alıkoyan 
müeyyideler ve kısıtlamalar uygularlar. Böylesi politikalar ulusla-
rarası ilişkilere zarar vermektedir. Keza bunlar, sadece hayal kırık-
lıklarını arttırmaktan başka bir işe yaramaz ve olumsuz etkileri de 
vardır.

Gerçek şu ki; toplumun her seviyesinde adalet olmadıkça, sür-
dürülebilir barış asla tesis edilemez. Kuran’ı Kerim’in 8. suresi, 68. 
ayetinde bulunan İslam’ın diğer bir önemli öğretisi, savaş durumu 
dışında Müslümanların esir almalarına izin verilmediğini bildirir. 
Bu yüzden, sebepsiz yere esirler alan aşırı ve terörist gruplar, İslami 
öğretilere tamamen aykırı davranmaktadır Doğrusu raporlarda 
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yer aldığına göre onlar, yalnızca esirler almakla kalmayıp, kurban-
larına en barbarca işkenceleri de uygulamaktadırlar. 

Bu terörist grupların yaptıklarını, ancak mümkün olan en 
şiddetli ifadelerle kınamak mümkündür. Diğer taraftan Kuran’ı 
Kerim, esirlerin haklı olarak alındığı hallerde dahi, kendilerine 
iyilik gösterilerek, mümkün olan bir yerde serbest bırakılmaları-
nın daha iyi olacağını öğretir. Barışın tesisi için altın bir ilke ise 49. 
surede verilmektedir. Orada der ki; eğer uluslar veya gruplar ara-
sında bir ihtilaf varsa, üçüncü taraflar aracılık etmeyi ve çatışmaya 
barışçıl bir çözüm getirmeyi aramalıdırlar. 

Bir anlaşma durumunda, taraflardan herhangi biri haksız yere 
diğerini boyunduruk altına almaya çalışıyorsa ve üzerinde anla-
şılan uzlaşmayı ihlal ediyorsa, o zaman diğer ülkeler bir araya 
gelmelidir ve saldırganı durdurmak üzere gerekirse zor kullan-
malıdır. Ancak saldırgan taraf geri çekildiğinde, artık onlar aşa-
ğılanmamalı veya haksızca kısıtlanmamalıdır. Aksine kendilerine, 
bağımsız bir ulus ve özgür bir toplum olarak ilerlemeleri için izin 
verilmelidir. Bu ilke, günümüz dünyasında büyük önem taşımak-
tadır. Bilhassa büyük güçler ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kuruluşlar buna uygun davranmalıdır. 

Dünya barışının tesis edilmesi adına, evrensel anlamda dini 
özgürlüğü de teminat altına alan çok önemli bir ilke, Kuran’ı 
Kerim’in 22. suresi, 41. ayetinde saklıdır. Kuran’ı Kerim şöyle 
bildirir: Eğer savaş için izin verilmemiş olsaydı, mescitlerin 
yanı sıra kiliseler, sinagoglar, mabetler ve tüm inançların ibadet 
yerleri ciddi bir tehlike altında olurlardı. Bu nedenle, Yüce Allah 
her nerede güç kullanımına izin verdiyse, bu yalnızca İslam’ı değil 
dinin kendisini de korumak içindir. 

Doğrusunu isterseniz İslam, hürriyeti, özgürlüğü ve her 



183Dünya Barışı & Emniyeti—Günümüzün Önemli Meseleleri 

dinden insanların korunmasını garanti eder. İslam, her bireyin seç-
tiği yolunu ve inancını takip etme hakkını korur. Sizlere Kuran’ı 
Kerim’den, toplumun her düzeyinde ve tüm dünyada birliği teşvik 
eden birkaç hususu aktardım. Bunlar Kuran’ı Kerim’in barış adına 
dünya insanlarına sunduğu altın anahtarlardır. 

Bunlar, İslam’ın Yüce Peygamberisav ve ashabı tarafından mü-
kemmel bir şekilde uyulmuş olan öğretilerdir. Ve sonuç olarak, 
dünyanın umutsuzca barış ve emniyete muhtaç olduğunu, bir kez 
daha yinelemek istiyorum. Bu zamanımızın acil meselesidir. 

Tüm uluslar ve insanlar daha iyisi için bir araya gelmeli ve ister 
din adına, isterse başka bir yolla yapılan her türlü zulmü, eziyeti 
ve adaletsizliği durdurmak üzere çabalarını birleştirmelidir. Bu, 
hayal kırıklıklarını ve kızgınlıkları teşvik etmesi muhtemel, her-
hangi bir inançla alay edilmesi hususunu da içermektedir. Keza 
bu, kötü eylemlerini asılsızca din adına gerekçelendiren aşırılık 
yanlısı grupların, nefret dolu faaliyetlerini de kapsamaktadır. 

Buna ek olarak, her ülke refaha erebilsin ve kendi potansiye-
lini fark edebilsin diye bizler, tüm uluslara karşı dürüst olmalıyız 
ve onlara yardım etmeye çalışmalıyız. Gördüğümüz kıskançlıklar 
ve çekişmeler, servet için delice bir açlığın sonucudur. Bu konuda 
Kuran’ı Kerim, kimse başkalarının zenginliğine hırsla göz dikme-
melidir diyerek, altın bir ilke sunmuştur. Bu öğretiye uyarak dünya 
barışını destekleyebiliriz.

Toplumun her kesiminde adaletin gerekleri yerine 
getirilmeli ki, mezhebi, sınıfı ve rengi ne olursa olsun, her insan 
asalet ve şerefle kendi ayakları üzerinde durabilsin. Bugün, birçok 
birinci dünya ülkesini, daha fakir ve gelişmekte olan ülkelere yatı-
rımlarını arttırırken görmekteyiz.

Onların adaletle davranmaları, yardım etmeye çalışmaları ve 
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Küresel Bir Kargaşa Dönemİnde 
Barışın Anahtarl arı

tokyo, japonya, 2015

diğerlerinin doğal kaynaklarını ve ucuz iş gücünü sadece kendi 
ulusal kazançları ve kâr etmek amacıyla kullanmamaları şarttır. 
Onlar, bu ülkelerde kazandıklarının azamisini tekrar yatırım yap-
malı ve zenginliği, yerel insanların gelişimi ve ilerlemesine yardım 
etmek için kullanmalıdır. 

Eğer gelişmiş ülkeler böyle davranacak olurlarsa, bu sadece 
daha fakir ülkelerin yararına olmayacak, karşılıklı faydasını da 
kanıtlayacaktır. Bu güven ve itimadı arttıracak ve büyüyen hayal 
kırıklıklarını da ortadan kaldıracaktır. 

Bu, zengin ülkelerin sadece kendilerini düşündükleri ve ancak 
zayıf ve fakirlerin kaynaklarından haksız bir fayda sağlamayı iste-
dikleri izlenimini de yok edecektir. Daha da ötesi bu, yerel eko-
nomilerin gelişmesinin bir yolu olacak ve böylelikle de sırasıyla 
dünya ekonomisini ve mali sağlamlığını büyütecektir. 

Şüphesiz bu, küresel bir toplumu, şefkati ve insanlığı tesis et-
menin yolu olacaktır. Keza her şeyin üstünde bu, dünyada gerçek 
barışın temelleri olacaktır. Eğer buna kulak vermezsek, dünya ba-
rışının bugünkü durumu, etkileri nesiller boyunca hissedilecek ve 
bundan dolayı çocuklarımızın bizi affetmeyecekleri feci bir dünya 
savaşının patlak vermesine sebep olacaktır.

Bu sözlerimle artık müsaadenizi istiyorum. Allah, gerçek barı-
şın yeryüzünde ortaya çıkmasını mümkün kılsın. İnşallah.

Çok teşekkür ederim.



Küresel Bir Karga şa D önemİnde 
Barışın Anahtarl arı

tokyo, japonya, 2015



Vadedilen Mesih’in V. Halifesiaba Tokyo, Japonya’da düzenlenen özel kabul 
töreninde sessiz duayı yönetirken .



Vadedilen Mesih’in V. Halifesiaba Tokyo’daki özel kabul töreninde bir bitkiye su verirken

Vadedilen Mesih’in V. Halifesiaba Tokyo, Japonya’daki özel kabul töreninde konuşmasını 
yaparken .





Önsöz

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı, Beşinci Halife 
Hazretleri Mirza Masrur Ahmadaba, 23 Kasım 2015’de, Tokyo 
– Odaiba Hilton Otelinde şerefine düzenlenen özel kabul töre-
ninde bir konuşma yaptı. Huzur’un 70 sene önce Hiroşima ve 
Nagazaki’de gerçekleşen nükleer saldırılardan bahsettiği törene 
60’dan fazla konuk katıldı. Akşamın ilk bölümünde ise iki misa-
fir konuşmacı toplantıda hazır bulunanlara hitap ettiler. Bunlar, 
Tokibo Sanayi Grubu Başkanı, Dr. Mike Sata Yasuhiko ve 2011 
deprem ve tsunamisinden en çok etkilenen bölge olan Tohoku’dan 
Bay Endo Shinichi idi.





Küresel bir Kargaşa Döneminde 
Barışın Anahtarları

Teşehhüt, Taavvuz ve Besmele’nin okunmasının ardından, 
Mesihin V. Halifesi Hazretleriaba şöyle buyurdular: 

Tüm seçkin konuklar – esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve 
berekatuhu – Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

Öncelikle tüm misafirlerimize, bugünkü toplantı için 
davetimizi kabul etmeleri sebebiyle teşekkür etmek 
istiyorum. Dünyanın durumunun büyük endişeye sebep olduğu, 
son derece istikrarsız ve tehlikeli bir devirde yaşamaktayız. 
Çatışma ve kargaşalar dünyayı yiyip bitirirken, uluslararası barış 
ve emniyeti de tehdit etmektedir. 

Müslüman dünyasına şöyle bir göz atacak olursak, bir takım 
ülkelerde hükümetlerin kendi halkları ile acımasız bir savaş 
içinde olduğunu görüyoruz. Kan dökme ve anlamsız şiddet, 
o ülkelerin dokusunu tamamen harap etmektedir. Terörist 
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gruplar ise ortaya çıkan yönetim boşluğundan faydalanarak, belli 
bölgelerde kontrolü ele geçirip, kendi sözde hükümetlerini ve ya-
saları yerleştirmekteler. Onlar, iğrenç bir tarzda hareket edip, akla 
gelebilecek en barbarca zulümleri, sadece ülkelerinde değil, şim-
dilerde ulaştıkları Avrupa’da bile işlemektedirler. Vahşetlerinin en 
yakın örneği, Paris saldırılarıdır. 

Doğu Avrupa’da ise Rusya ile Ukrayna ve diğer Avrupa ülke-
leri arasındaki düşmanlıkların alevi ışığını saçmaya devam etmek-
tedir. Daha da ötesi bugünlerde Birleşik Devletler ve Çin arasın-
da, Güney Çin Denizi’nde bir Amerikan savaş gemisinin taciz 
edilmesiyle tansiyon yükselmiştir. Hepinizin bildiği gibi, Çin ve 
Japonya arasında ise, ihtilaflı adalar üzerinde uzun zamandır süre-
gelen bir bölgesel uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi sürek-
li bir çatışma kaynağı olup, dineceğine dair hiçbir emare de 
göstermemektedir. Benzer bir şekilde, İsrail ile Filistin arasındaki 
gerginlikler de bölgenin huzurunu tahrip etmiştir.

Afrika’da da terörist gruplar belli bölgeler üzerinde güç ve 
hâkimiyet elde ederek, büyük çaplı yıkım ve tahribata sebep ol-
maktadırlar. Dünyanın şu an karşı karşıya olduğu sadece birkaç 
meseleden bahsettim ve şüphesiz ihtilaf ve huzursuzluğun daha 
birçok örnekleri bulunmaktadır. 

Bu nedenle varılabilecek tek sonuç, dünyanın artık şiddet 
ve kargaşa içinde kaybolmuş olduğudur. Modern dünyada sa-
vaşın etki alanı ise geçmiş dönemlerdekine göre çok büyüktür.  
Dünyanın bir bölgesindeki kargaşa onunla sınırlı ve yerel 
kalmayıp, aksine etki ve sonuçları çok daha uzaklara yayılmaktadır. 

Kitle iletişimi ve anlık haberleşme araçları dünyayı küresel 
bir köye dönüştürdü. Eski günlerde bir savaşın sadece doğrudan 
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ilişkili olanlarla sınırlı kalması mümkünken, şimdilerde her çatış-
ma ve her savaşın doğurduğu sonuçlar gerçekten küreseldir. Hatta 
uzun yıllardır söylediğim gibi, herhangi bir bölgedeki savaşın etki-
leri, dünyanın başka bir bölgesindeki barışı ve huzuru etkileyebilir 
ve etkileyecektir de.

Tarihte geriye dönüp, 20. yüzyılda gerçekleşen iki Dünya 
Savaşına bakacak olursak, o zaman var olan silahların, gelişmiş-
lik ya da öldürücülük bakımından günümüz silahları ve mühim-
matı ile yakından uzaktan hiç alakası olmadığını hepimiz biliyo-
ruz. Yine de denir ki, sadece İkinci Dünya Savaşında yaklaşık 70 
milyon insan öldürüldü ve hayatlarını kaybedenlerin çoğunluğu 
da masum sivillerdi. İşte bu sebeple bugünkü felâket ve yıkım po-
tansiyelini tasavvur etmek mümkün değildir. 

İkinci Dünya Savaşı döneminde Birleşik Devletlerin elinde  
bulunan nükleer silahlar son derece yıkıcı oldukları halde, bunla-
rın günümüz nükleer silahlarının gücü yanında kıyas kabul edecek 
bir durumu yoktur. Bunun da ötesinde artık nükleer bombaları 
elinde bulunduran sadece büyük güçler olmayıp, bir takım küçük 
devletler dahi bunlara sahiptirler. 

Büyük güçler muhtemelen bu silahları caydırıcı olmaları için 
ellerinde bulundururlarken, daha küçük ülkelerin böyle bir sınır-
lama göstereceklerine dair hiçbir garanti yoktur. Onların nükleer 
silahları asla kullanmayacaklarını farz etmemiz mümkün değildir. 
Nitekim dünyanın felâketin eşiğinde durduğu aşikârdır.

İkinci Dünya Savaşının sonunda ülkeniz, insanlığı utan-
dıran bir nükleer saldırı ile yüzbinlerce insanınızın acımasızca 
öldürülüp, iki şehrinizin de yıkılıp yok edilmesiyle, akla 
gelebilecek en korkunç yıkım ve keder ile yüzyüze kalmıştır.

Tamamen ezici bu trajediye tanık olmuş, keza ona katlanmış 
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olması sebebiyle Japon halkı, burada Japonya’da ya da aslında dün-
yanın herhangi bir yerinde, böyle bir saldırının tekrarlanmasını 
asla arzu etmez. Sizler, korkunç ve yıkıcı bir nükleer savaşın so-
nuçlarını gerçekten anlayan insanlarsınız.

Sizler, böyle silahların yan tesirlerinin ve sonradan ortaya çıkan 
etkilerinin sadece bir nesille sınırlı kalmayıp, gelecek kuşaklarda 
da devam edeceğini bilen insanlarsınız. Sizler, nükleer silahların 
benzeri görülmemiş kötülüğüne tanıklık edebilen insanlarsınız. 
Bu yüzden belki de hiçbir ülkenin barışı ve emniyetin değerini, 
Japon halkıdan daha iyi bilemesi mümkün değildir. 

Şükürler olsun ki Japonya toparlandı ve şimdi son derece 
gelişmiş bir ülkedir. Bu yüzden geçmiş tarihinizi göz önünde 
bulundurarak Japonya, dünyada barışın tesis edilmesindeki rolünü 
oynamak zorundadır. 

İkinci Dünya Savaşının üzücü bir şekilde sona ermesinin 
ardından, Japonya’ya karşı belli kısıtlamalar ve müeyyideler 
uygulamaya konulmuştur. Bu bakımdan büyük girişimlerde bu-
lunmak ve tüm dünyanın gidişatına yön vermek ülkenizin için zor 
olabilir. 

Ancak yine de ülkeniz dünya meselelerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Buna göre dikkate değer etkinizi olabilecek en iyi 
şekilde kullanmalısınız ve ülkeler ile halklar arasında barışı gerçek-
leştirmek üzere gayret göstermelisiniz. 

Bu sene, Hiroşima ve Nagazaki’ye nükleer bombaların bı-
rakılmasıyla ulusunuza mutlak bir yıkım, sefalet ve eziyet çekti-
ren tarihteki o çaresiz günlerin üzerinden, 70 yıl geçtiğine işaret 
etmektedir. 

Tahribat ve kıyımın tam bir resmini çizen müzeler inşa etti-
ğinizden dolayı ve nükleer bombaların bazı etkileri bugün bile 
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devam ettiğinden, Japon halkı savaşın ve çatışmanın ne denli teh-
likeli olduğunu hala anlayabilmektedir. 

Daha önce değindiğim üzere, katlandığınız trajedi, savaş son-
rası uygulanan acımasız ve tamamen gereksiz sınırlamalar sonu-
cunda misliyle çoğalmıştır. Yıllar geçtikçe bunların savaşın yıkıcı 
sonuçlarının daimi bir hatırası olacağı da ispatlamıştır. 

Japonya’ya karşı nükleer silahlar kullanıldığında, zama-
nın Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı olan İkinci Halife 
Hazretleri, saldırıyı son derece güçlü ifadelerle kınamıştı. O, şöyle 
buyurmuştur:

Dinimiz ve ahlaki öğretilerimiz bizden, koşullar ne olursa 
olsun bu dehşet veren eylemi ve kan dökülmesini haklı 
görmediğimizi bütün dünya huzurunda duyurmamızı 
talep eder. Belli hükümetlerin söylediklerimi beğenip be-
ğenmemeleri ise benim için fark etmez.

İkinci Halife Hazretleri gelecekte savaş durumunun yatışacağını 
öngörmediğini ilave etti. Daha ziyade o, ileride baş gösterecek 
şiddet ve çatışmalardaki tırmanışı görmekteydi.

Bugün, onun uyarı sözlerinin tamamen doğru olduğu ka-
nıtlanmıştır. Bir Üçüncü Dünya savaşının başladığı resmen ilan 
edilmemiş olsa bile, aslında küresel bir savaş çoktan gerçekleşmek-
tedir. Dünyanın her yerinde erkekler, kadınlar ve çocuklar öldü-
rülmekte, işkence edilmekte ve en yürek parçalayan zulümlere 
maruz kalmaktadır. 

Bizi alakadar eden kadarıyla, Müslüman Ahmediye 
Cemaati dünyanın neresinde cereyan ederse etsin, her türlü 
zulüm ve baskıyı kınamak adına daima sesini yükseltmektedir. 
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Çünkü İslam’ın öğretileri, adaletsizlik karşısında ve muhtaç-
lara ya da zulme uğrayanlara yardım etmek üzere, sesimizi 
yükseltmemizi bizden talep eder. Sizlere Müslüman Ahmediye 
Cemaati Başkanı’nın İkinci Dünya Savaşı zamanında, Japonya’ya 
karşı nükleer bombaların kullanımını kınamak üzere nasıl sesini 
yükselttiğinden bahsettim. 

Bundan başka, dünyada önemli bir duruş ve etkiye sahip, 
son derece ileri gelen ve iyi tanınan Bir Müslüman Ahmedi de, 
Japonya’yı ve halkını savunmayı üstlenmiştir. Sir Chaudhry 
Muhammad Zafrullah Khan’dan bahsetmekteyim. O, pek çok 
kayda değer uluslararası görev yanında, Pakistan’ın ilk Dışişleri 
Bakanıydı ve daha sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
Başkanı oldu. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakiben 
o, sesini yükseltti ve belli güçlerin Japonya’ya haksız yaptırımlar 
uygulama girişimlerini kınadı. 

