
‹LAH‹ VED‹ALAR

Derleyen:

Akdas Soltani KuçaniBah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Her hakk› ????????????????

ISBN  ????????????????????

Bask› Tarihi: A¤ustos 2007

Adres:
BAHA‹ ?????????

Haz›rl›k ve Bask›:
Kurtifl Matbaac›l›k
www.kurtis.com.tr

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



‹Ç‹NDEK‹LER

B‹R‹NC‹ BÖLÜM........................................................................ 6
ÖNSÖZ......................................................................................... 6
G‹R‹fi ............................................................................................ 8
Türkiye’ye Muhaceretimiz. .......................................................... 8
Hz.BAHAULLAH’›n IRAK’TAN SÜRGÜNLÜ⁄ÜNÜN ÖZET‹ ..... 11
Hz.BAHAULLAH’›n AKKA’da KALEBENTL‹⁄‹: .......................... 26
TÜRK‹YEDE NAZ‹L OLAN LEV‹HLER........................................ 28

‹K‹NC‹ BÖLÜM:......................................................................... 30
‹LAH‹ VAATLER‹N GERÇEKLEfiMES‹ ........................................ 30

BARIfi ER‹ ................................................................................ 30
BEN ‹RAN VE ‹RANLILARI SEVER‹M..................................... 35
‹NSAFLI V‹CDAN .................................................................... 39
V‹CDAN AZABI....................................................................... 42
VAAD ED‹LEN ZUHURUN BEKLEY‹fi‹ ‹Ç‹NDE.................... 45
‹LAH‹ AfiK ‹LE TUTUfiMUfi OLAN......................................... 51
TAASSUP Z‹NC‹R‹................................................................... 59
‹K‹ TARAFTAN SÜRPR‹Z........................................................ 62
ZUHUR’UN ALÂMETLER‹ GÖRÜNMEKTED‹R...................... 64
ÇEKMECE KÖYÜ’NÜN fiEYH‹ ............................................... 70
‹Y‹ SONUÇ VEREN YANLIfiLIK.............................................. 72
YABAHA’U-L EBHA KIZIMI KURTARDI ............................... 78
KURTULUfi GEM‹S‹................................................................. 82
SENELERCE GERÇE⁄‹ ARADIM............................................. 84
D‹N PARA ‹LE SATILMAZ ...................................................... 86
GELEN RESULUN KENDI K‹TABINDAN
DEL‹L ARAMAK GEREK ......................................................... 91
BUNLAR MÜSLÜMANDAN DAHA MÜSLÜMAN ................... 93

3

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



‹NANÇLI OLAN ALLAH’A KULLUK EDER............................. 97
BAHA‹ D‹N‹NDE DER‹NLEfiT‹KÇE GEÇM‹fi D‹NLERE
‹NANCIM DAHA DER‹NLEfiT‹................................................ 99
HAKKIMDA DUA ED‹N ......................................................... 100
BEN‹M BEKLEY‹fi‹M GERÇEKLEfiM‹fiT‹ ................................ 101
BAHA‹LER ATEfiE TAPARLAR................................................ 103
KÜL ALTINDA ATEfi............................................................... 107
BAHA‹LER AMER‹KA’NIN UYDUSUDURLAR ....................... 111
‹NSAFLI ARAfiTIRMACI........................................................... 113
NASIL OLDU DA BAHA‹ OLDUM......................................... 114
N‹Ç‹N VE NASIL BAHA‹ OLDUM.......................................... 119
Herfley Allah’›n iradesiyle yap›lmaktad›r ............................... 123
MÜSLÜMANLARDA ALLAH KORKUSU VAR,
BAHA‹LERDE ALLAH AfiKI VAR............................................ 124
VEL‹ HIZIR HAZRETLERI RÜYADA GÖRDÜ........................ 130
HZ.MEHD‹ ZUHUR ETM‹fi..................................................... 132
‹NANÇLARIN ÖZÜNÜ H‹SLER‹MLE ARAR B‹R HALDE ‹D‹M 135
HZ BAHAULLAH’I KABUL ETMEKLE DÜNYAM DEG‹fiT‹ .. 136
ZUHUR MÜJDES‹NDEN VE GERÇEK GÜNEfi’‹N
DO⁄UfiUNDAN UYANDIM.................................................... 137
DO⁄AN RÜYASINDA B‹R PEYGAMBER GÖRMÜfi ............. 143
DUALARIM KABUL ED‹LD‹ ................................................... 145
YAfiAM TARZLARI SÖZLER‹N‹ DO⁄RULUYORDU.............. 146
BEN‹ ETK‹LEYEN BAHA‹ DÜZEN‹ VE AKT‹F GENÇLER .... 147
ALLAHI SEVEN VE ARAYAN O’NU BULUR.......................... 149
‹LAH‹ EMR‹ TANIMAKLA HAYATIN AMACINA VARDIM ... 158
SIRAT KÖPRÜSÜ..................................................................... 160
‹Y‹ A⁄AÇ MEYVES‹NDEN BELL‹ OLUR ............................... 161
SÖYLED‹KLER‹ DÜfiÜNCELER‹M ‹LE MUTABIK ‹D‹ ........... 164
TEM‹Z N‹YET VE U⁄URLU EV.............................................. 166
BAHA GÜNEfi‹NDEN HAYAT FIfiKIRIYOR .......................... 168
ÖLÜM ‹K‹NC‹ DO⁄UMDUR .................................................. 172

4

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



5

‹lahi Vedialar

SÖYLE: “BU GENÇ BU D‹YARDAN ÇIKTI VE HER A⁄A-
CIN VE TAfiIN ALTINDA B‹R VED‹A1 KOYDU. ALLAH BU
VAD‹ALARI HAK ÜZERE MEYDANA ÇIKARACAKTIR.”2

HZ.BAHAULLAH

Yaz›lar›mda beni destekleyen ve teflvik eden ve bas›m›n›
üstlenen rahmetli eflim Bay Cevad Kuçani ve evladlar›m Bay
Fuad Kuçani, Bay Ferzad Kuçani ve Bayan Farah Kuçani- Ro-
zemberg’ten Allah raz› olsun. Hepsine flükranlar›m› sunar, hak-
lar›nda dua ederim. 

Bu eseri Rahmetli Eflim Cevad Kuçani’ye ‹thaf ederim. 

Derleyen ve yazan: Akdes Soltani - Kuçani

158 Bedi, 2001 

"Ey Benim sevecen sevgili yarim;

Hakiki Dilber ve Yusuf'u ‹lahi Kutsal M›s›rda, peçesini
açarak boy gösterince kimi, yafll› ihtiyar kad›n gibi; bir
çile iplik ile Onu sat›n ald›.

Kimi Zeliha gibi; mal›n›, can›n›, flan›n›, mevkisini, ak›l
ve bilincini yitirerek Ona kavuflmay› istedi.

Kimi Yakup gibi; Onun gömle¤inin kokusu ile gözleri
nurla doldu." A. A. 
1 Emanet 
2 Hz.Bahaullah’›n Levihleri 1994 bask› Reis Levhi sayfa 141
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Bu eserin konular›n› isimlendiren, Farsças›n› matbaaya ha-
z›rl›yan say›n Daryufl Mahmudi'ye flükranlar›m› sunar›m.

ÖNSÖZ

Bu derlemenin ünvan› arapça mukaddes Reis levhinden
al›nm›flt›r. Amac› "Bu Genç bu diyardan ç›kt› ve her a¤ac›n
ve tafl›n alt›na bir vedia koydu..." Cümlesindeki kehaneti,
Bu eserdeki gerçek öykülerle k›smen sergilemektir.

‹lahi sözlerde, görünmeyen bir kuvvet ve hayat veren bir
güç vard›r. 

Hz.Bahaulluh buyuruyor: "Anlamak isterseniz size bir
hakikat söyliyeyim: Tanr›n›n a¤z›ndan ç›kan her bir ke-
limede her insan vücuduna yeni bir ruh üfleyecek gizli
bir kudret var. Bu dünyada size hayranl›k veren ne eser-
ler var ise, hepsi tanr›n›n her irade üstünde olan irade-
sinden, Onun flafl›lacak derecede güzel ve bükülmez kara-
r›ndan do¤mufltur. Sadece bir sani' (sanatkar) kelimesi-
nin dudaklar›ndan dökülüp insan cinsine tecellisi ile be-
raber, mütevali as›rlar boyunca, insan elinin yaratabile-
ce¤i türlü türlü sanatlar›n husulüne imkan veren bir kud-
ret boflan›r. Bu do¤rulu¤unda flüphe olmayan bir haki-
kattir. Filvaki, Bu parlak kelime a¤›zdan ç›kar ç›kmaz on-
daki canland›r›c› enerjiler bütün yarat›klar içerisinde fa-
aliyete geçer. Bu gibi sanatlar›n husul ve tekemmülüne
yarayan vas›ta ve aletleri meydana getirir. Bu gün flahidi
oldu¤unuz bütün bu hayret verici baflar›lar do¤rudan
do¤ruya bu ismin tecellisinin neticeleridir. ‹nan›n›z ki,
Gelecek günlerde evvelce iflitmedi¤iniz fleyler göreceksi-
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niz. Tanr› levhindeki hüküm ve karar iflte böyledir. Bunu
gözleri keskin olanlardan baflka kimse anlayamaz. Ayn›
veçhile, Alim ( her fleyi bilici) s›fat›na delalet eyliyen ke-
lime a¤z›mdan ç›kar ç›kmaz, Her bir yarat›k kendi istidad
ve kabiliyetine göre, insan› hayrette b›rakacak bilgilere
hamile kal›r ve zaman› gelince güçlü ve bilici tanr›n›n
emriyle onlar› zuhur sahas›na ç›kar›r. Bil ki: Tanr› kudre-
tinin _buna benzer bir tecellisi di¤er her bir ismin tecel-
lisine terafuk eyler. Tanr›n›n a¤z›ndan ç›kan her bir harf
gerçekten bir ana harf, Vahiy kayna¤›n›n her söyledi¤i
kelime bir ana kelime, ve Onun levhi bir ana levihtir. Ne
mutlu bu hakikati anlayanlara." 3

Bu yüce levih nazil oldu¤u zaman, fiimdiki bulufllar ve ke-
fliflerden hiç biri meydanda olmad›¤› gibi, insanlar›n akl›ndan
bile geçmiyordu. K›sa bir zaman sonra ‹lahi Emrin etkisi ve ya-
rat›c›l›¤›ndan harikulade bulufllar ve keflifler aç›¤a ç›kt›. 

‹nsafl› ruhlar, bu levhi okuduktan sonra tanr› sözünün ya-
rat›c›l›¤›n› gözleriyle görürler. 

Bu derlemenin as›l amac›; ar›nm›fl ruhlara, bu yüce Emirde
nazil olan her bir sözün, insana, iki dünyan›n gerçek yaflam›n›
ba¤›fllarken ayn› zamanda maddi dünyalar›n›n esas temelini
de¤ifltirmesine de yard›mc› olmas› ve bu mübarek ayetin etki-
sini aç›¤a ç›karmakt›r. 

"...Yak›nda S›r ili ve civar› de¤iflikli¤e u¤rayacak, padi-
flah›n elinden ç›kacak, sars›nt›lar vukua gelecek, feryad-
lar koparacak, bölgelerde fesad zuhura gelecek ve durum
baflkalaflacak›r; bütün bunlar zulüm askerlerinin bu esir-
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lere edip eyledikleri sebebiyledir. ‹ktidar baflka bir flekil
alacak ve durum vehamet peyda edecektir; ..." 

Bu ayet üzerinde düflünülürse, burada yaz›lanlar›n tema-
men meydana geldi¤i görülür.

"Söyle: Bu genç bu diyardan ç›kt› ve her agac›n ve ta-
fl›n alt›nda bir vedia koydu. Allah bu vedialar› hak üzere
meydana ç›karacakt›r. ‹flte hakikat böyle geldi ve hüküm
Müdebbir ve hakîmin kat›ndan böyle sad›r oldu. Gökle-
rin ve yerlerin ordular› Onun emrine mümanaat edemez.
Bütün padiflahlar ve sultanlar bir araya gelseler Onu ira-
de buyurdu¤undan geri tutamazlar."4

Bu kitab› haz›rlamak için, Mukaddes Milli Ruhani Mah-
fil'den izin istedim. O'da izin vererek, böylesi bir eserin haz›r-
lanmak istendi¤ini ve kendi araflt›rmas› ile, ‹lahi Emri kabul
eden ahbaplara, öykülerini özet olarak yazmalar›n›, 19 Gün Zi-
yafet mektubunda ahbaplara bildirdi. Baz› yeni ahbaplardan
sözlü olarak anlatmalar›n› rica ettim. Birkaç ahbab›n hikayesi-
ni ise, haklar›nda bildiklerimi yaz›p kendi onaylar›ndan geçire-
rek oluflturdum. Tescillerine tan›k oldu¤um bir kaç kifliden de
izin al›p gördüklerimi kaleme ald›m.

Bu f›rsat› bana veren ve yardimc› olan ahbaplara flükranla-
r›m› sunar›m. 

Bu öyküler, ahbaplar›n Bahai hayat› ve özellikle mübelli¤-
lerin davran›fllar›n›n, aray›c›lar› nas›l etkiledi¤inin görünür ka-
n›t› oldu¤u gibi, yaflan›lan Bahai Hayat›n›n da nas›l bir tepki al-
d›¤›n› tasvir eder. 

Ayn› zamanda genç duyuruculara tecrübe kazand›raca¤›n›
da umar›m.
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Bu kitapta, Ad› geçmeyen birçok fedakar ahbaplar›m›z›nda,
Türkiyede emrin ilerlemesinde ve tebli¤ çal›flmalar›nda örnek
öyküleri oldu¤undan eminim.

Her bir öykünün kutsanmas› için bafl›nda konuya uygun
olarak ‹lahi eserlerden bir nebze yaz›ld›.

Öykülere bafllamadan önce, Türkiye'de ve özellikle Edir-
ne'de Hz.Bahaullah'›n sürgünlü¤ü s›ras›ndaki önemli olaylar;
"Bahai dinin 1. Yüzy›l›" adl› eserden özet olarak yaz›ld›.

Türkiye'nin Emri tarihine dikkat edilirse Hz.Bahaullah'›n ha-
yat›n›n önemli bir k›sm› bu ülkede geçti. Irak ve Filistin (‹srail)
o zaman Osmanl› ‹mparatorlu¤unun mülkiyetinde idi. Hz.Ba-
haullah Ba¤dat'tan ‹stanbul, Edirne'ye, ‹zmirden vapurla Hayfa
Liman›'na ve nihayet Akka Kalesi'ne sürgün edildiler. Türkiye
do¤udan bat›ya kadar mesiri mübarek oldu¤u için kutsanm›fl-
t›r. Çok ac› olaylarla geçen bu yolculuk, beraberinde büyük ba-
flar›lar getirdi. Ezcümle: ‹lahi Emrin sultanlara, hükümdarlara ve
din önderlerine Genel ‹lân›n› içeren levihlerin önemli bir k›sm›
bu ülkede ve özellikle Edirne'de nazil oldu. 

G‹R‹fi

Türkiye'ye Muhaceretimiz.

"Emrimizi yaymak maksadiyle memleketlerini b›rak-
m›fl olanlar Ruhuleminin teyidiyle müeyyed olacaklard›r.
Onlara Muktedir ve Hakimin emriyle, Seçkin melekleri-
mizden bir bölük refakat edecektir. Ne mutlu hakk›n hiz-
meti ile müflerref olan kimseye! Hayat›ma yemin olsun!
Hiç bir amel -güçlü ve kudretli tanr›n›n takdir buyurduk-
lar› müstesna- bu amel derecesinde büyük de¤ildir. Hak-
k›n emrine hizmet, amellerin flah›d›r. Hep iyi ifllerin sü-
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südür. ‹lham kayna¤› olan K›dem Sultan›n›n takdiri böy-
ledir.

