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Müslüman Ahmediye Cemaati
Almanya

Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam
Ahmed Kadiyani´ye (as) inanan müslümanlar.





Calsa Salana Müslüman Ahmediye Cemaati´nin her sene düzenli olarak 
yaptığı üç günlük toplantıdır. 30.000 ziyaretçisiyle Avrupa´da müslümanların 
her sene düzenli olarak biraraya geldiği en büyük toplantıdır. Tarihe bakacak 
olursak, ilk defa Calsa Salana´nın 1891 yılında Cemaat´in kurucusu olan 
Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) tarafından Kadiyan´da (Hindistan) hayata 
geçirildiğini görürüz. O zaman Calsa Salana´ya sadece 75 üye katılmıştı.
O zamandan beri Calsa Salana dünyanın çeşitli ülkelerine yerleşmiş oldu. 
Mesela 1983 yılındaki son Pakistan Calsa´sına 200.000 ziyaretçi katıldı.

Calsa Salana
Yıllık Toplantı



„Bu tür toplantıların asıl hedefi, dürüst kişiler´in dinde ilerlemelerini 
sağlamaktır, öyle ki bilgileri artsın ve Allah´ın rahmeti ve desteği ile daha 
da bilinçlensinler. Bu toplantı´nın diğer bir amaçı ise, üyelerin karşılıklı 
tanışmalarını ve kaynaşmalarını teşvik etmek ve böylece kardeşlik ve birlik 
duygularını daha da sağlamlaştırmaktır.“
Hz. Mirza Gulam Ahmedas

Menşe: İştihar 07.12.1892, Mecmua İştiharat Cilt I, Sayfa 340

Calsa Salana
Bu toplantının amacı



Almanya´da ilk Calsa Salana toplantısı 1976 yılında Hamburg şehrinde 
Fazl-ı Ömer camisinde yapılmıştır. Cemaat merkezi Frankfurt´a taşındığında 
ise, artık Nur Camisinde düzenlenmiştir. Hızla artan üye sayısı gereği, 
daha büyük arsa alma ihtiyacı doğduğundan, cemaatimiz Groß-Gerau 
şehrinde bir arsa aldı (Nasir Bağ) ve 1985 den beri Calsa Salana´larımız 
burada yapılıyordu. Fakat zamanla burası da küçük gelmeye başlayınca 
1995 yılından itibaren Calsa Salanalarımız Mannheim´in Maimarkt alanında 
yapılmaya başlandı. Seneler sonra burası da bazı düzenleyici ve lojistik 
nedenlerden dolayı yetersiz kaldı. 2011´den itibaren Calsa Salana artık 
Karlsruhe´de Fuar alanında yapılmaktadır. Her sene 30.000 Üye ve dostlar 
tarafından ziyaret edilmektedir.

Calsa Salana‘nın
Almanya‘daki geçmişi

1976 19851979 1995 2011

Hamburg Groß-GerauFrankfurt am Main Mannheim Karlsruhe





Bu toplantı tam olarak Ahmediye Cemaati tarafından onursal olarak 
organize ve tertip edilmektedir. Her türlü masraflar kendimiz tarafından 
karşılanmaktadır. Calsa Salana´nın plan ve organizesi için 60 şube kurup, 
düzenli ve sorunsuz geçmesini sağlamaktayız. İslam gereği Kadın ve 
Erkeklerin ayrı ayrı, fakat eşit seviyede toplantı alanları bulunmaktadır.

Toplantı programı ağırlıklı olarak çeşitli konular üzerinde konferanslar 
düzeyinde olacaktır. Aynı zamanda özel konuşmalar ve buna bağlı 
prezentasyonlar organize edilmektedir. Bu seneki Calsa Salana´nın farklı bir 
özelliği ise „İslamiyet – Dünü ve Bugünü“ konulu ayrı bir bölümde yapılacak 
olan büyük bir islam sergisi olacaktır. Calsa Salana´nın bir ayrı önemli olan 
kısmı ise, Halife hazretlerinin toplantımıza bizzat teşrif etmeleri ve çeşitli 
islami konular hakkında bizleri aydınlatmaları olacaktır. Bunun yanı sıra dış 
ülkelerden de konuşmacı olarak misafirlerimiz bulunacak. Aynı zamanda 
Ahmedi olmayan bazı arkadaş ve misafirlerimizin de katılımcılara birkaç söz 
söyleme imkanı verilecek.

Calsa Salana – Kuruluş

Calsa Salana – Program

Calsa Salana – Konuklarımıza özel
Cumartesi saat 14.00´ten itibaren Ahmediye Cemaati konuklarına ve 
arkadaşlarına özel bir program olacaktır. İslam sergisi tanıtımının yanı 
sıra, bir rehber eşliğinde toplantı alanlarını bir bir gezme imkanına sahib 
olacaksınız. O gün sizler için özel rehberler bulunacak ve gezme esnasında 
kafanıza takılan soruları sorma fırsatı bulacaksınız. Bu günün ayrı bir özelliği 
ise, Hz. Mirza Masrur Ahmed hazretlerinin siz konuklarımıza has toplu 
konuşma anı olacaktır.













Cuma, 13.06.2014, saat 14:00
Halife hazretlerinin Cuma hutbesi

Calsa Salana
Program akışı

Farklı dillerde anında canlı çeviri:
Birçok konuşmalar anında kulaklık aracılığı ile canlı
olarak çeşitli dillere çevrilecektir.