Pakistan Delegasyonunun Başkanı olarak 1951 San Francisco 
Barış Zirvesi’ne hitap ederken, Chaudhry Zafrullah Khan şöyle 
demişti: 

Japonya ile barış, adalet ve uzlaşıya öncü olunmalı, intikam 
ve zulme değil. Japonya gelecekte önemli bir rol oynayabi-
lecektir. Bu, Japonya’yı barışsever ülkeler arasında eşit bir 
konuma getirmek üzere parlak bir gelişme vaadi sunan, ül-
kenin siyasal ve sosyal yapasında başlatılan bir dizi reform 
neticesinde olacaktır.

Onun konuşması Kuran’ı Kerim’in öğretilerine ve İslam’ın Yüce 
Peygamberininsav hayatına dayanmaktaydı. İslam’ın gerçek öğ-
retilerini temel alarak o şöyle demiştir. Bir savaşın galibi asla 
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adaletsizliğe başvurmamalıdır, keza mağlup olan tarafa, onların 
gelecekteki gelişimi ve esenliğini kısıtlayacak lüzumsuz sınırlama-
ları de hiçbir zaman uygulamamalıdır.

Chaudhry Zafrullah Khan Japonya’yı savunan bu tarihi 
demeci verdi, çünkü bir Müslüman Ahmedi olarak o, yalnızca 
Pakistan devletini değil, ilk ve en başta İslam’ın yüce öğretilerini 
temsil etmekteydi. 

Bundan dolayı, önce de söylediğim gibi sizler, savaşın 
sonuçlarını ve zulmü diğerlerinden daha iyi anlayabilen insanlar-
sınız. Bunun için Japon Hükümeti, her kademede ve mümkün 
olan her yolla, insanlık dışı davranışların, zulmün ve adaletsizliğin 
her şeklinin karşısında olmaya ve bunları önlemeye çalışmalıdır. 
Onlar, uğradıkları iğrenç saldırının gelecekte dünyanın başka 
bir yerinde bir kez daha asla tekrar etmemesini sağlamak üzere 
çalışmalıdır. 

Savaş alevleri tutuşturulduğunda, Japonya’nın liderleri ve 
halkı, gerginlikleri hafifletmek ve barışı tesis etmek üzere rolleri-
ni oynamalıdır. İslam bakımındansa, kimileri onu zalim ve şiddet 
yanlısı bir din olarak görür. Onlar bu ihtilaflarını desteklemek 
üzere, terörizm ve savaşın Müslüman âleminde yaygın olmasının 
altını çizerler. 

Hâlbuki inanışları tamamen yanlıştır. Doğrusu İslam’ın barış 
öğretilerinin dünya tarihinde başka hiçbir benzeri yoktur. Bundan 
dolaydır ki, İkinci Halifemiz ve Chaudhry Zafrullah Khan, ulu-
sunuza yapılan büyük kötülükler karşısında seslerini yükseltmiş-
lerdir. Şimdi de çok özet olarak, İslam’ın öğretilerinin gerçekte ne 
olduğunu anlatmaya çalışacağım. 

Temel bir ilke olarak İslam der ki, jeopolitik ya da ekonomik 
kazançlar yahut da doğal kaynakları kontrol etmek üzere herhangi 
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bir savaş, asla haklı gösterilemez. Daha da ötesi, Kuran’ı Kerim’in 
16. suresi, 127. ayetinde Yüce Allah buyurmuştur ki; savaş halin-
de herhangi bir ceza işlenen suçla orantılı olmalı ve asla haddi 
aşmamalıdır. Savaşın sona ermesinin ardından Kuran’ı Kerim, 
affetmek ve sabır göstermek daha iyidir diye buyurur. 

Benzer şekilde 8. sure, 62. ayetinde Kuran’ı Kerim 
bildirir ki, iki taraf arasındaki ilişkilerin bozulduğu yerlerde ve 
savaş için hazırlıklar yapıldığında, eğer karşı taraftakiler uzlaşma 
isterlerse, diğer tarafın onların bu jestini kabul edip, Allah’a tevek-
kül etmesi, üzerlerine vazifedir. Kuran’ı Kerim der ki, bir kimse 
karşı tarafı neyin teşvik ettiğini ya da samimiyetini uzun uzadı-
ya sorgulamamalı ve barışçıl bir çözüm için daima çalışılmalıdır. 
Kuran’ı Kerim’in bu öğretisi, uluslararası barış ve emniyeti muha-
faza etmek üzere anahtar bir ilkedir.

Yüce Allah 5. sure, 9. ayette, bir ulusa yahut da halka olan düş-
manlık, asla adalet ve hakkaniyet ilkelerini feda etmenize sebep 
olmamalıdır diye açıkça ilan etmiştir. 

Bilakis İslam, ne kadar zorlayıcı olursa olsun her durumda, 
adalet ve dürüstlük ilkelerine sımsıkı bağlı kalmalısınız diye öğ-
retmektedir. Aslında ilişkileri geliştirmenin, hayal kırıklıklarını 
ortadan kaldırmanın ve de savaş sebeplerini bertaraf etmenin 
yolu ancak adalettir. 24. sure, 34. ayette Kuran’ı Kerim buyurur 
ki, eğer başarılı bir savaşın ardından esirlerin serbest bırakılmasına 
karşın bedel ödenmesi şart koşulacak olursa, kolayca güçleri yetsin 
diye koşullarınız makul tutulmalıdır, keza taksitle ödemelerine 
izni vermeniz daha da iyidir. 

Barışın tesis edilmesi için altın bir ilke Kuran’ı Kerim’in 
49. suresi, 6. ayetinde sunulmaktadır. Orada buyurur ki, eğer 
uluslar veya hizipler arasında bir anlaşmazlık varsa, üçüncü 
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bir taraf aralarını bulmaya ve barışçıl bir çözüm oluşturmaya 
çabalamalıdır. 

Bir anlaşma sağlandığı takdirde ise, taraflardan herhan-
gi biri haksız yere mutabık kalınan anlaşmayı ihlal edecek 
olursa, o zaman diğer uluslar birleşmeli ve eğer gerekiyorsa güç 
kullanarak saldırganı durdurmalıdır. Ancak saldırgan taraf bir kez 
geri çekildiğinde, onlar haksız yere kısıtlanmamalıdır Aksine ken-
dilerine bağımsız bir ulus ve özgür bir toplum olarak ilerlemeleri 
için izin verilmelidir. 

Bu ilke günümüz dünyasında ve özellikle büyük güçler ile 
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar için büyük önem 
taşımaktadır. Eğer bu değerlere uygun hareket edecek olurlarsa, 
yeryüzünde gerçek barış ve adalet kurulmuş olur ve gereksiz hayal 
kırıklıkları da doğal olarak kaybolup gider. 

Benzer şekilde, yeryüzünde barışın nasıl yaratılacağına ve sa-
vaşlara nasıl son verileceğine dair Kuran’ı Kerim’e ait daha birçok 
emir bulunmaktadır. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bizlere 
barışın anahtarlarını sunmuştur. Çünkü O, Yarattıklarının bir 
arada uyum içinde ve her türlü nefret ve anlaşmazlıktan uzak ya-
şamalarını istemektedir. 

Ve bu sözlerle hepinizden, barışı ve ahengi dünyada yaymak 
üzere nüfuzunuzu kullanmanızı rica ediyorum. Dünyanın 
her neresinde kargaşa ve anlaşmazlık varsa, hepimizin müş-
terek yükümlülüğü, adaleti korumak ve barış için mücadele 
etmektir. Öyle ki, yıkıcı sonuçları on yılladır süregelen ve muhte-
melen bugün de halen devam eden, 70 yıl önce meydana gelmiş o 
korkunç savaşın bir tekrarından korunmuş olalım. 

Daha küçük ölçekli diğer bir dünya savaşı çoktan başlamışken, 
durum daha da büyüyüp dünyayı içine çekmeden, keza gelecek 
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nesillerimizi yıkıma uğratacak o en tiksinç ve ölümcül silahlar da 
tekrar kullanılmaya başlamadan önce bizler, görevlerimizi yerine 
getirmeliyiz ve barış için çaba göstermeliyiz. 

Bu nedenle yükümlüklerimizi yerine getirelim ve bir araya 
gelelim. Muhalif bloklar şeklinde gruplaşmak yerine birleşmeliyiz 
ve birlikte çalışmalıyız. Bunun dışında uygulanabilir bir seçeneği-
miz bulunmamaktadır, çünkü eğer tastamam bir Üçüncü Dünya 
Savaşı gerçekleşecek olursa, sonuçta oluşacak tahribatı ve yıkımın 
izlerini tasavvur etmek mümkün değildir. 

Bunları geçmişin savaşları ile kıyaslayacak olursak, şüphesiz 
onlar oldukça küçük kalacaktır. 

Dua ediyorum ki; çok geçmeden dünya, meselenin ciddiye-
tini fark etmek adına kendine gelsin ve insanlar, Yüce Allah’ın 
huzurunda boyun eğerek, hem O’na, hem de birbirlerine karşı so-
rumluluklarını yerine getirsin. 

Din adına kargaşa yaratanlara ya da jeopolitik yahut da ekono-
mik menfaatler uğruna savaş açanlara, Allah hidayet ve akıl versin. 
Onlar, uğraşılarının ne denli anlamsız ve yıkıcı olduğunun farkına 
varsınlar.  

Keza Allah, dünyanın her bölgesinde gerçek ve uzun soluklu 
barışın oluşması için nasip etsin – Amin.

Bu sözlerle, bugünkü toplantıya katıldığınız için sizlere bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum..

Çok teşekkür ederim.



DÜN YA LİDERLERİNE 
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31 October 2011

To His Holiness Pope Benedict the XVI,

It is my prayer, that may Allah the Almighty bestow His Grace and Blessings upon you.

As Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, I convey to His Holiness the Pope 
the message of the Holy Qur’an: Say, ‘O people of the book! Come to a word equal between us and 
you – that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some 
of us take not others for lords beside Allah.’

Islam, nowadays, is under the glare of the world, and is frequently targeted with vile allegations. 
However, those raising these allegations do so without studying any of Islam’s real teachings. 
Unfortunately, certain Muslims organisations due only to their vested interests have portrayed 
Islam in a totally wrong light. As a result, distrust has increased in the hearts of the people 
of Western and non-Muslim countries towards Muslims, to the extent that even otherwise 
extremely well-educated people make baseless allegations against the Founder of Islam, the 
Holy Prophet Muhammad(pbuh).

The purpose of every religion has been to bring man closer to God and establish human values. 
Never has the founder of any religion taught that his followers should usurp the rights of others 
or should act cruelly. Thus, the actions of a minority of misguided Muslims should not be used 
as a pretext to attack Islam and its Holy Founder(pbuh). Islam teaches us to respect the Prophets 
of all religions and this is why it is essential for a Muslim to believe in all of the Prophets who 
are mentioned in the Holy Bible or in the Holy Qur’an, until and including Jesus Christ(pbuh). We 
are the humble servants of the Holy Prophet Muhammad(pbuh) and so we are deeply grieved and 
saddened by the attacks on our Holy Prophet(pbuh); but we respond by continuing to present his 
noble qualities to the world and to disclose even more of the beautiful teachings of the Holy 
Qur’an.

If a person does not follow a particular teaching properly whilst claiming to subscribe to it, 
then it is he who is in error, not the teaching. The meaning of the word ‘Islam’ itself means 
peace, love and security. There should be no compulsion in matters of faith is a clear injunction 
of the Qur’an. From cover to cover, the Holy Qur’an teaches love, affection, peace, reconciliation 
and the spirit of sacrifice. The Holy Qur’an states repeatedly that one who does not adopt 
righteousness is far removed from Allah, and therefore, is far removed from the teachings of 
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Islam. Hence, if anybody portrays Islam as an extreme and violent religion filled with teachings 
of bloodshed, then such a portrayal has no link with the real Islam.

The Ahmadiyya Muslim Community practises only the true Islam and works purely to please 
God Almighty. If any Church or other place of worship stands in need of protection, they will 
find us standing shoulder to shoulder with them. If any message resonates from our mosques it 
will only be that of Allah is Great and that we bear witness that there is none worthy of worship 
except Him and Muhammad(pbuh) is the Messenger of Allah.

A factor playing a major role in destroying the peace of the world is that some people perceive 
that as they are intelligent, well-educated and liberated, they are free to ridicule and mock 
founders of religions. To maintain peace in society it is necessary for one to eliminate all 
sentiments of hostility from one’s heart and to increase one’s levels of tolerance. There is a 
need to stand in defence of the respect and reverence of each other’s Prophet. The world is 
passing through restlessness and unease and this requires that by creating an atmosphere of 
love and affection, we remove this anxiety and fear, that we convey a message of love and peace 
to those around; that we learn to live with ever greater harmony and in a way better than 
before; and that we recognise the values of humanity.

Today, small-scale wars are erupting in the world, while in other places, the superpowers are 
claiming to try and bring about peace. It is no longer a secret that on the surface we are told one 
thing, but behind the scenes their real priorities and policies are secretly being fulfilled. Can 
peace in the world be established in such circumstances is the question. It is with regret that 
if we now observe the current circumstances of the world closely, we find that the foundation 
for another world war has already been laid. If after the Second World War a path of equity 
leading to justice was followed, we would not witness the current state of the world, whereby it 
has again become engulfed in the flames of war. As a consequence of so many countries having 
nuclear weapons, grudges and enmities are increasing and the world sits on the precipice of 
destruction. If these weapons of mass destruction explode, many future generations will never 
forgive us for having inflicted permanent disabilities upon them. There is still time for the 
world to pay attention to the rights of the Creator and of His Creatures.

I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important, indeed 
it is essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction. 
There is an urgent need for mankind to recognise its Creator as this is the only guarantor for 
the survival of humanity; otherwise, the world is rapidly moving towards self-destruction. If 
today man really wants to be successful in establishing peace, then instead of finding fault with 
others, he should try to control the Satan within. By removing his own evils, a person should 
present a wonderful example of justice. I frequently remind the world that these excessive 
enmities towards others are completely usurping human values and so are leading the world 
towards obliteration.

As you have an influential voice in the world, I urge you to also inform the wider world that by 
placing obstacles in the way of the natural balance established by God, they are moving rapidly 
towards annihilation. This message needs to be conveyed further and wider than ever before 
and with much greater prominence.
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All the religions of the world are in need of religious harmony and all the people of the world 
need a spirit of love, affection and brotherhood to be created. It is my prayer that we all 
understand our responsibilities and play our role in establishing peace and love, and for the 
recognition of our Creator in the world. We ourselves have prayer, and we constantly beseech 
Allah that may this destruction of the world be avoided. I pray that we are saved from the 
destruction that awaits us.

Yours sincerely,

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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31 Ekim 2011

Saygıdeğer Papa XVI. Benediktus Hazretleri,

Duam, Yüce Allah’ın lütuf ve nimetlerini size bağışlaması içindir.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Genelindeki Başkanı olarak, Papa Hazretlerine 
Kuran-ı Kerim’in mesajını iletmekteyim: “…Ey Ehl-i Kitap! (Sizinle) aramızda ortak olan 
söze gelin. Allah’tan başka kimseye ibadet etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve 
Allah’ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim…”

Bugünlerde dünya İslam’a kötü gözle bakmakta ve sürekli aşağılayan iddialar ile onu 
hedef almaktadır. Aslında bu artan iddialar, İslam’ın gerçek talimatlarının hiçbirine 
bakılmaksızın yapılmaktadır. Ne yazık ki, bazı Müslüman kuruluşlar sadece kendi çıkarları 
için İslam’ı tamamen yanlış bir renkte tanıtmışlardır. Bunun sonucu olarak, Batılıların 
ve Müslüman olmayan ülkelerin kalplerinde Müslümanlara karşı güvensizlik artmıştır. 
Hatta öyle ki, bir taraftan son derece iyi eğitim görmüş oldukları halde insanlar, İslam’ın 
kurucusu Hz. Resulullah Muhammedsa aleyhinde asılsız iddialarda bulunmaktadırlar.

Her dinin amacı, insanoğlunu Allah’a yaklaştırmak ve insani değerleri yerleştirmektir. 
Hiçbir dinin kurucusu, takipçilerine diğerlerinin haklarını gasp etmeyi veya zalimce 
davranmayı asla öğretmez. Bundan dolayı sadece azınlık olan ve yanlış yola sapmış bazı 
Müslümanların davranışları, İslam’a ve onun kurucusu Hz.Resulullah’asa saldırmak için 
asla bir bahane olmamalıdır. İslam bize, bütün dinlerin peygamberlerine saygı göstermeyi 
öğretmektedir. Bunun için bir Müslüman’ın İsaas da dâhil olmak üzere, İncil’de ve Kuran’da 
zikredilen tüm peygamberlere inanması gerekmektedir. Bizler Hz.Resulullah’ınsa mütevazı 
takipçileri olarak, ona yapılan saldırılardan dolayı son derece acı ve üzüntü duymaktayız. 
Bunun karşısında ise bizler, dünyaya onun asil niteliklerini sürekli tanıtıp Kuran’ın güzel 
talimatlarını daha da fazla açıklayarak cevap vermekteyiz.

Eğer bir kimse tabi olduğunu iddia ettiği halde, belli bir öğretiye uymuyorsa, bu durumda 
hatalı olan öğreti değil, bizzat o kimsedir. ‘İslam’ kelimesinin anlamı barış, sevgi ve 
emniyet demektir. Dini konularda zorlama olmaması, Kuran’ın açık bir talimatıdır. Kuran-ı 
Kerim baştan sona, sevgi, şefkat, barış, uzlaşı ve fedakârlık öğretileri ile doludur. Kuran-ı 
Kerim defalarca buyurmaktadır ki, eğer bir kimse takvayı benimsemezse, Allah’tan 
uzaklaşacaktır ve bundan dolayı İslam’ın öğretilerinden de mahrum kalacaktır. Bundan 
dolayı, bir kimse İslam’ı kan akıtma öğretileri ile dopdolu bir aşırılık ve zorbalık dini 
olarak resmedecek olursa, bilinsin ki böylesi bir tasvirin gerçek İslam ile hiçbir alakası 
yoktur.

Müslüman Ahmediye Cemaati, yalnızca gerçek İslam’ın takipçisidir ve bütünüyle Allah 
rızası için çalışmaktadır. Eğer bir kilise yahut da başka bir ibadethanenin korunmaya 
ihtiyacı varsa, onlar bizleri kendileri ile birlikte omuz omuza durur halde bulacaklardır. 
Camilerimizden yankılanacak tek mesaj ise, ancak, – Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü 
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enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu – dur.

Dünya barışının bozulmasında rol oynayan temel bir etken, bazılarının, zeki, iyi eğitimli 
ve özgür oldukları için, dinlerin kurucularını aşağılama ve onlarla alay etme bakımından 
kendilerini serbest hissetmeleridir. Toplumda barışı sağlamak için kişinin kalbindeki 
her türlü düşmanlık duygusunu gidermesi ve hoşgörü seviyesini arttırması gereklidir. 
Birbirlerinin peygamberlerine karşı saygı ve hürmeti savunmak üzere, onların duruşlarına 
ihtiyaç vardır. Dünya huzursuzluk ve tedirginliklerin içinden geçerken, bu endişe ve 
korkuyu ortadan kaldırmak üzere sevgi ve şefkat ortamının tesisi gerekmektedir. Bunu da, 
çevremizdekilere sevgi ve barış mesajını ileterek ve öncesinden daha fazla uyum içinde ve 
daha iyi bir şekilde yaşamayı öğrenip, insanlığın değerlerinin farkına vararak yapmalıyız.