Emrimizin hizmetine kalkan kimse gönlünü dünyevi
fleylerden büsbütün kald›rmal›d›r. Onun en yüksek ama-
c›, Her zaman Tanr› dininin zaferi olmal›d›r. Levhi mah-
fuzda yaz›l› hüküm budur. Rabb›n›n Emri hat›r› için yur-
dundan ayr›lma¤a karar vermifl olan kimse, Tanr› tevek-
külünü kendine yol az›¤› edip, fazilet elbisesini s›rt›na
geçirmelidir. Aziz ve hamid olan Allah'›n hükmü böyle-
dir.

Emrin hizmetine k›yam eyliyen kimse tanr› sevgisi
atefliyle tutuflur ve bütün yarat›klardan el çekerse, Onun
söyledi¤i sözler iflitenleri de tutuflturur. Senin Rabb›n,
gerçekten her fleyi bilen ve her fleyden haberli bir Rabd›r.
Ne mutlu o kimseye ki, Nidam›z› iflitip icabet eder! Sesi-
mizi iflitip cevap veren kimse, Bize yak›n getirilecek olan-
lar s›ras›na girer."5

Emrin Velisi Hz.fievki Efendi'nin çizdikleri 10 y›ll›k plan›n
ilk y›llar›nda (1955'te) mukaddes topraklara ve Hz.fievki Efen-
di'nin ziyaretlerine müflerref olduk.

Hz.fievki Efendi'nin ço¤unlukla konuflmalar› muhaceret em-
rinin önemi hakk›nda idi. Muhacirlerden gelen iyi bir haberi
ahbaplarla paylafl›rken, Ruhlar›n›n sevinci mübarek yüzlerine
yans›yordu. 

Muhaceretin önemini fark eden müminler mevlalar›n›n em-
rini yerine getirmeye çal›flt›lar. Hz.fievki Efendi'nin ziyaret fle-
refine nail olan ahbaplar›n ço¤u iç veya d›fl muhacerete muvaf-
fak oldular. Ayn› zamanda, Hz.Veliyyi Emrullah'›n mesajlar›na
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ve yan›s›ra, ahbaplar›n tescil s›ras›nda verdikleri Ahd ve Mi-
sak'a (sözleflmeye) karfl› ruhlar› galayana geldi. Gayret ve ha-
miyet duygular› uyand› ve hicret amac›yla vatanlar›n› terk edip
baflka ülkelerde yerlefltiler. 

Muhacerete giden ahbaplar, kendi hayatlar›nda yeni bir se-
rüven ve ruhani hayatlar›nda ise yeni bir yaflam yarat›p, azim-
le hizmet meydan›na kofltular ve habersiz olan ruhlara Külli
Zuhurun müjdesini ulaflt›rd›lar. Binlerce nüfusun yaflam›n› de-
¤ifltirip taassup ve evham karanl›¤›ndan kurtard›lar. Hayatlar›-
na yeni bir renk ve önemli bir amaç kazand›rd›lar. 

Mukaddes makamlar› ve Hz fievki Efendi'yi ziyaretimizin
dönüflünde, vicdanlar›m›z huzurunu yitirmiflti. Gözlerimize uy-
ku girmiyor, gece-gündüz Cemali Mübare¤e dua ve niyaz edip,
biz naçiz kullar›n› bu önemli vezifeye ve hicret emrine muvaf-
fak buyurmas› için dua ediyorduk. 

O zaman emrin Eli By Samandari bizim flehrimiz olan Mefl-
hed'te ikamet ediyorlard›. Emrin Eli Furuten Bey de o s›rada
Meflhed'e geldiler, Bu iki seçkin Eyadiden hakk›m›zda dua et-
melerini rica ettik. Böylece, bu iki Eyadinin teflviki ile hicrete
karar verdik.

Merkezi muhaceret heyetine durumumuzu ve varl›¤›m›z›
bildirerek bu imkânlarla hangi ülke uygun ise gitme¤e haz›r
oldu¤umuzu bildirdik. ‹lk olarak Hindistan'› bize önerdiler.
Bir müddet sonra Türkiye'ye gitmemizi söylediler. Hz.Veliyyi
Emrullah mesaj›nda, Türkiye'nin önemli bir hicret noktas› ol-
du¤unu buyurmufllard›. Bu mesaj üzere Türkiye'ye çok ahbap
hicret etti. Ancak ikamet ve ifl izni alamad›klar› için ‹ran'a ge-
ri döndüler veya baflka muhaceret noktalar›na gittiler. 

Ailemizin hicrete muvaffak olmas›nda, rahmetli Eflim By Ce-
vad Kuçani'nin pay› çoktur. Zira o s›rada flöhret, ifl, ve kazan-
c›n›n zirvesinde idi. Bahai ve Bahai olmayan halk aras›nda say-
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g›de¤er bir flahsiyeti vard›. Hepsini daha yüce ve verimli bir
amaç için feda ederek, gençli¤in verimli ça¤›nda hepsini b›ra-
k›p, Mevlas›n›n emrine itaatle, kendine ve ailesine bu ‹lahi fe-
yiz ve mevhibeyi kazand›rd›. 

Konya'da bizden önce dört ‹ranl› aile yerleflmiflti. Bunlar:
Bay fievkiyan ile efli, Bay Rahimiyan, Bay ‹zediniya, efli Tahire
Han›m ve befl çocu¤u, Bay Gülbarani, efli Puran Han›m ve iki
çocu¤u. Rizvan Bayram›ndan önce Bay Hüseyin Aksoy, Efli
Leyla Aksoy ve iki çocuklar› Adana'dan Konya'ya muhaceret
ettiler. Ahbaplar›n düflünce birli¤i ve tebli¤ aflk› tam bir Baha-
i toplumu örne¤i idi. Hedefimiz her ne pahas›na olursa olsun,
insanlar› ‹lahi Emre çekmekti. Bu birlik ve ruhani ortamda ah-
baplar hiç bir fedakarl›ktan kaç›nmad›klar› için mutaass›p bir
flehir olan Konya'da baflar›l› oldular. 

Bu hakir, lay›k olmad›¤› halde 15 sene merkezi duyuru He-
yetinde ve kaç sene di¤er heyetlerde üyelik k›vanc›n› buldu.
Bir iflle meflgul olmad›¤›m için senede bir kaç sefer baz› flehir-
lerde ahbaplar›n ziyaretine nail oluyordum. O zaman yazmad›-
¤›m için çok önemli olaylar unutuldu.

Bu kitapta, akl›mda kald›¤› kadar›yla bu seyahatlerden baz›
an›lara yer verdim. 

Kitab›mdaki hatalardan ötürü aff›n›za s›¤›n›r. Bu naçiz cari-
yeyi dualar›n›zda unutmaman›z› dilerim.

Bu eser ilk olarak Farsça yaz›ld›¤› için Amerika Mukaddes
Milli Ruhani Mahfil'in tensip Heyeti taraf›ndan onayland›. 
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Hz.BAHAULLAH'›n

IRAK'TAN SÜRGÜNLÜ⁄ÜNÜN ÖZET‹

Nebil tarihinde bahsedildi¤i üzere Hz.Bahaullah, Ba¤dat'ta-
ki ikametinin son y›llar›nda yapt›¤› konuflmalarda, amans›z bir
flekilde yaklaflmakta olan bir musibet ve s›k›nt› dönemine ima-
da bulunmufl, çevresindekileri son derece üzen bir hüzün ve
yürek s›k›nt›s› içinde oldu¤u görülmüfltü...6

...Hz.Bahaullah'›n ayr›lmas›na sebep olan geliflmelerden do-
lay› teessüflerini beyan eden ve O'na, elinden gelen her türlü
yard›mda bulunmaya haz›r oldu¤una teminat veren Vali Nam›k
Pafla, O'nun refakatine memur edilen subaya, yol üzerindeki il-
lerin valilerine, sürgünlerine büyük sayg› götermelerini emre-
den yaz›l› bir emirname verdi. Tekrar tekrar af dileyerek
Hz.Bahaullah'a, "Ne arzu ederseniz emretmeniz yeter. Yerine
getirmeye haz›r›z" dedi. Onun ›srarl› ve mükerrer teklifine
Hz.Bahaulluh flu cevab› verdi: "Sevdiklerimizi koruyunuz ve
onlara flefkatle muamele ediniz." Vali, bu iste¤i samimiyet-
le ve tereddütsüz kabul etti.

Hz.Bahaullah'›n yolcu oldu¤unu haber veriflinden Necibiy-
ye Bahçesinden ayr›ld›¤› güne kadar, yüksek veya düflük her
s›n›ftan insan›n çarp›c› bir flekilde ortaya koydu¤u derin bir
ba¤l›l›k, duygudafll›k ve sayg›n›n pek çok delili karfl›s›nda, b›-
k›p usanmadan O'nun sürülmesi için emir ç›kartt›rmaya çal›-
flanlar›n ve bu gayretlerinin baflar›s› ile sevinenlerin flimdi ac›
bir piflmanl›¤a düflmelerine hiç flafl›l›r m›? Hz.Abdülbaha, O
bahçeden yazd›¤› bir mektubunda bu düflmanlar hakk›nda
flöyle demifltir: "Allah'›n yard›m›yla, Onlar›n gösterdi¤i se-
vinç, hüzün ve kedere döndü, o derece ki Ba¤dat'taki,
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‹ran baflkonsolosu düzenbazlar›n yapt›klar› plan ve
komplolardan son derece piflmand›r. Nam›k Pafla, Hz.Ba-
haullah'› ziyaretinde O'na, "evvelce sizin gitmenize ›srar
ediyorlard›. Ama flimdi kalman›z için daha çok ›srar edi-
yorlar" dedi.7

Hicri 14 Zilkade 1279 (1 May›s 1863) günü ö¤le vakti Hz.Ba-
haullah'›n R›zvan Bahçesinden ayr›lmas› s›ras›nda, Ba¤dat'taki
Beyti Azam'dan (En Kutsal Evi) ç›k›fl›nda karfl›laflt›¤› kadar ola-
¤anüstü ve hatta daha duyguland›r›c› olan heyecanl› ve coflkun
sahneler meydana geldi. Bunlara tan›k olan biri flöyle anlat›yor:
" Bizlerin zihninde Toplanma Günü, yahut Hüküm Gününe
has olan heyecan› o zaman gördük. ‹nananlar kadar inanm›-
yanlar da a¤lafl›p ba¤r›fl›yorlard›. Toplanan eflraf ve ünlü kifli-
ler hayretler içinde kald›lar. Duygular, dilin anlatam›yaca¤› ve
orada bulunan hiç kimsenin d›fl›nda kalam›yaca¤› bir çoflkun-
luktayd›." 

Dostlar›n›n O'na ald›¤› en iyi cinsten benekli k›z›l bir at›n
s›rt›nda, ard›nda yerlere e¤ilen ateflli hayranlar›ndan bir kalaba-
l›k, O'nu ‹stanbul'a götürecek bir yolculu¤un ilk merhalesine
do¤ru at›n› sürdü. O unutulmaz sahneye flahit olan Nebil flöy-
le anlat›r: "Her yönden pek çok bafllar O'nun at›n›n ayaklar› di-
bindeki toza do¤ru e¤ilerek at›n ayaklar›n› öptü, say›s›z kimse-
ler O'nun üzengisini kucaklamak için biribirini s›k›flt›rd›." Bir
yol arkadafl›n›n anlatt›klar› da flöyle: "Kendilerini at›n önüne
f›rlatan, ölümü Sevgilinin ayr›l›¤›na tercih eden sadakat timsal-
lerinin say›s› ne çoktu! Bana o mübarek hayvan, o temiz yü-
rekli ruhlar›n gövdeleri üzerinde yürüyormufl gibi geldi."8
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Hz.Bahaullah gerek evinden, gerek daha sonra R›zvan Bah-
çesinden ayr›l›rken, gösterilen ba¤l›l›k niflaneleri, Zilkadenin
20. günü (9 May›s 1863) aile fertleri ve eshab›ndan yirmialt› ki-
fli ile birlikte, yolculu¤unun ilk durak yeri olan Fireycet'ten ç›-
karken aynen tekrarlad›. Elli kat›r, bir subay›n komutas›nda on
süvariden oluflan bir muhaf›z müfrezesi ve her biri dört flemsi-
ye ile korunan yedi çift taht›revandan ibaret bir kervan kurul-
du. Bu kervan s›k s›k mola vererek Do¤u Anadolu manzaras›-
n› çizen da¤lardan, dar geçitlerden, orman ve vadilerden afla-
rak Karadeniz k›y›s›ndaki Samsun Liman›'na ulaflt›. Hz.Bahaul-
lah bu yolculu¤u kah at s›rt›nda, kah kendine ayr›lan taht›re-
vanda dinlenerek yapt›. Ço¤u yaya olan yoldafllar› genellikle
O'nun etraf›n› çevirirlerdi. Bahar aylar›nda kuzeye do¤ru iler-
lerken, Nam›k Pafla'n›n yaz›l› emri gere¤ince, geçti¤i yerlerde
valiler, mutasarr›flar, kaymakamlar, müdürler, fleyhler, müftüler
ve kad›lar, idari ve dini erkan ve eflraf O'nu izzet ve ikbal ile
karfl›lad›lar. Kerkük'te, Erbil'de, üç gün kald›¤› Musul'da olsun,
Nusaybin, Mardin ve iki gün geçirdi¤i Diyarbak›r'da olsun, ve-
ya Harput ve Sivas'ta, yahut di¤er kasaba ve köylerde olsun,
bir yere var›fl›nda hemen bir heyet taraf›ndan karfl›lan›yor ve
oradan ayr›l›rken yine bir heyet O'na bir süre yoldafll›k ediyor-
du. Baz› yerlerde flerefine düzenlenen ziyafetler, köylülerin ha-
z›rlay›p O'na sunduklar› yiyecekler, O'nu rahat ettirmek için is-
tekle kofluflup didinmeleri, Ba¤dat halk›n›n birçok vesile ile
O'na gösterdi¤i ihtram› hat›rlat›yordu. 

Ayn› yol arkadafl› anlat›yor: "Bir sabah Mardin'den geçerken
süvari askerleri sancak tafl›yarak ve davul çalarak bize yol aç-
t›lar. Mutasarr›f, hükümet erkan› ve eflraf bize refakat ederken,
damlar› ve sokaklar› dolduran halk geliflimizi bekliyordu. fieh-
rin içinden vakar ve debdebe ile geçerek yolumuza devam et-
tik. Mutasarr›f ile yan›ndakiler uzunca bir mesafede bize refa-
kat ettiler." Nebil de flöyle yazar: "Bu yolculuk boyunca karfl›-
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laflt›¤›m›z kimselerin hepsi, vali ve müflirlerin ‹stanbul ile Ba¤-
dat aras›nda devaml› gidip geldikleri bu güzergahta bugüne
kadar hiç kimsenin bu derece ihtiflamla geçmedi¤ini, çevresine
böyle bir konukseverlik göstermedi¤ini ve herkese inayetini
böylesine saçmad›¤›n› ifade ettiler." Samsun'a yaklafl›rken tah-
t›revan›ndan Karadenizi gören Hz.Bahaullah, Mirza A¤a Can'›n
ricas› üzerine, Taht›revan Levhini (Levhi Hawdaj) nazil buyur-
du. Bu Levihte geçen "‹lahi denektafl›", "üzücü ve eza veri-
ci fitne" gibi ifadeler, k›sa bir süre önce nazil olan Mübarek
Denizci Levhindeki elemli kehanetleri tekrarlamakta ve tamam-
lamaktad›r.

