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Peygamber EfendimizSAV ve Vadedilen Mesih’inAS yolunu 
izleyerek, Vadedilen Mesih’in 5. Halifesi ve Uluslararası 
Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı Hz. Mirza Masrur 
Ahmed, hilafet makamıyla şere endirildiğinden beri dünyayı 
uyarmak için Barış Sempozyumları düzenlemekte ve tebliğ için 
her fırsatı değerlendirerek konferanslar vermektedir.

2004 yılından beri Hz. Mirza Masrur Ahmed başkanlığında 
her yıl düzenli olarak Barış Konferansları (Peace Sempozyum) 
organize edilmektedir. Bu konferanslara, ülkelerin bakanları, 
milletvekilleri, politikacılar, din adamları, gazeteciler gibi 
toplumun her kesiminden insanlar katılmaktadır. Hz. Mirza 
Masrur Ahmed, İslamiyet’in tanıtımı için dünyanın birçok farklı 
ülkesine seyahat etti. Ayrıca o, geçen senelerde dünya farklı 
sıkıntılarla yüzyüze geldiğinde dünya liderlerine mektuplar 
yazarak, İslam öğretisi ışığında onları uyarmaya ve yol 
göstermeye çalıştı. 

Korona virüs salgını çıktığından beri dünya, farklı açılardan 
birçok sıkıntılara düşmüştür ve ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Hz. Mirza Masrur Ahmed, bu dönemde de dünyaya kılavuzluk 
etmek için, farklı ülkelerin liderlerine mektuplar yazarak uyardı 
ve var olan tehlikelerden nasıl kurtulabileceklerini anlattı. 
Türk okuyucuların istifadesi için dergimizin bu sayısında bu 
mektuplara yer veriyoruz.

İnşallah dünya, bu uyarıları ciddiye alır ve Yaratan ve yaratılanlara 
karşı sorumluluklarını yerine getirerek insafı kaim kılar.

Raşit Paktürk
Frankfurt - Almanya

Editörden
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De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Aramızda ortak 
olan söze gelin: Allah’tan başka kimseye 
ibadet etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak 
koşmayalım ve Allah’ı bırakıp birbirimizi 
Rab edinmeyelim.” Ama onlar yine de 
yüz çevirirlerse, siz onlara, “(Allah’a) 
itaat ettiğimize şahit olun,” deyin.

َ َ ۡ َ �ۢءٍ َ َ ٍۃ َ ِ
َ
ٰی اِا ۡ َ َ َ ِ

ٰ ِ ۡ ا َ ۡ
َ ۡ قُ

ّوَ ً ۡ َش ِٖہ َک ِ
ۡ ُ َ َو َ

ّٰ ا
َ ّ ِا َ ُ ۡ َ

َ ّ اَ ۡم
ُ َ ۡ َ َو

ۡن ِ
فَ ؕ ِ

ّٰ ا ُدۡوِن ۡ ِّ ً َ اَۡر ًض ۡ َ َ ُض ۡ َ َ ِ
َ ّ َ َ

َن﴿۶۵﴾ ۡ ُ ِ ۡ ُ
َ ّ َ
ِ ۡوا

ُ َ ااۡش ُ ۡ ُ فَ ا ۡ
َ ّ َ َ

KUR'AN-I KERİM

(Al-i İmran, 65)
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HADİS-İ ŞERİF

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın kulu 
ve resulü Muhammed tarafından Kıptîlerin lideri 
Mukavkıs’a. Hidayete tabi olanlara  selam olsun. Bu 
kelimelerden sonra ben seni İslam’a davet ediyorum. 
İslam’ı kabul et ki selamete eresin. Böyle yaparsan 
Allah sana iki misli ecir verecektir. Eğer kabul etmezsen 
o zaman bütün Kıptilerin günahından da sorumlu 
tutulacaksın.  “Ey Ehli Kitap! Aramızda ortak olan 
söze gelin: Allah’tan başka kimseye ibadet etmeyelim, 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp 
birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer yüz çevirirseniz, 
siz bizim Müslüman olduğumuza şahit olun.

(İbni Saad 1388/1968, Et-Tabakatü’l Kübra)

ِس َ ْ َق َ ْ ا َ
اإ ِه ِ ُ َوَر ِ ِ ْ َ ٍ َ ُ ْ ِ . ِ ِح ا ِ ٰ ْح ا ِ ِ ْ ِ

َك ُ ْد اأ ي ِّ َف�إ
ُ ْ َ � اأ ى، َ ُ ْ ا َع َ ا ِ َ

َ َ َ�ٌم َ ِط. ْ ِق ْ ا ِ ِظ َ

َت ْ َ َ ْن َف�إ ، ِ
ْ َ َ َك َ ْج اأ ُ َ ِ ْؤ ُ ، ْ َ ْ َ ْ ِ ْ اأ َ�ِم، ْ إ ا ِة

َ � َ ِ ِ
� َ َ ْ َ اٍء َ َ ٍة َ ِ َ

َ
اإ ا
ْ َ � َ َ �ِب َ ـِ

ْ ا َل ْ اأ � َ ِط۔ ْ ِق ْ ا ُ ْث اإ
َ ْ َ َ ن َف�إ

ًض� ْ َ � َ ُض ْ َ ِخَذ َ َ َو ًئ ْ َ ِه ِ َك ِ ْش
ُ َ َو َ

اإ
َ ُ ْ َ َ ْن اأ ْ ُ َ ْ َ َو

َن ُ ِ ْ ُ �
�أ ِ وا

ُ َ ْ ا ا ُ َفُق ا ْ َ َ ْن َف�إ ِ ُدوِن ْ ِ � ً � ْرَ
اأ
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KELAMÜ’L İMAM 

Abdal makamındakiler, harman yığınından gerçek salih 
amelleri ayırırlar ve ondan arta kalan samanı, dalalet ehli 
için bırakırlar. Onlar, öz olanı seçerler, cimri davranmazlar 
ve hakkın peşine düşerler. Onlar, dipte bulunan ortaya 
çıkıncaya ve aradıkları gözlerinin önünde akıncaya 
dek, her şeyi karıştırırlar. Cahilin reddettiğini, onlar 
reddetmezler, tersine iyice araştırırlar. Onlar, eli dar olan 
alçak kimse gibi hayatlarını geçirmeyip, ahiret çarşısının 
en güzel şeylerini biriktirirler ve ga ete düşmezler. Sen, 
kalplerindeki özlemin sesini, kaynar kazanın sesi gibi 
duyacaksın. İşte İblisi dövdükleri asa budur. Onlar, tercih 
ettikleri sevgilinin hatırı için, her türlü tne ve fesattan 
uzak dururlar. Onlar, Âdem’iAS kandıran yılanın dişlerini 
kırdılar ve yaralayan kırbaç ile onu dövdüler. Bundan 
dolayı onda, kendilerine saldırma gücü kalmadı. Tersine 
o, recm eden bu milletten kaçtı. Onlar, aslan gibi bu 
yılana saldırdılar ve onun kökünü kazımayı, insanları 
onun şerrinden uzaklaştırıp kurtarmayı üzerlerine farz 
kıldılar. Onun çıplaklığını ortaya koymak için onun 
kıllarını, kuzunun tıraş edildiği gibi tıraş ederler ve 
mızraklarla onu yaralarlar. Ancak onların boyunları, 
Rablerinin önünde eğiktir ve sadece O’na itaat ederler. 
Bunlar öyle kimselerdir ki, onlar yüzünden mahlûkatın 
gözü şaşkındır. Melekler bile abdalların amellerinden 
dolayı hayret içindedirler. Onlar, etlerini Allah’ın tepsisine 
koydular. Sofra üzerinde ne varsa, Allah onu aldı, kabul 
buyurdu ve onlar, sevgi parmaklarıyla yenildiler, böylece 
üstün kıldıkları Mahbup içinde fena oldular.

Siretü’l Abdâl, önceki sayıdan devam
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Siretü’l Abdal, Hz. Mirza Gulam 
Ahmed KadiyaniAS 

Aralık 1903 
Çev.: Raşit Paktürk
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MEKTUPLARLA 
TEBLİĞ
Yazan: Raşit Paktürk
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Peygamberler ve Halifeleri tarafından 
hidayeti yaymak için öteden beri 
dünyanın ileri gelenlerine mektuplar 
yazılmıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim, 
Hz. Süleyman’ınAS Sebe Kraliçesine 
yazdığı bir mektuptan bahseder.

(Süleyman dedi ki) “Bu mektubumu 
alıp git ve onların önüne koy. 
Sonra geri çekil. Böylece onların 
nasıl bir karşılık vereceklerine 
bak.” (Kraliçe) dedi ki: “Ey ileri 
gelenler! Şüphesiz bana şere i 
bir mektup iletildi.” “Şüphesiz 
o Süleyman’dandır ve kesinlikle 
sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (başlamaktadır.)” 1

Peygamber EfendimizSAV de 
dönemin farklı krallarına ve kabile 
reislerine İslam’a davet eden 
mektuplar yazmıştır. Bu mektuplar 
hikmet dolu olup, Peygamber 
EfendimizinSAV Allah’a tevekkülünü, 
şanını ve ahlakını yansıtmaktadır. 
Peygamber Efendimizden sonra 
Hulefa-yı Raşidin de mektup ile davet 
yöntemine devam etmişlerdir.  