Bugün dünyada küçük çaplı savaşlar patlak verirken, diğer yerlerde büyük güçler barış 
getirmek üzere çabaladıklarını iddia etmektedirler. Görünürde bize söylenenin farklı 
olduğu, ama bunların arkasında ise gerçek önceliklerinin ve politikalarının gizlice 
uygulandığı, artık kimse için bir sır değildir. Esas soru, bu şartlar altında dünyada barışı 
tesis etmenin mümkün olup, olmadığıdır. Üzücü olan, dünyanın içinde bulunduğu mevcut 
şartlara yakından ve dikkatle baktığımızda, bir başka dünya savaşının temellerinin çoktan 
atılmış olduğunu görmektir. Eğer İkinci Dünya Savaşı sonrasında, adalete giden eşitlik yolu 
takip edilmiş olsaydı, dünyanın tekrar bugünkü savaş alevine kapılıp giden durumuna 
şahit olmamız da söz konusu olmayacaktı. Birçok ülkenin nükleer silahlara sahip 
olması, kin ve düşmanlıkları arttırmakta ve dünya adeta kendi felaketinin uçurumunda 
durmaktadır. Eğer bu kitle imha silahları kullanılacak olursa, gelecek birçok nesiller, kalıcı 
sakatlıklarına neden olduğumuz için, bizleri asla bağışlamayacaktır. Dünyanın dikkatinin 
Yaratan ve O’nun yarattıklarının haklarını korumaya çevrilmesi için, halen zaman vardır.

İnanıyorum ki, dünyanın gelişimine dikkatlerimizi yoğunlaştırmak yerine, çok daha 
önemli, hatta gerekli olması sebebiyle, gayretlerimizi dünyayı tahribattan korumak 
için acilen arttırmalıyız. İnsanlığın, beşeriyetin kurtuluşunun yegâne garantörü olan 
Yaratanını acilen tanımaya ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, dünya hızla kendi yok oluşuna 
doğru ilerlemektedir. Eğer bugün insanlar gerçekten başarı ile barışı tesis etmek 
istiyorlarsa, birbirlerinin hatalarını bulmak yerine, içlerinde bulunan kötülüğü kontrol 
altında tutmaya çalışmalıdırlar. Kendi kötülüklerini gidermek suretiyle, bir kimse adaletin 
en güzel örneğini ortaya koymalıdır. Ben sürekli olarak dünyaya, başkalarına olan aşırı 
düşmanlığın, insan değerlerini zorla gasp etmek olduğunu ve bunun da dünyayı tahribe 
sürüklediğini hatırlatmaktayım.

Dünyada etkin bir sesiniz olması sebebiyle, sizi ısrarla dünya genelini haberdar etmeye 
davet ediyorum. İnsanlar Allah’ın tesis ettiği doğal dengeye engeller koymak suretiyle, 
hızla yok oluşa doğru ilerlemektedirler. Bu bildirinin, öncekinden daha fazla ve daha geniş 
çapta ve daha büyük bir önemle iletilmesi gereklidir.

Bütün dünya dinlerinin, dini bir ahenge ve bütün dünya insanlarının da sevgi, şefkat ve 
kardeşlik ruhunun yaratılmasına ihtiyacı vardır. Duam, hepimizin sorumluluklarımızı 
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anlayıp, barış ile sevginin tesisi ve de Yaratanımızın yeryüzünde tanınması adına 
üzerimize düşenleri yapmamız içindir. Bizler bizzat dualarımızla,  yeryüzünün bu 
helâkten korunması için daima Allah’a yalvarmaktayız. Ben, bizleri bekleyen bu yıkımdan 
korunmak üzere dua etmekteyim.

Saygılarımla,

Mirza Masrur Ahmed

Mesihin V. Halifesi    

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı
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His Excellency 
Mr Benjamin Netanyahu 
Prime Minister of Israel 
Jerusalem

26 February 2012
Dear Prime Minister,

I recently sent a letter to His Excellency Shimon Peres, President of Israel, regarding the 
perilous state of affairs emerging in the world. In light of the rapidly changing circumstances, 
I felt it was essential for me to convey my message to you also, as you are the Head of the 
Government of your country.

The history of your nation is closely linked with prophethood and Divine revelation. Indeed, the 
Prophets of the Children of Israel made very clear prophecies regarding your nation’s future. 
As a result of disobedience to the teachings of the Prophets and negligence towards their 
prophecies, the Children of Israel had to suffer difficulties and tribulations. If the leaders of 
your nation had remained firm in obedience to the Prophets, they could have been saved from 
enduring various misfortunes and adversities. Thus, it is your duty, perhaps even more so than 
others, to pay heed to the prophecies and injunctions of the Prophets.

I address you as the Khalifa of that Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), 
who was sent as the servant of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah 
be upon him); and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent as 
the Mercy for All Mankind amongst the brethren of the Children of Israel in the semblance of 
Moses (peace be upon him) (Deuteronomy, 18:18). Hence, it is my duty to remind you of God’s 
Message. I hope that you will come to be counted amongst those who hearken to God’s Call, and 
who successfully find the right path; that path which is in accordance with the Guidance of God 
the Supreme, the Master of the heavens and the earth.

We hear reports in the news nowadays that you are preparing to attack Iran. Yet the horrific 
outcome of a World War is right before you. In the last World War, whilst millions of other 
people were killed, the lives of hundreds of thousands of Jewish persons were also wasted. As 
the Prime Minister, it is your duty to protect the life of your nation. The current circumstances 
of the world indicate that a World War will not be fought between only two countries, rather 
blocs will come into formation. The threat of a World War breaking out is a very serious one. 
The life of Muslims, Christians and Jews are all at peril from it. If such a war occurs, it will result 
in a chain reaction of human destruction. The effects of this catastrophe will be felt by future 
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generations, who will either be born disabled, or crippled. This is because undoubtedly, such a 
war will involve atomic warfare.
Hence, it is my request to you that instead of leading the world into the grip of a World War, 
make maximum efforts to save the world from a global catastrophe. Instead of resolving 
disputes with force, you should try to resolve them through dialogue, so that we can gift our 
future generations with a bright future rather than ‘gift’ them with disability and defects.

I shall try to elucidate my views based on the following passages from your teachings, the first 
extract being from the Zabur:

‘Do not fret because of evil-doers. Do not envy those who do wrong. For they shall soon be cut 
down like the grass, and wither like the green herb. Trust in God, and do good. Dwell in the 
land, and enjoy safe pasture. Also delight yourself in God, and he will give you the desires of 
your heart. Commit your way to God. Trust also in him, and he will do this: He will make your 
righteousness go forth as the dawn, and your justice as the noon day sun. Rest in God, and wait 
patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who 
makes wicked plots happen. Cease from anger, and forsake wrath. Do not fret, it leads only to 
evildoing. For evildoers shall be cut off, but those who wait for God shall inherit the land. For 
yet a little while, and the wicked will be no more. Yes, though you look for his place, he is not 
there. But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of 
peace.’ (Zabur, 37:1-11)

Similarly, we find in the Torah:

‘Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine 
house divers measures, a great and a small.  [But] thou shalt have a perfect and just weight, a 
perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which 
the LORD thy God giveth thee. For all that do such things, [and] all that do unrighteously, [are] 
an abomination unto the LORD thy God.’ (Deuteronomy, 25:13-16)

Thus, world leaders, and particularly you should terminate the notion of governance by force 
and should refrain from oppressing the weak. Instead, strive to spread and promote justice and 
peace. By doing so, you will remain in peace yourselves, you will gain strength and world peace 
will also be established.

It is my prayer that you and other world leaders understand my message, recognise your 
station and status and fulfil your responsibilities.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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Ekselansları

Bay Benjamin Netanyahu

İsrail Başbakanı

Kudüs                                                                       

26 Şubat 2012 

Sayın Başbakan,

Kısa süre önce İsrail Cumhurbaşkanı, Ekselansları Şimon Peres’e, dünyada ortaya çıkan 
son derece tehlikeli durum hakkında bir mektup gönderdim. Sürekli değişim gösteren 
koşulları dikkate alarak, mesajımı ülkenizin Hükümet Başkanı olmanız sebebi ile size de 
iletme lüzumunu hissettim.

Ulusunuzun tarihi, peygamberlik ve İlahi Vahiy ile yakından alakalıdır. Doğrusu 
İsrailoğullarının peygamberleri, ulusunuzun geleceği hakkında önceden açık haberler 
vermişlerdir. Peygamberlerin talimatları karşısındaki itaatsizlikleri ve onların önceden 
verdiği haberleri savsaklamaları sonucunda, İsrailoğulları zorluklar ve musibetler çekmek 
zorunda kaldılar. Eğer ulusunuzun liderleri, peygamberlere tam itaat etmek konusunda 
sağlam durmuş olsalardı, sürekli ortaya çıkan farklı felaketler ve sıkıntılardan böylelikle 
korunmuş olabilirlerdi. Bundan dolayı, başkalarından belki de daha fazla bir şekilde sizin 
göreviniz, önceden verilmiş haberleri ve peygamberlerin talimatlarını önemsemektir.

Size ben, İsrailoğullarının kardeşleri arasından Musa’nınas benzeri ve tüm insanlık için 
rahmet olarak gönderilmiş, Yüce Peygamber Hz.Muhammed’insa (Deuteronomy 18:18) 
hizmetkârı Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin Halifesi olarak sesleniyorum. Bu yüzden 
görevim, Allah’ın mesajını sizlere hatırlatmaktır. Ümit ederim ki, sizler de Allah’ın 
çağırısına kulak verenler ve başarıyla yeryüzü ve göklerin Rabbi Yüce Allah’ın hidayetine 
uygun doğru yolu bulanlardan sayılasınız.

Bugünlerde İran’a saldırmaya hazırlandığınıza dair haberler duymaktayız. Lakin bir dünya 
savaşının dehşet veren sonucu hemen önünüzdedir. Son dünya savaşında milyonlarca 
diğer insan öldürülürken, yüzlerce binlerce Musevi de yitip gitmiştir. Başbakan olarak 
göreviniz, ülkeniz vatandaşlarının hayatlarını korumaktır. Dünyanın bugünkü koşulları, 
bir dünya savaşının sadece iki ülke arasında değil, ülke bloklarının oluşumu ile 
gerçekleşeceğini göstermektedir. Bir dünya savaşının patlak verme tehdidi çok ciddi bir 
durumdur. Müslümanlar’ın yaşamları, Hıristiyanlar ve Musevilerinki de tamamen onun 
tehlikesi altındadır. Eğer böyle bir savaş gerçekleşirse, bu insanoğlunun mahvoluşunun 
zincirleme tepkimesine yol açacaktır. Bu felaketin etkileri, özürlü ya da sakat doğacak 
gelecek nesiller tarafından hissedilecektir. Bu durum,  böyle bir harbin şüphesiz nükleer 
savaşlara da yol açacak olmasındandır.
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Bu nedenle sizden ricam, dünyayı bir dünya savaşının eşiğine yönlendirmek yerine, onu 
küresel bir felaketten kurtarmak üzere azami gayret göstermenizdir. Anlaşmazlıkları zor 
kullanarak çözmek yerine, onları diyalog ile çözmek için gayret etmelisiniz ki, gelecek 
nesillerimize sakatlık ve kusur bırakmak yerine, parlak bir gelecek hediye edebilelim. 

Görüşlerimi, öğretilerinizden bazı bölümler ile açıklamaya çalışacağım. İlk alıntı 
Zebur’dandır:

“Kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme! Çünkü onlar ot gibi hemen 
solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Sen Rab’be güven, iyilik yap, ülkede otur, sadakatle 
çalış. Rab’den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab’be 
bırak, O’na güven, O gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi 
gibi aydınlığa çıkarır. Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; Kızıp üzülme işi yolunda 
olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara. Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız 
kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak, ama Rab’be umut bağlayanlar 
ülkeyi miras alacak. Yakında kötünün sonu gelecek, yerini arasan da bulunmayacak. Ama 
alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak.” (Zebur - Psalms, 
37:1-11)

Benzer şekilde Tevrat’ta da şunu bulmaktayız:

“Torbanızda biri ağır, öbürü hafif iki türlü tartı olmayacak. Evinizde biri büyük, öbürü 
küçük iki türlü ölçü olmayacak. Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve güvenilir olacak. Öyle ki, 
Tanrınız Rab’bin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun. Tanrınız Rab bunları yapandan 
da, haksızlık edenden de tiksinir.” (Yasa Kitabı - Deuteronomy 25:13-16)

Bu nedenle dünya liderleri ve özellikle siz, zor kullanılan yönetim anlayışına son 
vermelisiniz ve zayıfları baskı altına almaktan uzak durmalısınız. Bunun yerine, adalet 
ve barışı yaymak ve desteklemek üzere gayret ediniz. Böyle yapmakla barış içinde 
olacaksınız, güç kazanacaksınız ve dünya barışı da tesis edilmiş olacak. 

Duam, siz ve diğer dünya liderlerinin mesajımı anlayıp görev ve durumunuzun farkına 
varmanız ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz içindir.

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi    

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı
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His Excellency 
President of the Islamic Republic of Iran 
Mahmoud Ahmadinejad 
Tehran

7 March 2012
Dear Mr President,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

In light of the perilous state of affairs emerging in the world, I felt that it was essential for me to 
write to you, as you are the President of Iran, and thus you hold the authority to make decisions 
which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great 
agitation and restlessness in the world. In some areas small-scale wars have broken out, while 
in other places the superpowers act on the pretext of trying to bring about peace. Each country 
is engaged in activities to either help or oppose other countries, but the requirements of justice 
are not being fulfilled.  It is with regret that if we now observe the current circumstances of the 
world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many 
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing. 
In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. As you are 
aware, the availability of nuclear weapons will mean that a Third World War will be an atomic 
war. Its ultimate result will be catastrophic, and the long term effects of such warfare could lead 
to future generations being born disabled or deformed.

It is my belief that as followers of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), who was sent to establish 
peace in the world, and who was the Rahmatullil  Aalameen – the Mercy to all of Mankind –we 
do not and cannot desire for the world to suffer such a fate. This is why my request to you is that 
as Iran is also a significant power in the world, it should play its role to prevent a Third World 
War. It is undeniably true that the major powers act with double standards. Their injustices 
have caused restlessness and disorder to spread all across the world. However, we cannot 
ignore the fact that some Muslim groups act inappropriately, and contrary to the teachings of 
Islam. Major world powers have used this as a pretext to fulfil their vested interests by taking 
advantage of the poor Muslim countries. Thus, I request you once again, that you should focus 
all of your efforts and energies towards saving the world from a Third World War. The Holy 
Qur’an teaches Muslims that enmity against any nation should not hinder them from acting in 
a just manner. In Surah Al Mai’dah, Allah the Exalted instructs us:
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“And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to 
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and 
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.” (Ch.5:V.3)

Similarly, in the same chapter of the Holy Qur’an we find the following commandment to 
Muslims:

“O ye who believe! Be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a 
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to 
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.”(Ch.5:V.9)

Hence, you should not oppose another nation merely out of enmity and hatred. I admit 
that Israel exceeds beyond its limits, and has its eyes cast upon Iran. Indeed, if any country 
transgresses against your country, naturally you have the right to defend yourself. However, 
as far as possible disputes should be resolved through diplomacy and negotiations. This is my 
humble request to you, that rather than using force, use dialogue to try and resolve conflicts. 
The reason why I make this request is because I am the follower of that Chosen Person of God 
who came in this era as the True Servant of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), and who claimed 
to be the Promised Messiah and Imam Mahdi. His mission was to bring mankind closer to 
God and to establish the rights of people in the manner our Master and Guide, the Rahmatullil 
Aalameen –the Mercy to all of Mankind – the Holy Prophet(pbuh)demonstrated to us. May Allah 
the Exalted enable the Muslim Ummah to understand this beautiful teaching.
Wassalam,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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Ekselansları 

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Mahmud Ahmedinejad

Tahran                                                                       

7 Mart 2012 

Sayın Cumhurbaşkanı,

Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahu Ve Berakatuhu,

Dünyada ortaya çıkan olayların vahim durumunun ışığında, İran Cumhurbaşkanı olmanız 
ve bundan dolayı, ülkenizin ve genel anlamda dünyanın geleceğini etkileyecek kararlar alma 
yetkisini elinizde bulundurmanız sebebiyle, size yazmamın gerekli olduğunu hissettim. 
Bugün dünyada büyük bir gerginlik ve huzursuzluk bulunmaktadır. Bazı yerlerde küçük 
çaplı savaşlar patlak vermiştir, diğer yerlerde ise süper güçler barış getirmeye çalıştıkları 
bahanesi ile harekete geçmişlerdir. Her ülke bir diğerine, ya yardım etmek ya da muhalif 
olmakla meşgulken, adaletin gerekleri yerine getirilmemektedir. Dünyanın bugünkü 
durumuna bakarsak, üzülerek başka bir savaşın temellerinin çoktan atılmış olduğunu 
görürüz. Büyük veya küçük birçok ülke nükleer silahlara sahip olduklarından, garezler ve 
düşmanlıklar artış göstermektedir. Böylesi zor bir durumda, Üçüncü Dünya Savaşı hemen 
gözlerimizin önünde neredeyse mutlak bir şekilde belirmektedir. Bildiğiniz gibi, nükleer 
silahların varlığı, Üçüncü Dünya Savaşının bir atom savaşı olacağı anlamını taşımaktadır. 
Bunun nihai sonucu çok yıkıcı olacak ve böylesi bir savaş, gelecek nesillerin sakat ve şekil 
bozuklukları ile doğmalarına yol açacaktır.

İnancım, dünyada barışı tesis etmek üzere gönderilen ve Rahmetel lil Âlemin -tüm 
insanoğlu için rahmet- olan Yüce Resulullah Hz.Muhammed’insa takipçileri olarak 
bizlerin, dünyanın böyle bir felaketle zarar görmesini arzulamadığımızdır. Bundan dolayı 
sizden ricam, dünyada önemli bir güce sahip olması nedeniyle, İran’ın Üçüncü Dünya 
Savaşına engel olmak için rolünü oynamasıdır. İnkâr edilemeyecek kadar gerçek olan, 
önemli güçlerin çifte standartla hareket ettikleridir. Onların adaletsizlikleri, dünyada 
huzursuzluğun ve karışıklığın yayılmasına neden olmaktadır. Ancak bazı Müslüman 
grupların da uygunsuz ve İslam’ın talimatlarına aykırı davranışlarını göz ardı etmemiz 
mümkün değildir. Dünyadaki büyük güçler ise, bunu bahane edip, menfaatleri uğruna 
fakir Müslüman ülkeleri istismar ederler. Bu nedenle sizden bir kez daha, bütün gayret ve 
enerjinizi yeryüzünü Üçüncü Dünya Savaşından korumaya odaklamanızı rica ediyorum. 
Kur’an Müslümanlar’a, bir kavime olan düşmanlık, onları adaletli davranmaktan alı 
koymamalıdır, diye öğretmektedir. Maide suresinde, Allah şöyle buyurmaktadır:

“…Bir kavmin, sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyarak size karşı duyduğu düşmanlık, onlara 
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karşı sizi aşırılığa sürüklemesin. İyilik yapmakta ve takvayı benimsemek konusunda 
yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı davranmakta birbirinize yardımcı olmayın. Allah’ın 
takvasını benimseyin. Şüphesiz Allah, ceza vermekte çok şiddetlidir.” (5:3)

Bunun gibi, Kuran-ı Kerim’in aynı suresinde, Müslümanlara şöyle emir buyrulmuştur:

“Ey inananlar! Adalet ile şahitlik ederek, daima Allah için hazır bulunun. Bir topluluğa olan 
düşmanlığınız, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Daima adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. 
Allah’ın takvasını benimseyin. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (5:9)

Bu nedenle, salt nefret ve düşmanlıktan dolayı diğer bir ulusa muhalefet etmeyin. 
İsrail’in haddini aştığını ve gözlerini İran’a diktiğini kabul ediyorum. Şüphe yok ki, eğer 
bir ülke, ülkenize karşı aşırılıkta bulunursa, doğal olarak sizin de kendinizi savunmaya 
hakkınız vardır. Bununla birlikte, anlaşmazlıklar mümkün olduğunca, karşılıklı diplomasi 
ve anlaşma yolu ile çözülmelidir. Sizden en basit şekli ile ricam, güç kullanmak yerine 
karşılıklı konuşma ve ikna yolu ile huzursuzlukları gidermeye çalışmanızdır. Böyle bir 
ricada bulunmamın nedeni, bu çağda Resulullah’ınsa gerçek aşığı ve Vadedilen Mesih ve 
Mehdi olduğunu iddia eden, Allah’ın o Seçilmiş Zatının takipçisi oluşumdur. Onun görevi, 
insanoğlunu Allah’a yaklaştırmak ve insanların haklarını, Efendimiz ve Yol Göstericimiz,  
Rahmetel lil Âlemin - tüm insanoğlu için rahmet - Yüce Resulullah’ınsa bize gösterdiği 
şekilde yerleştirmektir. Allah Müslüman Ümmet’in bu güzel talimatı anlamasını nasip 
etsin.