Ba¤dat'tan ‹stanbul'a kadar uzanan Samsun eyaletinin Bafl
Müfettefli bir kaç pafla ile birlikte Hz.Bahaullah'a ziyarette bu-
lundu. Derin sayg› gösterdi ve ö¤le yeme¤inde O'nun misafiri
oldu. Fakat, Mübarek Denizci Levhinde haber verdi¤i gibi, ye-
di gün sonra bir Türk vapuruna bindirildi ve üç gün sonra 1280
Rabiülevvel'in birinci günü

(16 A¤ustos 1863) ö¤le vakti sürgün arkadafllar› ile beraber
‹stanbul Liman›'na indiler...9

Emrin son derece a¤›r bir krizin pençesinde bulundu¤u bir
zamana rastlayan bu tarihi ilan›n bafll›ca muhataplar›, sahip ol-
duklar› büyük itibar, üstünlük ve yetkiler nedeniyle, kendi te-
bâlar› ve müminlerinin mükadderat› üzerinde korkunç ve kaç›-
n›lmaz bir sorumluluk sahibi olan dünya hükümdarlar› ile Müs-
lüman ve H›ristiyan din liderleri idi.

‹lan›n ilk döneminin, Hz.Bahaullah'›n ‹stanbul'da, kendini
‹slam Peygamberinin vekili sayan ve büyük bir impratorlu¤un
mutlak hükümdar› olan Sultan Abdülaziz'e yazd›¤› ve maalesef
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elimizde metni bulunmayan mektubu ile bafllad›¤› kabul edile-
bilir. Bu kudretli ve haflmetli padiflah, dünya hükümdarlar› ara-
s›nda ‹lahi Daveti alanlar›n birincisi ve Do¤ulu Sultanlar içinde
Tanr› adaletinin mücazat›na u¤rayanlar›n ilki oldu. Bu mektup,
Padiflah›n, sürgünlerin baflkentine gelifllerinden dört ay geçme-
den ç›kard›¤› onursuz bir ferman vesilesiyle yaz›ld›. Fermanda
ani ve sebepsiz olarak, karak›fl ortas›nda, son derece küçük
düflürücü koflullar içinde, imparatorlu¤un öbür ucundaki Edir-
ne'ye sürülmeleri emrolunuyordu. 

...Hz.Abdülbaha'n›n buyurdu¤u gibi, sürgünleri "bütün
dünya için bir fitne, ahid ve misaklar› bozucu, tüm mem-
leketler için zararl›, her türlü eziyet ve cezaya müstahak
kimseler" olarak suçlayan ve kötüleyen baflkalar› da vard›.

Tutsa¤a, kendi hakk›nda ç›kar›lan ferman› tebli¤ etmeye
önemli bir kifli olan, Sadrazam›n büyük itibar sahibi kay›nbira-
deri seçildi. Bu ferman Türk ve ‹ran hükümetleri aras›nda or-
tak bir düflmana karfl› bir ittifak niteli¤inde idi ve ileride Sultan-
l›k, Hilafet ve Kaçar hanedan› için çok ac› sonuçlar do¤urdu.
Hz.Bahaullah'›n huzuruna kabul etmedi¤i arac› z›rva dolu fikir-
lerini ve saçma sapan iddialar›n› kendisiyle görüflmeye memur
edilen Hz.Abdülbaha ve A¤a Kelim'e nakletmek ve tebli¤e gö-
revli oldu¤u emirnamenin cevab›n› almak için üç gün sonra
tekrar gelece¤ini söylemekle yetinmek zorunda kald›.

Ayn› gün Hz.Bahaullah, a¤›r bir flekilde itham edici bir le-
vih indirdi ve ertesi sabah mühürlü bir zarf içinde fiemsi Bey'e
vererek, Ali Pafla'n›n eline teslim etmesini ve bu Levhin Tanr›
taraf›ndan gönderildi¤ini bildirmesini söyledi. Sonradan fiemsi
Bey A¤a Kelim'e flöyle anlatm›flt›r: "Mektubun içinde ne oldu-
¤unu bilmiyordum. Sadrazam›n mektubu okumas›yla çehresi
ölü benzine döndü ve dedi ki, 'Sanki bir Sultanlar Sultan› ken-
di tebalar› aras›ndaki en küçük bir krala emir veriyor ve ona
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ne yapaca¤›n› ferman ediyor.' hali öyle ac›kl›yd› ki, hemen hu-
zurundan çekildim." Denildi¤ine göre bu Levhin yaratt›¤› etki
hakk›nda Hz.Bahaullah flöyle buyurmufltur: "Sultan›n vezirle-
ri bu mektubu okuduktan sonra Bize karfl› ne yapt›larsa
hakl› idiler. Ama Önceki davran›fllar› haks›zd›."

Nebile göre; oldukça uzun olan bu Levih, Padiflaha hitap
eden sözlerle bafll›yor, vezirlerini fliddetle k›n›yor, onlar›n ace-
milik ve beceriksizli¤ini ortaya koyuyordu. Vezirlere hitap
eden daha sonraki bölümleri ise onlara meydan okumakta,
dünya mallar›yla övünmemelerini, zamanla mutlaka kaybecek-
leri bir debdebenin peflinden aptalca koflmamalar›n› ö¤ütle-
mekteydi.

Hz.Bahaullah'›n sürgünlük ferman›n›n ç›kar›lmas›ndan he-
men sonra, yola ç›kmas›n›n arifesinde, ...unutulmaz bir konufl-
mas›nda, ‹ran Sefirine flu mesaj› gönderdi: 

"Y›llar y›l› mazlumlar›n kan›n› dökmekten ve onlara
onca eziyet etmekten senin ve senin gibilerin yan›na ne
kald›? Onlar yüz kat artt›, ama sizler tam bir kar›fl›kl›¤a
u¤rayacak ve zihninizdeki bu ezici düflünceden nas›l kur-
tulaca¤›n›z› bilemiyeceksiniz...O'nun Emri sizlerin kura-
ca¤›n›z her türlü plan›n üstündedir. fiunu bil ki, bütün
dünya devletleri bir araya gelip Benim can›m› ve bu ad›
tafl›yanlar›n tümünün canlar›n› alsalar, yine de ‹lahi Atefl
asla sönmez. O'nun Emri bütün dünya hükümdarlar›n›,
hay›r, su ve topraktan yarat›lm›fl her bir fleyi kuflat›r...Ba-
fl›m›za her ne gelirse, bizim kazanc›m›z büyük ve onlar›n
u¤rayaca¤› kay›p aflikard›r." 

Daha önce zaten iki kere sürülmüfl olan sürgünlerin hemen
yola ç›kar›lmas› hakk›ndaki kesin emir gere¤ince, Hz.Bahaul-
lah, ailesi ve arkadafllar›, baz›lar› arabalara, baz›lar› yük hayvan-
lar›na bindirilip, eflyalar› öküz arabalar›na doldurularak, so¤uk
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bir Aral›k sabah›, geride b›rakt›klar› göz yafllar› aras›nda ve Türk
askerlerinin refakatinde yola ç›kt›lar. Oniki gün boyunca ›ss›z
ve rüzgar›n kas›p kavurdu¤u bir araziden geçerek, Hz.Bahaul-
lah'›n, "Sultan›n iradesine karfl› gelenlerden baflka bir kim-
senin girmedi¤i yer" olarak s›fatland›rd›¤› bir flehre vard›lar.
Sureyi Mülûk'te kendi flöyle anlat›r: "Bizi, dünyada hiçbir zil-
let ile k›yaslanam›yacak bir zilletle fiehirden (‹stanbul)
sürdüler... Ne ailemin, ne arkadafllar›m›n o dondurucu so-
¤uktan korunacak giyimleri yoktu... Halimize düflmanlar›-
m›z bile a¤lad› ve her görür gözü olan yafl döktü."...

Ya¤mur ve f›rt›nada yol alan, bazen geceleri de yola devam
eden yorgun yolcular, Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Siliv-
ri, Çorlu ve Babaeski'de k›sa molalar vererek, 1280 Recep Ay›-
n›n birinci günü (12 Aral›k 1863) hedeflerine vard›lar ve ‹zzet
A¤a'n›n evinin civar›ndaki iki katl› bir kervansaray olan Arap Ha-
n›na yerlefltirildiler. Üç gün sonra Hz.Bahaullah ve ailesi, Mevle-
vi Tekkesine yak›n Muradiye mahallesinde bir yazl›k eve, bir
hafta sonra ayn› mahallede bir cami yak›n›ndaki bir baflka eve
nakledildiler. Alt› ay kadar sonra Selimiye Camisinin kuzeyinde
Emrullah Evi olarak bilinen daha genifl bir binaya geçtiler. 

Böylece, Hz.Bahaullah'›n Elçili¤inin en dramatik olaylar›n-
dan birinin ilk perdesi kapanm›fl oldu. fiimdi perde, birinci Ba-
hai yüzy›l›n›n en çalkant›l› ve kritik döneminde aç›l›yor; bu dö-
nem o elçili¤in en muhteflem bölümünü , O'nun Mesaj›n› dün-
yaya ve dünya hükümdarlar›na ilan›n›n öncesini oluflturacak-
t›r."10

...Hz.Bahaullah'›n Eyyam-› fiidad (fiiddet Günleri) olarak va-
s›fland›rd›¤› bu büyük kriz s›ras›nda "en elem verici peçe"
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y›rt›ld› ve "en büyük ayr›l›k" bir daha düzelmemecesine vaki
oldu. Emrin mülki ve ulema s›n›f›ndan d›fl düflmanlar›n› sevin-
dirip cesaretlendirdi, ellerine önemli bir koz verdi ve aç›k aç›k
alaylar›na sebep oldu. Hz.Bahaullah'›n dostlar›n› ve taraftarla-
r›n› flaflk›nl›k ve zihin kar›fl›kl›¤›na düflürdü ve bat›l› hayranla-
r›n›n gözünde Emrin itibar›n› ciddi surette zedeledi. Hz.Baha-
ullah'›n Ba¤dat'ta ikamet etti¤i ilk günlerden beri için için kay-
namakta olan ve O'nun henüz aç›klanmam›fl liderli¤inde, çök-
mekte olan bir toplulu¤a yeniden hayat veren yarat›c› güçler
taraf›ndan geçici olarak bast›r›lan bu fitne, nihayet O'nun me-
saj›n› ilan etmesinden önceki y›llarda bütün fliddeti ile ortaya
ç›kt›. Hz.Bahaullah'a tarifsiz kederler getirdi. O'nu görünür fle-
kilde yaflland›rd› ve yaratt›¤› yank›lar nedeniyle hayat› boyun-
ca karfl›laflt›¤› en büyük darbe oldu. Bafl sebebi, Hz.Bahaul-
lah'›n arzusu hilaf›na O'nunla birlikte ‹stanbul, ve Edirne'ye git-
mekte ›srar eden ve flimdi var gücüyle emeline ulaflmak için
çal›flan o i¤renç k›flk›rt›c› Seyyid Muhammed'in dolambaçl› en-
trikalar› ve durup dinmeyen manevralar› oldu."11

Sürgünlerin Hz.Bahaullah'a gittikçe derinleflen bir ba¤l›l›k
ve hayret verici bir ihtiram duyduklar›na devaml› flahid olan;
A¤abeyinin Ba¤dat'tan ‹stanbul'a yolculu¤u s›ras›nda ve daha
sonra Edirne'de eflraf ve hükümet erkan› ile iliflkileri sonucun-
da itibar›n›n ne derece yükseldi¤ini çok iyi gören; bu A¤abe-
yin baflkentteki yetkililerle temaslar›nda gösterdi¤i cesaret, ve-
kar ve ba¤›ms›zl›¤a k›zan; yeni bir dinin Kurucusunun devam-
l› indirdi¤i çeflitli Levihlerden rahats›z olan; t›pk› Muhammed
fiah'› yanl›fl yola sevkeden Babi Zuhurunun Deccal› Hac› Mir-
za Akasi gibi, Bahai Zuhurunun Deccal› olan Seyyid Muham-
med'in önüne serdi¤i s›n›rs›z bir liderli¤in yalanc› ümitlerine al-
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danan; toplulu¤un ileri gelen üyelerinin hikmet ve ihtiyatla ha-
reket etmesi yolundaki yaz›l› ögütlerinden ders almayan; ken-
dinden onüç yafl büyük olan ve ilk gençlik ve ergenli¤inde onu
gözetmifl bulunan Hz.Bahaullah'›n flefkat ve nasihatlerine ku-
lak t›kayan; birçok vesilelerle onun çeflitli kabahat ve ak›ls›zl›k-
lar›n› örtmüfl olan A¤abeyinin ba¤›fllay›c›l›¤›ndan cüret bulan
bu Hz.Bab'›n Misak›n›n Bafl Nak›z›, gitgide artan bir k›skançl›k
ve h›rsl› bir liderlik arzusunun pençesinde, ne gizlemeye ne de
hoflgörüye yer b›rakmayan davran›fllara sürüklendi. 

Kötülü¤ün, açgözlülü¤ünün ve yalan›n canl› timsali olan
Seyyid Muhammed'le devaml› iliflkisi sonucunda ›slah olmaz
derecede bozulan Mirza Yahya, daha Hz.Bahaullah Ba¤dat'tan
uzaklaflt›¤› s›rada ve hatta Süleymaniyeden dönüflünden sonra
bile, Emrin tarihini silinmez rezilliklerle lekelemiflti....

Edirne'ye geldikten yaklafl›k bir y›l sonra, Hz.Bahaullah'› ve
arkadafllar›n› zehirlemek, böylece yeniden liderli¤e kavuflmak
gibi ç›lg›nca hayaller zihnini kar›flt›rmaya bafllad›. Üvey karde-
fli A¤a Kelim'in t›bbi meselelerde derin bilgisi oldu¤unu bildi-
¤inden, çeflitli bahanelerle baz› otlar›n ve zehirlerin etkisi hak-
k›nda ondan bilgi edinmeye çal›flt›. Sonra da adeti olmad›¤›
halde Hz.Bahaullah'› evine davet etmeye bafllad›. Ve birgün
kendi haz›rlad›¤› bir maddeyle O'nu bir ay ciddi flekilde hasta
ederek, fliddetli sanc›lar ve yüksek ateflle k›vrand›racak derece-
de zehirlemeyi becerdi. Bu teflebbüs, Hz.Bahaullah'›n elinde
ömrünün sonuna kadar süren bir titreme b›rakt›. Durumu çok
a¤›r oldu¤undan, fiiflman adl› bir yabanc› hekim ça¤r›ld›. Cildi-
nin kurfluni renginden endiflelenen doktor, hastal›¤›n ümitsiz
oldu¤unu bildirerek O'nun ayaklar›na kapand› ve ilaç verme-
den huzurundan çekildi. Birkaç gün sonra doktor hastalan›p
öldü. Ölümünden önce Hz.Bahaullah, doktorun hayat›n›
O'nun için feda etti¤ini ima etmiflti. Doktor Hz.Bahaullah tara-
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f›ndan ziyaretine gönderilen Mirza A¤a Can'a, Tanr›n›n duala-
r›n› kabul etti¤ini ve ölümünden sonra, lüzumu halinde, emin
bir kimse olan Doktor Çupan'›n ça¤r›lmas›n› söyledi.