Bu mektuplar basılmıştır ve ilim ehli 
kimseler bundan istifade etmekte, 
yazıları ve konuşmalarında bunları 
referans olarak kullanmaktadırlar. 
Peygamber EfendimizSAV bütün 
dünyaya peygamber olarak 
gönderilmişti. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim şöyle buyurur:

Biz seni âlemlere, ancak rahmet 
olarak gönderdik. 2

ۡ ُ ۡ َ َ
ّل َ َ ثُّمَ ۡ ِ ۡ

َ ِا ۡہ ِ
ۡ َ فَ ا

َ ٰ ۡی ِ
ٰ ِ ِّ

ۡ َ ِاۡذ
ِّۡیۤ ِا َُؤا َ ۡ ا َ ُ ّ َ َۡت قَ ﴾۲۹﴿ َن ۡ ُ ِج ۡ َ َذا َ ۡ ُۡظ فَ
ِم ۡ ِ ٗہ

َّ ِا َو َ ٰ ۡ َ ُ ۡ ِ َّٗہ ِا ﴾۳۰﴿ ٌۡم ِ
َ ٌ ٰ ِ َّیَ ِا َی ِ

ۡ اُ
﴾۳۱ۙ ﴿ ِ

ۡ ِح َ ّ ا ِ ٰ ۡح
َ ّ ا ِ

ّٰ ا

﴾۱۰۸﴿ َ ۡ ِ
َ ٰ ۡ ِّ

ً
ۃ َ َرۡح

َ ّ ِا َ ٰ ۡ َ اَۡر
ۤ َ َو

1 Neml Suresi, 29-31
2 Enbiya Suresi, Ayet 108
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Biz seni ancak bütün insanlara müjde 
veren ve uyaran olarak gönderdik. 3

Bundan anlaşılan onun risalet sahası 
bütün dünyayı kapsamaktadır. 
Bundan dolayı o, İslam’ı dünyanın 
dört bucağına yaymak için birçok 
mektup gönderdi. Mektupların 
muhatabı, farklı tabakalardan farklı 
insanlardı. Onların bir kısmı, Doğu 
Roma İmparatoru Heraklius, İran 
Kralı Perviz, Habeşistan’ın Necaşisi 
Ashame, Mısır Valisi Mukavkıs, 
Gassani Lideri Haris bin Ebu Şemir 
ve Yemame lideri Hevze bin Ali gibi 
devrin büyük ve heybetli krallarına 
gönderilmiştir. Bu kralların bazıları 
kitap ehli bazıları ise müşrik idi. 
Onun bazı mektupları ise, Ashab-ı 
Kiram, ileri gelen Müslümanlar ve 
ordu komutanlarına gönderilmiştir.

Peygamber EfendimizSAV Hudeybiye 
antlaşmasından sonra, Mekkeliler 
tarafından bir derece kendini 
güvende hissedince bu durumu 
değerlendirip, İslam’ın uluslararası 
misyonunu göz önünde bulundurarak 
ilk olarak farklı devlet adamlarına 
tebliğ mektupları yazmak istemişti. 
Böylelikle o, krallar ve tebaasını 
İslam nimetiyle şere endirmek 
istiyordu. Nitekim o, Hudeybiyeden 
geri döndüğünde ashabıyla bu 
konuyla ilgili istişarede bulundu. Bu 
istişare sırasında kendisine, dünyevî 

kralların bir geleneğinden bahsedildi. 
Buna göre onlar mühürlenmemiş bir 
mektubu dikkate almıyorlardı. Bunu 
öğrenince Peygamber EfendimizSAV 
gümüş bir yüzük yaptırdı ve üzerine 
“Muhammed Resulüllah” ibaresini 
yazdırdı.4

O, Allah’ın ismini üstün tutmak için bu 
kelimeleri sıralarken en üste “Allah” 
ismini, ortasına “Resul” kelimesini 
ve en alta “Muhammed” kelimesini 
yazdırdı. Ayrıca tebliğ mektupları 
üzerine bu yüzük, mühür olarak 
basılacaktı. Bundan dolayı da bu 
tedbire başvuruldu. Böylelikle mühür 
olarak basıldığında bu kelimeler 
düzgün olarak mektuba çıkıyordu. 
Peygamber EfendimizSAV bu yüzüğü 
her zaman parmağına takardı. Onun 
vefatından sonra da Hz. EbubekirRA, 
Hz. ÖmerRA ve ondan sonra Hz. 
OsmanRA halife olduklarında bu 
yüzüğü takıyorlardı. Ancak bu yüzük, 
Hz. Osman’ınRA elinden birgün bir 
kuyuya düştü ve bulunamadı. Hz. 
OsmanRA ve diğer Müslümanlar üç 
gün boyunca aradılar. Kuyunun 

ا ً ۡ ِ َ
ّوَ ًا ۡ ِ َ ِس

َّ ِّ
ً
ۃ
فَّ َ َ ّ ِا َ ٰ ۡ َ اَۡر

ۤ َ َو
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bütün suyu boşaltıldığı halde yüzük 
bulunamadı.5 

Peygamber EfendimizinSAV ashabın 
önerisi ile yüzük yaptırması, onun 
tebliğ konusunda izlediği bir prensibe 
ışık tutmaktadır. Buna göre o, tebliğ 
için muhatabın ilgisini çeken ve onun 
kalbini olumlu etkileyen caiz olan 
her yola başvuruyordu. Şüphesiz bir 
mührün olup olmaması, tebliğin özü 
ile doğrudan alakalı olmayıp teferruat 
hükmündedir. Mühür olsun veya 
olmasın hak olan söz aynı değerdedir. 
Ancak Peygamber EfendimizSAV tebliğ 
için en ufak ayrıntıyı bile gözardı 
etmek istemiyordu. Bundan dolayı o, 
muhatabın kalbini cezbetmek için bu 
basit öneriye bile büyük önem verdi. 
Böylelikle, tebliğ yolundaki engeli 
kaldırmak ve tebliğin etkisini azaltan 
unsurları yok etmek istedi. Allah-u 
Teala Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur:

(Ey Peygamber!) Sen (insanları) hikmet 
ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. 
Onlarla en güzel (delil) ile tartış.6

Peygamber EfendimizSAV yüzük 
yaptırmakla, bu Kuran ayetinin 

ilî tefsirini yaparak muhatabın 
kalbini ve zihnini etkileyen bir yola 
başvurmuş oldu. Hudeybiyeden 
sonraki barış dönemini değerlendiren 
Peygamber EfendimizSAV Arabistan’ın 

her tarafındaki hükümdarlara 
mektup yazdı. Kuzeyde bulunan 
Roma saltanatının kralına ve 
kuzeydoğudaki Fars İmparatoruna, 
kuzeybatıdaki Mısır Mukavkısına, 
doğusundaki Yemame Reisine, 
doğusundaki Habeşistan Necaşisine, 
kuzeyde Arabistan sınırındaki Gassan 
Padişahına, güneydeki Yemen 
Reisine ve doğusundaki Bahreyn 
Valisine mektuplar yazdı. Böylelikle 
Peygamber EfendimizSAV Arabistan’ın 
dört bucağına İslam’ın mesajını 
ulaştırarak tebliğ vazifesini ifa etmiş 
oldu.

Ancak bu mektupların hepsinin 
Hudeybiye anlaşmasından hemen 
sonra yazıldığı akla gelmesin. Bazı 
mektuplar aynı vakitte gönderilmiş 
olabilirken bazılarının farklı 
aralıklarla gönderilmiş olması ihtimal 
dahilindedir. Kesin olan bir şey vardır 
ki bu mektuplar silsilesi Hudeybiye 
antlaşmasından sonra başladı. Büyük 
ihtimalle ilk mektup Bizans İmparatoru 
Heraklius’a gönderilmiştir. Peygamber 
EfendimizinSAV Heraklius’a yazdığı 
mektup, farklı hadis kitaplarında yer 
almaktadır. 

Bu mektup manalar ve kelimeler 
itibariyle güzelliği ve kapsamı 
bakımından benzersizdir. Bu 
mektubun kelimeleri az ama özdür ve 

ِۃ َ َ َ ۡ َظِۃا ِ ۡ َ
ۡ ا ِۃَو َ ۡ ِ

ۡ
ِ
َ
ِّ َر ِ ۡ ِ َ ٰی ِا اُۡدُع

ُ َ َیاَۡح ِ ۡی ِ
َ ّ
ِ ۡ
ُ ۡ ِد َج َو

3 Sebe Suresi, Ayet 29
4 Buhari, Kitabü’l İlm, Kitabü’l Cihad
5 Müsned Ahmed bin Hanbel
6 Nahl Suresi, ayet 126
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her kelimesinde bir çekicilik vardır. 
Sanki o, sanatında kemale ermiş olan 
bir usta tarafından incilerle dizilmiş bir 
kolye gibidir. Bu az ve öz kelimelerle 
yazılmış olan mektup, İslam tebliğinin, 
özellikle de Hıristiyanları muhatap 
alan tebliğin en güzel örneğidir. Bu 
mektup geniş kapsamlı bir şekilde 
tevhit gerçeğini öğretmektedir. Ayrıca 
kendi üslubu itibariyle latif bir şekilde, 
müjde ve uyarıyı sanki iki paralel nehir 
gibi akıtmıştır. Bir tara an yersiz yere 
kalbi incitmekten kaçınmakta, diğer 
tara an da tavizkar davranmayıp İslam 
gerçeğini tam olarak aktarmaktadır. 
Mektubun sonunda ise balyoz gibi güçlü 
bir azim ile “iman et yahut etme, İslam 
hizmetini biz üstlenmişiz,” vurgusu 
yapılmıştır. 

Heraklius’a yazılan mektuptan önemli 
bir ders edinilmektedir. Buna göre 
gerçek fedakarlık ruhu olmadan 
insan herhangi bir  doğruluğu kabul 
edemez. Mektup Heraklius’un eline 
geçtiğinde o, Arabistan’dan ticaret 
için gelmiş olan bir kervanı sarayına 
çağırıp Peygamber Efendimizinsav 

doğruluğunu anlamak için Ebu 
Süfyan’a sorular yöneltti. Sorduğu 
sorulardan, onun olağanüstü bir 
zeka ve ferasete sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. O, risalet ve iman 
konularını çok iyi incelemişti. 
Bundan dolayı o, İslamiyet’in 
doğruluğundan etkilenerek saltanat 
erkanını da İslam’a çekmek istedi. 
Bu olay, onun güzel bir yönteme 

başvurduğunu göstermekle beraber, 
onun dindarlığının da delilidir. 