Vesselam,

Saygılarımla, 

MİRZA MASROOR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı
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President Barack Obama 
President of the United States of America 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington D.C.

8 March 2012

Dear Mr President,

In light of the perturbing state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for 
me to write to you, as you are the President of the United States of America, a country which 
is a world superpower, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the 
future of your nation and the world at large.

There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken 
out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was 
anticipated in their efforts to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find 
that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries; 
however, the requirements of justice are not being fulfilled.  It is with regret that if we now 
observe the current circumstances of the world, we find that the foundation for another world 
war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons, 
grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World 
War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and 
therefore, we are witnessing the world head towards a terrifying destruction. If a path of equity 
and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the 
current state of the world today whereby it has become engulfed in the flames of war once 
again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of 
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists 
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. 
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller 
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. 
This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will 
lead us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics 
or diplomacy, it will lead to new blocs and groupings to form in the world. This will be the 
precursor for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing 
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on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase 
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to 
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of 
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress 
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as 
the United States, should play their role towards establishing peace. They should not use the 
acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not 
only possessed by the United States and other major powers; rather, even relatively smaller 
countries now possess such weapons of mass destruction, where those who are in power are 
often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble 
request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting 
into a Third World War. There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the 
effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe 
and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of 
our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will 
never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned 
for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a 
brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend 
this message.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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Başkan Barack Obama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Beyaz Saray

16000 Pennsylvania Avenue NW

Washington D.C.

8 Mart 2012 

Sayın Başkan,

Yeryüzünde artmakta olan kaygı verici gelişmelerin ışığında, dünyanın süper güç sahibi bir 
ülkesi olan ABD’nin Başkanı olmanız ve bunun sonucu ülkenizin ve bütünüyle dünyanın 
geleceğini etkileyecek bir karar yetkisine sahip bulunmanızdan dolayı, size yazmamın 
gerekli olduğunu düşündüm.

Bugünlerde dünyada büyük bir gerginlik ve huzursuzluk vardır. Belli bölgelerde küçük 
çaplı savaşlar patlak vermektedir. Ne yazık ki süper güçler, çatışmaların ortaya çıktığı 
bölgelerde barışın tesisi çabalarında umulduğu gibi başarılı olamadılar. Küresel olarak 
neredeyse her ülkenin, ya başka ülkeleri desteklemek yahut da onlara muhalefet etmek 
faaliyetleri ile meşgul olduğunu, ancak adaletin gereklerinin de hiç yerine getirilmediğini 
görmekteyiz. Dünyanın bugünkü durumunu incelediğimizde ise, başka bir dünya 
savaşının temellerinin çoktan atılmış olduğunu, üzüntüyle görürüz. Büyük ve küçük 
pek çok ülke nükleer silahlara sahip olduğundan, uluslararasındaki kin ve düşmanlıklar 
artmaktadır. Böyle bir durumun ortasında, Üçüncü Dünya Savaşı hemen gözlerimizin 
önünde belirmektedir. Böylesi bir muharebe, şüphesiz atom savaşını da kapsayacağı 
için, bizler dünyanın korkunç bir tahribata doğru yol alışına şahit olmaktayız. Eğer İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında eşitlik ve adalet yolu takip edilmiş olsaydı, bir kere daha savaş 
alevinin içine dalan bugünkü dünyanın durumuna tanıklık etmeyecektik.

Hepimizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşına yol açan esas nedenler, Milletler Cemiyeti’nin 
başarısızlığı ve 1932’de başlayan ekonomik krizdi. Bugün önde gelen ekonomistler, şim-
diki ekonomik kriz ile 1932’de yaşananlar arasında sayısız benzerlikler bulunduğunu 
belirtmektedirler. Siyasi ve mali problemlerin küçük ülkeleri savaşa götürdüğünü, iç 
anlaşmazlıklar ve hoşnutsuzlukların bu ülkelerde yaygın hale geldiğini, bir kere daha 
gözlemlemekteyiz. Sonuçta bu, bazı güçlerin ortaya çıkıp ülke idaresini ele almalarına ve 
bizleri bir Dünya Savaşına sürüklemelerine neden olacaktır. Eğer daha küçük ülkelerde 
anlaşmazlıklar, siyaset ve ikna yollarıyla çözümlenemezse, bu dünyada yeni bir gruplaşma 
ve bloklaşmanın oluşmasına sebep olacaktır. Bu da Üçüncü Dünya Savaşının çıkışının 
habercisidir. Bundan dolayı şimdilerde inanıyorum ki, dünyanın ilerlemesine odaklanmak 
yerine, dünyayı felaketten kurtarmak adına gayretlerimizi acilen arttırmamız daha önemli 
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olup, mutlaka gereklidir. İnsanoğlunun, kurtuluşu için yegâne teminatı olan, bizlerin 
Yaratıcısı ve tek İlahını tanımaya acilen ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, dünya kendi yok 
oluşuna doğru hızla ilerlemeye devam edecektir.

Benim sizden ve esasen tüm dünya liderlerinden ricam, zor kullanarak diğer ulusları 
baskı altına almak yerine, diplomasiyi, diyaloğu ve aklı kullanmanızdır. Amerika Birleşik 
Devletleri gibi, dünyanın başlıca güçleri, barışın tesisi için rollerini oynamalıdırlar. Onlar 
küçük ülkelerin eylemlerini dünyanın düzenini tahrip etmek için bahane kılmamalıdırlar. 
Halen nükleer silahlar, yalnızca Birleşik Devletlerin ve diğer büyük güçlerin ellerinde 
bulunmayıp, genelde savaşı başlatmaya hazır bir şekilde düşüncesizce hareket eden 
iktidarların var olduğu küçük ülkeler bile, böyle kitle imha silahlarına sahiptirler. Bu 
nedenle sizden en basit şekli ile ricam, elinizden geldiğince gayret sarf etmeniz ve büyük ve 
küçük güçlerin Üçüncü Dünya Savaşını başlatmasına mani olmanızdır. Şüpheniz olmasın 
ki, bu görevde başarısız olduğumuz takdirde, böyle bir savaşın kötü etki ve sonuçları 
sadece Asya’nın fakir ülkeleri ile sınırlı kalmayacak, hatta Avrupa ve Amerika’yı da 
etkileyecektir. Gelecek nesillerimiz bizim eylemlerimizin korkunç sonuçlarına katlanmak 
zorunda kalacaklar ve dünyanın her yerinde çocuklar sakat ve şekil bozuklukları ile 
doğacaklardır. Onlar, dünyayı felakete sürükleyen atalarını asla affetmeyeceklerdir. 
Yalnızca kendi çıkarlarımızı düşüneceğimize, gelecek nesillerimizi düşünmeli ve onlara 
parlak bir gelecek hazırlamak için çaba sarf etmeliyiz. Yüce Allah size ve bütün dünya 
liderlerine bu bildiriyi anlamayı nasip eylesin.

Saygılarımla,

MİRZA MASROOR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı
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Mr. Stephen Harper
Prime Minster of Canada
Ottawa, Ontario

8 March 2012
Dear Prime Minister,

In light of the dire state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to 
write to you, as you are the Prime Minister of Canada, and hence you hold the authority to make 
decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently 
great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas. 
Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts 
to establish peace in these conflict-hit regions. Globally, we find that almost every country is 
engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of 
justice are not being fulfilled. It is with regret that if we now observe the current circumstances 
of the world, we find that the foundation for another world war has already been laid. As so many 
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing 
between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before 
us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world 
head towards a terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the 
Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it 
has become engulfed in the flames of war once again.

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of 
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists 
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. 
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller 
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This 
will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will lead 
us to a world war. If in the smaller countries conflicts cannot be resolved through politics or 
diplomacy, it will lead to new blocs and grouping to form in the world. This will be the precursor 
for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the 
progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase 
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to 
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of 
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.
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Canada is widely considered to be one of the most just countries in the world. Your nation does 
not normally interfere in the internal problems of other countries. Further, we, the Ahmadiyya 
Muslim Community, have special ties of friendship with the people of Canada. Thus, I request 
you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from leading us into a 
devastating Third World War.

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress 
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as 
Canada, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of 
smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only 
possessed by the major world powers, rather even relatively smaller countries now possess 
such weapons of mass destruction; where those who are in power are often trigger-happy 
leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you that use 
all your energy and efforts to prevent a Third World War from occurring. There should be no 
doubts in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war, will 
not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future 
generations will have to bear the horrific consequences of our actions and children everywhere 
in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led 
the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we 
should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May 
God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community



233DÜNYA LİDERLERİNE MEKTUPLAR

Bay Stephen Harper

Kanada Başbakanı

Ottawa, Ontario

8 Mart 2012 

Sayın Başbakan,

Kanada Başbakanı olmanız ve bundan dolayı da gerek ülkenizin, gerekse geniş anlamda 
dünyanın geleceğini etkileyecek kararlar alabilme yetkiniz sebebiyle, dünyada gelişen 
olayların korkunç durumu karşısında, size yazmamın gerekli olduğunu hissettim. Şu 
sıralar yeryüzünde büyük endişe ve huzursuzluk bulunmaktadır. Bazı bölgelerde küçük 
çapta savaşlar patlak vermiştir. Ne yazık ki süper güçler, anlaşmazlık çıkan bölgelerde 
barışın tesis edilmesi çabalarında beklenildiği ölçüde başarılı olamadılar. Dünya genelinde 
neredeyse her ülkeyi, ya diğer ülkeleri destekler yahut da muhalefet eder faaliyetler içinde 
bulsak da, adaletin gerekleri yerine getirilmemektedir. Dünyanın mevcut durumunu 
dikkate aldığımızda, üzüntü ile fark ettiğimiz, başka bir dünya savaşı için temelin atılmış 
olduğudur. Hem büyük, hem de küçük birçok ülkenin elinde nükleer silahlar bulunması 
sebebiyle, uluslararasında kin ve düşmanlıklar artmaktadır. Böylesi bir çıkmaz içinde, 
Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse kesin olarak önümüzde belirmektedir. Bunun gibi bir 
savaş mutlaka nükleer savaşa yol açacağı için, bizler dünyanın korkunç bir yıkıma doğru 
ilerlemesine tanık olmaktayız. Eğer İkinci Dünya Savaşının ardından bir eşitlik ve adalet 
yolu takip edilmiş olsaydı, günümüzde bir kez daha savaş alevlerinin yuttuğu dünyamızın 
şimdiki durumuna tanık olmayacaktık.

Hepimizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşına yol açan ana nedenler, Milletler Cemiyeti’nin 
başarısızlığı ve 1932’de başlayan ekonomik krizdir. Günümüzde önde gelen ekonomist-
ler, mevcut ekonomik kriz ile 1932 arasında birçok paralellik bulunduğunu ifade 
etmektedirler. Siyasi ve ekonomik sorunların küçük ulusların arasında savaşlara ve bu 
ülkelerde iç anlaşmazlık ve hoşnutsuzlukların gittikçe yayılmasına bir kez daha yol açtığını 
gözlemlemekteyiz. Eninde sonunda bu, bizleri bir dünya savaşına götürecek belli güçlerin 
hükümetlerin kontrolü için ortaya çıkmasına neden olacaktır. Eğer daha küçük ülkelerdeki 
çatışmalar siyaset ve diplomasi yolu ile çözülemezse, bu dünya üzerinde yeni bloklar ve 
gruplaşmaların şekillenmesine yol açacaktır. Bu da, bir Üçüncü Dünya Savaşının patlak 
vereceğinin habercisi olacaktır. Bu yüzden şu sıralar dünyanın gelişimine odaklanmak 
yerine, dünyayı bu yıkımdan kurtarmak üzere çabalarımızı acilen artırmamızın daha 
önemli ve şüphesiz gerekli olduğuna inanıyorum. İnsanoğlunun, Yaratanımız olan tek 
Allah’ını tanımasına acilen ihtiyacı vardır, çünkü bu insanlığın kurtuluşunun yegâne 
teminatıdır. Aksi takdirde dünya, kendi yok oluşuna doğru hızla ilerlemesine devam 
edecektir.

Kanada, yaygın olarak dünyanın en adaletli ülkelerinden biri olarak kabul edilir. Ülkeniz, 
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genellikle diğer ülkelerin iç sorunlarına müdahale etmemektedir. Bundan başka bizlerin, 
yani Müslüman Ahmediye Cemaatinin, Kanada halkı ile özel dostluk bağları bulunmaktadır. 
Bu nedenle sizden, büyük ve küçük güçlerin bizleri yıkıcı bir Üçüncü Dünya Savaşına gö-
türmelerine engel olmak üzere azami çaba göstermenizi rica ediyorum.

Sizden ve şüphesiz tüm dünya liderlerinden ricam, diğer ulusları baskı altına almak 
için güç kullanmak yerine, ikna yeteneği, karşılıklı konuşma ve aklın kullanılmasıdır. 
Kanada gibi dünyanın başlıca güçleri, barışın tesis edilmesi adına rollerini oynamalıdırlar. 
Onlar, daha küçük ülkelerin eylemlerini, dünya uyumunu bozmak için bir bahane olarak 
kullanmamalıdırlar. Bugünlerde nükleer silahlar yalnızca büyük dünya güçlerinin elinde 
bulunmamakta, aksine nispeten küçük ülkeler bile şu sıralar bu kitle imha silahlarına 
sahiptirler. Oralarda iktidar sahibi olanlarsa, genellikle düşüncesiz ve dikkatsizce hareket 
eden sorumsuz liderlerdir. Bundan dolayı sizden mütevazı ricam, tüm enerjinizi ve 
çabanızı bir Üçüncü Dünya Savaşının gerçekleşmesini önlemek üzere kullanmanızdır. Bu 
görevde başarısız olursak, o zaman böyle bir savaşın etkileri ve kötü sonuçlarının, sadece 
Asya, Avrupa ve Amerika’nın yoksul ülkeleri ile sınırlı kalmayacağından hiç şüphemiz 
olmamalıdır. Aksine gelecek nesillerimiz, bizim eylemlerimizin korkunç sonuçlarına 
katlanmak zorunda kalacaklar ve dünyanın her tarafındaki çocuklar da özürlü olarak ve 
şekil bozukluğu ile dünyaya gelecekler. Onlar, dünyayı küresel bir felakete sürükleyen 
büyüklerini asla affetmeyecekler. Sadece kendi çıkarlarımız için endişe etmek yerine, 
gelecek nesillerimizi düşünmeli ve onlar için parlak bir gelecek yaratmak üzere gayret 
göstermeliyiz. Yüce Allah, sizin ve tüm dünya liderlerinin bu mesajı anlamasını mümkün 
kılsın. 

Saygılarımla,

MİRZA MASROOR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



İKİ MÜBAREK YERİN 
 KORU YUCUSU 

 SUUDİ ARABİSTAN KRALINA 
MEKT UP
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Custodian of the Two Holy Places
King of the Kingdom of Saudi Arabia
Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Riyadh, Saudi Arabia

28 March 2012

Respected King Abdullah,

 Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Today, I am writing to you with the intention of raising a most important matter, because as the 
Custodian of the Two Holy Places and the King of Saudi Arabia, you hold a very high station in 
the Muslim Ummah. For located within your country are the two holiest sites in Islam—Makkah 
Al-Mukarramah and Madinah Al-Munawwarah—which to love constitutes a part of the faith of 
Muslims. These sites are also the centres of spiritual progress for and are greatly revered by 
Muslims. In this light, all Muslims and Muslim governments confer special status upon you. 
This status requires that on the one hand, you should properly guide the Muslim Ummah and 
on the other, you should strive to create an atmosphere of peace and harmony within Muslim 
countries. You should also endeavour to develop mutual love and sympathy between Muslims 
and to enlighten them regarding the essence of:

Ultimately, you should strive to create peace in the entire world for the benefit of all of 
mankind. As Head of the Ahmadiyya Muslim Jama’at and the Khalifa of the Promised Messiah 
and Imam Mahdi (peace be upon him), it is my request that, irrespective of certain doctrinal 
disagreements that exist between the Ahmadiyya Muslim Jama’at and other sects of Islam, we 
should still unite in an effort to establish world peace. We should do our level best to educate 
the world regarding the true teachings of Islam, which are based on love and peace. By doing so, 
we can dispel the misconceptions in general that are embedded in the people of the West and 
the world about Islam. Enmity against other nations or groups should not hinder us from acting 
in a just manner. Allah the Almighty states in Verse 3 of Surah Al-Ma’idah of the Holy Qur’an:
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‘…. And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to 
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and 
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.’

This is the guiding principle that we should keep in view so that we can fulfil our duty to 
present the beautiful image of Islam to the world. It is with sentiments of heartfelt love and 
deep compassion for all Muslims worldwide that I am requesting you to play your role in this 
regard. 

We find in the world today that some politicians and so-called scholars are planting seeds of 
hatred against Islam in an attempt to defame the Holy Prophet (peace and blessing of Allah be 
upon him). They try to present completely distorted interpretations of the teachings of the Holy 
Qur’an to achieve their aims. Further, the conflict between Palestine and Israel is worsening 
every day and hostilities between Israel and Iran have heightened to such an extent that their 
relationship has severely broken down. Such circumstances require that as an extremely 
important leader in the Muslim Ummah you should make every effort to resolve these disputes 
with justice and equality. The Ahmadiyya Muslim Jama’at does everything it possibly can to 
dispel the hatred against Islam, wherever and whenever it surfaces. Until the entire Muslim 
Ummah unites as one and makes efforts towards this, peace can never be established. 

Thus, it is my request to you to do your utmost in this regard. If World War III is indeed destined 
to occur, at least we should strive to ensure that it does not originate from any Muslim country. 
No Muslim country or any Muslim individual anywhere in the world, today or in the future, will 
want to shoulder the blame for being the spark for a global catastrophe, the long-term effects of 
which will lead to future generations being born with defects or deformities, for if a World War 
breaks out now, it will surely be fought with nuclear weapons. We have already experienced 
just a glimpse of the utter devastation caused by atomic warfare when nuclear bombs were 
dropped on two cities in Japan during World War II. 