Mirza Yahya'y› geçici olarak terkeden ve yukardaki olay›n
ayr›nt›lar›n› aç›klayan han›mlar›ndan birinin anlatt›¤›na göre,
bir keresinde de Hz.Bahaullah'›n ailesi ve arkadafllar›n›n su al-
d›¤› kuyuyu zehirlemifl, dolay›s›yla sürgünlerde tuhaf hastal›k
belirtileri görülmüfltü. Hatta bu arkadafllardan olan ve büyük
lütuflar gösterdi¤i berber Muhammed Ali Selmani Üstad'a ya-
vafl yavafl ve büyük bir ihtiyatla aç›larak, uygun bir zamanda
hamamda Hz.Bahaullah'a hizmet ederken O'nu katletmesini is-
tedi. A¤a Kelim bu olay› Edirne'de Nebil'e flöyle anlatm›flt›r:
"Muhammed Ali Üstad bu teklif karfl›s›nda öyle öfkelendi ki,
içinden Mirza Yahya'y› hemen orac›kta öldürmek geldi ve e¤er
Hz.Bahaullah'› k›zd›rmaktan çekinmeseydi yapacakt›. A¤l›ya-
rak hamamdan ç›karken ilk raslad›¤› kifli olan ben oldum...
Uzun ›srarlardan sonra hamama dönüp iflini tamamlamaya ra-
z› edebildim." Sonradan, Hz.Bahaullah bu olay› hiç kimseye
aç›klamamas›n› emretti¤i halde, berber dilini tutamay›p bu s›r-
r› aç›¤a ç›kard› ve toplulu¤u büyük endifleye düflürdü. Hz.Ba-
haullah buyuruyor: "Tanr› onun (Mirza Yahya) ba¤r›ndaki
s›rr› iffla etti¤inden bu niyetini inkar etti ve o hizmetkar›
(Muhammed Ali Üstad) böyle bir niyetle suçlad›."

K›sa bir süre önce gerek sözlü olarak, gerek çeflitli Levih-
lerde, ileri sürdü¤ü iddialar›n manas›n› aç›klam›fl olan Kifli için
art›k Kendi Elçili¤inin mahiyetinden Hz.Bab'›n aday› olan kim-
seyi resmen haberdar etmek zaman› gelmiflti. Dolay›s›yla, Mir-
za A¤a Can, yeni nazil olan ve bu iddialar› katiyetle teyid eden
Emir Süresini Mirza Yahya'ya iletmeye, ona yüksek sesle oku-
maya ve onun aç›k ve kesin cevab›n› istemeye memur edildi.
Mirza Yahya düflünmek için bir gün mühlet isteyince kabul
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edildi. Ancak, gelen cevap bir karfl› beyan fleklinde oldu. Bu
beyanda, kendine ba¤›ms›z bir Vahiy geldi¤i saat ve dakikay›
belirterek, Do¤u ve Bat› milletlerinin kay›ts›z flarts›z kendine
itaat etmeleri gerekti¤i ifade ediliyordu.

Büyük bir Vahyin Tafl›y›c›s›n›n gönderdi¤i elçiye sadakatsiz
bir has›m taraf›ndan ileri sürülen bu küstah iddia, Hz.Bahaul-
lah ile Mirza Yahya aras›nda, Bahai tarihinin en ac› günlerin-
den biri olan aç›k ve kesin kopmaya iflaret ediyordu. Hz.Baha-
ullah, düflmanlar›n›n ba¤r›nda tutuflan fliddetli adavet ateflini
hafifletmek ve sürgünlere, kendisi ile onlar aras›nda serbest bir
seçim yapma f›rsat›n› vermek maksad›yla 22 fievval 1282 günü
ailesiyle beraber, emri üzerine kiralanan R›za Bey'in evine ka-
pand› ve iki ay boyunca kendi arkadafllar› da dahil, dost veya
yabanc›, hiç kimse ile görüflmedi. A¤a Kelim'e, evindeki mobil-
ya, yatak, giyim ve mutfak eflyalar›n› ay›r›p yar›s›n› Mirza Yah-
ya'n›n evine göndermesini, onun ötedenberi göz koydugu mü-
hür, yüzük, el yazmalar› gibi Hz.Bab'›n baz› hat›ralar›n› ona
teslim etmesini, sürgünlerin ve ailelerinin geçimi için hüküme-
tin verdi¤i ödenekten pay›na düflenin ona ödenmesini sagla-
mas›n› emretti. A¤a Kelim'e ayr›ca, arkadafllar› aras›nda seçece-
¤i birinin günde birkaç saat Mirza Yahya'n›n al›flveriflini yapma-
s›n› ve bundan böyle ‹ran'dan ad›na birfley gelirse kendi eline
teslim edilece¤ine dair teminat verilmesini de istedi.

A¤a Kelim'in Nebil'e flunlar› anlatt›¤› söylenir: "O gün bü-
yük bir velvele koptu. Bütün arkadafllar› Cemali Mübarek'ten
ayr› kalman›n matemi içindeydi." Bu arkadafllardan biri de flöy-
le yazm›flt›r: "O günler kargafla ve flaflk›nl›k günleriydi. Ne ya-
paca¤›m›z› bilmez haldeydik. O'nun huzurundan büsbütün
mahrum kalmaktan korkuyorduk. Bu flaflk›nl›k ve keder çok
sürmedi. Mirza Yahya ve Seyyid Muhammed'in ‹ran ve Irak'a
yayd›klar› iftra dolu mektuplar ve Mirza Yahya'n›n Edirne Va-
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lisi Hurflit Pafla ile Vali Yard›mc›s› Aziz Pafla'ya dalkavuk bir dil-
le yazd›¤› dilekçeler karfl›s›nda, Hz.Bahaullah inzivadan ç›kma-
ya mecbur kald›. K›sa bir süre sonra, Mirza Yahya'n›n han›m-
lar›ndan birini, kocas›n›n haklar›n›n gaspedildi¤inden ve ço-
cuklar›n›n açl›ktan ölme haline geldi¤inden flikayet etmek için
vilayete gönderdi¤ini ö¤rendi. Bu flikayetin yank›lar›n›n ta ‹s-
tanbul'a ulaflmas› ve Hz.Bahaullah'›n asil ve vakur davran›flla-
r›n›n etkisinde kalm›fl olan çevrelerde heyecanl› tart›flmalara ve
zararl› yorumlara neden olmas›, O'nu çok üzdü. Seyyid Mu-
hammed baflkente giderek ‹ran Sefiri Müflirüd Devle ile görüfl-
tü, Mirza Yahya ile kendine bir harçl›k ba¤lanmas› için yalvar-
d›, Hz.Bahaullah'› Nasreddin fiah'› katletmesi için bir Ajan gön-
dermekle itham etti ve uzun zamandan beri iflledi¤i a¤›r suçla-
ra ra¤men ona sab›rla katlanm›fl olan O Zata küfür ve iftiralar
ya¤d›rmak için elinden geleni ard›na koymad›. 

Hz.Bahaullah, R›za Bey'in evinde bir y›l kadar kald›ktan
sonra, arkadafllar›ndan ayr›lmadan önce oturmakta oldu¤u eve
döndü. Üç ay sonra tafl›nd›¤› ‹zzet A¤a'n›n evinde Edirne'den
ayr›l›fl›na kadar ikamet etti. Bu evde 1284 Cemaziyülevvel ay›n-
da (Eylül 1867) meydana gelen son derece önemli bir olay,
Mirza Yahya ile yardakç›lar›n› bozguna u¤ratt›, dosta ve düfl-
mana, Hz.Bahaullah'›n onlara karfl› zaferini ilan etti. Mirza Yah-
ya'n›n iddialar›na ve kendini korkakça saklamas›na k›zan Mir
Muhammed ad›na fiiraz'l› bir Babi, gerçek ile yalan aras›nda
aç›kça bir ay›r›m yap›labilmesi maksad›yla, Seyyid Muham-
med'i, Mirza Yahya'y› Hz.Bahaullah ile karfl›laflmaya raz› etme-
si için zorlad›. Ünlü A¤abeyinin bu karfl›laflmay› asla kabul et-
miyece¤i gibi aptalca bir vehme kap›lan Mirza Yahya, görüflme
yeri olarak Selimiye Camisini seçti. Hz.Bahaullah bunu duyun-
ca derhal ad› geçen Mir Muhammed'i yan›na al›p ö¤le s›ca¤›n-
da flehrin uzak bir yerinde olan camiye gitmek üzere yaya ola-
rak yola ç›kt›. Sokak ve çarfl›lardan geçerken, O'nu gören ve
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duyanlar› hayrete düflüren bir ses ve tav›r ile ayetler okuyor-
du.12

...Hz.Bahaullah'›n geliflini haber vermek için önden giden
Mir Muhammed az sonra geri dönerek, O'nun yetkisine mey-
dan okuyan kiflinin, beklenmeyen nedenlerden dolay› bu gö-
rüflmeyi bir iki gün sonraya b›rakmak istedi¤ini bildirdi. Hz.Ba-
haullah evine döndü¤ünde indirdi¤i bir Levihte olan biteni
izah ve ertelenen toplant› için bir tarih tesbit etti, Levhi kendi
mührü ile mühürleyerek Nebil'e verdi ve yeni müminlerden
Molla Muhammed Tebrizi'ye teslim etmesini, onun da s›k s›k
dükkan›na gelen Seyyid Muhammed'e iletmesini söyledi. Lev-
hin tesliminden önce Seyyid Muhammed'den Mirza Yahya bu-
luflma yerine gelmedi¤i takdirde iddialar›n›n yalan oldu¤unu
yaz›l› olarak kabul edece¤ine dair mühürlü bir taahhütname is-
tenmesine karar verildi. Seyyid Muhammed istenen taahhütna-
meyi ertesi gün getirece¤ine söz verdi. Fakat Nebil üç gün ar-
ka arkaya dükkanda bekledi¤i halde ne Seyyid Muhammed gö-
ründü, nede istenen yaz›y› gönderdi. Nebil, yirmiüç y›l sonra
tarihinde bu olay› kaydederken, Hz.Bahaullah'›n ma¤lup bir
hasma karfl› üstünlü¤ünün elle tutulur ve tekzip edilemez deli-
li olan bu teslim edilmemifl Levhin "Gusnu Azam'›n" (En Yüce
Dal) kaleme ald›¤› ve K›dem Cemali'nin mührüyle süslendi¤i
ilk günkü tazeli¤i ile, hala kendi elinde oldu¤unu belirtmifltir.

Hz.Bahaullah, Elçili¤i s›ras›ndaki bu çok üzücü olaydan bü-
yük bir ›st›rap duydu. Elemini flöyle dile getirir. "Aylarca, y›l-
larca sevgi ve flefkat elleriyle büyüttü¤üm biri hayat›ma
kastetti." Hain düflmanlar›na at›fta bulunur: "Bana eziyet
edenlerin zulmü belimi büktü ve saçlar›m› a¤artt›. Taht›-
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m›n önüne gelip dursayd›n, K›dem Cemali'ni tan›yamaz-
d›n, zira münkirlerin eziyeti ile simas›n›n teraveti bozul-
du ve p›r›lt›s› soldu." fiöyle hayk›r›r: "Tanr›m! Vücudum-
da senin fesat oklar›n›n yaralamad›¤› bir nokta kalmad›.
Sen A¤abeyine karfl› hiçbir insan›n bir baflkas›na yapma-
d›¤› iflleri iflledin."13

Hüzünlerle y›pranan, can›na kastetme girifliminin etkilerinin
hala ac›s›n› çeken, yak›nda belki yeniden sürülece¤ini bilen,
ama Emrine indirilen darbeden ve onu kuflatan tehlikelerden
y›lmayan Hz.Bahaullah, daha bu fliddetli imtihan› arkada b›rak-
madan önce emsalsiz bir kudretle, kendine tevdi edilmifl olan
Elçili¤i Do¤uda ve Bat›da en yüksek dünyasal yönetim makam-
lar›n› elde tutanlara ilana k›yam etti...

Bafllayan bu ola¤anüstü faaliyet döneminin yank›lanmalar›,
Hz.Bahaullah'›n Elçili¤inin ilk y›llar›ndan daha parlak oldu. O
günleri yaflayan biri flöyle anlat›r: "‹lahi ayetler, gece gündüz
demeden, yazmaya yetiflemiyecek say›da, ya¤mur gibi iniyor-
du. Mirza A¤a Can kendine dikte edildi¤i flekilde yazar, En Bü-
yük Dal (Gusn-u Azam) ise devaml› olarak suretlerini ç›kar›rd›.
Kaybedecek bir an bile yoktu." Nebil de buna flahadet eder:
"Bir kaç katib gece gündüz çal›flt›klar› halde ifle yetiflemiyorlar-
d›. Aralar›nda bulunan Mirza Bakir fiirazi...tek bafl›na günde en
az ikibin ayeti temize çekiyordu. Böyle alt› yedi ay çal›flt›. Her
ay, birkaç cilt dolusu yaz›y› temize çekip ‹ran'a gönderiyordu.
Güzel yaz›s› ile yaz›lm›fl yirmi cilt kadar yaz›y› arkas›ndan ha-
t›ra olarak Mirza A¤a Can'a b›rakt›."

Hz.Bahaullah nazil etti¤i bu ayetler hakk›nda buyurmufltur: 
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"‹lahi inayet bulutlar›ndan ya¤anlar öyleydi ki, bir sa-
at içinde bin ayete eflit yaz› nazil olmufltur." "Bu günde ih-
san olunan inayetin büyüklü¤ü ile, e¤er bunlar› yazmaya
yetiflebilecek bir vahiy katibi bulunsayd›, tek bir gün ve
gece içinde Semavat› ‹lahiyeden Farsça Beyan'a eflit mik-
tarda vahiy inerdi." Bir baflka vesile ile flöyle buyurmufltur:
"Tanr›ya yemin olsun! Bugüne kadar Peygamberlere va-
hiyedilmifl olanlara eflit miktar bu günlerde inmifltir." Ya-
z›lar›n›n bollu¤u hakk›nda der ki: "Bu flehirde (Edirne) flim-
diye kadar nazil olanlar› katipler temize çekmekten aciz
kal›yorlar. Bunun için, büyük k›sm› temize çekilmemifl-
tir." 

O a¤›r krizin tam ortas›nda, hatta daha önce bile, Hz.Baha-
ullah'›n kaleminden inen say›s›z Levihlerde, O'nun yeni beyan
edilen iddialar›n›n manas› tam olarak aç›klanm›flt›r. Emir Sure-
si, Nokta Levhi, Ahmet Levhi, Eshap Suresi, Seyyah Levhi, Dem
(Kan) Suresi, Hac Suresi, Ruh Levhi, R›zvan Levhi, Tuka Levhi,
ikamatgah›n› ‹zzet A¤a'n›n evine nakletmeden önce kalemin-
den inen Levihler aras›ndad›r. 'En Büyük Ayr›l›k' vaki olduktan
hemen sonra Edirne'deki ikametine iliflkin en kuvvetli Levihle-
ri nazil oldu.