Ancak bütün bunlara rağmen iman 
nimetinden mahrum kalması da acı bir 
gerçektir. 

O, en son İslam ordularıyla savaşarak 
bu dünyadan göçtü. İmandan mahrum 
kalmasının sebebi, onun ruhunun gerçek 
din için gereken olağanüstü fedakarlığa 
hazır olmamasıdır. O, dünyevî azamet, 
şan ve haşmetten hiçbir ödün vermeden 
İslam’a girmek istiyordu. O, bir dereceye 
kadar İslam’a talip idi, ancak dünyevî 
azametten de mahrum kalmak 
istemiyordu. İşte bu zaafı onun helak 
olmasına yol açtı.

Bunun tersine Hz. EbubekirRA ve 
Hz. ÖmerRA gibi insanlar, dünyanın 
en güzel nimetlerine ve şere erine 
nail oldular. Ancak onlar bunun 
karşılığında İslam’dan bir zerre kadar 
ödün vermediler. Onlar, bütün dünyevî 
izzet ve onurları ellerinin tersiyle 
iterek sadece Allah rızası için İslam’a 
koştular. Bunun neticesinde kimseye 
borçlu kalmayan Allah, Bizans ve Fars 
imparatorluğundan daha görkemli bir 
saltanatı onlara verdi. Heraklius ise, 
izzet ve şere nden hiç vazgeçmeden 
iman nimetine sahip olmak istiyordu. 
O, zayıf olan elini İslam’a uzatırken, 
güçlü olan eliyle saltanat asasını tutmak 
istiyordu. Bunun neticesinde o, hem 
dinden hem dünyadan mahrum kaldı.
Ancak en ufak iyiliğe bile değer 



MANEVİYAT 17

veren Peygamber EfendimizSAV hiç kimsenin iyiliğini 
unutmazdı. Nitekim bir rivayete göre Peygamber 
EfendimizSAV Fars imparatorunun, mektubunu yırttığını 
ama Bizans İmparatorunun ise kabul etmemesine 
rağmen mektuba karşı edepli davrandığını öğrendiğinde 
şöyle buyurdu: “İran saltanatı paramparça edilecektir. 
Ancak Romalılara Allah mühlet verecektir.” 

Peygamber EfendimizinSAV  buyurduğu gibi Fars 
İmparatorluğu kısa bir süre içerisinde toz duman 
olurken, Roma İmparatorluğu birçok bölgeden mahrum 
kalmasına rağmen İstanbul ve onun civarında İstanbul’un 
fethine kadar yüzlerce sene bir şekilde hüküm sürmeye 
devam etti.

Bu çağda Vadedilen MesihAS de Peygamber EfendimizinSAV 
mektupla tebliğ yöntemine başvurdu ve tebliğ için 
yüzlerce mektup yazdı. O, hayatının ilk döneminde 
İslam’ı yaymak için farklı gazetelere mektup yazardı ve 
zaman içerisinde bu durum artarak devam etti. 1891 
senesinde o, “Feth-i İslam” adlı kitabını yazdı. Kendisi 
orada şöyle buyurmaktadır: “İslam’ın yeniden dirilmesi 
bizden bir dye istemektedir. O dye nedir? Bizim 
bu yolda ölümü kabul etmemizdir. İslam’ın hayatı, 
Müslümanların hayatı ve diri olan Allah’ın tecellisi 
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işte bu ölüme bağlıdır. Bu ölümün 
adı, başka bir ifadeyle İslam’dır. Bu 
çağda Allah, bu İslam’ın dirilmesini 
istemektedir. 

Bundan dolayı bu yüce hedefe ulaşmak 
için Allah’ın, şanı yüce olup her yönü 
ile etkili olan bir nizamı kurması 
gerekiyordu. Netice olarak hikmet sahibi 
ve kadir olan Allah, dünyanın ıslahı 
için beni göndermek suretiyle bunu 
yaptı. O, dünyayı, hakka ve doğruluğa 
çekmek için, İslam’ı desteklemek ve 
yaymak gayesiyle bu nizamı birkaç 
şubeye böldü… Nitekim bu şubelerden 
dördüncüsü mektuplardır. Bu mektuplar, 
hakka talip olanlara veya muhali ere 
yazılmaktadır. Nitekim bugüne dek 
bize gelen ve cevaplandırılmış olan 
mektupların sayısı doksan binden 

fazladır. Sadece boş ve gereksiz olan 
bazı mektuplara cevap verilmedi. Bu 
cevaplandırma aralıksız bir şekilde 
devam etmektedir. Her ay aşağı yukarı 
üç yüz ila yedi yüz yahut bin mektup 
gelmektedir.” 

Vadedilen MesihAS şöyle 
buyurmaktadır: “Biz Allah’ın izniyle 
dönemin padişahlarını İslam’a davet 
ettik. Hatta Hindistan kraliçesi ve 
veliahtını da İslam’a çağırdık.” O sözüne 
şöyle devam etmektedir: “Bu iddianın 
gerçeğinin gösterilmesi için otuz bine 
yakın bildiri dağıtıldı. Sekiz bin İngilizce 
bildiri ve mektup taahhütlü olarak 
Hindistan’daki bütün papazlara, Hindu 
Panditlere ve Yahudilere gönderildi. 
Bununla da yetinmeyip, İngiltere, 
Almanya, Fransa, Yunanistan, Rusya, 
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Roma ve diğer Avrupa ülkelerinin 
büyük papazlarına, şehzadelerine 
ve bakanlara mektuplar gönderildi. 
Nitekim İngiltere ve Hindistan tahtının 
veliahtı Galler Prensine, Birleşik Krallık 
Başbakanı Gladstone’a ve Alman Prensi 
Bismark’a da mektuplar yazıldı.” 

Doğrusu onun hayatının her saniyesi 
Efendisi MuhammedSAV gibi, İslam ve 
halk hizmeti ile geçti. Duruma göre 
karşılaştığı bir ihtiyaç karşısında onun 
ruhu çocuğunu kaybetmiş ve tekrar 
kavuşmak için muzdarip olan bir anne 
gibi çırpınıyordu. Dünya onun için 
bir menzil değil, geçici bir konaklama 
yeriydi. Onun menzili, Rabbine 
itaat, ibadet ve O’nun sevgisinden 
kaynaklanan mahlukatın sevgisiydi.
Bu mektupların yazılışı da bu şefkat ve 
sevgiden kaynaklanıyordu. Vadedilen 

Mesih’inAS vefatından sonra Minhacün’n 
Nübüvve (peygamberlik yolu) üzerinde 
kurulan hilafet de mektuplar dahil her 
türlü tebliğ yoluna başvurmaktadır. 
Davetlerini kabul edenler esenliğe 
kavuşup Rabbinin rızasını kazanmakta, 
red edenler ise huzur ve barıştan mahrum 
olup türlü türlü afetlere, sıkıntılara, 
huzursuzluklara düşmektedir.

Vadedilen Mesih’in 5. Halifesi Mirza 
Masrur Ahmed hazretleri de zaman 
zaman dünya liderlerine mektup 
yazarak, yaptıkları hatalara dikkatlerini 
çekip onları uyarmaktadır. Uyarılarını 
dikkate alırlarsa iki kat ecire kavuşurlar 
ve hem kendilerini hem de tebaalarını 
kurtarmış olurlar. Ama türlü türlü 
bahanelerle bu uyarıları dikkate 
almazlarsa kendilerinin ve tebaalarının 
günahlarından sorumlu olacaklardır.
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HALİFETÜ'L MESİH V
TARAFINDAN
COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA
DÜNYA LİDERLERİNE GÖNDERİLEN
MEKTUPLAR

Halifetü'l Mesih V, Mirza Masrur 
Ahmed Hazretleri, birçok dünya 
liderine, Covid-19’un felç edici ve yıkıcı 
etkilerini insanlık için İlahi bir uyarı 
olarak görmeye çağıran, bir dizi mektup 
kaleme aldı.

2020 Haziran ayı boyunca gönderilen 
tarihi mektuplar, Avustralya, Kanada, 
Çin, Fransa, Almanya, Gana, 
Hindistan, İsrail, Japonya, Nijerya, 
Rusya, Sierra Leone, Birleşik Krallık 
ve Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, 14 ülkenin liderlerine yazıldı.

Papa Francis ve BM Genel Sekreteri, 
Ekselansları António Guterres’e 
hitaben de mektuplar kaleme alındı.

Mirza Masrur Ahmed Hazretleri 
mektuplarında, Korona virüsün 
ulusların ve insanların kırılganlığını 
ortaya çıkardığını belirterek, 
salgının etkilerinin ve dünyanın 
durma noktasına gelmesinin, Yüce 
Allah’ın Hükmüne göre olduğu 
yönündeki kanaatini, keza insanların 
ıslah olmaları ve adaletsizliğin her 
şeklinden vazgeçmeleri için büyük 
bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini 
beyan etti. 

Bu mektupların İngilizce orijinal 
tam  metni "THE REVIEW OF 
RELIGIONS" dergisinin Ocak 2021 
sayısında  yayınlanmış olup Sayın 
Mehmet Önder tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir.
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D L L

Mirza Masrur Ahmed HazretleriABA, aşağıdaki tüm dünya liderlerine aynı 
mesajı gönderdi. Bu nedenle, aşağıda yer alan tüm liderlere gönderilen tek tip 
mesajı göstermek üzere Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben hazırlanan örnek 
mektubun tam metnini yayınlıyoruz. 