Thus, O King of Saudi Arabia! Expend all your energy and influence to save the world from 
annihilation! May Allah the Almighty provide you with His Help and Succour, Amin. With 
prayers for you and for the entire Muslim Ummah of: 

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community
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İki Mübarek Yerin Koruyucusu

Suudi Arabistan Kralı 

Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud, Riyad, Suudi Arabistan

28 Mart 2012

Saygıdeğer Kral Abdullah,

Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullahu Ve Berekatuhu,

Size bugün, çok önemli bir konuyu tartışmaya açmak niyetiyle yazmaktayım. İki Mübarek 
Yerin Koruyucusu ve Suudi Arabistan’ın Kralı olmanızdan dolayı, Müslüman Ümmet içinde 
çok yüce bir makama sahip bulunmaktasınız. İslam’ın en mübarek iki yerleşimi, Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere sizin ülkenizde bulunmaktadır ve onları sevmek de 
Müslümanların inançlarının bir parçasıdır. Bu yerlere, aynı zamanda manevi ilerlemenin 
de merkezi oldukları için, Müslümanlar tarafından büyük ölçüde saygı gösterilmektedir. 
Bunun ışığında, tüm Müslümanlar ve Müslüman hükümetler size özel bir makam 
vermektedirler. Bir taraftan bu makam Müslüman Ümmete tam olarak yol göstermenizi, 
diğer taraftan da Müslüman Ülkelerde barış ve uyum ortamı yaratmak üzere çaba sarf 
etmenizi gerektirmektedir. Bundan da öte Müslümanlar arasında karşılıklı sevgi ve iyi 
niyeti geliştirmek için çaba sarf edip, şu ifadenin özü hakkında onları aydınlatmalısınız:

 
(Muhammedsa ile birlikte olanlar) kendi aralarında merhametlidirler. (48:30)

Sonuç olarak, bütün dünyada, tüm insanlığın yararına, barışı tesis etmek üzere çaba sarf 
etmeniz gerekmektedir. Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı ve Mehdi ve Mesihin 
Halifesi olarak ricam şudur. Ahmediye Müslüman Cemaati ile İslam’daki diğer hizipler 
arasında inanç bakımından anlaşmazlıklar olmasına rağmen, bizler yine de dünyada barışı 
sağlamak üzere bir gayrette birleşmeliyiz. İslam’ın sevgi ve barış üzerine kurulan gerçek 
öğretileri ile ilgili olarak dünyayı eğitmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz. 
Bunu yapmakla İslam hakkında Batı ve dünya insanları arasında yerleşmiş olan yanlış 
düşünceleri giderebiliriz. Diğer uluslar veya gruplara karşı düşmanlıklar, bizleri adaletli 
davranmaktan alı koymamalıdır. Allah, Kuran-ı Kerim’in Maide suresi 3. ayetinde şöyle 
buyurmaktadır:  
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“Bir kavmin sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyarak, size karşı duyduğu düşmanlık, onlara karşı 
sizi aşırılığa sürüklemesin. İyilik yapmakta ve takvayı benimsemek konusunda yardımlaşın. 
Günah işlemek ve aşırı davranmakta birbirinize yardımcı olmayın. Allah’ın takvasını 
benimseyin. Şüphesiz Allah ceza (vermekte) çok şiddetlidir.”

Bu, göz önünde bulundurmamız gereken temel ilke olup, böylece dünyaya, İslam’ın güzel 
imajını tanıtma görevimizi yerine getirelim. Tüm dünyadaki Müslümanlar için taşıdığım 
içten sevgi ve derin merhamet duygularımla sizden, bu sebepten dolayı rolünüzü 
oynamanızı rica ediyorum. 

Bugün dünyada siyasetçi ve bilim adamı diye adlandırılan kimi kişilerin, İslam’a karşı 
nefret tohumları ektiklerini ve Yüce Resulullah’ısa karalama girişimlerinde bulunduklarını 
görmekteyiz. Kendi amaçlarını başarmak için onlar, Kuran-ı Kerim’in öğretilerini 
çarpıtarak yorumlarlar. Bundan başka, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlıklar da her 
geçen gün gittikçe kötüleşmektedir. İsrail ile İran arasındaki düşmanlık ise öyle büyük 
boyutlara ulaşmıştır ki, onların ilişkileri de ciddi ölçüde bozulmuştur. Bu gibi durumlarda, 
İslam Ümmetinin son derece önemli bir lideri olarak, adalet ve eşitlik ile bu anlaşmazlıkları 
çözmek için her türlü çabayı sarf etmeniz gerekir. Müslüman Ahmediye Cemaati İslam’a 
karşı, nerede ve ne zaman olursa olsun, ortaya çıkan nefreti gidermek için mümkün olan 
her şeyi yapmaktadır. Bütün Müslüman Ümmet tek olarak birleşip bu konuda gayret sarf 
etmedikçe barış asla tesis edilemez.

Böylece sizden ricam, elinizden geleni azami ölçüde yapmanızdır. Eğer III. Dünya Savaşının 
çıkması kadere bağlanmış ise, en azından Müslüman bir ülkeden kaynaklanmadığından 
emin olmak adına çaba sarf etmemiz gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun, bugün 
veya gelecekte, hiçbir Müslüman ülke veya Müslüman birey, küresel bir felaketin 
kıvılcımına neden olmasından dolayı suçların omuzuna yüklenmesini istemeyecektir. 
Eğer bir Dünya Savaşı şimdi patlak verirse, hiç şüphesiz nükleer silahlarla savaşılacak ve 
onun uzun vadeli etkileri gelecek nesillerin kusurlu veya sakat olarak doğmalarına yol 
açacaktır. II. Dünya Savaşında Japonya’nın iki şehrine atom bombası atıldığında, nükleer 
savaşın neden olduğu mutlak yıkıcı etkilerin işaretlerini zaten görmüş olduk.

Bundan dolayı; Ey Suudi Arabistan Kralı! Dünyayı yok olmaktan kurtarmak için bütün 
enerji ve etkinizi kullanınız! Allah size yardım ve desteğini bahşetsin. Âmin. Size ve bütün 
Müslüman Ümmete dualarımla; 

   
(Ey Rabbimiz!) Bizi doğru yola ilet. (1:6)

Vesselam, 

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
DEVLET KONSEYİ BA ŞKANINA 

MEKT UP
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His Excellency, 

Premier of the State Council of the People’s Republic of China 

Mr Wen Jiabao 

Zhongnanhai, China

9 April 20l2
Dear Premier,

I am sending this letter to you through one of our representatives of the Ahmadiyya Muslim 

Community. He is the President of our Community in Kababir, Israel and was invited by the 

Minister for Minorities in China. Our representative was introduced to Chinese officials during 

a visit by a delegation from China, which included the Deputy Minister for Minorities, to our 

Mission House in Kababir.

The Ahmadiyya Muslim Community is that sect in Islam which firmly believes that the Messiah 

and Reformer, who was destined to appear in this age as the Mahdi for the guidance of Muslims, 

as the Messiah for the guidance of Christians and as a guide for the reformation of all mankind, 

has indeed arrived in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace 

be upon him), and thus we have accepted him. His name was Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 

(peace be upon him) from Qadian, India. In accordance with God Almighty’s command, he laid 

the foundation for the Ahmadiyya Muslim Community in 1889. By the time he passed away in 

1908, hundreds of thousands of people had joined the fold of the Community. After his demise, 

the institution of Khilafat was established. Currently, we are in the era of the 5th Khilafat, and I 

am the 5th Khalifa of the Promised Messiah (peace be upon him).

An extremely important and fundamental aspect of our teaching is that in this era religious 

wars should come to an end. Further, we believe that anyone who desires to convey or spread 
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any teaching should only do so in a spirit and atmosphere of love, compassion and brotherhood 

so that he can become the source of establishing peace, reconciliation and harmony. This 

important aspect, which is based on the true teachings of Islam, is being promoted and 

propagated by the Ahmadiyya Muslim Community all over the world. The Community is now 

spread over 200 countries of the world, and consists of millions of followers.

I wish to convey the following message to you: that the world is currently passing through a 

most harrowing and perilous period. Indeed, it would appear that we are rapidly drawing closer 

to a world war. You are the leader of a great superpower. In addition, an enormous proportion 

of the world’s population live under your governance. You also possess the right to use the 

power to veto when required in the United Nations. Hence, in this context, it is my request to 

you to play your role to save the world from the destruction that looms before us. Irrespective 

of nationality, religion, caste or creed, we should strive to our utmost to save humanity.

In China, after the revolution took place, there was great progress and change. Honourable 

Mao Zedong, who was a great leader of your nation, established the foundation for high moral 

standards, which can also be described in other words as the most excellent standard of human 

values. Although you do not believe in the existence of God and your principles are based on 

morality, I would like to make it clear that our God, Who is the God as portrayed by Islam, 

revealed the Qur’an as guidance for all mankind, and the Qur’an inculcates all such morals 

that you act upon, but it is also filled with even further moral guidance. It contains beautiful 

teachings expounding the means of sustenance for humanity and establishing human values. If 

the world—the Muslim world in particular—adopt these Qur’anic teachings, all problems and 

conflicts will be resolved and an atmosphere of peace and harmony will be fostered.

Today, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further this very purpose and 

objective in every part of the world. Through our peace symposiums and through numerous 

meetings that I hold with various categories of people and groups from all walks of life, I 

remind the world of this vital goal. It is my prayer that the leaders of the world act with wisdom 

and do not allow mutual enmities between nations and peopleon a small-scale to erupt into a 

global conflict. It is also my request to you that, as a great superpower of the world, play your 

role to establish world peace. Save the world from the horrifying consequences of a world war, 

for if such a war breaks out, it will come to an end with the use of atomic weapons. It is quite 



245DÜNYA LİDERLERİNE MEKTUPLAR

possible that as a result, parts of certain countries and areas of the world will be obliterated 

off the face of the earth. The effects and aftermath of an atomic war will not be limited to just 

the immediate devastation, rather, the long-term effects will result in future generations being 

born disabled or with defects. Thus, expend all your energy, capabilities and resources in the 

effort to save humanity from such dreadful consequences. It will ultimately be to the benefit 

of your nation to act upon this. It is my prayer that all countries of the world, large and small, 

come to understand this message.

With best wishes and prayers, 

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih V 

Head of the worldwide 

Ahmadiyya Muslim Community
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Ekselansları

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı

Bay Wen Jiabao

Zhongnanhai, Çin

9 Nisan 2012

Sayın Başkan,

Bu mektubu size, Müslüman Ahmediye Cemaati temsilcilerimizden birisi aracılığı ile 
gönderiyorum. O, İsrail’in Hayfa şehrinde bulunan Kababir Cemaatimizin başkanı olup, 
Çin’e Azınlıklar Bakanı tarafından davet edilmiştir. Kendisi Çin’den ziyarete gelen bir 
delegasyonun Kababir’de bulunan merkezimizi ziyareti sırasında, aralarında Azınlıklar 
Bakan Yardımcısının da bulunduğu Çinli yetkililere tanıştırılmıştı.

Müslüman Ahmediye Cemaati, Müslümanlar’ın hidayeti için Mehdi olarak, Hıristiyanlar’ın 
ise hidayet ve tüm insanlığın ıslahı için Mesih olarak bekledikleri,  Yüce Peygambersa 
tarafından önceden verilen habere uygun olarak bu çağda gelecek Vadedilen Mesih ve 
İmam Mehdi’nin gönderildiğine inanan ve İslam’da onu kesin olarak kabul eden bir 
fırkadır. Onun adı Kadiyanlı Hz.Mirza Gulam Ahmed’tir. Allah’ın emrine göre o, 1889 
yılında Müslüman Ahmediye Cemaatini kurmuştur. Vefat ettiği 1908 yılına kadar yüz bin-
lerce kişi cemaatine katıldı ve ölümünden sonra ise Hilafet müessesesi kuruldu. Halen 5. 
Hilafet dönemi yaşanmakta olup, ben de Vadedilen Mesihinas 5. Halifesiyim.

Öğretimizin önemli ve temel bir görüşü, bu devirde artık din savaşlarının sona ermesinin 
gerekliliğidir. Bunun da ötesinde bizler, herhangi bir öğretiyi iletmek veya yaymak isteyen 
birisinin, bunu ancak kendisinin barış, uzlaşma ve uyumu yerleştiren kaynak haline 
geleceği, sevgi, şefkat ve kardeşlik ortamında yerine getirmesi gerektiğine inanmaktayız. 
Gerçek İslam öğretisine dayanan bu önemli husus, Müslüman Ahmediye Cemaati 
tarafından bütün dünyada desteklenmekte ve yayılmaktadır. Cemaat şu sıralar dünyanın 
iki yüzden fazla ülkesine yayılmıştır ve milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.

Size şu mesajı iletmek istiyorum; Bugün dünya çok üzücü, acı veren tehlikeli bir 
dönemden geçmektedir. Aslında bizlerin hızla bir Dünya Savaşına doğru çekildiğimiz 
aşikârdır. Siz, büyük bir süper gücün liderisiniz. Buna ilaveten, dünya nüfusunun önemli 
bir kısmı yönetiminiz altında yaşamaktadır. Gerektiğinde gücünüze binaen, Birleşmiş 
Milletlerde veto hakkınızı kullanma yetkisine sahipsiniz. Bu nedenle sizden ricam, 
dünyayı gözlerimizin önünde beliren yıkımdan kurtarmak için rolünüzü oynamanızdır. 
Uyruk, din, sınıf ve inanca bakılmaksızın, insanlığı kurtarmak için elimizden geldiğince 
çaba sarf etmemiz gerekmektedir.
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Çin’de devrimden sonra çok büyük ilerleme ve değişiklik gerçekleşti. Ulusunuzun büyük 
lideri Mao Zedong, yüce ahlaki değerlerin temelini attı. Başka bir ifade ile bunun insan 
değerlerinin en mükemmeli olduğunu ifade edebiliriz. Allah’ın varlığına inanmamanıza 
rağmen, inançlarınız ahlaki temeller üzerine kurulmuştur. Açıkça belirteyim ki, Rabbimiz 
olan İslam’ın tanımladığı Allah,  Kuran-ı Kerim’i bütün insanlığa hidayet olarak indirmiştir 
ve uyguladığınız her türlü ahlaki değerleri telkin etmektedir.

Hatta dahası, o ahlaki hidayetlerle dopdoludur ve insanlığın hayatta kalabilmesi için yaşam 
yollarını açıklar, keza insani değerleri de oluşturur. Eğer dünya ve özellikle Müslüman 
dünyası, Kuran’ın bu talimatlarını edinecek olurlarsa, bütün problem ve anlaşmazlıklar 
çözümlenerek, barış ve uyum havası desteklenecektir.

Bugün Müslüman Ahmediye Cemaati bu amaç ve hedefleri daha da ileriye götürmek 
için dünyanın her yerinde çaba sarf etmektedir. Barış Konferanslarımız ve her sınıftan 
insanlar ve gruplarla yaptığımız toplantılarda, dünyaya bu hayati önem taşıyan konuyu 
hatırlatmaktayım. Duam, dünya liderlerinin hikmetli davranmaları ve uluslar ile 
insanlar arasındaki karşılıklı küçük çaplı düşmanlık ve anlaşmazlıkların, dünya çapında 
düşmanlıklara dönüşmesine izin vermemeleri içindir. Ayrıca sizden ricam, dünyanın 
büyük bir gücü olarak, dünya barışını yerleştirmek için görevinizi yerine getirmenizdir. 
Dünya Savaşının korkunç sonucundan yeryüzünü koruyunuz. Eğer böyle bir savaş patlak 
verirse, bu ancak atom silahlarının kullanımı ile son bulacaktır. Bunun sonucunda, 
bazı ülkelerin bir bölümü ile dünyanın bazı bölgelerinin yeryüzünden silinip gitmesi 
muhtemeldir. Bir atom savaşının etkisi ve kötü sonucu o an yaşanacak felaketle sınırlı 
kalmayıp, bilakis uzun dönemde gelecek nesillerin sakat ve arazlı doğmalarına sebep 
olacaktır. Bu nedenle insanlığı böyle korkunç sonuçlardan kurtarma gayretleri ile bütün 
enerji, yetenek ve kaynaklarınızı arttırmalısınız Sonuç olarak böyle davranmak, ülkenizin 
de menfaatine olacaktır. Duam, büyük veya küçük olsun, dünyanın bütün ülkelerinin bu 
bildiriyi anlaması içindir.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı





İNGİLTERE BAŞBAKANINA 
MEKT UP
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Prime Minister of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
Rt. Hon. David Cameron
10 Downing Street, London
SW1A 2AA
United Kingdom

15 April 2012

Dear Prime Minister,

In light of the perilous and precarious circumstances that the world is currently passing through, 
I felt it necessary to write to you. As the Prime Minister of the United Kingdom, you have the 
authority to make decisions that will affect the future of your country, and the world at large. 
Today, the world stands in dire need of peace because the sparks of war can be seen all around 
the world. Conflicts between countries on a small-scale are threatening to erupt into a global 
conflict. We observe that the situation of the world today is similar to the situation in 1932, 
both economically and politically. There are many other similarities and parallels, which when 
combined together, form the same image today that was witnessed just prior to the outbreak of 
the Second World War. If these sparks ever truly ignite, we will witness the terrifying scenario 
of a Third World War. With numerous countries, large and small, possessing nuclear weapons, 
such a war would undoubtedly involve atomic warfare. The weapons available today are so 
destructive that they could lead to generation after generation of children being born with 
severe genetic or physical defects. Japan is the one country to have experienced the abhorrent 
consequences of atomic warfare, when it was attacked by nuclear bombs during the Second 
World War, annihilating two of its cities. Yet the nuclear bombs that were used at that time and 
which caused widespread devastation, were much less powerful than the atomic weapons that 
are possessed by even certain small nations today. Therefore, it is the duty of the superpowers 
to sit down together to find a solution to save humanity from the brink of disaster.

What causes great fear is the knowledge that the nuclear weapons in smaller countries could 
end up in the hands of trigger-happy people who either do not have the ability, or who choose 
not to think about the consequences of their actions. If the major powers do not act with justice, 
do not eliminate the frustrations of smaller nations and do not adopt great and wise policies, 
then the situation will spiral out of all control and the destruction that will follow is beyond our 
comprehension and imagination. Even the majority of the world’s population who do desire 
peace will also become engulfed by this devastation. 
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Thus, it is my ardent wish and prayer that you and the leaders of all major nations come to 
understand this dreadful reality, and so instead of adopting aggressive policies and utilising 
force to achieve your aims and objectives, you should strive to adopt policies that promote and 
secure justice. 

If we look at the recent past, Britain ruled over many countries and left behind a high standard 
of justice and religious freedom, especially in the Sub-Continent of India and Pakistan. When 
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community congratulated Her Majesty, Queen Victoria, 
on her Diamond Jubilee and conveyed to her the message of Islam, he especially prayed for God 
to generously reward the British Government due to the manner in which it governed justly 
and with equity. He greatly praised the British Government for its just policies and for granting 
religious freedom. In today’s world, the British Government no longer rules over the Sub-
Continent, but still principles of freedom of religion are deeply entrenched in British society 
and its laws, through which every person is granted religious freedom and equal rights. This 
year the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Elizabeth II, is being celebrated, which gives 
Britain an opportunity to demonstrate its standards of justice and honesty to the world. The 
history of the Ahmadiyya Muslim Community demonstrates that we have always acknowledged 
this justice whenever displayed by Britain and we hope that in future also, justice will remain 
a defining characteristic of the British Government, not only in religious matters, but in every 
respect that you will never forget the good qualities of your nation from the past and that in the 
current world situation, Britain will play its role in establishing peace worldwide. 

It is my request that at every level and in every direction we must try our level best to extinguish 
the flames of hatred. Only if we are successful in this effort, will we be enabled to guarantee 
brighter futures for our generations to come. However, if we fail in this task, there should be no 
doubt in our minds that as result of nuclear warfare, our future generations everywhere will 
have to bear the horrific consequences of our actions and they will never forgive their elders for 
leading the world into a global catastrophe. I again remind you that Britain is also one of those 
countries that can and does exert influence in the developed world as well as in developing 
countries. You can guide this world, if you so desire, by fulfilling the requirements of equity and 
justice. Thus, Britain and other major powers should play their role towards establishing world 
peace. May God the Almighty enable you and other world leaders to understand this message. 