‹lk defa olarak kelimelerini Do¤u ve Bat›'n›n tüm hüküm-
darlar›na topluca yöneltti¤i ve Türk Sultan› ile vezirlerine, Hris-
tiyanl›k aleminin krallar›na, Sultan nezdindeki Frans›z ve ‹ran
Sefirlerine, ‹stanbul'un Müslüman din liderleri, bilginleri ve
ahalisine, ‹ran halk›na ve dünya filozoflar›na ayr› ayr› hitap et-
ti¤i en önemli Levhi olan Mülûk (Padiflahlar) Suresi; Mirza
Mehdi Reflti'nin suçlamalar›n› tekzip eden ve Babi Zuhurunu
savundu¤u ‹kan Kitab›n›n karfl›l›¤› olan Bedi Kitab›; Hükümler
Kitab›n›n bir öncüsü olan Siyam (Oruç) münacaatlar›; Frans›z
‹mpratoruna hitap eden ve onun iddialar›n›n samimiyetini s›-
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nayan III. Napolyon'a ilk Levhi; Nas›reddin fiah'a yazd›¤› ayr›n-
t›l› bir mektup olan ve Dinin amaçlar›, maksatlar› ve ilkelerini
aç›klayan ve Elçili¤inin meflruiyetini isbat eden Sultan Levhi;
Gelibolu yolu üzerindeki Keflan ilçesinde bafllan›p Gavur-
köy'de tamamlanm›fl olan Reis Suresi, yaln›z Edirne'de nazil
olan say›s›z Levihlerin en seçkinleri olmakla kalmay›p, Baha-
i Dinin kurucusunun bütün yaz›lar› aras›nda önemli bir yer tu-
tarlar.14

Ayr›ca, Reis Suresinde buyruldu¤u gibi, Gelibolu'da bulun-
du¤u s›rada Ömer adl› bir Türk subay› arac›l›¤› ile Sultana söz-
lü haber göndererek, hükümdar›n kendine on dakikal›k bir gö-
rüflme hakk› tan›mas›n› rica etmifltir ki, "Padiflah, hakikat
olan O'nun hakikatinin inand›r›c› delil ve bürhan› sayd›-
¤› herfleyi talep etsin ve kendi Allah'›n izni ile bu delil ve
bürhan› gösterebilirse, mazlumlar› serbest b›rak›p kendi
hallerine koyversin."15

Hz.Bahaullah, Sadrazam Ali Pafla'ya hitaben Reis Suresini
yazm›flt›r. Bu Levihte onu, "Tanr›'n›n sesini iflitme¤e" ça¤›-
r›r; ne onun "homurdanmas›n›n", ne etraf›ndakilerin "havla-
malar›n›n", ne de "dünya ordular›n›n" Kadir'i Mutlak'› ken-
di maksad›na ulaflmaktan al›koyam›yaca¤›n› ifade eder; O'nu
"Tanr› elçisini Cennet-i Ala'da a¤latacak" ifller ifllemekle ve
Ona zarar vermek için ‹ran Sefiri ile elbirli¤i yapmakla suçlar;
yak›nda aç›k bir kayba u¤rayaca¤›n› haber verir; Kendi Zuhu-
runun gününü sena eder; bu Zuhurun "Çok geçmeden dün-
yay› ve orada bulunan herfleyi kuflataca¤›n›", "S›r Ülkesi"
(Edirne) "ve onun yan›nda olan yerin... Sultan›n elinden
ç›kaca¤›n›, kargafla baflgösterece¤ini, a¤›tlar›n yükselece-
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¤ini ve her taraftan fitne alametlerinin görünece¤ini" ke-
hanet eder; bu Zuhuru Hz.Musa'n›n ve Hz.‹sa'n›n Zuhurlar›yla
bir tutar; Hz.Muhammed'in gününde ‹ran ‹mpratorunun "Kibir
ve azametini", Hz.Musa'n›n gününde Firavunun "Haddini
bilmezli¤ini" ve Hz.‹brahim'in gününde Nemrudun imans›zl›-
¤›n› hat›rlat›r, kendi maksad›n›n "dünyay› canland›rmak ve
bütün milletleri birlefltirmek" oldu¤unu ilan eder.16

...Bu dönemdedir ki, Molla Ebu Talip ve Nebil'in tebli¤ et-
ti¤i baflka müminlerin eliyle Emir sanca¤›n›n Kafkaslarda ebe-
diyen dikilmesi, Seyyid Hüseyin Kaflani ve Hac› Bakir Kafla-
ni'nin M›s›r'a yerleflmeleri ile bu memlekette, ilk noktan›n ku-
rulmas›, Tanr› Zuhurunun ilk ›fl›klar›yla ›s›nan ve ayd›nlanan
Irak, Türkiye ve ‹ran'a Suriye'nin de kat›lmas› sonucunda, Em-
rin s›n›rlar› geniflledi. Bu dönemdedir ki, selamlaflmada eski
"Allahu Ekber"in yerini "Allahu Ebha" ald› ve ayn› zamanda
hem ‹ran hem Edirne'de kullan›lmaya baflland›. ‹lk kullanan
‹ran'da Nebil'in önerisi üzerine, fieyh Tabersi kalesi savunucu-
lar›ndan Molla Muhammed Furugi oldu. Bu dönemdedir ki, ar-
t›k Mirza Yahya taraftarlar›na s›fat olan "Beyan Ehli" kelimesi
terkedilerek yerini "Baha Ehli" sözü ald›. Bu dönemdedir ki,
k›sa bir süre önce kendi için özel olarak indirilmifl olan bir le-
vihte Nebili Azam (En Büyük Nebil) ünvan› ile taltif edilen ve
Rabb›'n›n "Haberini Do¤uya ve Bat›ya ulaflt›rmas›" emredi-
len Nebil, zaman zaman u¤rad›¤› eziyetlere ra¤man, "en elem-
li peçeyi" y›rtmak, tapt›¤› Mevlas›n›n sevgisini vatandafllar›n›n
kalplerine yerlefltirmek ve sevgilisinin ac›kl› koflullar alt›nda
ilan etmifl oldu¤u Emrini savunmak için k›yam etti.Yine bu
günlerdedir ki, Hz.Bahaullah Nebil'e, fiiraz'da Hz.Bab'›n Evini
ve Ba¤dat'taki En Büyük Evi ziyareti s›ras›nda Kendini temsi-
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len, yeni nazil olan iki Hac Levhini okumas› için talimat verdi.
Böylece daha sonra Akdes Kitab›nda resmen tesis edilmifl olan
en kutsal bir töre do¤du. Bu dönemdedir ki, ayn› Kitab›n ya-
k›nda ilan edece¤i bir Hükmün öncüsü olarak "Oruç dualar›"
Hz.Bahaullah taraf›ndan indirildi. Yine Hz.Bahaullah'›n Edir-
ne'de sürgünlük günlerindedir ki, Tahran'daki ünlü taraftarla-
r›ndan Molla Ali Ekber fiahmirzadi ve Cemaii Brucerdi'ye hita-
ben indirdi¤i bir Levihte, Hz.Bab'›n naafl›n› sakl› bulundu¤u
‹mamzade Masum'dan baflka bir güvenli yere tam bir gizlilik
içinde nakletmeleri için emir verdi. ...Bu dönemdedir ki, Gusn
(Dal) Suresi nazil oldu. Hz.Abdülbaha'n›n gelecekteki makam›-
n› haber veren ve O'nu "Kudsiyet Dal›", "Allah'›n Kanunu-
nun Dal›", "Tanr›'n›n emaneti", "insan abidesi suretinde
gönderilmifl" kelimeleri ile sena eden bu Levih, O'na Akdes
Kitab› ile bahfledilecek ve daha sonra O'nun Ahdinin Kitab›n-
da daha aç›klanacak ve pekifltirilecek olan makam›n›n müjde-
cisi say›labilir...17

Nihayet Hz.Bahaullah'› ceza sömürgesi Akka'ya ve Mirza
Yahya'n›n K›br›s'ta Magosa flehrine sürülmelerine karar verildi.
Bu karar Sultan Abdülaziz'in sert dille yaz›lm›fl bir ferman›nda
yer ald›. Hz.Bahaullah'›n baflkentte bulunan arkadafllar›, sonra-
dan onlara kat›lan bir kaç kifli ve ünlü nifakç› A¤a Can tutuk-
land›lar, sorguya çekildiler, belgeleri ellerinden al›nd› ve hap-
se at›ld›lar. Edirne'deki toplumun üyeleri de say›lar›n›n belir-
lenmesi için birkaç kere vilayete ça¤r›ld›lar; bu arada da¤›t›la-
caklar›, ayr› ayr› yerlere gönderilecekleri veya gizlice öldürüle-
cekleri hakk›nda söylentiler ç›kt›.
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Bir sabah birdenbire askerler Hz.Bahaullah'›n evini kuflatt›-
lar, kap›ya nöbetçiler dikildi, taraftarlar› yine ça¤r›l›p sorguya
çekildiler ve hareket için haz›rl›k yapmalar› emredildi. 

Hz.Bahaullah Reis Levhinde flöyle anlat›r: "Allah'›n sevdik-
leri ve akrabalar› ilk gece yiyeceksiz kald›lar... Halk evi
çevreledi, Müslümanlar, Hiristiyanlar halimize a¤lad›-
lar... O¤ul ehlini (Hiristiyanlar) baflkalar›ndan daha çok
a¤lar gördük. Bunda düflündürücü alametler vard›r." 

Hz.Bahaullah'›n en sad›k taraftarlar›ndan olan ve O'nunla
birlikte ta Ba¤dat'tan bafllayarak Akka'ya kadar sürgüne giden
A¤a R›za flöyle yazar: "Herkes flaflk›n ve kederliydi...Baz›lar›
üzüntülerini dile getiriyor, baz›lar› bizi teselli ediyor ve bizim
için a¤l›yordu..." 

Yabanc› konsoloslardan baz›lar› Hz.Bahaullah'a gelip,
O'nun ad›na kendi hükümetleri nezdinde giriflimde bulunmay›
teklif ettiler. O, bu önerileri teflekkürle karfl›lamakla beraber,
kesinlikle redetti. Bizzat buyurmufltur: "Edirne'deki konso-
loslar bu Gencin ayr›l›k saatinde O'nun etraf›nda toplan-
d›lar ve O'na yard›m etmek arzusunu izhar ettiler. Onlar,
gerçekten, Bize karfl› muhabbet gösterdiler."

...Daha önce, ‹stanbul'daki yetkililerin kendisine gönderdi-
¤i yaz›l› ithamlar› birkaç defa kesinlikle reddeden ve Hz.Baha-
ullah için flefaatte bulunan Hurflid Pafla , hükümetin karar›ndan
duydu¤u mehcubiyetle, O'nun flehirden derhal uzaklaflt›r›lma-
s› emrini al›nca ortadan kaybolmaya karar verdi ve Sicil katibi-
ne, Sultan›n ferman›ndan O'nu haberdar etmesi için emir ver-
di. Hz.Bahaullah'a refakat edecek kimseler aras›nda kendi ad›-
n›n bulunmad›¤›n› gören müminlerden Hac› Cafer Tebrizi bo-
¤az›n› ustura ile kesti, fakat zaman›nda yetiflenler onu ölümden
kurtard›lar. Hz.Bahaullah bu olay› Reis Levihde "geçmifl as›r-
larda efli duyulmam›fl" ve "Allah'›n, Kendi kudretinin bü-
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yüklü¤ünü izhar etmek için bu Zuhur'a tahsis etti¤i" keli-
meleri ile anlat›r.

Hicri Rabiülsani 1285 (12 A¤ustos 1868) günü Hz.Bahaullah
ve ailesi, vilayet idaresinin tayin etti¤i Hasan Efendi ad›nda bir
Türk Yüzbafl›n›n ve di¤er askerlerin refakatinde arabalarla Ge-
libolu'ya do¤ru yola ç›kt›lar. Dört gün süren bu yolculuk s›ra-
s›nda Uzunköprü'de ve Reis Levhinin nazil oldu¤u Keflan'da
mola verildi. Bir tan›¤›n ifadesi flöyledir: "Hz.Bahaullah'›n ika-
met etti¤i mahallenin sakinleri ve komflular› O'nunla veda et-
mek için toplanm›fllard›. Derin bir hüzün ve keder içinde bir-
birlerinin peflinden O'nun ellerini ve ete¤ini öpmeye gelerek
gidiflinden duyduklar› üzüntüyü ifade ettiler. O gün acayip bir
gündü. Sanki flehir, surlar ve kap›lar O'ndan ayr›lman›n ac›s›y-
la inliyordu." Bir baflkas› da flöyle yazar: "O gün Efendimizin
kap›s›nda hayret verecek bir Müslüman ve Hiristiyan kalabal›¤›
topland›. Ayr›l›fl zaman› unutulmaz bir and›. Oradakilerin ço¤u,
hele Hiristiyanlar a¤l›yor ve feryat ediyorlard›." Hz.Bahaullah
Reis Levhinde buyuruyor: "Söyle: bu Genç bu diyardan ayr›l-
d› ve her tafl›n alt›na bir emanet b›rakt›. Allah yak›nda bu
emanetleri Hakk›n kudreti ile meydana ç›karacakt›r." 

‹stanbul'dan getirilmifl olan dostlardan baz›lar› onlar› Geli-
bolu'da beklemekte idiler. Hz.Bahaullah Gelibolu'ya var›fl›nda,
görevini bitirip veda eden Hasan Efendi'ye flu beyanda bulun-
du: "Padiflaha söyle ki topraklar› elinden ç›kacak ve iflle-
ri karmakar›fl›k olacakt›r." O sahneyi kaydeden A¤a R›za
yaz›yor: "Hz.Bahaullah sözlerine devamla, 'Bu kelimeler Ben-
den de¤il, onlar› söyleyen Allah't›r...' buyurdu."

Glibolu'da üç gece kald›klar› halde hala Hz.Bahaullah'›n ne-
reye gönderilece¤inden hiç kimsenin haberi yoktu. Baz›lar›
O'nunla kardefllerinin ayn› yere, di¤erlerinin de da¤›t›larak bafl-
ka yerlere sürüleceklerine inan›yorlard›. Baz›lar›n›n fikrine gö-
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re arkadafllar› ‹ran'a geri gönderileceklerdi. Aceleyle öldürüle-
ceklerine inananlar da vard›. Hükümetin ilk ferman›, Hz.Baha-
ullah'›n A¤a Kelim, Mirza Muhammed Kuli ve bir uflakla bera-
ber Akka'ya sürülmesi, di¤erlerinin ise ‹stanbul'a gitmeleri flek-
lindeydi. Fakat, tarif edilemeyecek derecede üzüntülü sahnele-
re sebep olan bu emir, Hz.Bahaullah'›n ›srar› ve sürgünlerin re-
fakatine memur edilen binbafl› Ömer Efendi'nin arac›l›¤› ile ge-
ri al›nd›. Nihayet say›lar› yetmifl civar›nda olan sürgünlerin top-
luca Akka'ya gönderilmelerine karar verildi. Ayr›ca aralar›nda
seyyid Muhammed ve A¤a Can'›n da bulundu¤u Mirza Yahya
taraftarlar›ndan bir kaç›n›n bu sürgünlere kat›lmalar› ve Hz.Ba-
haullah'›n dostlar›ndan dört kiflinin Ezeli'lerle beraber K›br›s'a
gitmeleri ferman olundu. 

Hz.Bahaullah, Gelibolu'dan ayr›ld›¤› s›rada kendini bekliyen
tehlike ve imtihanlar›n a¤›rl›¤› karfl›s›nda arkadafllar›n› flöyle
uyard›: "Bu yolculuk bundan öncekilerin hiçbirine benze-
miyecek. Bafl›m›za geleceklere tahammül edecek kuvvetli
olmayan en iyisi istedi¤i yere gitsin ve imtihanlardan kur-
tulsun, zira bundan böyle ayr›lmak imkans›z olacakt›r."
Dostlar› tek fikir halinde kulaklar›n› bu uyar›ya t›kad›lar.