Huzur, Amerika Birleşik Develetleri Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme 
aldığı mektubuna şu satırı ilave etti:
 "...ulusun liderinin toplumun geri kalanına örnek olması zorunluktur. 
Bir ulusun huzur ve ahengi için, hükümetin, yerel makamlarının ve yasa 
koruyucuların tüm vatandaşlarına, ten rengine ve etnik kökenine bakmadan 
eşit davranması bir ön koşuldur. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri gibi 
bir ülkenin liderinden mutlak adalet ve ayrım gözetmeme beklentisi
bilhassa yüksektir."
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Mübarek Camii
Sheephatch Lane

Tilford, Surrey
GU10 2AQ

Birleşik Krallık

 

Fransa Cumhurbaşkanı
Ekselansları Emmanuel Macron
Palais de l’Elysee
55, Rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris, Fransa

5 Haziran 2020

 
Sayın Cumhurbaşkanı,

Geçtiğimiz ha alarda COVID-19 salgınının yıkıcı etkileri nedeniyle 
hayatını kaybeden birçok insanla ilgili olarak, size, hükümetinize ve 
ulusunuza en derin sempati ve taziyelerimi sunmak için yazıyorum.

Bu ölümcül hastalık, genç ya da yaşlı, zengin ya da fakir, güçlü ya 
da zayıf, her ulustan insanlarda muazzam bir endişe ve sıkıntıya 
sebep oldu. Virüsün insanoğlunun yanılabilirliğini ve kırılganlığını 
büyütmesiyle, yarının ne getireceğinden hiçbirimizin emin olması 
mümkün değil.

Hükümetler, ellerindeki imkânlarla birkaç aydır salgını kontrol 
etmeye ve sonuçta COVID-19 tehdidini mümkün olduğunca 
çabuk ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar. Hükümetiniz de virüsün 
yayılması ile mücadele etmek ve onun zararlı etkilerinden sıkıntı 
çekenleri tedavi etmek üzere önlemler almıştır ve çok şükür ki, 
önleyici tedbir ve tedavilerin sonuçları işe yarıyor gibi görünmekte 
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ve korona virüsün yayılmasını yavaşlatmaktadır.

Bununla birlikte, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya 
çapındaki dini lideri olarak görev ve yükümlülüğüm saydığım, 
bu salgının tüm ulusları ve liderlerini durup düşünmeye sevk 
etmesi gerektiğine dair kesin inancıma dikkatinizi çekmektir. 
Kararlılıkla inanıyorum ki, yalnızca maddi ve dünyevi araçlara 
güvenmek, dünyanın karşı karşıya olduğu olağanüstü tehlikeli 
durumla yüzleşmek için yetersizdir, eksiktir. Aksine tüm uluslar, bu 
virüsün neden ve nasıl bu denli hızlı yayıldığını, bu kadar eziyete 
yol açtığını ve dünyanın büyük bir kısmının tamamen durmasına 
neden olduğunu sorgulamalıdır. Sadece insani müdahale ile bu 
virüsün böylesi kapsamlı ve zayı atıcı sonuçlara sahip olması 
mümkün olamazdı. Bu nedenle, dini bir lider ve inançlı bir kimse 
olarak, son ha alardaki sıkıntıların Yüce Allah’ın Hükmüne göre ve 
insanoğluna ıslah olmaları, keza her çeşit adaletsizlik ve zulümden 
vazgeçmeleri için ciddi bir uyarı olarak gerçekleştiğine inanıyorum. 
Bu salgın, dünya insanlarını Yüce Allah’a yönelmeye ve hem Ona, 
hem de hemcinsimiz kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye yönlendiren, insanoğluna verilmiş apaçık bir 
mesajdır.

Açıklığa kavuşturmalıyım ki, Müslüman Ahmediye Cemaati 1889 
yılında, küçük bir Hindistan köyü olan Kadiyan’da kurulmuştur ve 
Kurucusu Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri, kendisinin bir Islahçı 
olarak Yüce Allah tarafından gönderildiği iddiasında bulunmuştur. 
O, insanoğluna Yaratanını hatırlatmak ve tüm insanların dikkatini 
birbirlerine olan sorumluluk ve görevlerine çekerek, onları ıslah 
etmekle görevlendirildi.

Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin imanı veya inançsızlığı meselesi ahirette karara 
bağlanacaktır. Meydana gelen bu doğal afetler ve felaketler veya 
onlar vasıtasıyla geçmiş milletlerin yok edilmesi, sırf onların 
kâ rliklerinden dolayı değildi. Aksine onlar, kibirleri, günahları ve 
zulümleri sonucunda mahvoldular. Firavun da kâ rliği sebebiyle 



26 SAYI: 27

değil, yaptığı adaletsizlik ve gaddarlıkları sonucu helak oldu.”

Dahası, sadece geçmişimizin farkında olmak yeterli değildir, tarihin 
bize verdiği dersleri öğrenmemiz de hayati önem taşır. Bu nedenle, 
doğal afetler, felaketler veya salgınların nasıl meydana geldiklerini 
ne görmezden gelmeli ne de önemsiz saymalıyız. Aksine şu 
gerçeği kabul etmeliyiz ki, bunlar İlahi Hükmün bir tecellisidir ve 
insanlığa, her çeşit adaletsizlikten elini çekmesi ve Yüce Allah’ı tüm 
mahlukatın Yaratanı olarak tanıması için bir uyarıdır. Yüce Allah’ı 
hoşnut kılmak ve Kendisine yakınlaşmak için, insanoğlunun Ona 
ve Onun Yarattıklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi 
gereklidir.

Geçenlerde Papa Francis, Yüce Tanrı’ya insanlığın davranışlarından 
memnun olup olmadığını soracak olursa, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunu 
ifade ederek karşılık vereceğinden korktuğunu açıkça ifade etmiştir. 
Ayrıca Papa Francis, doğal afetlerin yaygınlığının günümüz 
dünyasının yanlışlarına ve ihmallerine bir karşılık ve tepki olduğunu 
da ima etmiştir. Bu düşünceler ile aynı kirdeyim ve dünya 
liderlerinin, hükümetlerin ve halkın önümüzde duran yalın gerçeğe 
ciddi olarak ilgi göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, samimi ve 
mütevazı ricam, hükümetinizin korona virüsün yayılmasını 
durdurmak üzere politikalar oluşturup, yürürlüğe koyduğu 
yerlerde, ulusunuzun lideri olarak sizin de ülkenizin vatandaşlarını, 
birbirlerinin haklarını yerine getirmek ve insanlık uğruna kişisel 
fedakârlıklar yapmak için hazır olmaya teşvik etmenizdir. Aynı 
şekilde hükümetiniz de hem ülkenizde hem de daha geniş şekli ile 
uluslararası düzeyde, toplumun barış ve güvenliğini sağlamak üzere 
çaba içinde olmalıdır. İçtenlikle rica ediyorum ki hem kendi hem 
de tüm diğer ülke halklarının haklarını yerine getirmek suretiyle 
adalet ve dürüstlüğün gereklerini savunun.

Tartışmasız COVID-19, dünya ekonomisini kökünden sarstı ve 
aşikârdır ki, önümüzdeki ha alar, aylar ve yıllar son derece tehlikeli 
ve zorlu olacak. Doğrusu çoğu insan, dünyanın birkaç ay sonra 



MANEVİYAT 27

ne denli tehlikeli olacağını henüz tam olarak anlamamaktadır. 
Tarih bize bir şey öğretmişse, o da eğer hükümetler bencilce kendi 
ulusal çıkarlarını, kolektif çıkarların üstünde ve ötesinde tutarlarsa, 
sonuçların daima felaket olduğudur. Kaçınılmaz bir şekilde 
ekonomik ya da ticari savaşlar meydana gelir ve sırasıyla nefret 
ve kıskançlığı besler, sonunda ise hayal edilemeyecek kadar yıkıcı 
silahların zincirlerinden serbest kaldığı ve önlerine çıkan her şeyi 
yok ettiği açık savaş ve kanlı çatışmalara yol açar.

Sonuç olarak bütünüyle tevazu ve samimiyetle, ulusunuzun lideri 
olarak sizden, adalete dayalı politikalar geliştirmenizi istiyorum ki, 
böylece dünya daha fazla sefalet ve yıkımdan korunabilsin.

Samimi sözlerimi dikkate ve ciddiye alacağınızı tüm kalbimle 
umuyor ve dua ediyorum. Ülkeniz ve tüm dünyada barış için 
tüm tara arın haklarına saygı gösteren ekonomik ve jeopolitik 
politikaların oluşumunda üzerinize düşeni yapmanız ve bu sayede 
tüm halkların ve ulusların fayda sağlayıp birlik olabilmeleri için dua 
ediyorum.

Yüce Allah, size ve diğer tüm dünya liderlerine insanlığın iyiliği 
için hareket etmeyi ve yerimize geleceklere bir barış ve refah mirası 
bırakmayı nasip etsin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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SAYIN PAPA
FRANCİS'E
MEKTUP
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Mübarek Camii
Sheephatch Lane

Tilford, Surrey
GU10 2AQ

Birleşik Krallık

10 Haziran 2020

Sayın Papa Francis

Cenapları,

Bugünlerde hassas ve tehlikeli bir dönemden geçmekle birlikte, 
dünyanın haddi zatında bir belirsizlik ve çaresizlik ile boğuşuyor 
olmasından dolayı size yazıyorum. COVID-19 salgını dünyayı 
dize getirdi ve neredeyse tüm ulusları ve halkları etkisi altına aldı. 
Neticede insanlığın acısını ve ıstırabını hisseden her kimse, kaygı 
ve huzursuzluk ile paramparça olmakta. Bundan dolayı Yüce 
Allah’ın bu büyük imtihan ve ıstıraba bir son vermesi için kalbimin 
derinliklerinden dua ediyorum ki, insanlık onun öldürücü ve yıkıcı 
etkilerinden kurtulsun. Amin.