With best wishes and with prayers,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda

Birleşik Krallığı Başbakanı

Rt. Hon. David Cameron

10 Downing Street, Londra SW1A 2AA

Birleşik Krallık

15 Nisan 2012

Sayın Başbakan,

Bugünlerde Dünyanın içinde bulunduğu çok tehlikeli ve istikrarsız durumdan dolayı, size 
yazmanın gerekli olduğunu hissettim. Birleşik Krallık Başbakanı olarak memleketinizin 
ve geniş anlamda dünyanın geleceğini etkileyen kararlar alma yetkisine sahip bir 
konumdasınız. Bugün dünya acilen barışa ihtiyaç duymaktadır. Çünkü savaş kıvılcımlarının 
bütün dünyayı sardığı aşikârdır. Ülkeler arasındaki küçük çaplı çatışmalar, dünya çapında 
patlak verecek bir savaşın tehdidini beraberinde getirmektedir. Dünyanın bugünkü 
ekonomik ve siyasi durumunun 1932 yılındakine aynen benzediğini gözlemekteyiz. 
Daha birçok benzerlik ve paralellikleri bir araya getirdiğinizde, bugünkü görüntü,  İkinci 
Dünya Savaşının patlak vermesinden hemen önceki durum ile aynıdır. Eğer bu kıvılcımlar 
gerçekten ateşlenirse, Üçüncü Dünya Savaşının korkunç manzarasına şahit olacağız. 
Büyük ve küçük sayısız ülke nükleer silahlara sahip olduklarından, böyle bir savaş, 
şüphesiz atom savaşı olacaktır. Bugün var olan silahlar öylesine tahrip edicidir ki, nesiller 
boyunca doğacak çocuklarda çok ciddi kalıtımsal ve fiziksel özürlerin ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. Japonya, İkinci Dünya Savaşında şehirlerinden ikisine atom silahları ile 
saldırılıp imha edilmiş ve böylelikle atom savaşının korkunç sonucunu halen yaşamakta 
olan bir ülkedir. O zaman kullanılan ve geniş çapta tahribata neden olan atom bombaları, 
bugünlerde küçük ülkelerin ellerinde bulundurdukları nükleer silahlardan bile güçsüzdü.

Bu nedenle, süper güçlerin görevi, birlikte oturup, insanlığı felaketin eşiğinden kurtaracak 
çözümleri bulmaktır.

Küçük ülkelerin sahip oldukları atom silahlarının, beceriksiz ve yaptıklarının sonuçlarını 
düşünemeyecek halde her an silaha sarılmaya hazır insanların elinde bulunduğunu 
bilmek, daha da büyük korku yaratan bir durumdur. Eğer büyük güçler adaletle 
davranmaz, küçük milletlerin gerilimlerini ortadan kaldırmaz, mükemmel ve akılcı 
siyasetler edinmezlerse, durum gittikçe büyüyüp kontrolden çıkacak ve bunu takip eden 
tahribat ise anlayabileceğimiz ve hayal edebileceğimizin çok ötesinde olacaktır. Hatta 
barıştan yana olan dünya nüfusunun çoğunluğu da bu felaketin içine çekilip kaybolacaktır.

Bu nedenle benim en büyük arzum ve duam, siz ve büyük ulusların liderlerinin bu korkunç 
gerçeği anlamanız ve saldırgan siyasetler uygulayıp, kendi amaç ve gayeleriniz uğruna güç 
kullanmak yerine, elinizden geldiğince adaleti sağlayan siyasetleri benimsemenizdir.
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Eğer yakın geçmişe bakacak olursak, İngiltere birçok ülkelere hâkim olmuş ve arkasında, 
özellikle Hindistan ve Pakistan Alt-Kıtasında, adaletin ve din özgürlüğünün çok yüce 
bir standardını bırakmış bir ülkedir. Müslüman Ahmediye Cemaati Kurucusu, İngiltere 
Kraliçesi Victoria’nın kraliçeliğinin 60.yılı nedeniyle kendisini tebrik etmiş, ona İslam’ın 
mesajını iletmiş ve özellikle yönetiminde eşit ve adaletli davranmasından dolayı 
Allah’a dua ederek, İngiliz Hükümetine sayısız mükâfatlar bahşetmesini dilemiştir. O, 
İngiliz Hükümetini, adaletli politikaları ve dini özgürlükleri tanımasından dolayı da çok 
övmüştür. Günümüzde İngiliz Hükümetinin, Pakistan ve Hindistan’da artık hâkimiyeti 
bulunmamasına rağmen, halen din özgürlüğü prensipleri, İngiliz toplumunda ve 
kanunlarında derinden kök salmış olup, her kişiye dini özgürlük ve eşit haklar sağlanmaya 
devam etmektedir. Bu yıl Kraliçe II. Elizabeth’in, kraliçelikte 60. yılı kutlanmaktadır. 
Bu da İngiltere için bütün dünyaya adaletin ve dürüstlüğün standardını ortaya koymak 
adına önemli bir fırsattır. Ahmediye Cemaatinin tarihi, İngiltere’nin bu dürüstlüğü 
her ortaya koyuşunda, bizlerin bunu daima onayladığımızın göstergesidir. Ümidimiz 
İngiliz devletinin, sadece dini değil, her alanda bu ulusun geçmişten gelen iyi bir vasfı 
olan adaletinin, bugün de hiç dikkatlerden kaçmayacak, ayırt edici bir özelliği olmasıdır. 
İngiltere, dünyanın bugünkü durumunda, barışı yerleştirmek için kendi üzerine düşen 
görevi yerine getirecektir.

Benim ricam; her seviyede ve her tarafta, elimizden geldiğince nefret alevlerinin 
söndürülmeye çalışılması içindir. Bu çabada başarılı olduğumuzda, ancak o zaman 
nesillerimize parlak bir geleceği vermeyi garanti edebiliriz. Bu görevde başarısız 
olduğumuz takdirde, hiç şüphesiz atom savaşının sonucu olarak nesillerimiz, bizim 
tutumumuzun korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar ve dünyayı felakete 
sürükleyen atalarını da asla affetmeyeceklerdir.

Yine hatırlatmam gerekir ki, İngiltere gelişmiş dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde 
nüfuzu olan memleketlerden biridir. İstediğiniz takdirde, adaletin ve eşitliğin şartlarını 
yerine getirerek dünyayı yönlendirebilirsiniz. İşte böylece, İngiltere ve diğer büyük güçler, 
dünya barışını yerleştirmek için kendi sorumluluklarını yerine getirmelidirler.

Allah sizin ve diğer dünya liderlerinin bu mesajı anlamanızı nasip eylesin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi 

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı
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Her Excellency 
Chancellor of Germany
Angela Merkel
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Str.1 
10557 Berlin

15 April 2012

Dear Chancellor,

In light of the alarming and extremely worrying state of affairs in the world today, I considered 
it necessary to write to you. As the Chancellor of Germany, a country which has significant 
power and influence in the world, you have the authority to make decisions that will affect 
your country and the entire world. Today, when the world is becoming divided into blocs, 
extremism is escalating and the financial, political and economic situation is worsening, there 
is an urgent need to extinguish all kinds of hatred and to lay the foundation for peace. This can 
only be achieved by respecting all of the sentiments of each and every person. However, as this 
is not being implemented properly, honestly and with virtue, the world situation is rapidly 
spiralling out of control. We observe that the requirements of justice are not being fulfilled 
by most nations, and as a result, the foundation for another World War has already been laid. 
Numerous countries, both large and small, now possess nuclear weapons. Thus, if a World War 
now breaks out, it is likely that it will not be fought with conventional weapons; rather, it will 
be fought with atomic weapons. The destruction that will result from a nuclear conflict will be 
utterly devastating. Its effects will not be limited to only the immediate aftermath; rather future 
generations will suffer from the long-term effects and will be born with serious medical and 
genetic defects. 

Thus, it is my belief that to establish world peace, true justice is required, and the sentiments 
and the religious practices of all people should be honoured. I appreciate that many Western 
countries have generously permitted the people of poor or under-developed nations to settle in 
their respective countries, amongst whom are Muslims as well. Undoubtedly, there is a minority 
of so-called Muslims who act completely inappropriately and create distrust in the hearts of the 
people of the Western nations. However, it should be clear that their acts have no link with Islam 
whatsoever. Such extremists do not truly love the Holy Prophet Muhammad (peace be upon 
him), who brought a message of peace, love and reconciliation to the world. Indeed, the actions 
of just a handful of misguided people should not be used as a basis to raise objections against 
our religion and to hurt the sentiments of the majority of sincere and innocent Muslims. Peace 
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in society is a two-way process and can only be established if all parties work together towards 
mutual reconciliation. Due to the mistrust in the hearts of the people in the West, instead of 
relationships between nations and people improving, the reaction of some non-Muslims is 
getting worse by the day and is creating a chasm between the Muslim and non-Muslim world.
 
We observe that on the basis of the misguided acts of certain Muslim groups and nations, the 
vested interests of some of the major powers are given preference to honesty and justice. 
Some of the powerful countries of the world desire to maintain easy access to the wealth and 
resources of certain countries and wish to avoid competing countries from having complete 
access to these same resources. That is why decisions are often made on the basis of helping 
people, or establishing world peace. Further, a major factor underlying the current political 
circumstances in the world is the economic downturn, which is pulling us towards another 
World War. If truth was truly being exhibited then some of these countries would derive benefit 
from each other in a just manner, by forming proper industrial and economic ties, based on fair 
dealings. They would not try to derive illegitimate benefit from the resources of one another, 
but instead would seek to come together and mutually assist one another. In short, the disorder 
prevalent in the world today is based upon one overriding factor, and that is a complete lack of 
justice, which is causing widespread anxiety and restlessness. 

Thus, it is my request that strive to your utmost to prevent a World War from breaking out. 
Utilise all your energy, resources and influence to save the world from the horrific destruction 
that looms before us. According to reports, Germany will be providing three advanced 
submarines to Israel which could be armed with nuclear weapons.  One German Professor has 
stated that such a decision will only serve to flare up the already heightened tensions between 
Israel and Iran. We must remember that nuclear weapons are not possessed by only the major 
powers of the world; rather, even relatively smaller countries now possess nuclear weapons. 
What is worrying is that in some of these small countries the leaders are trigger-happy, and 
appear unconcerned of the consequences of using such weapons. Therefore, once again, it is 
my humble request to you that try your level best to establish world peace. If we fail in this task 
there should be no doubt in our minds that a nuclear conflict will cause devastation that will 
lead to generation after generation being born with defects, and who will never forgive their 
elders for leading us into a global catastrophe. May God the Almighty enable you, and all world 
leaders, to understand this message.

With best wishes and with prayers,

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community
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Ekselansları, Almanya Şansölyesi

Angela Merkel

Federal Başbakanlık

Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin

15 Nisan 2012

Sayın Şansölye

Günümüz dünyasının korkutucu ve son derece endişe veren durumunun ışığında, size 
yazmayı gerekli gördüm. Almanya’nın Şansölyesi olarak belirgin bir etki ve güce sahip bu-
lunduğunuz için, ülkenizi ve dünyayı etkileyecek kararları alma yetkisine de sahipsiniz. 
Bugünlerde dünya bloklar halinde bölünürken, aşırıcılık artmakta, keza mali, siyasi ve 
ekonomik durum da gittikçe kötüye gitmektedir. Her türlü nefreti söndürmeye ve barışın 
temelini atmaya acil olarak ihtiyaç vardır. Bunu, ancak her bireyin hassasiyetlerine 
saygı göstermekle başarmak mümkündür. Hâlbuki bu, tam olarak dürüstçe ve erdemle 
uygulanmadığında, dünyanın durumu da hızla kontrolden çıkmaktadır. Çoğu ülke 
tarafından adaletin gereğinin yerine getirilmediğini ve sonuçta bir başka Dünya Sa-
vaşının temelinin atıldığını gözlemlemekteyiz. Büyük küçük sayısız ülke nükleer silahlara 
sahiptirler.  Bunun sonucu olarak, eğer Dünya Savaşı bugünlerde patlak verecek olursa, 
o zaman geleneksel silahlar yerine nükleer silahlar ile savaşılacaktır. Bir nükleer savaş 
sonucu ortaya çıkacak olan tahribat ise, son derece yıkıcı olacaktır. Onun etkileri orta 
vadeli neticeler ile sınırlı kalmayacak, gelecek nesiller bile onun uzun vadeli etkilerinden 
muzdarip olup, ciddi tıbbi ve kalıtsal özürlerle dünyaya gelecekler.

Bundan dolayı inancıma göre dünyada barışın tesisi için, gerçek adalet gereklidir ve tüm 
insanların düşünce ve ibadetleri de onurlandırılmalıdır. Birçok Batı ülkesinin, aralarında 
Müslümanların da bulunduğu, fakir ya da az gelişmiş ulusların insanlarına kendi 
ülkelerinde cömertçe yerleşim izni vermelerini takdir ile karşılamaktayım. Şüphe yok 
ki, onlar arasında da son derece uygunsuz davranıp, Batılı ülke halklarının kalplerinde 
güvensizlik yaratan, sözde Müslüman bir azınlık da bulunmaktadır. Ancak onların 
davranışlarının İslam ile bir alakası olmadığı açıktır. Böylesi aşırı kimseler, yeryüzüne 
barış, sevgi ve uzlaşı mesajı getiren Hz.Resulullah’ısa samimiyetle sevmemektedirler. 
Doğrusu, bir avuç sapmış insanın davranışları, dinimize karşı itirazlarda bulunmak ve 
çoğunluğu samimi ve masum olan Müslümanların duygularını incitmek üzere dayanak 
olarak kullanılmamalıdır. Toplumda barış iki yönlü bir süreç olup, yalnızca, bütün 
tarafların karşılıklı uzlaşmada beraberce çalışmaları ile sağlanabilir. Batılı insanların 
kalplerindeki güvensizlik sonucu, uluslar ve insanlar arasındaki ilişkiler gelişeceği 
yerde, gayrimüslimlerin tepkileri her geçen gün daha da kötüleşmekte ve Müslümanlarla 
gayrimüslimler arasında bir uçurum oluşturmaktadır.
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Görüyoruz ki büyük güçler, bazı Müslüman grup ve ulusların yanlış eylemlerini dayanak 
alıp, kimi çıkarları, dürüstlük ve adalete tercih etmektedirler. Dünyanın bazı güçlü 
ülkeleri, belli ülkelerin zenginlik ve kaynaklarını kolayca elde etmeyi arzu ederken, 
rakip ülkelerin ise aynı kaynaklara tam olarak erişmelerini önlemek isterler. Bunun için 
kararlarının dayanağı ise, insanlara yardım, ya da dünya barışıdır. Daha da ötesi, dünyanın 
mevcut durumunun ardındaki önemli bir etken de ekonomik darboğazdır. Bu bizleri yeni 
bir Dünya Savaşına da çekmektedir. Aslında doğruluk tam manası ile sergilenecek olsa, 
bu ülkelerden bazıları aralarında adil ilişkilere dayanan, uygun endüstriyel ve ekonomik 
bağlar oluşturmak suretiyle, birbirlerinden yarar sağlayabileceklerdir. Onlar, birbirlerinin 
kaynaklarından haksız fayda sağlamak çabası yerine, bir araya gelip karşılıklı olarak 
yardımcı olmayı istemelidirler. Özetle günümüz dünyasında hâkim keşmekeşin dayandığı 
öne çıkan etken, huzursuzluk ve endişenin geniş ölçüde yayılmasına neden olan, adaletin 
hiç kalmamış olmasıdır.

Bundan dolayı ricam, bir Dünya Savaşını önlemek için sonuna kadar çaba sarf etmenizdir. 
Bütün enerjiniz ve etkinizi, dünyayı önümüzde bulunan korkunç yıkımdan kurtarmak için 
kullanınız. Haberlerin bildirdiğine göre, Almanya İsrail’e nükleer silahlar ile donanımlı üç 
denizaltı sağlayacaktır. Bir Alman profesör, böyle bir kararın, ancak İsrail ile İran arasında 
artan gerginliğin alevlenmesine hizmet edeceğini ifade etmiştir. Unutmamalıyız ki, 
nükleer silahlar yalnızca dünyanın büyük güçlerinin elinde bulunmamaktadır. Şimdilerde 
daha küçük ülkeler bile nükleer silahlara sahiptirler. Endişe veren, bu küçük ülkelerin 
bazılarında liderlerin sorumsuz olmaları ve böylesi silahların kullanımının sonuçlarını 
da umursamıyor görünmeleridir. Bu nedenle, sizden bir kez daha naçiz ricam, dünyada 
barışı tesis etmek için elinizden geldiğince çaba sarf etmenizdir. Eğer bu görevde başarısız 
olursak, nükleer bir çatışmanın neden olacağı yıkım hakkında hiç şüphe olmamalıdır. 
Bunun yol açacağı ardı ardına sakat doğacak nesiller de kendilerini küresel bir felakete 
sürükleyen atalarını asla affetmeyeceklerdir. Allah sizin ve tüm dünya liderlerinin bu 
mesajı anlamalarını nasip eylesin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



FRANSA CUMHURBAŞKANINA 
MEKT UP





263DÜNYA LİDERLERİNE MEKTUPLAR

President of the French Republic
His Excellency François Hollande
Palais de l’Elysee 
55, Rue du Faubourg Saint-Honore 
75008 Paris, France

16 May 2012

Dear Mr President,

I would like to first of all take this opportunity to congratulate you on being elected as the new 
President of France. This is certainly a vast responsibility that has been entrusted to you, and 
thus I hope and pray that the people of France, and indeed the entire world, come to benefit 
from your leadership. In light of the rapidly deteriorating state of affairs in the world, I recently 
wrote a letter to your predecessor, President Nicolas Sarkozy. In the letter I reminded President 
Sarkozy about his responsibilities as a world leader to uphold justice and I requested him to 
use all his power and influence to prevent a World War from breaking out. As the newly elected 
President of France, I considered it necessary to write to you also with the same message, 
because you now have the authority to make decisions that will affect your nation, and the world 
at large. It is my belief that the world’s governments ought to be extremely concerned at the 
current circumstances in the world. Injustices and hostilities between nations are threatening 
to boil over into a global conflict. During the last century, two World Wars were fought. After the 
First World War, the League of Nations was established, however, the requirements of justice 
were not fulfilled and consequently, this led to the Second World War, culminating in the use 
of atom bombs. Subsequently, the United Nations was established for the protection of human 
rights and to maintain global peace. Thus, the means for avoiding wars were considered, yet 
today we observe that the foundation for a Third World War has already been laid. Numerous 
countries, both small and large, possess atom bombs. What is worrying is that some of the 
smaller nuclear powers are irresponsible and ignorant about the devastating consequences of 
such weapons. It is not inconceivable that if nuclear weapons are used, the horrific aftermath 
will become immediately manifest and that day will be like Doomsday. The weapons available 
today are so destructive that they could lead to generation after generation of children being 
born with severe genetic or physical defects. It is said that in Japan, the one country to have 
experienced the devastating destruction of atomic warfare, even though seven decades have 
passed, the effects of the atom bombs are still continuing to be manifest on newborn children.

Thus, it is my humble request that strive to your utmost to extinguish the enmities and 
mistrust between the Muslim and non-Muslim world. Some European countries hold 
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significant reservations regarding the teachings and traditions of Islam and have placed certain 
restrictions on them, whilst others are considering how to do so. The animosity that some 
extremist so-called Muslims already hold towards the West might lead them to reacting in an 
inappropriate manner, which would lead to further religious intolerance and dissention. Islam, 
however, is a peace-loving religion, which does not teach us to do wrong to stop something 
wrong. We, the Ahmadiyya Muslim Community, follow this principle and believe in peaceful 
solutions to all matters. 

Sadly, we find that a small minority of Muslims present a completely distorted image of Islam 
and act upon their misguided beliefs. I say out of love for the Holy Prophet Muhammad (peace 
be upon him), who was the ‘Mercy for all Mankind’, that you should not believe this to be the 
real Islam and thus use such misguided acts as a licence to hurt the sentiments of the peaceful 
majority of Muslims. Recently, a merciless and heartless person shot dead some French soldiers 
in the South of France for no reason, and then some days later, he entered a school and killed 
three innocent Jewish children and one of their teachers. We also see such cruelties regularly 
come to pass in other Muslim countries and so all of these acts are giving the opponents of 
Islam fuel to vent their hatred and a basis upon which to pursue their goals on a large scale. 
As a Muslim, I shall make it absolutely clear that Islam does not permit cruelty or oppression 
in any way, shape or form. The Holy Qur’an has deemed the killing of one innocent person 
without reason akin to killing all mankind. This is an injunction that is absolute and without 
exception. The Qur’an further states that even if any country or people hold enmity towards 
you that must not stop you from acting in a fully just and fair manner when dealing with them. 
Enmities or rivalries should not lead you to taking revenge, or to acting disproportionately. 
If you desire conflicts to be resolved in the best manner, endeavour to search for amicable 
solutions. I appreciate that many Western countries have generously permitted the people of 
poor or under-developed nations to settle in their respective countries, amongst whom are 
Muslims as well. Indeed, many Muslims live in your country and thus are also your citizens. 
The majority are law-abiding and sincere. Moreover, Islam clearly states that love for one’s 
country is part of the faith. The Ahmadiyya Muslim Community acts and promotes this message 
throughout the world. This is my message to you also, that if this true teaching of Islam is 
spread everywhere, then the requirements of showing love to one’s nation and peace, will 
remain established within each country and between countries of the world.