Hicri 2 Cemaziyülevvel 1285 (21 A¤utos 1868) günü kafile,
‹skenderiye'ye do¤ru, Avusturya band›ral› bir buharl› gemiye
bindirildi. Vapur Midilli'ye u¤rad› ve iki gün ‹zmir'de demirle-
di. Burada ‹smullahul Münip lakapl› Cenab› Münir a¤›r hasta-
land› ve büyük üzüntüsüne ra¤men b›rak›ld›¤› hastanede bir
süre sonra vefat etti. ‹skenderiye'de ayn› firman›n bir baflka ge-
misi ile Hayfa'ya hareket edildi. Port Said ve Yafa'da k›sa du-
raklamalardan sonra Hayfa'ya indiler ve bir kaç saat sonra bir
yelkenli ile Akka'ya giderek 12 Cemaziyülevvel 1285 (31 A¤us-
tos 1868) günü ikindi vakti karaya ç›kt›lar. Hz.Bahaullah'›n
kendisini Hayfa'ya götürecek gemiye aya¤›n› bast›¤› anda, Mir-
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za Yahya ile gitme¤e mahküm edilen dört kifliden biri olan ve
"Feragati, sevgisi ve Allah'a güveni"nden dolay› Hz.Bahaullah
taraf›ndan büyük övgüye mazhar olan Abdulgaffar, "Ya Baha-
ül Ebha" nidas› ile kendini denize att›. Kurtar›lan ve büyük zor-
lukla kendine getirilen bu zat›, inatç› yetkililer zorla Mirza Yah-
ya'n›n kafilesine katt›lar ve hükmedildi¤i yere gönderdiler. 

Hz.BAHAULLAH'›n

AKKA'da KALEBENTL‹⁄‹:

Hz.Bahaullah'›n Akka'ya var›fl› ile, O'nun k›rk y›l süren elçi-
li¤inin nihai safhas›, bu elçili¤in tamam› müddetince devam
eden sürgünlü¤ünün son sahnesi, daha do¤rusu, doru¤u bafl-
lam›fl oluyordu. Bu sürgünlük O'nu bafllang›çta ortodoks fiiili-
¤in kalelerinin yan›bafl›na ve seçkin savunucular› ile temasa
getirmifl, daha sonralar› Osmanl› ‹mparatorlu¤unun merkezine
götürerek, Sultana, vezirlerine ve din liderlerine hitap eden ç›-
¤›r aç›c› beyanlar›na yol açm›flt›. fiimdi de O'nu Allah taraf›n-
dan ‹brahim Peygambere vaad edilen, Hz.Musa Dinince kutsal
k›l›nan, ‹brani hocalar›n›n, hakimlerinin, krallar›n›n ve Pey-
gamberlerinin hayatlar› ve emekleri ile flereflendirilen, Hiristi-
yanl›¤›n befli¤i olarak sayg› gören ve Hz.Abdülbaha'n›n flaha-
det etti¤i gibi Zerdüflt'ün "‹srail peygamberlerinin baz›lar›
ile görüfltü¤ü" yer olan ve ‹slamiyete göre Hz.Resulün yedi
cennetten geçerek Rabb›'n›n Arfl›na vard›¤› Miraca sahne olan
Arz› Akdes sahillerine ç›kmas›na vas›ta olmufltu. Ba¤dat, ‹stan-
bul ve Edirne sürgünü, bu kutsal ve g›pta edilen memleketin,
bu "Allah'›n bütün Peygamberlerinin yuvas›n›n" bu "Al-
lah'›n sual olunmaz iradesinin Vadisinin, kar beyaz› Nok-
tan›n, solmaz ihtiflam ülkesinin" s›n›rlar› içinde ömrünün
üçte birini ve toplam elçilik y›llar›n›n yar›dan fazlas›n› geçirme-
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ye mahkum edilmiflti. Hz.Abdülbaha flöyle buyurur: "Düflman-
lar›n›n zulmü, sürgünlü¤ü ve kovalanmas› olmasayd›,
Hz.Bahaullah ‹ran'› nas›l terketmek zorunda kal›rd› ve bu
Kutsal Topraklarda nas›l ota¤ kurard›?" 

Gerçekten, O'nun bize temin etti¤i gibi böyle bir sonuçlan-
ma "iki üç bin y›l öncesi Peygamberlerinin dillerinden
haber verilmiflti." "Tanr›, vaadini tutarak, Peygamberle-
rinden baz›lar›na, Ordular Rabb›'n›n bu Kutsal Toprak-
larda zahir olaca¤› müjdesini vermiflti." Efliya Piygamber
bu konuda kitab›nda, flöyle yazar: "Ey müjdeler veren Zion,
yüksek da¤lara ç›k; Ey iyi haberler getiren Orflelim, yük-
sek sesle ba¤›r. Korkma, sesini yükselt ve Yahuda'n›n fle-
hirlerine de: '‹flte bak›n Rabb›n›z! ‹flte bak›n, Rabb›n›z
kudret eliyle gelecek ve kolu O'nun ad›na hükmedecek.'"
Davut Mezamirinde flöyle haber verir: "Kald›r›n bafl›n›z›, ey
kap›lar; Kald›r›n, ey ebedi kap›lar ki, Baha Sultan› içeri
girsin. Kimdir bu Baha Sultan›? Ordular Rabb›, iflte O'dur
Baha Sultan›." "Rabb›n kusursuz cemal› Zion'dan parlad›.
Rabb›m›z geldi, O susmayacak." Keza Amos da O'nun geli-
flini Önceden haber vermiflti: "Rab Zion'dan kükreyecek ve
Orflelim'den sesini duyuracak; çobanlar›n kulübeleri ma-
temde kalacak ve Kermil'in tepesi kuruyacak."

Bir taraf›nda "Lübnan'›n ihtiflam›" uzanan, Kermil'›n izze-
tinin karfl›s›nda, ‹sa Hristos'un vatan›n› çevreleyen tepelerin
ete¤inde yer alan Akka'y› ise Davut, "kudretli fiehir" diye ta-
rif etmifl; Hosea, "bir ümit kap›s›" olarak anlatm›fl; Hizkiyal,
"Sesi birçok akarsular›n sesi gibi olan", "‹srail'in Tanr›s›-
n›n bahas›n›n Do¤u yönünden gelece¤i", "Do¤u'ya bakan
kap›" sözleriyle ima etmifltir. Hz.Resul ise flöyle at›fta bulun-
mufltur; "‹ki da¤ aras›nda... bir çay›rl›¤›n ortas›nda... deniz
k›y›s›nda...Taht›n alt›nda as›l› duran, beyaz ve beyazl›¤›
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Allah'a hofl gelen...Allah'›n hususi bir rahmet gösterdi¤i
Suriye'de bir flehir." Ayr›ca Hz.Bahaullah'›n da teyit etti¤i gi-
bi buyurmufltur: "Akkâ'y› ziyaret eden ve Akkâ misafirini
ziyaret eden ne mübarektir." Bundan baflka, "Orada bulu-
nanlar› ibadete ça¤›ran›n sesi Cennete yükselir" ve "Ak-
kâ'n›n yoksullar› Cennetin padiflahlar› ve emirleridir. Ak-
ka'da bir ay baflka yerde bir y›ldan evlâd›r" buyurmufltur.
fieyh ‹bnül Arabi'nin eseri "Futuhat-i Mekkiyye" de yer alan,
Hz.Muhammed'in gerçek sözü olarak kabul edilen, ve Mirza
Ebulfazl'›n "Feraid" Kitab›nda al›nt› yapt›¤› kayda de¤er bir Ha-
diste flu anlaml› kehanet bulunmaktad›r: "Onlar›n hepsi (Ka-
im'in arkadafllar›) katledilecek, yaln›z biri kalacak ve O, Al-
lah'›n ziyafet kona¤› olan Akkâ ovas›na varacak."18

TÜRK‹YEDE NAZ‹L OLAN LEV‹HLER

Samsun'a yaklafl›rken nazil olan:

1- Howdej Levhi

‹stanbul da nazil olan Levihler: 

2- Sübhanike-Ya-Hu, veya Levhi Nakus 

3- Mesnevi'yi Mübarek

4- Abdu'l-Aziz ve vekillerinin Levhi. 

Edirnede nazil olan eserler: (1863- 1868)

5- Rizvan'l-‹krar Levh'i 

6- Suret'ul-Ahzan

7- Eshab Suresi, veya Habib Levh'i 
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8- Emir Suresi

9- Beyan Suresi

10- Hac Suresi 

11- Hac Suresi

12- Dem Suresi 

13- Zebih Suresi

14- Reis Suresi 

15- ‹bad Suresi

16- Gusn Suresi (Dal Suresi)

17- Kalem Suresi

18- Kamis Suresi

19- Mülûk Suresi 

20- Vedad Suresi veya Seyyah Levhi

21- Hecr Suresi

22- Bedi Kitab-› 

23- Ahmed Levh'i (Arapça).

24- Ahmed Levh'i (Farsça) 

25- Eflref Levh'i 

26- Baha Levh'i 

27- Tuka Levh'i,(Allah korkusu, kötülüklerden kaç›nan, dindar)

28- Halil Levh'i

29- Rizvan Levh'i 

30- Ruh Levh'i 

31- Serac Levh'i

32- Salman Livh'i

33- Sultan Levh'i 

37

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



34- Seyyah Levh'i

35- Kulli Manevi Levh'i

36- Leylet'ul-Kuds Levh'i

37- Mübahele Levh'i

38- III. Napolyon'un Levh'i

39- Nasir Levh'i

40- Nokta Levh'i 

41- Oruç Münacaatlar›

42- Reis Suresi ( Gelibolu yak›n›nda nazil olmufl)

(Bu bilgilerin bir k›sm› 'Cemali Abha, Hz.Bahaullah' isimli
Kitab'›ndan ve Asar'i Kalem'i Ala, 4. cilten iktibas edildi)
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‹K‹NC‹ BÖLÜM:

‹LAH‹ VAATLER‹N GERÇEKLEfiMES‹

"‹lahi ahkam Tanr›n›n vahiy semas›ndan nazil olmufl-
tur. Herkes onlara s›k› riayet göstermelidir. ‹nsan›n sair
yarat›klardan imtiyaz›, hakiki terakkisi ve nihai zaferi bu
ahkama ba¤l› olagelmifl ve bu ahkama ba¤l› olagidecek-
tir. Tanr› buyruklar›n› tutanlar ebedi saadete ererler.

Tanr›birli¤i Güneflini tan›y›p tekli¤in Mazhar›na inan-
m›fl olanlara çifte vazife terettüp eder. Birincisi bu Mazha-
r›n sevgisinde sebat: düflman yaygaralar› ve yalanc› müd-
deilerin iddialar› karfl›s›nda hakka sar›lmaktan vazgeç-
meyecek bir sebat; bunlar› hiç hesaba katmayacak bir se-
bat. ‹kincisi Mazhar›n koydu¤u kanunlara: insanlar için
koydu¤u ve koyaca¤› kanunlara, hakk› bat›ldan ay›rd et-
me¤e yarayan kanunlara s›k› riayet." 

"Bir insan›n Hakk› tan›d›ktan sonra birinci ödevi
Onun Emrinde istikamettir. ‹stikamete sar›l›n›z, Tanr›n›n
Emrinde sabit ve rasih olunuz. Hiç bir iyi amel Allah'›n
kat›nda istikamet derecesinde makbul de¤ildir. ‹stikamet
amellerin flah›d›r; Yüceler yücesi ve güçlüler güçlüsü
olan Tanr› kendisi buna flahittir."19

BARIfi ER‹

Nisan 1957de, Konya'ya vard›ktan bir süre sonra, Türk ah-
baplardan say›n Hüseyin Aksoy ve efli say›n Leyla Aksoy iki ço-
cuklar› ile Adana'dan Konya'ya hicret ettiler. Böylece Kon-
ya'n›n Mukaddes Ruhani Mahf›li kuruldu. Ruhani Mahfilin ka-
rar› üzerine, Ocakbafl› toplant›lar› bafllad›.
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Bir müddet sonra Türk olan, eski ahbaplardan say›n Mah-
mut Çelebi Konya'n›n Et Bal›k kurumuna nakledildi. Mahmut
bey ifl arkadafl› olan say›n Kudret Koyun'u Ocakbafl› toplant›-
lar›na getirdi. Rahmetli Kudret Bey dindar ve gerçe¤i arayan bir
kifli oldu¤u için, sabah erken köyden yaya olarak, Türkçe bi-
len muhacirlerden rahmetli Gülbarani'nin evine geliyordu. O
zaman Türkçe bas›l› bir kitap yoktu. Gülbarani Bey Nebil Ta-
rihinden ve di¤er eserlerden Kudret Bey'e tercüme edip, ifl sa-
atine kadar sohbetleri devam ediyordu. Kudret Bey gerçe¤i
arayan bir ruha sahipti. Kendisi Kuran'› Kerim ayetinin timsal›
oldu: "Bizim u¤rumuzda çal›flanlar› elbette yollar›m›za
erifltirece¤iz."20

Kudret Bey flehrin d›fl›ndaki bir caminin civar›nda yafl›yor-
du. Kendisi dürüst, dindar bir kifli oldu¤u ve dini merasimlere
ifltirak etti¤i için caminin bak›m› ve bekçili¤ini üstlenmiflti. Bir
kaç sefer han›mlarla, efli olan Emine Han›m'›n ziyaretine gittik.
Bir müddet sonra, bir akflam Kudret Bey Emine Han›mla ocak-
bafl› toplant›s›na geldiler. Bizler hep aç›k oldu¤umuz için, Rah-
metli Emine Han›m köflede oturup, çok huzursuz olarak, yüzü-
nü çarflaf›yla kapatt›, ne bir bardak çay içti ve ne de bir söz
söyledi.

Kudret Bey 4 ay araflt›rd›ktan sonra tescil için haz›r oldu¤u-
nu bildirdi. Bu mutaass›p flehirde, birinci mümin, yerli bir zat-
t›. Sevgili muhacirlerin sevinçleri anlat›lam›yacak kadar büyük-
tü. Zahmetlerin eseri ve meyvesi meydana geldi¤i için aralar›n-
da bir sevinç, bir coflku yaratm›flt›. Pazar günü Ruhani Mahfilin
huzurunda tescil olmas› karar verildi. Pazar günü üyeler bir he-
yecanla topland›lar. (Tescil ka¤›tlar›nda Hz.Bab, Hz.Bahaullah,
Ahit ve Misak ve Bahai teflkilat›na itaat etmeleri diye konular
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vard›.) O zaman genel olarak teflkilat sözü komünist toplumun-
da kullan›ld›¤› için, Kudret Bey teflkilat kelimesinde durdu ve
dedi: "Daha düflünmem gerekiyor." 

Ahbaplar Tanr› iradesi ve Hz.Bahaullah'›n teyidine inançla-
r› sa¤lam oldu¤u halde, meyus ve tedirgin oldular. Bir hafta
ferdi ve toplum olarak dua ediyorlard›. Ertesi hafta Kudret Bey
tescil için bafl vurdu ve flöyle dedi: "fiu andan itibaren onbir sa-
attir ki kalben güvendim ve tescil ka¤›d›n› imzalad›m."

‹ki ay sonra kalbi ve ruhu temiz, iffet ve ismetin özü ve ‹s-
lam inanc›nda sad›k olan efli Emine Han›m iman etti. Bu arada
Kudret Bey ifl arkadafl› olan Yusuf Bey isminde bir zat› ocak-
bafl›na getirdi. Bir müddet sonra Yusuf Bey ve efli tescil oldu-
lar. Yusuf Bey'in dört çocu¤u vard›. Mali durumu da iyi idi.

Kudret Bey'in de dört çocu¤u vard›, Ahmet ve Zeki ad›nda
iki erkek, ‹mam Hatip okuluna devam ediyorlard› ve iki k›z Tür-
kan ve Hatice de daha okula gitmiyorlard›. Kudret Bey erkek
çocuklar›n› imam hatip okulundan devlet okuluna nakil ettirdi. 