Tarih, bu tür salgınların, felaketler ya da doğal afetlerin, hep 
insanoğlunun Yaratanına sırtını döndüğü zamanlarda ve o ulusların 
içinde meydana geldiğine tanıklık eder. Geçenlerde Cenapları 
tarafından yakın zamanda yapılan bir konuşmaya rast geldim ki, 
orada Yüce Tanrı’ya insanlığın davranışlarından memnun olup 
olmadığını sorarsanız, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunu ifade ederek 
karşılık vereceğinden korktuğunuzu beyan etmektesiniz. Ayrıca, 
doğal afetlerin yaygınlığının günümüz dünyasının yanlışlarına 
ve ihmallerine bir karşılık ve tepki olduğuna inandığınızı da 
belirtmektesiniz. Bu düşüncelerle tamamen aynı kirdeyim ve bu 
mesajın her tara a yayılmasının da zamanın ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum. Daha fazla sefalet ve olası yıkımdan kurtulabilmek 



MANEVİYAT 31

için insanlığın kesin surette dikkatini acil olarak Yüce Allah’a 
çevirmesi gerektiğine inanıyorum.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin dünya çapındaki dini lideri 
olarak, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin 1889 yılında, küçük bir 
Hindistan köyü olan Kadiyan’da kurulduğunu bildirmek isterim. 
Cemaatimizin Kurucusu Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri, 
kendisine Yüce Allah tarafından, insanoğluna Yaratanını 
hatırlatmak ve tüm insanlığın dikkatini birbirlerine karşı görev 
ve sorumluluklarını yerine getirmeye çekmek temel hede eri 
ile görev verildiği iddiasında bulunmuştur. O, Yüce Allah’ın 
Gazabından kurtulmak için insanoğlunun her türlü kargaşa, zulüm 
ve adaletsizliğe son vermesi ve birbirlerine karşı sorumluluklarını 
yerine getirmesi gerektiğini daima vurgulamıştır.

Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin imanı veya inançsızlığı meselesi ahirette karara 
bağlanacaktır. Meydana gelen bu doğal afetler ve felaketler veya 
onlar vasıtasıyla geçmiş milletlerin yok edilmesi, sırf onların 
kâ rliklerinden dolayı değildi. Aksine onlar, kibirleri, günahları ve 
zulümleri sonucunda mahvoldular. Firavun da kâ rliği sebebiyle 
değil, yaptığı adaletsizlik ve gaddarlıkları sonucu helak oldu.”

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak, uzun zamandır 
dünya liderlerini, adalet ve dürüstlük ile davranmaya, keza tüm 
uluslar ve halkların haklarına saygı gösterilmesini sağlayarak, 
yeryüzünde gerçek ve kalıcı barışın tesisi için her çabayı göstermeye 
davet etmekteyim.

Bu bağlamda, dinler arası uyumu geliştirmek ve yeryüzünde barış 
ve hoşgörüyü desteklemek üzere dünyadaki dini liderlerin bir arada 
durmalarının önemini vurgulamak amacıyla, 2011 yılında sele niz 
Papa 16. Benedikt Hazretlerine de yazmıştım. Şu sıralar içinden 
geçtiğimiz tehlikeli zamanlar göz önünde bulundurulduğunda, 
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günümüz dini liderlerinin en önemli görevinin, insanoğluna 
gerçeğe doğru rehberlik etmek olduğu inancımı size de iletmek 
üzere yazmam gerektiğini düşündüm. Öyle ki, bu virüs insanlık 
için büyük bir uyarıdır ve tek kaçış yolu Yaratanımızın önünde tam 
tevazu ile eğilmektir, Ona karşı sorumluluklarımızı tamamlamak 
keza birbirimizin haklarını da yerine getirmektir.  Böylece dünya 
mevcut çaresiz durumundan, barış, sevgi ve şe at cennetine 
dönüşsün.

Dahası, COVID-19 salgını geçtiğinde, her şeyin birdenbire 
çözüleceğinin varsayılması mümkün değildir. Aksine, bu virüsün 
dünya ulusları ve insanlar üzerinde yarattığı benzeri görülmemiş 
mali ve iktisadi baskılar sonucunda, daha çok sıkıntı ve çatışmayı 
ufukta yaklaşırken görüyorum. Bunun sonucunda, hem 
memleketlerin kendi içeresinde, hem de milletler arasında daha 
çok çekişme ve bölünme olması aşikâr bir ihtimaldir ki, bu yüzden 
önümüzdeki aylar ve yıllarda dünyanın barış ve istikrarında giderek 
derinleşen çatlaklar ortaya çıkacak diye korkmaktayım. Roma 
Katolik Kilisesi’nin dünya çapında lideri olarak Cenapları, çok geniş 
bir menzile sahiptir ve bu nedenle sizden içtenlikle rica ediyorum.  
İnsanlık bu salgının zararlı etkilerinden ve bir Üçüncü Dünya 
Savaşının şüphesiz ortaya çıkaracağı tahribat ve yıkımdan kurtulsun 
diye dünya liderlerine ve insanlarına, Yaratanlarını tanımak ve 
birbirlerinin haklarını yerine getirmek üzere duyulan acil ve başlıca 
ihtiyaç yolunda rehberlik etmek üzere tüm imkânlarınızı ve etkinizi 
kullanınız.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya çapında Başkanı olarak, 
dünyayı yıkımdan kurtarmak ve insanlığa Yaratanını hatırlatmak 
uğruna, her türlü çabaya ve eyleme yardımcı olmaya ve katılmaya 
daima hazır olduğumuza dair söz veriyorum.
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Dua ediyorum ki, Yüce Allah dünyanın huzuru ve refahı uğrunda 
tüm çabaları mübarek kılsın ve tüm dinlerin liderleri ve insanlar 
bu yüce davada, insanlığın kurtuluşu için inanç farklılıklarını bir 
kenara bırakarak birlikte çalışsınlar. Şüphesiz Müslüman Ahmediye 
Cemaatinin temel amacı budur ve her zaman da öyle olacaktır, keza 
bu gaye için biz, mümkün olan her çabayı gösteriyoruz.

Yüce Allah dünyaya hikmet ve anlayış ihsan etsin diye dua ediyorum. 
Amin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
GENEL SEKRETERİ
EKSELANSLARI BAY
ANTONİO GUTERRES’E
MEKTUP
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Mübarek Camii
Sheephatch Lane

Tilford, Surrey
GU10 2AQ

Birleşik Krallık

 
Ekselansları Bay Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
New York, NY 10017

2 Haziran 2020

Ekselansları,

Dünyanın karşı karşıya olduğu durum göz önünde tutulduğunda 
ve COVID-19 krizi bakımından, dünyanın birçok büyük gücünün 
liderlerine yazdım. Dünyanın barışı ve refahını sağlamakla görevli 
başlıca uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri 
olarak, sizin de omuzlarınıza büyük bir sorumluluk yüklenmiştir. 
O yüzden bu fırsatı kullanarak, sizden ağırlığınızı tüm insanlığın 
yararına kullanmanızı istiyorum.

Benim nazarımda Birleşmiş Milletler’in kuruluş hede erini 
gerçekleştirmesinin en önde gelen yöntemi, birkaç imtiyazlı egemen 
dünya gücünün kudreti ve isteğine boyun eğmek yerine, dünyanın 
tüm uluslarını, her ülkeye eşit ve önyargısız muamele edildiği tek 
bir platformda bir araya getirmektir.

Birleşmiş Milletler’in her daim temel hede , dünya ulusları arasında 
birlik ve güveni tesis etmek olmalıdır ki, küresel barış uzak bir 
hayalden ziyade diri bir gerçeklik haline gelebilsin.
Bunun için esas olan, Birleşmiş Milletler’in, tüm ulusların haklarına 
saygı duyulmasını ve değer verilmesini sağlamasıdır. Ancak o 
zaman dünya insanları da, Yüce Allah’ın nimet ve lütu arının 
alıcıları olacaktır.
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Bu ölümcül hastalık, genç ya da yaşlı, zengin ya da fakir, güçlü ya 
da zayıf, her ulustan insan için büyük bir endişe ve sıkıntıya sebep 
oldu. Virüsün insanoğlunun yanılabilirliğini ve kırılganlığını 
büyütmesiyle, yarının ne getireceğinden hiçbirimizin emin olması 
mümkün değil.

Hükümetler, ellerindeki imkânlarla birkaç aydır salgını kontrol 
etmeye ve sonuçta COVID-19 tehdidini mümkün olduğunca çabuk 
ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar. Birleşmiş Milletler, özellikle 
Dünya Sağlık Örgütü gözetiminde virüsün yayılması ile mücadele 
etmek ve onun zararlı etkilerinden sıkıntı çekenleri tedavi etmek 
üzere önlemler almıştır ve çok şükür ki, önleyici tedbir ve tedavilerin 
sonuçları işe yarıyor gibi görünmektedir.

Bununla birlikte, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya 
çapındaki dini lideri olarak görev ve yükümlülüğüm saydığım, 
bu salgının tüm ulusları ve liderlerini durup düşünmeye sevk 
etmesi gerektiğine dair kesin inancıma dikkatinizi çekmektir. 
Kararlılıkla inanıyorum ki, yalnızca maddi ve dünyevi araçlara 
güvenmek, dünyanın karşı karşıya olduğu olağanüstü tehlikeli 
durumla yüzleşmek için yetersizdir, eksiktir. Aksine tüm uluslar, bu 
virüsün neden ve nasıl bu denli hızlı yayıldığını, bu kadar eziyete 
yol açtığını ve dünyanın büyük bir kısmının tamamen durmasına 
neden olduğunu sorgulamalıdır. Sadece insani müdahale ile bu 
virüsün böylesi kapsamlı ve zayı atıcı sonuçlara sahip olması 
mümkün olamazdı. Bu nedenle, dini bir lider ve inançlı bir kimse 
olarak, son ha alardaki sıkıntıların Yüce Allah’ın Hükmüne göre ve 
insanoğluna, ıslah olmaları, keza her çeşit adaletsizlik ve zulümden 
vazgeçmeleri için ciddi bir uyarı olarak gerçekleştiğine inanıyorum. 
Bu salgın, dünya insanlarını Yüce Allah’a yönelmeye ve hem Ona, 
hem de hemcinsimiz kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye yönlendiren, insanoğluna verilmiş apaçık bir 
mesajdır.