Cumartesi, 14.06.2014, saat 14:00
Calsa Salana ve İslam sergisi 
turları

Calsa Salana
Program akışı







Cumartesi, 14.06.2014, saat 15:15
Sunuş – Müslüman Ahmediye 
Cemaati hakkında ve Halife 
hazretlerinin Calsa Salana 
konuklarına hitabı

Calsa Salana
Program akışı

Farklı dillerde anında canlı çeviri:
Birçok konuşmalar anında kulaklık aracılığı ile canlı
olarak çeşitli dillere çevrilecektir.





Pazar, 15.06.2014, saat 17:30
Kapanış konuşması ve Halife 
hazretlerinin yeni üyelerle mülakatı

Calsa Salana
Program akışı

Farklı dillerde anında canlı çeviri:
Birçok konuşmalar anında kulaklık aracılığı ile canlı
olarak çeşitli dillere çevrilecektir.



Müslüman Ahmediye Cemaati 1889 yılında Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) 
tarafından islamiyeti canlandırmak amacıyla Allah´ın emri ile kuruldu. Kendisi 
efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından ahir zamanda geleceğini vaat 
ettiği Mesih ve Mehdi olduğunu beyan etmiştir. Cemaatimizin ana hedefi, 
islamiyet´i batıl inanç ve bazı yanlışlıklardan temizleyerek, Hz. Muhammed´in 
(sav) uyguladığı gibi, islam´ın ilk günlerindeki berraklığını taşıyan barış dolu, 
hoşgörülü ve manevi olan islam´ı insanlığa takdim etmektir. Ahmediye 
Cemaati, din adına yapılan hertürlü fanatizm ve terör gibi davranışlardan 
uzak durur.
Bu cemaat, dünya genelinde 300 milyon üyeyi kapsayan, çağdaş tarihin en 
dinamik İslam topluluğudur. Almanya´daki üye sayımız 38.000 civarındadır 
ve kırk cami ve 240 merkezimizle almanya´da en büyük organizasyonlar 
arasındayız. Ahmediye Cemaati´nin başında şu an Vadedilen Mesih´in 5. 
Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed bulunmaktadır.

„Kendilerine Müslüman deyip İslamiyet kılıçla yayılmalı diyenler, 
İslamiyet´in kendine özgü güzelliklerinin farkında değildirler.“
Hz. Mirza Gulam Ahmedas

Ahmediye Cemaati´nin kurucusu

Müslüman Ahmediye Cemaati
Kısa Tanıtım







Müslüman Ahmediye Cemaati´nin halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed islam 
dünyasında özel bir konuma sahiptir. Kendileri tüm dünyadaki milyonlarca 
Ahmedi Müslümanların manevi lideridir. Kıyamet´ten önce geleceği vadedilen 
İmam Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed´in kurmuş olduğu bu 
cemaat´in 5. Halifesi´dir. Şimdiki Halife hazretleri tarım uzmanı olup, „Nusret 
Cihan vakfı“ adı altında yıllarca Gana/Afrika´da yaşamış ve orada yaşamının 
bir bölümünü insanlığın hizmetine sunmuştur. Orada çeşitli kalkınma 
yardımlarına danışmanlık yapmıştır. Sekiz senelik Afrika hizmetinden sonra 
geri dönmüş ve birçok cemaat kurumlarında görev almıştır. 2003 senesinde 
ise Müslüman Ahmediye Cemaati´nin 5. Halifesi seçilmiştir. Bugün onun 
halifelik döneminde cemaatimiz sosyal ve bilim alanında dünya genelinde 
ihtiyaç sahibi insanlar için birçok projeler yürütmektedir. Özellikle de uluslar 
ve dinlerarası barış için büyük bir gayretle elinden geleni yapmaktadır. Bu 
konuda her fırsatta Dünya toplumunu hoşgörü, adalet ve insaniyete dayalı 
toplum kurmaya davet etmektedir.

„Barış´ın yeryüzüne hakim olabilmesi, insanların Allah´ı tanımalarına 
ve ancak yaradanına olan sevgisinden dolayı yaradılanı sevmesine 
bağlıdır.“
Hz. Mirza Masrur Ahmed, 24.03.2007 tarihli Londra´da Beytul Futuh 
camisinde yapmış olduğu bir konuşmadan

Hz. Mirza Masrur Ahmed
Müslüman Ahmediye
Cemaatínin uluslararası Başkanı



Müslüman Ahmediye Cemaati Almanya başvurun

0800 210 77 58
Saat 10:00 - 20:00 arası - erişilebilir günlük telefon.
Sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz.

Uydu-Ayarları (Çanak büyüklüğü en azından 1 metre olmalı):
Uydu: Hotbird 7A Frekans: 10.722 Mhz  SR: 29900 Mbps
Pozisyon: 13‘ East Polarizasyon: Horizontal  FEC: 3/4

Canlı - & Web-Stream için:
MTA Uluslararası: www.mta.tv
MTA Almanya:  www.mta-tv.de

Ahmediye Cemaati´nin
resmi televizyon kanalı

Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR
Genfer Straße 11
D-60437 Frankfurt am Main
E-Posta: kontakt@ahmadiyya.de
Web: www.ahmadiyya.de
 www.ahmediye.org

Basın ve Medya İlişkileri
Telefon: +49 (0) 163 – 302 74 73
E-Posta: presse@ahmadiyya.de

Bölüm „Calsa Salana“ 
Telefon: +49 (0) 69 - 50 68 86 00
Telefaks: +49 (0) 69 - 50 68 86 66
E-Posta: info@jalsasalana.de
Web: www.jalsasalana.de

www.ahmadiyya.dewww.ahmediye.org