"Erkek ve k›z çocu¤unu ilimde, yaz›da ve Levihte tah-
did olunan sair fleylerde yetifltirmek her babaya farz-
d›r..."21

Kudret Bey Hz.Bahaullah'›n buyurdu¤u üzere çocuklar›n
tahsillerine son derece titiz davran›p, hepsini okuttu.

Kuran'› Kerim de buyuruyor: "‹nsanlar, yaln›z 'inand›k'
demelerini yeterli say›p hiç s›nanmadan b›rak›lacaklar›-
n› m› zannediyorlar?" 

"...Allah do¤ruyu söyliyenleri de, yalan söyliyenleri de
mutlaka meydana ç›karacakt›r."22
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Gerçekten iman edenler ve kendilerine inançl›y›m diyenler,
verdikleri sözde ne kadar sebat edecekleri konusunda, istekle-
ri ve istidadlar›na göre mutlaka s›navdan geçirilecekler denili-
yor. Kudret Bey ve Yusuf Bey ve aileleri de ‹lahi s›nava muha-
tap oldular.

Kudret Bey'in Cuma namaz›na ve hocan›n vaaz›na ifltirak et-
memesi ve davran›fllar›n›n de¤iflmesi dikkat çekti. Köyün hoca-
s› ve insanlar›, bunun nedenini ve inanc›n› sormadan ve arafl-
t›rmadan, gavurluk ve komünizm damgas›n› ona vurdular ve
onu evinden ve köyünden ç›kmas› için zorlad›lar. Kudret Bey
komflu köyde bir ev kiralay›p, oraya tafl›nd›. ‹lk bulundu¤u
köyden oraya haber verip, orada da rahat b›rakmad›lar ve ezi-
yet etmeye ve o ikinci köyden de ç›kmalar›n› istediler. Nihayet,
Meram yolunda, kimsenin ve hiç bir evin bulunmad›¤› tarlalar
ortas›nda bir arsalar› vard›. Orada küçük bir ev yap›p tafl›nd›-
lar. Evlerini tamamlay›ncaya kadar çok zor günler geçirdiler.
Fakat imanlar›nda sars›lmay›p, hiç bir zaman durumlar›ndan fli-
kayet etmediler. Tanr›ya flükür edip, da¤ gibi dayand›lar ve
imanlar›nda sebat gösterdiler. 

Yeni evin yak›nlar›nda okul olmad›¤› için, çocuklar› yaz -
k›fl yaya olarak okula gelip gidiyorlard›. Emine Han›m bir çok
Arapça, Farsça ve Türkçe münacaat ve levih ezberledi, okuma
ve yazmay› ö¤renmeye bafllad›. Gerçekten kalpleri Hz.Bahaul-
lah'›n aflk› ve iman› ile ayd›nlanm›flt›. Bütün çektikleri eziyetle-
re ra¤men, tescil s›ras›nda, Tanr› ile sözleflmenin önemini far-
kederek sebat gösterdiler. ‹lahi Emrin kurallar›n› sadakatle yap-
maya çal›fl›p, Tanr›sal kulluk makam›n›n de¤erini fark etmifller-
di. Yollar› çok uzak oldu¤u halde hiç bir toplant› ve ahlak der-
sini kaç›rm›yorlard›. Çocuklar› uslu, terbiyeli ve gözü tok, mu-
hacir çocuklara örnek teflkil ediyorlard›.

Yusuf Bey ve ailesi de baflka türlü imtihana muhatap oldu-
lar fakat, geçemediler. Yusuf Bey'in tescilinden bir müddet
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sonra varl›kl› olan kay›npederi vefat etti. Kay›nbiraderleri,
"bunlar dinden ç›km›fl, bunlara miras düflmez" dediler. Böyle-
ce onlar Emirden uzaklaflt›lar. ‹lahi imtihanlar›n de¤iflik çehre-
leri vard›r.

Bu iki ailenin tescilleri muhacirlerde bir tebli¤ aflk›na neden
oldu. Gece, gündüz, yerli, yolcu, kime rastlasalar, ‹lahi Emri
duyurmaya çal›fl›yorlard›. Bu arada Türkiye'nin Güneyinden ti-
cari bir ifl için gelen Bay Hares fiendur Ocakbafl›na davet edil-
di, Bu zat Arapça okumas›n› ve manalar›n› bildi¤i için Levihle-
rin özünü okuyup, k›sa bir zamanda tescil oldu.

Bir sene olmadan bir kaç kifli ‹lahi Emri kabul ettiklerinden,
dini hocalarda bir panik yaratt› ve camilerde halk› aleyhimize
k›flk›rtmaya bafllad›lar. Özellikle Cuma namaz›ndan sonra bir
hoca verdi¤i vaazda: "fiehrimize gelen gavurlar 5 vakit namaz›
3 vakit ve bir ay orucu 19 gün yap›p, Müslümanlar› yoldan ç›-
kart›yor ve dinsizli¤e neden oluyorlar. Acaba, aran›zda bir si-
lahl› yok mu ki, bunlar›n cezas›n› versin?" Bu durumda, polis
‹ranl›lar› ikaz ederek, dikkatli davranmalar› ve mümkünse bafl-
ka flehre gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Zira, hepsinin ikamet
tezkerelerini yenilemiyece¤ini bildirdi.

Türkiye'de daha Milli Ruhani Mahfil kurulmam›flt›. Merkezi
Ruhani Mahfil'in mesaj›nda; Bursa'da Ruhani Mahfilin kurulma-
s› için 5 kifliye ihtiyaç oldu¤u bildirilmiflti. Bu nedenle Gülba-
rani ve Kuçani aileleri Bursa'ya hicret ettiler.

Aras›ra, Konyadaki ahbaplar›n ziyaretine gidiyordum. Her
gidiflimde Kudret Bey'in maddi ve manevi durumlar›n› önceki
ziyaretimden daha iyi görüyordum. Bir müddet sonra soyadla-
r›n› Koyun'dan Bar›fleri'ne çevirdiler. Çocuklar›n hepsi yüksek
tahsillerini tamamlad›lar. 

Türkiye'de bulundu¤um zaman, son gidifllerimde, daha
rahmetli Kudret Bey hayatta iken, büyük o¤lu Bay Ahmed Ba-
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r›fleri bir fabrikan›n müdürü, ikinci o¤lu Bay Zeki Bar›fleri bir
bankada hesap müdürü, k›zlar› Türkan, Hatice ve küçük ge-
linleri ise lise hocas› ve büyük gelin de üniversite e¤itim üye-
siydiler. 

‹man›n mevhibelerinden ve Tanr›sal inayetlerinden konu-
flurken, Kudret Bey: "Bizim durumumuza dikkat ederseniz, Ce-
mali Mübarek'in faz›l ve inayetlerinden nas›l de¤iflti ve ‹lahi ba-
¤›fllar›n sayesinde, hurafe ve cehalet evhamlar›ndan nas›l kur-
tulduk? Bahai olmadan önce en büyük dile¤im, iki o¤lumun da
iki köyde ‹mam olmas›yd›. Bu nedenle onlar› imam hatip oku-
luna vermifltim. fiimdi Tanr›'dan dilerim ki; çocuklar›m bu ‹la-
hi mevhibenin de¤erini bilsinler ve Tanr›sal emirleri yerine ge-
tirip, Ahit ve Misakta sabit olsunlar ve iman sayesinde bu du-
ruma geldiklerini unutmas›nlar. fiükranlar›n› amelleriyle ve hiz-
metleriyle yerine getirsinler" dedi.

Kendisine flöyle bir cevap verdim: "‹man etti¤iniz ve cahil
insanlar›n eziyetlerine dayan›p, ‹lahi Ahit ve Misakta sebat gös-
terdi¤iniz için, çocuklar›n›z bu duruma geldiler. Bu bir Tanr›-
sal ödüldür. 

Hz.Bahaullah buyuruyor: "...Ey Hakk›n afl›klar›! Onu
hakkiyle tan›y›p emirlerini tutma¤a çal›fl›n›z. Bu zuhur,
u¤runda dökülen her damla kan› binlerce okyanusla mü-
kafatland›ran bir zuhurdur. Dostlar! Sak›n bu k›ymet bi-
çilmez istifadeyi elden kaç›rmak veya bu Zuhurun üstün
makam›na göz yummak gafletine düflmeyiniz..."23

Bar›fleri'nin öyküsü Kitab› Akdes'te olan bu ayeti temsil edi-
yor:
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"Ey dünya insanlar›! Kesinlikle biliniz ki, emirlerim
kullar›m aras›nda inayetimin lambalar› ve halk›m için
rahmetimin anahtarlar›d›r..."24

"Tanr›ya yemin olsun ki: hidayet yoluna ayak bas›p
takva zirvelerine t›rmanmak isteyen kimse bu yüce ma-
kama erecek olsa Tanr›n›n hofl kokular›n› binlerce fer-
sah mesafeden al›r ve her fleyin ufkunda Tanr› flafa¤›n›
sökmekte görür. Her bir fley, ne kadar da naçiz olsa; onu
kendi Mahbub ve Maksuduna ileten bir tecelli olur. Ara-
y›c› öyle mümeyyiz bir içgöz edinmifl olur ki, günefli göl-
geden nas›l kolayl›kla ay›rt edebiliyorsa hakikati bat›ldan
o kadar kolayl›kla ay›rd edebilir. Tanr› nesimi Do¤unun
öte ucundan esme¤e bafllasa ve kendisi Bat›n›n öte ucun-
da bulunsa yine onun kokusunu derhal al›r. Onun gibi,
bir mücevheratç› k›ymetli tafl› k›ymetsiz tafltan veya bir
insan bahar› güzden ve s›ca¤› so¤uktan nas›l ay›rd eder-
se, o da Tanr› söz ve iflini insan söz ve iflinden öyle ay›rd
eder. ‹nsan ruhunun mecras›, t›kay›c› dünya taalluku kir-
lerinden temizlenince, ölçülemez mesafelerden Sevgili-
nin kokusunu al›r ve bu kokunun k›lavuzlu¤u ile Yak›n
fiehrine var›p içine girer."25

BEN ‹RAN VE ‹RANLILARI SEVER‹M

1977 y›l›nda tahsilini bitirmifl olan ‹ranl› muhacirlerden bir
genç bir flirkette ifle bafllar. Bir gün flirket sahibinin babas›,
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emekli Albay olan Ali R›za Güç o¤lunun yan›na gelir. O¤lu flir-
kette bir ‹ranl› mühendisin ifle bafllad›¤›n› söyler.

Albay o gencin odas›na gidip, selamlaflt›ktan sonra sorar;
"‹ranl› m›s›n›z?" Müspet cevap al›nca: "Ben ‹ran ve ‹ranl›lar› se-
verim" der. 

Bahai genç, nedenini sorar. Albay: "Çünkü vaad edilen
Hz.Mehdi-‹sa ‹ran'dan ç›kacak ve ilk müminleri ‹ranl›, bilgili ki-
fliler olacak" diyerek bu konuda bir kaç hadis anlat›r.

‹ranl› genç de: "Bekledi¤iniz Mehdi-Resul 135 sene evvel
‹ran'da zahir oldu" diyerek Hz.Bab'›, Hz.Bahaullah'› ve pren-
sipleri anlat›r. Sonra sorar: "Ebeveynlerimle tan›flmak ister mi-
siniz?"

Kendisini istekli bulunca, bir gün ö¤leden sora Albay› baba-
s›n›n evine götürür. Onlar da, Ramazan ay›n› ve orucu unutup,
ikramda bulunurlar. Rahmetli Ali R›za Bey: "Ben 73 yafl›nday›m
ve bir gün dahi orucumu bozmad›m" der. 

O gün akflam saat 9'a kadar orada kal›r. Arapçay› anlad›¤›
için, kendisine Levihlerden ve Kuran ayetlerinden bahsederler.
Kuran ayetleri ve hadisleri bildi¤i için, gelecek zuhur hakk›n-
daki alametlerin ayn› kendisinin bekledi¤i gibi zahir oldu¤unu
görünce hiç bir itirazda bulunmadan gider. 5 dakika sonra dö-
ner ve: "Heyecan›mdan baston ve flapkam› unuttum" der.

Ondan sonra, her hafta o ahbaplara gider ve saatlarce ayet-
leri okuyup konuflurlar. Bir gün onlara Bahai namaz›n› sorar. 

O evde oturan Rahmetli Nuraniye Azadhan hemen Arapça
ve Farsça olan Adiiye'yi- Mahbup isimli dua kitab›n› getirip
kendisine verir. Üç çeflit olan Bahai namaz› hakk›nda izahat
verdikten sonra, büyük namaz› kendisine gösterir. Ayetleri
okurken göz yafllar› akar ve aras›ra durup: "Çok flafl›rt›c› sözler,
hayret verici ayetler" diye söyler.
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O gün, bu zat›n ‹lahi ayetler karfl›s›nda gösterdi¤i alçak gö-
nüllülük ve göz yafllar›, orada bulunanlar› çok etkiler ve ruha-
ni bir ortam yarat›r. Sanki, Hz.Abdülbaha oradad›r ve bu sah-
neye gözlemci olmufltur. Fasih Arapçay› bildi¤i için, namaz›n
ayetlerini tekrar tekrar okur ve gittikçe hayranl›¤› artar.

Bir gün bas›lm›fl Bahai eserlerinden befler cilt sat›n almak is-
ter. Kendisine bir cildin yeterli olaca¤›n› söylerler. Cevapta:
"Hz.Bahaullah'›n her bir sözü bir mücevherdir" diyerek, "ço-
cuklar›ma, torunlar›ma miras kals›n istiyorum" der. Kendisinin
yüksek tahsilli iki k›z› ve bir kaç o¤lu vard›. 

Ali R›za Bey, Ahmet Levhinde buyurdu¤u gibi : 'Bir atefl
parças›' oldu. Öyle ki, bütün yüksek rütbeli subaylar, bakan-
lar, vekiller ve gördü¤ü ve bildi¤i herkese ‹lahi Emri duyurmak
ve ömrünün habersiz ve hizmetsiz geçen y›llar›n› telafi etmek
ister. 

Hikmete riayet etmemesi üzerine, Mukaddes Milli Ruhani
Mahfil tescilini uygun görmez. Ancak kendisi tescilden haber-
siz oldu¤u için kendini bir Bahai olarak bilir. 

Daha sonra '‹slam devri bin sene idi, K›yamet Gününde
yafl›yoruz' isimli bir kitapç›k yazar. Haz›rlad›¤› bu kitapç›¤›n
bafl›na, kendi hayat biyografisini koyar ve ard›ndan özet olarak
Hz.Bab'›n fiiraz'dan ve Hz.Bahaullah'›n Tahran'dan bafllayan
zuhurlar›n› yazar. Bu kitab› bütün Cami imamlar›na, Devletin
ileri gelenleri ve yüksek rütbeli subaylara gönderir. ‹lahi Emri
geç tan›d›¤› için üzgünlü¤ünü her zaman belirtir.

Mukaddes yer olan Hayfa ve Akka'y› ziyaret etmek için ta-
n›d›¤› Bahai aileden, kendisine arkadafll›k yapmalar› konusun-
da defalarca ricada bulunur.

Bir müddet ahbaplar kendisinden habersiz kal›rlar. Arad›k-
lar› zaman, ailesi onun seyahatte oldu¤unu söyler. Bir kaç ay
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sonra, bir gün Ordu Evinden telefon ederek tan›d›¤› Bahai ai-
leyi akflam yeme¤ine davet eder. Yemek sohbetinde ahbapla-
ra, ailesinin Bahai olmas›ndan dolay› tedirgin olduklar›n› ve bu
yüzden bu uzun yolculu¤a ç›kt›¤›n› anlat›r. ‹stanbul'a dönünce
‹slam Konferans›na ifltirak eder ve ‹ran delegeleriyle tan›fl›r.
Onlara, ‹slam Dininin sahipsiz kald›¤›n› ve ‹ran fiah'›n›, maka-
m›n›n kendisine verdi¤i güçle, ‹slam Dinine sahip ç›kmas› ve
islamiyete bir düzen vermesi gerekti¤ini söyler.