Açıklığa kavuşturmalıyım ki, Müslüman Ahmediye Cemaati 1889 
yılında, küçük bir Hindistan köyü olan Kadiyan’da kurulmuştur ve 
Kurucusu Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri, kendisinin bir Islahçı 
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olarak Yüce Allah tarafından gönderildiği iddiasında bulunmuştur. 
O, insanoğluna Yaratanını hatırlatmak ve tüm insanların dikkatini 
birbirlerine olan sorumluluk ve görevlerine çekerek, onları ıslah 
etmekle görevlendirildi.

Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin imanı veya inançsızlığı meselesi ahirette karara 
bağlanacaktır. Meydana gelen bu doğal afetler ve felaketler veya 
onlar vasıtasıyla geçmiş milletlerin yok edilmesi, sırf onların 
kâ rliklerinden dolayı değildi. Aksine onlar, kibirleri, günahları ve 
zulümleri sonucunda mahvoldular. Firavun da kâ rliği sebebiyle 
değil, yaptığı adaletsizlik ve gaddarlıkları sonucu helak oldu.”

Dahası, sadece geçmişimizin farkında olmak yeterli değildir, tarihin 
bize verdiği dersleri öğrenmemiz de hayati önem taşır. Bu nedenle, 
doğal afetler, felaketler veya salgınların nasıl meydana geldiklerini 
ne görmezden gelmeli, ne de önemsiz saymalıyız. Aksine şu 
gerçeği kabul etmeliyiz ki, bunlar İlahi Hükmün bir tecellisidir ve 
insanlığa, her çeşit adaletsizlikten elini çekmesi ve Yüce Allah’ı tüm 
mahlukatın Yaratanı olarak tanıması için bir uyarıdır. Yüce Allah’ı 
hoşnut kılmak ve Kendisine yakınlaşmak için, insanoğlunun Ona 
ve Onun Yarattıklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi 
gereklidir.
Geçenlerde Papa Francis, Yüce Tanrı’ya insanlığın davranışlarından 
memnun olup olmadığını soracak olursa, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunu 
ifade ederek karşılık vereceğinden korktuğunu açıkça ifade etmiştir. 
Ayrıca Papa Francis, doğal afetlerin yaygınlığının günümüz 
dünyasının yanlışlarına ve ihmallerine bir karşılık ve tepki olduğunu 
da ima etmiştir. Bu düşünceler ile aynı kirdeyim ve dünya 
liderlerinin, hükümetlerin ve halkın önümüzde duran yalın gerçeğe 
ciddi olarak ilgi göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

Tartışmasız COVID-19, dünya ekonomisini kökünden sarstı ve 
aşikârdır ki, önümüzdeki ha alar, aylar ve yıllar son derece tehlikeli 
ve zorlu olacak. Doğrusu çoğu insan, dünyanın birkaç ay sonra ne 
denli tehlikeli olacağını henüz tam olarak anlamamaktadır. Tarih 
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bize bir şey öğretmişse, o da, eğer hükümetler bencilce kendi 
ulusal çıkarlarını, kolektif çıkarların üstünde ve ötesinde tutarlarsa, 
sonuçların daima felaket olduğudur. Kaçınılmaz bir şekilde 
ekonomik ya da ticari savaşlar meydana gelir ve sırasıyla nefret 
ve kıskançlığı besler, sonunda ise hayal edilemeyecek kadar yıkıcı 
silahların zincirlerinden serbest kaldığı ve önlerine çıkan her şeyi 
yok ettiği açık savaş ve kanlı çatışmalara yol açar.
Sonuç olarak bütün tevazu ve samimiyetimle, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri olarak sizden, adalete dayalı ve tüm ulusların 
haklarını koruyan, böylece dünyanın daha fazla sefalet ve yıkımdan 
kurtulmasını sağlayacak politikalar geliştirmenizi istiyorum.

Samimi sözlerimi dikkate ve ciddiye alacağınızı, tüm kalbimle 
umuyor ve dua ediyorum. Dünyada barış uğruna dua ediyorum ki, 
tüm tara arın haklarına saygı gösteren ve aracılığıyla tüm halkların 
ve ulusların fayda sağlayıp birlik olabileceği ekonomik ve jeopolitik 
politikaların oluşumunda üzerinize düşeni yapınız.

Yüce Allah, size ve diğer tüm dünya liderlerine insanlığın iyiliği 
için hareket etmeyi ve yerimize geleceklere bir barış ve refah mirası 
bırakmayı nasip etsin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V



AVUSTRALYA BAŞBAKANI
MİLLETVEKİLİ SAYIN SCOTT
MORRİSON’A MEKTUP
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Mübarek Camii
Sheephatch Lane

Tilford, Surrey
GU10 2AQ

Birleşik Krallık

Sayın Scott Morrison (Milletvekili)
Avustralya Başbakanı
Parliament House
KANBERRA ACT 2600

19 Haziran 2020

Sayın Başbakan,

Süregelen COVID-19 salgını sebebiyle bunu fırsat bilip size yazıyor 
ve öncelikle Avustralya’da bu virüsün yol açtığı can kaybı ve acılar 
için size, hükümetinize ve ulusunuzun halkına en derin sempati 
ve taziyelerimi sunuyorum. Bununla beraber, ölümlerin sayısını 
sınırlandırmak ve korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak 
için, hükümetinizin zamanında aldığı tedbirleri takdir ettiğimi de 
ifade etmek istiyorum. Yine de birçok uzman, ikinci bir COVID-19 
dalgası ihtimalinden bahsederken, uluslar hallerinden memnun 
durmamalıdır ve bundan dolayı hükümetinizi, ulusunuzun 
insanlarını korumak için olası tüm önlemleri almayı sürdürmeye 
çağırıyorum.

Daha önce Avustralya Başbakanı’na hiç yazmamış olsam da, 
geçmişte birkaç ülkenin liderlerine, onlardan dünyanın barış ve 
güvenliğine öncelik vermelerini istemek üzere yazdım ve kendimizi 
içinde bulduğumuz çalkantılı zamanları göz önünde bulundurarak, 
şimdi de size yazmayı gerekli gördüm.

Mektubumun gerçek amacına geçmeden önce, Mirza Gulam 
AhmedAS Hazretleri tarafından 1889’da Kadiyan, Hindistan’da 
kurulmuş olan Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya çapındaki 
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dini lideri olduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Gelişi ile o, 
İslam’ın Yüce PeygamberininSAV önceden bildirdiği gaybi haberlere 
uygun bir şekilde kendisinin bir Islahçı olarak Yüce Allah tarafından 
gönderildiği iddiasında bulunmuştur ki, amacı tüm insanlığın 
dikkatini Yaratanını tanımaya ve Onun haklarını yerine getirmeye 
olan ihtiyaca çekmektir. Dahası o, Allah’ın mahlukatının haklarının 
yerine getirilmesine olan acil ihtiyaç hakkında insanoğlunu 
uyarmak için de gönderilmiştir ki, böylece dünyanın her yerinde 
barış, adalet ve karşılıklı saygı ve sevgi ruhu, sağlam bir şekilde tesis 
edilebilsin.

Bundan başka o, Allah tarafından insanoğluna bir uyarı olarak 
doğal afetlerin artacağının kadere bağlandığı hakkında önceden 
haber vermiştir ki, böylece onlar Allah’ın varlığını tanısınlar ve 
birbirlerinin haklarını da yerine getirsinler. Tarih şahittir ki, bir 
asırdan fazla bir süre önce bildirdiği bu uyarıdan beri, depremler 
gibi doğal afetlerin yaygınlığı önemli ölçüde artarken, dünyanın 
başına diğer felaketler ve sirayet eden ölümcül virüsler, yıkıcı ve 
ölümcül sonuçları ile birlikte devamlı gelmektedir.

Mirza Gulam AhmedAS Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin imanı veya inançsızlığı meselesi ahirette karara 
bağlanacaktır. Meydana gelen bu doğal afetler ve felaketler veya 
onlar vasıtasıyla geçmiş milletlerin yok edilmesi, sırf onların 
kâ rliklerinden dolayı değildi. Aksine onlar, kibirleri, günahları ve 
zulümleri sonucunda mahvoldular. Firavun da kâ rliği sebebiyle 
değil, yaptığı adaletsizlik ve gaddarlıkları sonucu helak oldu.”

Yüce Allah’ın insanı, tüm mahlukatın en iyisi olarak yarattığına 
inanıyoruz ki, bu Onun insanoğlu ile olan özel sevgi bağından 
kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı insanlar olarak temel görevimiz, 
birbirimize saygı duymak ve şere endirmek, keza kast, inanç yahut 
renkten bağımsız bir şekilde, tüm halklar ve toplulukların haklarına 
değer verilip, korunduğu uyumlu bir dünya inşa etmek üzere her 
türlü çabayı göstermektir.
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Birbirimizin haklarını koruyamazsak, o zaman doğal afetler yahut 
da yayılan bulaşıcı hastalıkların dışında, Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşlarında geçmiş nesillerin tecrübe ettikleri gibi, kendiliğinden 
olan, insan marifeti felaketlerin sonuçlarına da katlanmak zorunda 
kalacağız. Modern dünyanın artık küresel bir köye benzediği göz 
önünde bulundurulduğunda, sonuçlar çok daha ölümcül ve geniş 
kapsamlı olabilir, bu yüzden, eğer bir Üçüncü Dünya Savaşı patlak 
verecek olursa, Avustralya’nın ve halkının buna müdahil olmaktan 
kurtarılacağını varsaymak, aptallık olur.