My humble request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to 
suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, 
such as France, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts 
of smaller countries as a basis to disturb world harmony. Thus, I again remind you to strive to 
your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War. 
There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath 
of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; 
rather, our future generations will have to bear the horrific consequences of our actions and 
children everywhere in the world will be born with defects. It is my prayer that the leaders 
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of the world act with wisdom and do not allow mutual enmities between nations and people 
on a small-scale to erupt into a global conflict. May God the Exalted enable you, and all world 
leaders, to comprehend this message.

With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ekselansları François Hollande 

Élysée Sarayı 

55 Rue du Fauborg Saint-Honore 

75008 Paris, Fransa                                               

16 Mayıs 2012

Sayın Cumhurbaşkanı,

Öncelikle bunu fırsat bilerek, Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz sebebiyle 
sizi kutlarım. Şüphesiz size emanet edilen çok büyük bir sorumluluktur. Böylelikle ümit ve 
duam, Fransa halkının, hatta bütün dünyanın liderliğinizden yararlanmasıdır. Dünyanın 
hızla kötüleşen gidişatı bakımından, yakın geçmişte selefiniz Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy’e de bir mektup yazmıştım. O mektupta Cumhurbaşkanı Sarkozy’e bir dünya lideri 
olarak sorumluluklarını hatırlatarak, adalete bağlı kalması ve bütün gücünü ve etkisini 
kullanarak bir dünya savaşının patlak vermesine engel olması için ricada bulunmuştum. 
Fransa’nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı olarak size de aynı mesajı kaleme almayı gerekli 
gördüm, çünkü artık milletinizi ve geniş anlamda dünyayı etkileyecek kararlar alma 
gücüne sahipsiniz. Düşünceme göre, dünya hükümetleri, dünyanın içinde bulunduğu 
durumdan son derece endişelenmelidir. Ülkeler arasındaki adaletsizlik ve düşmanlıklar, 
küresel bir çatışmanın galeyana geleceği tehdidini taşımaktadır. Geçen yüzyılda iki Dünya 
Savaşı yapıldı. Birinci Dünya Savaşından sonra, Milletler Birliği kuruldu, ancak adaletin 
gerekleri yerine getirilmedi ve bu, atom bombalarının kullanımı ile sonuçlanan İkinci 
Dünya Savaşına yol açtı. Daha sonra insanların haklarını korumak ve dünya barışını 
sağlamak üzere Birleşmiş Milletler kuruldu. Böylece savaşların önlenebileceği kabul 
edilmesine rağmen, bugünlerde bile bir Üçüncü Dünya Savaşının temellerinin atıldığını 
gözlemlemekteyiz. Büyük veya küçük, sayısız ülke, atom bombalarına sahiptirler. 
Esas endişe verici olan, bazı küçük nükleer güçlerin, böyle silahların yıkıcı sonuçları 
hakkında sorumsuz veya cahil olmalarıdır. Nükleer silahların kullanılması halinde, 
bunun hemen ardından korkunç durumun ortaya çıkacağı ve onun bir Kıyamet Günü 
olacağını düşünmek hiç imkânsız değildir. Bugün var olan silahlar öylesine yıkıcıdır ki, 
nesiller boyunca çocukların, ciddi şekilde genetik yahut da bedensel kusurlu doğmalarına 
yol açabileceklerdir. Japonya gibi, nükleer savaşın yıkıcı etkilerini yaşamış bir ülkede, 
üzerinden yedi dönem geçmiş olmasına rağmen, atom bombalarının etkisinin bugün dahi 
yeni doğan çocuklar üzerinde görülmeye devam ettiği söylenmektedir.

Bu nedenle, mütevazı ricam, Müslüman ve Müslüman olmayan dünya arasındaki düşmanlık 
ve güvensizliği söndürmek için elinizden geldiğince azami çaba sarf etmenizdir. Bazı 
Avrupa ülkeleri, İslam eğitim ve gelenekleri ile ilgili olarak çekinceler taşıyıp, kısıtlamalar 
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getirirken, diğerleri ise bunu nasıl uygulayacaklarını düşünmektedirler. Sözde Müslüman 
olan bazı aşırıların Batı güçlerine zaten var olan düşmanlıkları, onların uygun olmayan 
bir tarzda tepki göstermelerine neden olabilir, bu da daha çok dini hoşgörüsüzlüğe ve 
ayrılıklara yol açacaktır. Ancak İslam, barış ve sevgi dolu bir din olup, bizlere, yapılan bir 
yanlışın durdurulması adına yanlış yapmamızı öğretmez. Müslüman Ahmediye Cemaati 
olarak bizler, bu ilkeyi takip etmekte ve bütün konuların barışçıl olarak çözümlenmesine 
inanmaktayız.

Ne yazık ki Müslümanların küçük bir azınlığının, İslam’ın tamamen çarpıtılmış bir 
görünümünü ortaya koyduğunu ve yanlış inançlar üzerinde olduklarını görmekteyiz. 
‘Bütün İnsanlık için Rahmet’ olan Hz. Resulullah’asa olan sevgimden dolayı şunu söylüyorum. 
Bunun gerçek İslam olduğuna inanmayınız. Böylece yanlış eylemleri bir ehliyet olarak 
kullanıp, çoğunluğu barışsever olan Müslümanların duygularını incitmeyiniz. Geçenlerde 
Fransa’nın güneyinde acımasız ve kalpsiz birisi, hiçbir neden olmadan ateş açarak, bazı 
Fransız askerlerini öldürdü. Birkaç gün sonra da bir okula girip, orada bulunan üç masum 
Yahudi çocuk ile öğretmenlerden birisini öldürdü. Bizler bu tür zulümlerin düzenli olarak 
diğer Müslüman ülkelerde de gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu tarz tüm davranışlar, İslam 
muhaliflerine, kinlerini alevlendirmek için yakıt ve geniş çapta temel amaçlarına ulaşmak 
üzere de fırsat vermektedir. Bir Müslüman olarak kesinlikle belirteyim ki, İslam herhangi 
bir şekilde veya biçimde zulüm ve baskıya izin vermez. Kuran-ı Kerim, hiç bir neden 
olmaksızın masum bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle aynı sayılacağını 
kabul eder. Bu istisnası olmayan kesin bir emirdir. Hatta Kuran-ı Kerim, ülkelerin ve 
insanların size olan düşmanlığı, onlarla olan ilişkilerinizde, sizi tamamen adil ve adaletli 
davranmaktan alıkoymasın diye de buyurur. Düşmanlıklar ve rekabetler, sizin öç almanıza 
veya uygun olmayan davranışlarda bulunmanıza yol açmamalıdır. Eğer anlaşmazlıkların 
en iyi şekilde çözümlenmesini arzu ederseniz, dostça çözüm aramak için çaba sarf ediniz. 
Birçok Batılı ülke,  aralarında Müslümanların da bulunduğu, fakir veya gelişmekte olan 
ülke halklarının kendi memleketlerinde yerleşmelerine cömertçe izin vermiştir. Doğrusu 
birçok Müslüman ülkenizde yaşamakta olup, böylelikle de sizin vatandaşlarınızdır. Onların 
çoğunluğu yasalara saygılı ve samimidirler. Hatta dahası, İslam açık olarak kişinin ülkesini 
sevmesinin imanın bir parçası olduğunu ifade etmektedir. Müslüman Ahmediye Cemaati 
bütün dünyada bu mesajı teşvik eder ve uygular. Bu benim de size mesajım olup, eğer 
bu gerçek İslam öğretisi her yere yayılırsa, kişinin ülkesine sevgi göstermesi ve barışın 
şartları da, her ülkede ve bütün dünya ülkeleri arasında da tesis edilmiş olacaktır.

Size ve şüphesiz tüm dünya liderlerine mütevazı ricam, başka ülkeleri güç kullanarak 
baskı altına almak yerine, ikna, iletişim ve hikmeti kullanmanızdır. Fransa gibi dünyanın 
büyük güçleri, barışın sağlanmasında kendi rollerini oynamalıdırlar. Onlar daha küçük 
ülkelerin davranışlarını temel alıp, dünyanın uyumunu bozmamalıdırlar. Size bir kez daha 
hatırlatıyorum ki, gerek büyük, gerekse küçük güçler, Üçüncü Dünya Savaşının patlak 
vermesini önlemek üzere azami çaba sarf etmelidirler. Hiç şüphe yok ki, bu görevimizde 
başarılı olamazsak, böyle bir savaşın etkileri yalnızca Asya’nın, Avrupa’nın, Amerika’nın 
fakir ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, bilakis gelecek nesillerimiz davranışlarımızın korkunç 
sonuçlarını taşıyacaklar ve yeryüzünün her köşesinde dünyaya gelecek çocuklar da 
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kusurlu doğacaktır. Duam, dünya liderlerinin hikmet ile davranmaları ve insanlar ve 
uluslar arasındaki küçük çaplı karışıklık ve düşmanlıkların patlayıp, küresel bir çatışmaya 
dönüşmesine izin vermemeleri içindir. Allah sizin ve tüm dünya liderlerinin bu mesajı 
anlamalarını nasip eylesin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



MAJESTELERİ 
BİRLEŞİK KRALLIK 

VE ULUSL AR TOPLULUĞU 
ÜLKELERİ KRALİÇESİNE 

MEKT UP 
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Her Majesty, Queen Elizabeth II 
Queen of the United Kingdom and Commonwealth Realms 
Buckingham Palace 
London SW1A 1AA 
United Kingdom

19 April 2012

Your Majesty,

As Head of the Ahmadiyya Muslim Community, and on behalf of the millions of members 
of the Ahmadiyya Muslim Community worldwide, I express my heartfelt congratulations to 
Her Majesty, the Queen, on the joyous occasion of the Diamond Jubilee. We are exceptionally 
grateful to God Almighty for enabling us to partake in this glorious celebration. In particular, 
all Ahmadi Muslims who are citizens of the United Kingdom take great pleasure and pride in 
the occasion of the Diamond Jubilee. Therefore, on their behalf, I convey sincere and heartfelt 
congratulations to Her Majesty. May God the Exalted keep our generous Queen perpetually in 
happiness and contentment.

I beseech the Noble God, Who created the heavens and the earth and filled them with countless 
blessings for our sustenance, that may He always grant our Queen, whose generous rule 
comprises many sovereign states and commonwealth nations, with peace, tranquillity and 
security. Just as Her Majesty is loved and respected by all her subjects, old and young, it is our 
prayer that Her Majesty comes to be loved by the Angels of God. May the All-Powerful and 
Mighty God shower Her Majesty generously with His countless spiritual bounties and blessings, 
just as He has granted her with worldly blessings in abundance. Through these blessings, may 
all citizens of this great nation be enabled to recognise the Supreme Lord and come to live in 
mutual love and affection. Irrespective of colour, creed, nationality or religion may all citizens of 
the United Kingdom show respect and honour to one another, to such a degree, that the positive 
impact and influence of this attitude extends beyond these shores and spreads to the people 
of other countries of the world also. May the world, much of which today is embroiled in wars, 
disorder and enmities instead become a haven of peace, love, brotherhood and friendship. It is 
my strong belief that the vision and efforts of Her Majesty can play a prominent role towards 
achieving this critical and overarching objective.

In the last century, two World Wars were fought in which millions of lives were lost. If today 
grievances between nations continue to increase, it will ultimately lead to the outbreak of 
another World War. The likely use of nuclear weapons in a World War will mean that the world 
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will witness untold and horrifying destruction. May God prevent such a catastrophe from 
occurring and may all people of the world adopt wisdom and sense. It is my humble request 
to Her Majesty to use the joyous celebration of the Diamond Jubilee, as a favour to mankind, to 
remind all people that all nations, whether large or small, should come to live in mutual love, 
peace and harmony.

In this context, on the auspicious occasion of the Diamond Jubilee, I would also humbly request 
Her Majesty to give the world the message that the followers of any religion, and even those 
who do not believe in God, should always respect the sentiments of the people of any other 
faith. Today, misconceptions regarding Islam are prevalent in the world. This on the one hand 
wounds the sentiments of peace-loving Muslims, whilst on the other, develops contempt and 
mistrust against Islam in the hearts of non-Muslims. Thus, it will be an act of great kindness and 
a favour to the followers of all religions, and indeed the entire world, if Her Majesty counsels all 
people to be respectful to religions and their followers. May the Noble Lord provide His Help 
and Succour to our Queen in the fulfilment of this objective.

As I mentioned at the beginning of this letter, I am the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim 
Community. In this regard, I would like to provide a very brief overview of our Community. The 
Ahmadiyya Muslim Community firmly believes that the Promised Messiah and Reformer who, 
according to the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) and past 
Prophets was destined to appear in this age, is none other than Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 
of Qadian (peace be upon him). In 1889, he founded a pure and righteous community—the 
Ahmadiyya Muslim Community. His purpose for forming this Community was to establish a 
relationship between man and God and to incline people towards fulfilling the rights of one 
another so that they can live in mutual respect, and in goodwill. When Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad (peace be upon him) passed away in 1908, he had approximately 400,000 followers. 
After his demise, the system of Khilafat was established in accordance with the Divine Will 
and currently, this humble servant of God is the Fifth Khalifa of the Promised Messiah (peace 
be upon him). Thus, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further the mission of 
its Founder throughout the world. Our message is one of love, reconciliation and brotherhood 
and our motto is ‘Love for All, Hatred for None’. Indeed, this embodies the beautiful teachings 
of Islam in a nutshell.

It would be pertinent to mention here that it is a pleasant coincidence that during the era of 
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen 
Victoria, was celebrated. At the time, the Founder of the Ahmadiyya Community wrote a book, 
called A Gift for the Queen, in which he wrote a message of congratulations to Queen Victoria. 
In his message, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) congratulated the Queen 
on her Diamond Jubilee, and for the manner in which all subjects under her rule, including 
the people of the Sub-Continent of India, were provided with justice and religious freedom 
and lived in peace. He presented the beautiful teachings of Islam and elucidated the purpose 
of his advent and claim. Although the people of the Sub-Continent have now been granted 
independence by the British Government, the fact that in Britain the Government has allowed 
people of diverse backgrounds and religions to live here, and has granted them all equal rights, 
freedom of religion and freedom to express and to propagate their beliefs, is ample proof of 
Britain’s very high levels of tolerance.
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Today, there are thousands of Ahmadi Muslims living in the United Kingdom. Many of them 
have fled here to seek refuge from the persecution they faced in their own countries. Under 
the generous rule of Her Majesty, they enjoy a peaceful life in which they receive justice, and 
freedom of religion. For this generosity, I would like to once again express my gratitude from 
my heart to our noble Queen.

I shall conclude my letter with the following prayer for Her Majesty, which is virtually the same 
prayer that was offered by the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community for Her Majesty, 
Queen Victoria:

“O Powerful and Noble God! Through your Grace and Blessings keep our honoured Queen forever 
joyful, in the same way that we are living joyfully under her benevolent and benign rule. Almighty 
God! Be kind and loving to her, in the same way that we are living in peace and prosperity under 
her generous and kind rule.”

Further, it is my prayer that may God the Exalted guide our honoured Queen in a manner 
that pleases Him. May God the Almighty also guide the progeny of Her Majesty to become 
established on the Truth and to guiding others towards it. May the attributes of justice and 
freedom continue to remain the guiding principles of the British Monarchy. I once again 
congratulate Her Majesty from my heart on this occasion of great joy. I present my heartfelt 
and sincere congratulations to our noble Queen.
 
With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD 
Khalifatul Masih V 
Head of the worldwide 
Ahmadiyya Muslim Community
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Majesteleri, Kraliçe II. Elizabeth

Birleşik Krallık ve Uluslar Topluluğu Ülkeleri Kraliçesi

Buckingham Sarayı

Londra SW1A 1AA

Birleşik Krallık 

19 Nisan 2012

Majesteleri,

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı olarak ve Dünyada, Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin milyonlarca üyesi adına, Majesteleri Kraliçeye, Elmas Yıldönümünün mutlu 
vesilesi nedeni ile yürekten tebriklerimi ifade ederim. Bu harikulade kutlamada yer 
almamızı mümkün kıldığı için, Yüce Allah’a son derece minnettarız. Özellikle Birleşik 
Krallık vatandaşı olan bütün Müslüman Ahmediler, altmışıncı yıl kutlamalarına dâhil 
oldukları için, büyük zevk ve onur duymaktadırlar. Bu nedenle onlar adına, Majestelerine 
samimi ve yürekten tebriklerimi iletiyorum. Yüce Allah, cömert Kraliçemizin mutluluk ve 
saadetini daim kılsın.

Gökleri ve yeri yaratan ve bizler için onu sayısız nimetlerle dolduran Yüce Allah’tan, yüce 
gönüllü hükümdarlığı altında egemen devletler ve İngiliz milletler topluluğu bulunan 
Kraliçemize, daima barış, huzur ve emniyet vermesini niyaz ederim. Duamız, yaşlı ve genç 
tüm halkları tarafından sevilip sayıldığı gibi, Majestelerinin aynı şekilde Allah’ın melekleri 
tarafından da sevilmesi içindir. Her türlü Güç ve Kudrete sahip olan Allah, Majestelerine 
dünyevi bereketlerini çokça lütfettiği gibi, kendisine sayısız manevi lütuf ve nimetlerini 
de yağdırsın. O bereketler vesilesi ile bu büyük ulusun vatandaşları da Yüce Rablerini 
tanıyıp, karşılıklı sevgi ve saygı ile yaşamaya başlasınlar. Renk, ırk, milliyet ve din ayırımı 
olmaksızın, Birleşik Krallığın tüm vatandaşları birbirlerine öyle sevgi ve izzet göstersinler 
ki, bu tutumlarının olumlu etki ve tesiri sınırları aşıp dünyanın diğer ülkelerindeki 
insanlara dahi yayılsın. Bugün büyük bir bölümü kavga ve düşmanlığa bulaşmış olan 
dünya, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk cenneti halini alsın, Benim güçlü inancıma göre, 
Majestelerinin ileri görüşü ve gayretleri, bu ciddi ve geleceğe bağ kuran hedefe ulaşma 
yolunda, önemli bir rol oynayabilir.

Geçen yüzyıl içinde milyonlarca hayatın yitirildiği iki Dünya Savaşı yapıldı. Eğer bugün 
uluslar arasındaki düşmanlıklar artmaya devam edecek olursa, sonuçta bu, yeni bir Dünya 
Savaşının patlak vermesine neden olacaktır. Bir Dünya Savaşında nükleer silahların olası 
kullanımı, dünyanın tahminlerin ötesinde ve dehşet veren bir tahribata şahit olacağı an-
lamına gelmektedir. Allah böyle bir felaketin gerçekleşmesine engel olsun ve tüm dünya 
insanları da akıl ve sağduyu edinebilsinler. Majestelerinden mütevazı ricam, bu sevinçli 
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elmas yıldönümü kutlamasını, insanlık için bir lütuf olarak kullanması ve büyük küçük 
tüm ulusların halklarına bir araya gelerek, karşılıklı sevgi, barış ve uyum içinde yaşamaları 
gerektiğini hatırlatmasıdır.