Tarih bize gösteriyor ki, ne zaman büyük ölçekli bir uluslararası 
kriz ortaya çıksa, bu daima ciddi ekonomik sonuçlara yol açmıştır. 
Şüphe yok ki, COVID-19 da birçok ülkeye eşi görülmemiş bir mali 
yük getirirken, tüm göstergeler ekonomik durumun önümüzdeki 
ha alarda, aylarda ve yıllarda çok daha kötüye gideceğine işaret 
etmektedir. Tarih bize ayrıca bildirir ki, ekonomiler mevcut 
gerilimlerden mustarip olduğunda yahut yeni nefretler ortaya 
çıktığında, ekonomik problemler çoğunlukla ziki savaş ve 
çatışmanın alevlerini ateşleyen müsebbip kıvılcımı sağlar. Bu 
bakımdan, medyadan Avustralya ile Çin’in aralarının gittikçe 
bozulduğunu öğrenmem endişe vericidir ve tara ara kesinlikle 
itidal ve sabır tavsiye etmek isterim.

Bu çağda, birtakım ülkeler nükleer silahlar geliştirdiler ve korkarım 
ki, bazı liderler bu tür acımasız ve ölümcül silahları serbest 
bırakmadan önce etra ıca düşünmeyebilirler. Sonuçta hayal 
kırıklıklarının artmasına, şikâyetlerin oluşmasına ve nefretlerin 
kök salmasına izin vermek yerine, tüm uluslar ve bütün halklar, 
ülkeler içinde de, sınırların ötesinde de, bir lütuf, şe at ve hoşgörü 
ruhunu teşvik etme rolünü oynamalıdırlar ki, dünyanın uzun vadeli 
barışı güvence altına alınabilsin. Tüm çabalarımız, çocuklarımızı ve 
gelecek nesilleri, bildiğimiz üzere dünyayı yok etme potansiyeline 
sahip, çocukları nesiller boyu sakat bırakacak, ziksel veya zihinsel 
engellerle doğmalarına neden olacak, bu yıkıcı silahların ölümcül 
akıbetlerinden korumaya odaklanmalıdır. Bizi sevgi ve gururla 
yâd etmek yerine, ardımızdan gelenler bizden söz edildiğinde 
umutsuzluğa kapılmasınlar ve kendilerine bir sefalet ve keder 
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dünyası miras bıraktığımız için bizi lanetlemesinler.

Söylediklerimin ışığında, büyük ve seçkin bir ülkenin lideri olan 
sizden samimi ve coşkulu ricam, dünyanın barış ve güvenliğini 
sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstermek için 
üzerinize düşeni yapmanızdır ki, adınız dünyayı savaşa ve çatışmaya 
sokanlar arasında değil, barış ve adalet için çabalayan liderler 
arasında anılsın.

Yüce Allah, daima insanlığın iyiliği için, keza dünyanın huzuru ve 
refahı için hareket etmenizi nasip etsin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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Ekselansları Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo

e President of the Republic of Ghana
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Sayın Cumhurbaşkanı,

Öncelikle ülkenizde devam eden salgının neden olduğu can 
kayıpları ve çekilen sıkıntılar için size, hükümetinize ve ülkenizin 
insanlarına, en derin sempati ve taziyelerimi sunmak istiyorum. 
Bunun da ötesinde dua ediyorum ki, vefat sayısı ve görülen zarar 
olabildiğince düşük kalsın, keza Gana’nın yakında COVID-19’dan 
tamamen arındığı ilan edilsin.

Korona virüsün mali etkisini incelediğimizde açıkça görülüyor ki, 
yeryüzündeki en güçlü ülkeler de dâhil olmak üzere, dünyanın 
her yerindeki ekonomilere büyük zarar vermektedir. Tarih bize 
anlatır ki, genellikle ekonomiler çöktüğünde ve ülkenin zenginlik 
ve gücü tehdit altında kaldığında, insanlığın en kötü haline tanık 
olunur. Çoğunlukla bencillik ve açgözlülük adalet ve insafın önüne 
geçer, keza uluslar diğer ülkelerin kendilerini koruma haklarını 
gasp etmeye çalışırlar. Bu yolla yıkıcı savaşlar ve kanlı çatışmalar, 
çoğunlukla ekonomik güçler tarafından ateşlenir.
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Afrika’nın zenginliği ve kaynakları, nesiller boyunca sömürge 
efendileri tarafından acımasız bir şekilde yağmalandı ve sömürüldü. 
Gel gör ki bağımsızlık sonrasında da, Afrika ülkelerinin tam 
bir hürriyete kavuştuklarını söylemek mümkün değildir, aksine 
onlara tanınan özgürlük, Afrika uluslarının büyük güçlere bir 
şekilde bağımlı ve onların insafına kaldıkları anlamındadır. 
Sonuçta zengin ve güçlü ülkeler, görünürde onlar özgürleştikten 
çok sonra bile, Afrika’nın kaynaklarını sömürmeye ve onlardan 
yararlanmaya devam ettiler. Şimdi ekonomileri bocaladığında ve 
düşünemeyecekleri düzeyde borçla yüz yüze geldiklerinde, gözlerini 
tekrar Afrika ülkelerine çevirebilir ve Afrika’nın doğal kaynaklarını 
sömürme çabalarını tekrarlayabilirler.

Bahsedildiği üzere, bir göz attığımızda tarih, savaşların genellikle 
ekonomik baskılar ve hayal kırıklıkları sonucunda patlak verdiğini 
açıkça ortaya koyar ki, uluslar çıkarlarını savaş ve şiddet yoluyla 
adaletsizce elde etmeye çalışırlar. Eğer bir gün, bir Üçüncü 
Dünya Savaşı patlak verecek olursa, Afrika’nın çatışmanın içine 
çekilmeyeceğini varsaymak mümkün değildir, çünkü modern 
dünya, her ülkenin ve kıtanın artık her zamankinden daha fazla 
bağlantılı olduğu, küresel bir köye benzemeye başlamıştır.

Bu nedenle içtenlikle duam, Yüce Allah’ın Gana’yı gelecekteki 
savaşlardan veya çatışmalardan koruması ve Onun ulusunuzu bir 
kez daha dış güçler tarafından sömürülmekten muhafaza etmesi 
içindir. Bundan ziyade dua ediyorum ki, Gana her zaman gelişsin 
ve barış içinde kalabilsin.

Bunun yanında sizden samimi ricam, ulusunuzu emniyette ve 
müre eh tutmak için, halkınıza hizmet etmek ve Gana’nın dünyadaki 
itibarını yükseltmek ve böylece başkalarının adaletsizlikleri ve 
hain çabalarından etkilenmemek için, elinizden geleni daima 
yapmanızdır. Bunun için ülkenizdeki tüm insanlar birlik içinde 
durmalıdır. Güç beraberlikten gelir ve bu nedenle ancak birlik 
olursanız, ulusunuz yükselebilir, gerçekten bağımsız hale gelebilir 
ve dünyanın geri kalanıyla da rekabet edebilir.
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Kuşkusuz, Gana halkı ve Hükümeti sorumluluklarını dürüstlük 
ve samimiyet ile yerine getirir ve hem Yaratanlarının hem de 
birbirlerinin haklarını eda ederse, keza mutlak adalet ilkesini daima 
sürdürürse, kesinlikle inanıyorum ki, en gelişmiş ülkelerden biri 
olma yeteneğine sahipsiniz. Şüphesiz siz ve diğer Afrika ülkeleri, 
birlikte dünyaya liderlik etme potansiyeline de sahipsiniz.

Gana’da birkaç yıl yaşamış olmam sebebiyle, ülkenizin insanları 
ile özel bir yakınlığım ve kendileri ile duygusal bir bağım 
bulunmaktadır. Bu yüzden en içten dualarım, Ganalılar, tüm 
aşiret, din ve mezhep ayrılıklarını ortak iyilik uğruna bir kenara 
bırakanlar ve birbirlerine sevgi ve özenle davrananlar olsunlar, keza 
ulusunuzun daima Allah’ın Rahmet ve Merhametinin koruyucu 
gölgesinde kalması için, Ona karşı sorumluluklarını da yerine 
getirenler olsunlar diyedir.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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Ekselansları Muhammadu Buhari,
Nijerya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı
Nigerian Presidential Complex,
Aso Rock Presidential Villa,
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Sayın Devlet Başkanı,

Dua ediyorum ki, Yüce Allah’ın Rahmet ve Merhameti ile COVID-19 
salgınının neden olduğu mevcut dünya krizi bir an önce sona 
ersin ve insanlık, korona virüsün kısa ve uzun vadeli etkilerinden 
mümkün olduğu kadar kurtulsun. Nijerya’da da insanlar bu dertten 
yaşamlarını kaybettikleri için, size, hükümetinize ve ulusunuzun 
tüm vatandaşlarına en derin sempati ve taziyelerimi sunuyorum.

Cemaatimiz Nijerya’da uzun zamandır kurulmuş ve geniş bir üyeliğe 
de sahip olmasına rağmen, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya 
çapındaki dini lideri olarak, size ilk kez doğrudan yazmaktayım. 
Allah’ın Lütfu ile ülkenizde, iman ve inançları ne olursa olsun, yerel 
halka hizmet veren Ahmediye Okulları ve Hastaneleri kurduk ve 
sonuç itibariyle Cemaatimiz, Nijerya’da iyi tanınmaktadır.

Uluslararası düzeyde de Allah’ın Lütfu ile Müslüman Ahmediye 
Cemaati, şu sıralar dünyanın 210’dan fazla ülkesi ve bölgesinde 
kurulmuş olup, amacımız İslam’ın doğru ve barışçıl öğretilerini 
yaymaktır. İslam’ın Hazreti Peygamberi’ninSAV bildirdiği gaybi 
haberlere göre bu devirde, insanoğluna Yüce Allah’ı hatırlatmak ve 



tüm dünyada barış ve uyumun sağlanması için insanların dikkatini 
birbirlerinin haklarını yerine getirmeye çekmek üzere, bir Islahçının 
gelmesi kadere bağlanmıştır.

İnancımıza göre, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kurucusu, 
Hindistan’da Kadiyan’dan Mirza Gulam Ahmed HazretleriAS, 
İslam’ın Hazreti Peygamberi’ninSAV önceden bildirdiği haberlerin 
tamamlanması olarak dünyaya gönderilmiştir.