Bununla alakalı olarak yine altmışıncı yıl kutlamaları nedeniyle Majestelerinden 
mütevazı ricam, dünyaya şu mesajı vermesidir.  Herhangi bir dinin takipçileri ve hatta 
Allah’a inanmayanlar bile, diğer inançlara ait olanların düşüncelerine daima saygı 
göstermelidirler. Bugün, İslam hakkındaki yanlış fikirler dünyada hâkimdir. Bu bir 
taraftan barışsever Müslümanların duygularını incitirken, diğer taraftan da gayrimüs-
limlerin kalplerinde İslam aleyhinde nefret ve güvensizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
eğer Majesteleri dinlere ve takipçilerine saygı gösterilmesi gerektiğini öğütleyecek olursa, 
bu bütün insanlara, hatta tüm dünyaya karşı büyük bir nezaket ve iyilik eylemi olacaktır. 
Allah bu amacı yerine getirmek üzere, Kraliçemize Kendi yardım ve desteğini nasip 
eylesin.

Bu mektubun başında da belirttiğim üzere ben, Müslüman Ahmediye Cemaatinin 
tüm dünya genelindeki başkanıyım. Bu nedenle, Cemaatimizle ilgili olarak çok kısa bir 
tanıtımda bulunmak istiyorum. Müslüman Ahmediye Cemaati, Hz. Resulullah’ınsa ve 
geçmiş peygamberlerin önceden bildirdikleri haberlere göre, bu çağda ortaya çıkması 
mukadder olan Vadedilen Mesih ve Islahatçıya ve onun, Hazreti Mirza Gulam Ahmed 
Kadiyani’denas başkası olmadığına kesin olarak inanmaktadır. O, 1889 da halis ve doğru bir 
cemaat olan Müslüman Ahmediye Cemaatini kurmuştur. Onun bu cemaatini kurmasındaki 
amacı, insan ile Allah arasındaki münasebeti oluşturmak ve insanları, birbirlerine karşı 
olan görevlerine yöneltmektir ki, böylece onlar da karşılıklı saygı ve iyi niyet içerisinde 
beraberce yaşayabilsinler. 1908’de Hz. Mirza Gulam Ahmedas vefat ettiğinde, onun 
yaklaşık 400.000 takipçisi bulunmaktaydı. Onun vefatını müteakip, İlahi Arzuya uygun 
olarak Hilafet sistemi kurulmuştur ve şimdilerde de Allah’ın bu mütevazı kulu Vadedilen 
Mesihin Beşinci Halifesidir. Böylece Müslüman Ahmediye Cemaati, kurucusunun amacını 
tüm dünyada daha ileriye taşımak için çaba sarf etmektedir. Mesajımızdan biri sevgi ve 
kardeşlik olup, sloganımız ise şöyledir: “Herkesi sev kimseden nefret etme.” Şüphesiz bu, 
İslam’ın güzel öğretilerinin bir özetidir. 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusunun zamanında, Majesteleri Kraliçe 
Victoria’nın Elmas Yıldönümünün kutlanmış olması hoş bir tesadüftür ve burada 
ondan da bahsedilmesi uygun olacaktır. Ahmediye Cemaatinin kurucusu o dönemde 
“Kraliçeye bir hediye” adında bir kitabı kaleme alarak, kendisine tebriklerini iletmiştir. Bu 
mesajında Hz. Mirza Gulam Ahmedas Kraliçeyi, Elmas Yıldönümü sebebiyle ve Hindistan 
Alt Kıtasında yaşayanlar da dâhil olmak üzere, yönetimi altındaki halklara adalet ile dini 
özgürlük sağlayan ve barış içinde yaşatan tutumundan dolayı kutlamıştır. O, İslam’ın 
güzel öğretilerini tanıtarak, gelişinin ve iddiasının amacını açıklamıştır. Hindistan Alt 
Kıtasında yaşayanlara, İngiliz hükümeti tarafından bağımsızlıkları daha yeni verildiği 
halde, İngiltere hükümetinin, farklı alt yapı ve dinlerden gelenlerin burada yaşamalarına 
izin verip, hepsine eşit haklar, din özgürlüğü ve inançlarını ifade ederek, tebliğ yapma 
hakkı tanımış olması, İngiltere’nin çok yüce seviyede hoşgörüye sahip olduğunun büyük 
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bir ispatıdır.

Bugün Birleşik Krallıkta binlerce Ahmedi Müslüman yaşamaktadır. Bunlardan çoğu kendi 
ülkelerinde zulme uğradıkları için bu ülkeye sığınmışlardır. Majestelerinin yüce gönüllü 
yönetimi altında, adalet ve dini özgürlüğü olan huzurlu bir hayatın tadını çıkartmaktadırlar. 
Bu âli cenaplığı sebebiyle şerefli Kraliçemize, bir kez daha kalpten şükranlarımı sunarım.

Mektubuma, Majesteleri için aşağıda yer alan, aslında Müslüman Ahmediye Cemaati 
kurucusunun, Majesteleri Kraliçe Victoria için etmiş olduğu, aynı dua ile son veriyorum.

“Ey Kudretli ve Yüce Allah! Onun müşfik ve bereketli idaresi altında mutluluk içinde 
yaşadığımız gibi, Sen de Lütuf ve Bereketinle, asil Kraliçemizi ebediyen saadet içinde kıl. 
Ey Her Şeye Kadir Olan Allah’ım! Onun nazik ve yüce gönüllü idaresi altında barış ve refah 
içinde yaşadığımız gibi, Sen de onu sev ve ona yardım et.”

Buna ilave olarak duam, Yüce Allah’ın saygın Kraliçemize, Kendisinin hoşnut kalacağı 
şekilde yol göstermesi içindir. Her Şeye Kadir Olan Allah, Majestelerinin nesline de doğru-
luk üzerinde yol göstersin ve başkalarını da bu yola iletsin. Adalet ve özgürlük sıfatları, 
İngiliz Monarşisinde yol gösterici ilkeler olarak kalmaya devam etsin. Majestelerini bir 
kez daha bu büyük sevinç vesilesiyle yürekten kutlarım. Onurlu Kraliçemize bir kere daha 
yürek dolusu, içten tebriklerimi sunarım.

En iyi dilek ve dualarımla, 

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



İRAN İSL A M CUMHURİYETİ 
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Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
Ayatollah Syed Ali Hosseini Khamenei
Tehran, Iran

14 May 2012

Respected Ayatollah,

 Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Allah the Almighty has enabled you to serve Islam in Iran and presently, the Government of Iran 
also functions under your auspices. This requires that we strive to our utmost to convey the 
correct Islamic teachings to the world. As Muslims, we should endeavour to teach the world to 
live in peace, love and harmony. In particular, Muslim leaders need to urgently pay heed to this. 
For this reason, it is my request to you to draw the attention of your Government towards its 
responsibilities to establishing peace in the world. If Iran is attacked it has the right to defend 
itself to save the country, however it should not instigate aggression and take the first step 
forward into any conflict. Instead, an effort should be made to leave aside religious differences 
and to try and unite upon common values. It is this very approach that we find was adopted in 
the history of Islam. 

I am writing this letter to you for the reason that I am a believer, Successor and the Khalifa 
of the Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), whose advent in this age 
was prophesied by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). The Community he 
established is known as the Ahmadiyya Muslim Community. With the Grace of Allah, the 
Community has now spread to 200 countries of the world and has millions of devoted followers 
across the globe. It is our ardent desire to guide the world towards living in mutual love and 
peace. To this end, I constantly draw the attention of people from all walks of life. Hence, I 
recently wrote to the Prime Minister of Israel, the President of the United States of America and 
also other world leaders. I have also written to Pope Benedict XVI in this regard.   
 
As the spiritual leader of a large Islamic nation, I hope that you will come to agree that if the 
entire Muslim Ummah unites and works together, world peace can be established. We should 
not pointlessly add fuel to enmities and grudges, rather, we should search for opportunities to 
establish peace and tranquillity. Further, even enmity or opposition against others should not 
be devoid of justice. This is what we have been taught in the Holy Qur’an:
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‘O ye who believe! be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a 
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to 
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.’ (Surah Al-Ma’idah, Verse 9).

May Allah enable the entire Muslim Ummah and all Muslim governments to understand my 
message so that they prepare themselves to play their respective roles in an effort to establish 
peace in the world. 

It is my love for mankind, developed out of a love for the entire Muslim Ummah, and also 
because of being a member of the Ummah of the ‘Mercy for all mankind’ myself, that has led 
me to writing this letter. May Allah enable the leaders of the world to understand my words 
and may they actively play a role in establishing world peace. Otherwise, if the haste and 
recklessness of any nation leads to a full blown war between two nations, such a conflict will 
not be limited to only those countries; rather the flames of war will engulf the entire world. 
Thus, it is entirely plausible that a World War will break out, which will not be fought with 
conventional weapons, but rather with atomic weapons. A nuclear war will result in such 
horrific and devastating consequences that its aftermath will not only affect those present in 
the world at the time, rather the long-term effects of such a war would provide the terrifying 
‘gift’ to future generations of being born with disabilities and defects. For this reason, no 
country should assume they are safe from the impending destruction. 

Therefore, once again, in the name of Allah and His Messenger and out of compassion and love 
for humanity, I request you to play your role in establishing peace in the world.

With best wishes and with prayers,

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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İran İslam Cumhuriyeti Dini Lideri

Ayetullah Seyyid Hüseyni Hamaney

Tahran, İran

14 Mayıs 2012

Saygıdeğer Ayetullah, 

 Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahu Ve Berekatuhu,

Yüce Allah, sizin İran’da İslam’a hizmet etmenizi ve bugünlerde himayeniz altında faal 
olan İran Hükümetinin de görevlerini yerine getirmesini nasip etsin. Dünyaya doğru İslam 
öğretilerini iletmek için azami çaba gerekmektedir. Müslümanlar olarak bizler, dünyaya 
barış, sevgi ve uyum içinde yaşamayı öğretmek için çaba sarf etmeliyiz. Özellikle Müs-
lüman liderlerin acilen buna dikkat etmeleri gerekir. Bundan dolayı sizden ricam, dünyada 
barışı tesis etmek üzere hükümetinizin, sorumluluklarına dikkatinin çekilmesidir. Eğer 
İran’a saldırılırsa, onun da kendini savunma ve ülkeyi kurtarma hakkı bulunmaktadır. 
Ancak o, saldırganlığı körükleyip savaşa ilk adımı atan olmamalıdır. Bunun yerine dini 
farklılıkları bir tarafa bırakmak için gayret sarf edilmeli ve genel değerler üzerinde 
birleşmeye çalışılmalıdır. Bizler, işte bu yaklaşımın İslam tarihinde de benimsendiğini 
görmekteyiz.

Size bu mektubu yazmamın nedeni, Resulullah’ınsa bu çağda geleceğini önceden haber 
verdiği Vadedilen Mesiheas inanmam, onun takipçisi ve Halifesi olmamdır.  Onun 
kurduğu cemaat, Müslüman Ahmediye Cemaati olarak tanınmaktadır. Allah’ın lütfu ile 
bugünlerde Cemaat, dünyanın 200 ülkesine yayılmıştır ve yeryüzünün genelinde de 
milyonlarca sadık üyeye sahiptir. Coşku ile arzuladığımız ise, dünyayı karşılıklı sevgi ve 
barışa yönlendirmektir. Bu amaçla, yaşamın her kesiminden insanların sıkça dikkatini 
çekmekteyim. Bunun sonucu olarak geçenlerde İsrail Başbakanına, Amerika Başkanına 
ve diğer dünya liderlerine yazdım. Bu konuda Papa XVI. Benediktus’a da yazdım.

Büyük bir İslam ulusunun ruhani lideri olarak, tüm Müslüman Ümmetin birleşip beraberce 
çalışması halinde dünyada barışın tesis edileceği konusunda benimle aynı fikirde ola-
cağınızı ümit ediyorum. Amaçsızca düşmanlık ve kini körüklemek yerine, bilakis barış 
ve huzuru yerleştirmek için fırsatlar aramalıyız. Bunun da ötesinde, başkalarına karşı 
düşmanlık yahut da muhalefet bile, adaletten yoksun olmamalıdır Bu, bize Kuran-ı 
Kerim’in öğrettiğidir:

“Ey inananlar! Adalet ile şahitlik ederek, (daima) Allah için hazır bulunun. Bir topluluğa 
olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin.(Daima) adaletli olun. Bu, takvaya daha 
yakındır. Allah’ın takvasını benimseyin. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.’ 
(Maide suresi, ayet 9)
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Allah, bütün Müslüman Ümmetin ve Müslüman hükümetlerin mesajımı anlamalarını, 
böylelikle dünyada barışı yerleştirmek üzere bir çaba ile kendi rollerini de yerine 
getirmelerini nasip etsin.

Tüm Müslüman Ümmete karşı sevgimden ortaya çıkmış insanlık sevdam ve ayrıca 
‘Âlemlere Rahmet’ olanın Ümmetinin de üyesi olmam, beni bu mektubu kaleme almaya 
yöneltti. Allah bütün dünya liderlerinin sözlerimi anlamalarını ve dünyada barışı tesis 
etmekte etkin birer rol oynamalarını nasip eylesin. Aksi halde herhangi bir ülkenin 
acelecilik veya dikkatsizliğinden dolayı, iki ülke arasında bir savaş çıkacak olursa, bu 
çatışma, o ülkelerle sınırlı kalmayıp, bilakis savaş alevleri tüm dünyayı saracaktır. Bunun 
sonucu kuşku yok ki, bir Dünya Savaşı patlak verecek ve bu geleneksel silahlarla de-
ğil, atom silahları ile savaşılacaktır. Bir nükleer savaş öylesi korkunç ve yıkıcı sonuçlar 
doğuracaktır ki, onun kötü akıbeti sadece dünya üzerinde mevcut olanları etkilemekle 
kalmayıp, doğacak olan gelecek nesillere de, korkunç sakatlık ve eksiklikler ile dünyaya 
gelmek gibi bir “hediye” verecektir. Bu nedenle, hiçbir ülke yaklaşan felaketten emniyette 
olduğunu zannetmemelidir.

Bunun için bir kez daha, Allah ve O’nun Resulü adına, insanlığa olan şefkat ve sevgiden 
dolayı, dünyada barışın tesis edilmesi adına, sizden rolünüzü oynamanızı rica ediyorum.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Vesselam, 

Saygılarımla,

Mirza Masrur Ahmed

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



RUSYA DEVLET BA ŞKANINA 
MEKT UP
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His Excellency
Mr. Vladimir Putin
President of the Russian Federation
The Kremlin
23, Ilyinka Street,
Moscow 103132 Russia

18 September 2013

Dear Mr President,

I am writing this letter to you as the Head of the Ahmadiyya Muslim Community, an entirely 
peace-loving and peace-promoting community spread across 204 countries of the world.

Due to the prevailing circumstances in the world, I have been reminding the people of the 
world in my different discourses and addresses, their duty and responsibilities towards their 
Creator and their fellow beings. Regrettably, I did not have the chance to speak to you directly, 
however the present day escalating situation in Syria has prompted me to write to you and 
commend your effort in bringing the world together onto a table of dialogue rather than the 
battlefield. An attack would risk a war not only in the region but could have led to a world war. 
I was therefore very pleased to read your recent article in a major Western newspaper in which 
you highlighted that such a course of action was extremely dangerous and could lead to the 
war spreading. Due to your stand, the major powers have refrained and have adopted a more 
conciliatory stance, agreeing to resolve this issue through diplomatic channels. Certainly, I 
believe that this has saved the world from a colossal and huge destruction. I particularly agreed 
with your point that if countries decided to act independently and made unilateral decisions 
then the United Nations would suffer the same fate as the League of Nations and would fail. 
Certainly, the sparks of war recently ignited but thankfully they now seem to have subsided 
somewhat. May God the Almighty enable the risk of war to be eliminated altogether as a result 
of the positive step that has been taken. May the major powers come to care and respect the 
smaller nations and fulfil their due rights, rather than only being concerned for their own 
powers of veto.
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In any case, your efforts towards establishing peace have obliged me to write this letter of 
thanks to you. I pray that this is not a temporary effort, but rather I hope and pray that you 
always make efforts towards peace. May Allah enable you to achieve this.

For the sake of world peace, wherever I have the opportunity, I draw the attention of people 
towards establishing peace through justice. Some of my addresses have been published in a 
book entitled, World Crisis and Pathway to Peace. I am enclosing a copy of this book as a gift 
for you.

With best wishes and with prayers,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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Ekselansları

Bay Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı

Kremlin

23, Ilyinka Caddesi,

Moskova 103132 Rusya

18 Eylül 2013

Sayın Başkan,

Size bu mektubu, dünyanın 204 ülkesine yayılmış, bütünüyle barışsever ve barışı teşvik 
eder bir topluluk olan Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak yazmaktayım.

Dünyaya hâkim olan koşullar sebebiyle, muhtelif söylev ve konuşmalarımla 
yeryüzündeki insanlara, Yaratanlarına ve hemcinslerine karşı görev ve sorumluluklarını 
hatırlatmaktayım. Ne yazık ki, Sizinle daha önce doğrudan konuşma şansım olmadı. 
Ancak bugünlerde Suriye’de tırmanan durum, size yazmak ve dünyayı bir savaş meydanı 
yerine bir diyalog masası etrafında toplamanızdan dolayı takdirlerimi sunmak adına beni 
harekete geçirdi. Bir saldırı, yalnızca bölgede bir savaş tehlikesi doğurmayıp, bir dünya 
savaşına bile yol açabilir. Bu sebeple, önemli bir Batılı gazetede yayınlanan ve içinde böyle 
bir eylemde bulunulmasının son derece tehlikeli olduğunu ve savaşın da yayılmasına 
neden olacağını vurguladığınız makalenizi okumaktan dolayı çok memnuniyet duydum. 
Duruşunuz sebebiyle büyük güçler kaçındılar ve diplomatik kanallarla bu meseleyi 
çözmeyi kabul edip, daha uzlaşmacı bir tutum benimsediler. Elbette ki bunun, dünyayı 
devasa ve muazzam bir yıkımdan koruduğuna inanıyorum. Özellikle ortaya koyduğunuz 
bir noktada sizinle aynı fikirdeyim. O da, eğer ülkeler kendi başlarına hareket etmeye 
karar verip, tek yanlı hükümlerde bulunurlarsa, o takdirde Birleşmiş Milletler, Milletler 
Cemiyeti ile aynı kaderden muzdârip olur ve başarısızlığa uğrar. Doğrusu son günlerde 
savaş kıvılcımı ateşlenmiş olsa da, şükürler olsun ki bu, şimdilerde bir şekilde yatışmış 
gibidir. Yüce Allah, atılan olumlu adımlar neticesinde, bir savaş riskinin tamamen orta-
dan kalkmasını mümkün kılsın. Büyük güçler ise daha küçük ülkeleri umursayıp saygı 
göstersinler ve kendi veto güçleri hakkında endişe duymak yerine, onlara tanınması 
gereken hakları yerine getirsinler.

Her hâlükârda barışı tesis etmek üzere çabalarınız, beni bu teşekkür mektubunu 
kaleme almakla mükellef kıldı. Dua ediyorum ki, bu geçici bir uğraşı olmasın 
ve yine duada bulunuyorum ki Siz, barış adına her zaman gayret gösteriniz.  
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Allah bunu başarmanızı nasip etsin.

Dünya barışı adına her nerede bir fırsat bulursam, insanların dikkatini adalet yoluyla 
barışı tesis etmeye çekiyorum. Benim bazı konuşmalarım Dünya Krizi ve Barışın Yolu 
adında bir kitapta neşredildi. Bu kitabın bir kopyasını Size hediye olarak ekte sunuyorum.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı



İÇERİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA

Tevbe Suresi dışında Kuran-ı Kerim’de yer alan her surenin başında 
bulunan “Bismillahirrahmanirrahim” tam bir ayet olarak dikkate 
alınmıştır. Müslüman Ahmediye Cemaati tarafından yayınlanan 
Kuran-ı Kerim ve meallerinde, keza ayetlerden alıntı yapılan ki-
taplarda “Besmele” daima birinci ayet sayılmıştır ve bu kitapda da 
bulunduğu gibi tüm referanslar buna göre verilmiştir.

  