İddiası hakkında o, Yüce Allah tarafından iki temel amaç için 
gönderildiğini duyurmuştur. Yaratanının haklarını eda etmek 
ve birbirlerine borçlu oldukları hakları yerine getirmek ile ilgili 
duyulan acil ihtiyacı, insanoğluna açıklamak. Kuşkusuz sizin de 
farkında olacağınız gibi İslam, Allah’ın ve insanoğlunun haklarının 
yerine getirilmesine, diğerlerinden daha çok önem veren bir dindir.

Yüce İslam PeygamberiSAV buyurmuştur ki, bir ulusun gerçek 
lideri, ulusuna ve halkına samimiyet ve alçakgönüllülükle hizmet 
edendir. Şüphesiz, ulusunuza verebileceğiniz en büyük hizmet, 
Nijerya halkına Yüce Allah’ın ve birbirlerinin haklarını yerine 
getirme ruhunu telkin etmektir. Bundan dolayı sizden en içten 
ricam, Nijerya Devlet Başkanı olarak, bu temel değerleri ulusunuza 
aşılamaya çalışmanızdır.

Geçen yüzyıl boyunca dünya, sık sık doğal afetlerin farklı türlerinin 
ortaya çıkmasına ve ölümcül virüslerin yayılmasına tanık oldu. 
Muhakkak ki mevcut COVID-19 salgını, küresel olarak çok sayıda 
ölüme neden olurken ve dünyanın çoğunluğunu sanal olarak durma 
noktasına getirirken, etkisinin bir eşi ve benzeri görülmemiştir. 
Böylesi olağanüstü dönemlerden geçerken üzerimize vazife olan, 
dikkatimizi Yüce Allah’a çevirmektir ki, böylece insanoğlu Onun 
Gazabına uğramak yerine Onun Sevgi ve Merhametinin meyvelerini 
elde etmek için, Onun da, Mahlukatının da haklarını eda etsin.

Salgının doğrudan bir sonucu olarak ufukta uzanan yoğun bir 
küresel ekonomik kargaşa vardır ve bunun, nefret ve çekişmeleri 
köpürtmesi ile ulusların ve özellikle büyük güçlerin birbirlerine 



düşman kesilmelerine yol açabileceğinden korkuyorum. Egemen ve 
güçlü uluslar savaşa dâhil olduklarında, genellikle daha küçük güçler 
ve gelişmekte olan ülkeler de bir şekilde ve biçimde çatışmanın içine 
girerler. Bu nedenle, bu tür korkunç durumların ortaya çıkmasını 
önlemek üzere, her türlü çaba gösterilmelidir.

Afrika’nın dünyanın gelecekteki barış ve refahında önemli bir 
role sahip olduğuna ve kıtanın nüfus bakımından en büyük ülkesi 
Nijerya’nın bu çabada önemli bir rolü üstlenebileceğine ve üzerine 
düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Dünyanın başka yerlerinde 
savaş patlak verecek olursa, dünyanın en azından bir kısmının 
barış içinde ve güvende kalması ve insani değerlerin korunduğu ve 
Yüce Allah’ın haklarının eda edildiği bir kıtanın zikredilebilmesi 
için, Afrika Kıtası, buna katılmaktan ya da karışmaktan kendisini 
korumak üzere elinden geleni yapmalıdır.

Kuşkusuz, Nijerya halkı ve Hükümeti sorumluluklarını dürüstlük 
ve samimiyetle ifa ederlerse, keza Yaratanlarının ve birbirlerinin 
haklarını yerine getirir ve mutlak adalet ilkesini sonuna kadar 
sürdürürlerse, kuvvetle inanıyorum ki sizler, dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinden biri olma yeteneğine sahipsiniz. Ulusunuz ve halkınızın 
müre eh olmaları için, Yüce Allah size, Nijerya Cumhurbaşkanı 
olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeyi nasip etsin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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Sayın Devlet Başkanı,

Öncelikle ülkenizde devam eden salgının neden olduğu can 
kayıpları ve çekilen sıkıntılar için size, hükümetinize ve ülkenizin 
insanlarına, en derin sempati ve taziyelerimi sunmak istiyorum. 
Bunun da ötesinde dua ediyorum ki, vefat sayısı ve görülen zarar 
olabildiğince düşük kalsın, keza Sierra Leone’nin yakında COVID-
19’dan tamamen arındığı ilan edilsin.

Korona virüsün mali etkisini incelediğimizde açıkça görülüyor ki, 
yeryüzündeki en güçlü ülkeler de dâhil olmak üzere, dünyanın her 
yerindeki ekonomilere büyük zarara sebep olmaktadır. Tarih bize 
anlatır ki, genellikle ekonomiler çöktüğünde ve ülkenin zenginlik 
ve gücü tehdit altında kaldığında, insanlığın en kötü haline tanık 
olunur.  Çoğunlukla bencillik ve açgözlülük, adalet ve insafın önüne 
geçer, keza uluslar diğer ülkelerin kendilerini koruma haklarını 
gasp etmeye çalışırlar. Bu yolla yıkıcı savaşlar ve kanlı çatışmalar, 
çoğunlukla ekonomik güçler tarafından ateşlenir.

Afrika’nın zenginliği ve kaynakları, nesiller boyunca sömürge 
efendileri tarafından acımasız bir şekilde yağmalandı ve sömürüldü. 
Gel gör ki bağımsızlık sonrasında da, Afrika ülkelerinin tam 
bir hürriyete kavuştuklarını söylemek mümkün değildir, aksine 
onlara tanınan özgürlük, Afrika uluslarının büyük güçlere bir 



şekilde bağımlı ve onların insafına kaldıkları anlamındadır. 
Sonuçta zengin ve güçlü ülkeler, onlar görünürde özgürleştikten 
çok sonra bile, Afrika’nın kaynaklarını sömürmeye ve onlardan 
yararlanmaya devam ettiler. Şimdi ekonomileri bocaladığında ve 
düşünemeyecekleri düzeyde borçla yüz yüze geldiklerinde, gözlerini 
tekrar Afrika ülkelerine çevirebilir ve menfaatleri için Afrika’nın 
doğal kaynaklarını sömürme çabalarını tekrarlayabilirler.

Bahsedildiği üzere, bir göz attığımızda tarih, savaşların genellikle 
ekonomik baskılar ve hayal kırıklıkları sonucunda patlak verdiğini 
açıkça ortaya koyar ki, uluslar çıkarlarını savaş ve şiddet yoluyla 
adaletsizce elde etmeye çalışırlar. Eğer bir gün, bir Üçüncü 
Dünya Savaşı patlak verecek olursa, Afrika’nın çatışmanın içine 
çekilmeyeceğini varsaymak mümkün değildir, çünkü modern 
dünya, her ülkenin ve kıtanın artık her zamankinden daha fazla 
bağlantılı olduğu, küresel bir köye benzemeye başlamıştır.

Bu nedenle içten duam, Yüce Allah’ın Sierra Leone’yi gelecekteki 
savaşlardan veya çatışmalardan koruması ve Onun ulusunuzu, bir 
kez daha dış güçler tarafından sömürülmekten muhafaza etmesi 
içindir. Bundan ziyade dua ediyorum ki, Sierra Leone her zaman 
gelişsin ve barış içinde kalabilsin.

Bunun yanında sizden samimi ricam, ulusunuzu emniyette 
ve müre eh tutmak için, halkınıza hizmet etmek ve Sierra 
Leone’nin dünyadaki itibarını yükseltmek ve böylece başkalarının 
adaletsizliklerine ve hain çabalarından etkilenmemek için, elinizden 
geleni daima yapmanızdır. Bunun için ülkenizdeki tüm insanlar 
birlik içinde durmalıdır. Güç beraberlikten gelir ve bu nedenle 
ancak birlik olursanız, ulusunuz yükselebilir, gerçekten bağımsız 
hale gelebilir ve dünyanın geri kalanıyla da rekabet edebilir.

Kuşkusuz, Sierra Leone halkı ve Hükümeti sorumluluklarını 
dürüstlük ve samimiyet ile yerine getirir ve hem Yaratanlarının hem 
de birbirlerinin haklarını eda ederse, keza mutlak adalet ilkesini 
daima sürdürürse, kesinlikle inanıyorum ki, dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinden biri olma yeteneğine sahipsiniz. Şüphesiz siz ve diğer 



Afrika ülkeleri, birlikte dünyaya liderlik etme potansiyeline de 
sahipsiniz.

Duam, Sierra Leone halkı, tüm aşiret, din ve mezhep ayrılıklarını 
ortak iyilik uğruna bir kenara bırakanlar ve birbirlerine sevgi ve 
özenle davrananlar olsunlar, keza ulusunuzun daima Allah’ın 
Rahmet ve Merhametinin koruyucu gölgesinde kalması için, Ona 
karşı sorumluluklarını da yerine getirenler olsunlar diyedir.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

HALİFETÜ'L MESİH V
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Geçen Cuma konuşmalarında Hazret Emir-ül-
Müminin, özellikle Pakistan ve Cezayir‘de Ahmedilere 
yapılan zulüm konusunda bizi dua etmeye çağırdı. Hz. 
Halifetü’l Mesih 5ABA şu dualara özellikle dikkat çekti:

ْی ِ ْ َواْرَح ِْی ْ ُْص ْیَوا ِ ْظ َ ْح
فَ َرِبّ َ ُ ِد ٍئَخ ْ َش

ُّ ُ َرِبّ

ْ وِرهِ ُ
ُ ْ ِ َ ِ ُذ ُ َ َو ، ْ ِرهِ ُ ُ ي َ ُ َ ْ َ َ ّ إ ّمَ ُ َ ّ ا

Allah‘ım! Onların karşısına Seni çıkarıyoruz ve 
onların şerrinden Sana sığınıyoruz.

Rabbim! Her şey senin hizmetindedir. Rabbim! Beni 
koru, bana yardım et, bana rahmet et.
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