‹ran delegeleri sert bir lisanla : "Hz.Mehdi zahir olacak ve
‹slam Dinine o sahip ç›kacak" derler. 

Ali R›za Bey: "Hz.Mehdi zahir oldu ve Tebriz'de flehit edil-
di. fiimdi bir yalanc›, iddia da bulunursa ona nas›l bir muame-
le edilecek.?"diye, onlar› ikaz eder. 

Sonra onlara ‹lahi Emri tebli¤ etmeye bafllar. Onlar sinirle-
nerek: "Bu Bahailer buraya kadar gelip sizleri zehirlemifller"
derler.

Ali R›za Bey onlar› davet eder ve: "Gelin beraber araflt›ral›m,
ya siz beni ikna edersiniz, ya da ben sizi ikna ederim" der ve
buluflmak üzere sözleflirler. 

Ali R›za Bey vaad edilen zamanda onlar› bekler. Onlar gel-
meyince, ‹ran delegeleriyle yapt›¤› konuflmalar›, ‹ran fiah'›na
uzun bir mektupta yazar ve kendi yazd›¤› kitab›ndan da on cilt
ile birlikte fiaha gönderir. Ve ayn› mektubu, birer cilt de kita-
b›ndan ekleyerek ‹ran Baflbakan›na, Ankara'daki Sefirine ve ‹s-
tanbul Bafl Konsolosuna gönderir. 

Hz.Bahaullah'›n do¤um y›ldönümünün akflam›, ahbaplar
onu yeme¤e davet ederler. O günün öneminin fark›nda olan
Ali R›za Bey, resmi siyah elbise, beyaz gömlek ve papyon giy-
mifl olarak onlarla beraber toplant›ya gider. Toplant›dan sonra
eve döndükleri zaman, ahbaplar yolu uzak oldu¤u için akflam

48

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



onlarda kalmas› yönünde ricada bulunurlar. O akflam onlarda
kalan Ali R›za Bey: "Karar›m› verdim, ömrümün gerisinde siz-
de kalmak istiyorum" der. Ahbaplar cevap olarak: "Sizinle be-
raber yaflamak ve size hizmet etmek, bizim için iftihar ve k›-
vanç nedenidir. Ancak öyle bir teflebbüse girerseniz, ‹lahi Em-
rin sevgi, birlik ve baflkalar›n›n hatalar›na göz yumma prensi-
bine ayk›r› bir hareket olur. ‹lahi eserlere dikkat edilirse, ço¤u
Levihlerde ahbaplar›, herkese karfl› sevgi, flefkat ve sab›rl› dav-
ranmalar› konusunda ö¤ütlüyor. Emrin en büyük düflman› ‹h-
tilaf ve kin tutmakt›r. Ailenizin size karfl› olan tedirginliklerine
göz yumup, sevgi ile karfl›lamal›s›n›z ki ‹lahi Emrin birlik ve
sevgi prensibini yerine getirmifl olas›n›z. Yoksa evden ayr›l›p
baflka yere giderseniz, Bahai Dininin ayr›mc› bir Din oldu¤unu
san›rlar. Bu gibi fleyler Tanr› yolunda bir s›navd›r. Allah herke-
si imtihan ediyor, yoluna ve emirlerine ne derecede ba¤l› ol-
du¤umuzu deniyor. Onlar›n tedirginliklerini sevgi ile karfl›lar-
san›z, amel ile bir tebli¤ yapm›fl olursunuz." 

Ertesi gün Rahmetli Ali R›za Bey evine döner. ‹ranl› ahbab-
larsa onun ailesini rahats›z etmemek için kendisiyle daha az te-
mas kurmaya çal›fl›rlar.

Bir sene sonra, k›z› olan Zerrin han›m, tan›d›¤› ‹ranl› ahbap-
lara telefon ederek, babas›n›n çok hasta oldu¤unu, Askeri Has-
tahanede yatt›¤›n› ve o Bahai aileyi görmek istedi¤ini söyler,.
Ahbaplar onu görmeye gitti¤inde, a¤lamaya bafllar. O zaman
‹ran Devrimi yeni bafllam›flt›r. ‹ranl› ahbaplar›n ve fiiraz da olan
Hz.Bab'›n evinin durumunu sorar. Henüz herfleyin emniyette
oldu¤u cevab›n› al›nca içi rahat eder. Hastaneden ç›kt›ktan
sonra Ahbaplar bir kez de evinde onu ziyaret ederler. Hep a¤-
lar bir vaziyette onlara; "‹lahi Emre bir hizmet yapmadan bu
dünyay› terk ediyorum. Ne mutsuz ve talihsiz idim ki, gençli-
¤imde bu yüce Emri tan›mad›m ve ömürüm hebaya gitti" der.
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Ahbaplar onu teselli ederek: " ‹man›n›z ve Hz.Bahaullah'›
tan›man›z, Tanr›dan sizin için en büyük feyz ve ba¤›flt›r" diye
cevap verirler.

Daha sonra Ali R›za Bey telefon ve di¤er baz› eflyalar›n› bir
hay›r kurumuna ba¤›fllar. Bu yüzden, ahbaplar her ne kadar
onu merak etselerde ona ulaflamazlar ve ailesini de rahats›z et-
memek ad›na onlarla temasa geçemezler. Onu, son ziyaretin-
den bir müddet sonra, k›z› olan Zerrin han›m telefon ederek:
"Babam 16 gün evvel vefat etti, sizlere haber veremedik, çok
vicdan azab› çekiyorum. Ölü için âdet ve usulleriniz ne ise ya-
pal›m" der. 

Ahbaplar: "Bahai usulü: Ölüyü defin ederken Ölü Namaz›
ve di¤er dualar okunur. Ölüyü kefenleyip tabut içinde defin
edilir. Bunlar› yapamad›k. Ancak Cuma günü Baban›z›n ruhu-
nun ma¤fireti ve yükselmesi için bizde bir anma ve dua top-
lant›s› yapar›z. Ahbaplar›m›z› davet ederiz, siz de akraba ve
dostlar›n›z› davet edin" derler. 

Cuma günü çok ruhani bir anma toplant›s› yap›l›r. Ali R›za
Bey'in k›zlar› ifltirak ederler. Büyük k›z› flöyle anlat›r: "Babam
ömründe ne bir gün namaz›n›, ne de orucunu b›rakt›. Üç se-
nedir baflka zaman oruç tutuyor ve baflka türlü namaz k›l›yor.
Kendisine sordu¤umuzda da: Hz.Mehdi ve ‹sa zahir oldu ve
Tanr› taraf›ndan yeni namaz ve oruç ve di¤er farizeler nazil ol-
du" diyordu.

Onlar›n Camide yapt›klar› mevlüt toplant›s›na ahbaplar da
ifltirak ederler.

Bir sene sonra tekrar Zerrin Han›m telefon ederek, "Gele-
cek hafta babam›n senesi doluyor. Geçen sene sizde yap›lan
toplant› gibi, vefat gününde bizde bir toplant› yapal›m lütfen,
Bahai dostlar›n›z› davet ediniz ve geçen seneki program gibi
bir program haz›rlayal›m" der.
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Baz› ahbaplar bu anma toplant›s›na gelirler. Toplant› baflla-
madan önce Zerrin han›m sorar: 

"Acaba, yan›n›zda Evliya veya Mürflidlerinizin bir resim var
m›?"

Bayan Behiye Tebrizi Hz.Abdülbaha ve Hz.fievki Efendi'nin
resimlerini Zerrin Han›m'a verir. Zerrin Han›m: "Geçen sene si-
zin evinizde babam için yap›lan anma toplant›s›, babam›n ve-
fat›ndan 20 gün sonrayd›. Eve dönünce o akflam rüyamda; 'ba-
bam›n 20 gün önce vefat etmifl oldu¤unu ve cenazesinin çok
a¤›r oldu¤unu dolay›s›yla da hiç kimsenin cenazesini kald›ra-
mad›¤›n› ancak, (Hz.fievki Efendi'nin resmini göstererek) 20.
gününde bu zat›n geldi¤ini ve parlak, alt›n rengi, güzel bir ör-
tü ile üstünü kapatt›¤›n› ve sanki çok hafiflemifl gibi, tek bafl›-
na kald›rd›¤›n›, kap›lar›n kendi kendine aç›ld›¤›n› ve cenazeyi
götürdü¤ünü gördüm.' Ben bu rüya hakk›nda çok düflündüm
ve sizde olan toplant›n›n ve okunan dualar›n, babam›n ruhu-
nun kendi inand›¤› Evliyalar›na kavuflmas›na neden oldu¤unu
düflündüm. Bunun için de tekrar senesinde ayn› toplant›y› rica
ettim" diye söyler. 

Zerrin Han›m'›n rüyas›ndaki gibi, baflka yeni bir Bahai ah-
bab›n vasiyetinde Bahai merasimini istedi¤i halde, ailesi karfl›
olduklar› için, vefat etti¤inde ahbaplara haber vermeden gö-
müyorlar. Vefat eden zat, bir ahbab›n rüyas›na giriyor ve ruhu
için toplant› ve dua rica ediyor. Bu rüyalar, ölüler için anma
toplant›lar›, dua, ve hayrat yapmaya neden oluyor. Ve böylece
o ruhlar›n ma¤fireti ve yükselmelerine sebep oluyorlar. O ruh-
lar hayrat yapan hakk›nda dua ederler. 

"‹flte ilelebed sönmeyen Mum bütün ç›plakl›¤›yla ya-
n›yor, her perdeyi yak›p yok ediyor. Ey pervaneler! Ko-
flunuz, kendinizi atefle vurunuz. Ey afl›klar! Her dünyevi
sevgiyi gönlünüzden at›p Sevgiliyi kucaklay›n›z. Rakipsiz
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olarak Sevgilinin yan›na koflunuz. Gözlerden nihan olan
Çiçek iflte flimdi örtüsüz peçesiz meydanda. Bütün temiz
ruhlara: 'Geliniz, benimle birlefliniz' diyor. Ne mutlu
Onun davetine icabet eyliyenlere! Ne mutlu Ona erenlere!
Ne mutlu Onun yüzünün göz kamaflt›r›c› güzelli¤ini te-
mafla edenlere!"26

‹NSAFLI V‹CDAN

Hz.Bahaullah'›n Reis Levhinde Türkiye için vaad edilen: "...
her a¤ac›n ve tafl›n alt›nda bir vadia koydu..." Cümlesindeki
emanetlerden biri de rahmetli Albay Muzaffer Güney ve ailesi-
dir. Muzaffer Bey ‹lahi Emri kabul ettikten sonra bütün vaktini
Emrin tebli¤i ve ahbaplar›n teflviki ile geçiriyordu. Kendisi bir
müddet Mukaddes Milli Ruhani Mahfil'in üyesi idi. Sonra Mu-
avenet Heyeti üyesi olarak seçildi ve ‹lahi Emre ömrünün so-
nuna kadar hizmette bulundu.

Kendisi, efli rahmetli Suzan Güney ve küçük o¤lu Bay Ay-
d›n Güney mukaddes topraklara ve makamlar› ziyaret flerefine
ermifllerdir. Muzaffer Bey ve efli, Londra Kongresine de ifltirak
etmifllerdi. Kendi sesi çok güzel oldu¤u ve opera okuduklar›
için Kongrede opera makam›yla Türkçe bir münacaat okudu-
lar.

‹ki o¤lu da ‹lahi Emri kabul ettiler. ‹kinci o¤lu profesor Ay-
d›n Güney Türkiye Merkezi Mahfil üyesi ve baflkan›d›r. Daha
önce Asya Müflaveret Heyetinin üyesi idi.

Muzaffer Bey'in mübelli¤i Rahmetli Mahmud Attar idi. ‹ki-
sinin anlatt›klar›na göre:
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O zaman Attar Bey Sivas'ta muhacir idi. Bir gün Ordu Evi-
nin kafeteryas›nda iken, subaylar; ‹slam Dininin art›k hurafe ve
evhamla kar›flm›fl oldu¤unu ve bu günün yaflam›na yeterli ol-
mad›¤›n›, ‹slam Dinine bir reform gerekti¤ini konufluyorlar.
Rahmetli Attar Bey reform sözünü duyunca, flöyle der: "‹slam
dini Tanr› taraf›ndan Hz.Muhammed vas›tas›yla nazil oldu, re-
form gerekiyorsa, Tanr› taraf›ndan bir Elçi ile olmal›d›r...." Son-
ra Attar Bey bir örnek vererek; "Acaba, Devlet taraf›ndan ç›ka-
r›lan kanunu herhangi bir vatandafl de¤ifltirebilir mi?..." diye so-
rar. 

Bu sözler Muzaffer Bey'e mant›kl› gelir ve Attar Beyle dost-
luklar›na neden olur. 

Bir müddet sonra Muzaffer Bey ve efli Suzan Han›m tescil
olurlar. Emekli olunca Eskiflehir'e yerleflirler. K›sa bir müddet
sonra kendisine Eskiflehir Belediye Baflkanl›¤› teklif edilir. An-
cak rahmetli Muzaffer Bey teklifi kabul etmez ve Emrin hizme-
tini bu makama ve gelirine tercih ederek bütün vaktini Emrin
hizmetine adar.

Bursa'ya bir geliflinde flöyle anlat›r: "Babam çok yafll› ve
hasta oldu¤u halde, ‹lahi Emri ona tebli¤ edip kendisiyle ko-
nufltum. Bir gün ona Ahmed Levhinin: "Sen kendi içinde flu-
na inan ki: bu Cemalden yüz çevirmifl olan bir kimse
bundan önce gelen bütün Tanr› elçilerinden yüz çevirmifl
ve ezelden ebede dek Tanr›n›n karfl›s›nda kibirlenmifl
olur."27 ayetini okuyunca babam; 'Amanna ve saddakna. Hiç
bir zaman yüz çevirmedim' dedi."

Muzaffer Bey 1977 y›l›nda vefat edene kadar Emrin hizme-
tinde çal›flt›. 
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Muzaffer Bey'in mübelli¤i Rahmetli Attar Bey Türkiye'de ve
Sivas'ta muhacir oldu¤u s›rada tebli¤de ve di¤er hizmetlerde
çok çal›flt›. Sivas'tan, Hz.Veliyyi Emrullah'›n (fievki Efendi) ve
mukaddes makamlar›n ziyaretine gitti. Bu ziyarette bir gün,
Hz.fievki Efendi: "Siz Sivas'ta muhacir olarak kalmaktas›n›z ve
orada muvaffak oldunuz. Sivas Hz.Bahaullah'›n Ba¤dat'tan ‹s-
tanbul'a sürgünü esnas›nda u¤rak yolu üzerinde olan bir flehir-
dir. Siz iflte böyle kutlu bir yerde oturmakta ve duyuru yap-
maktas›n›z." Sonra da: "Edirne'deki Riza Bey'in Evi ahbaplar ta-
raf›ndan sat›n al›nmal›d›r" diye buyururlar. 

Attar Bey: "Efendim, sat›n almak için paras› haz›rd›r. Ancak
ev sahibi satmak istemiyor" deyince, Hz.fievki Efendi: "Ben bu-
nun için dua edece¤im. Ayr›ca sivas Hazire-tül Kuds'u için de
bir arsa sat›n al›nmal›d›r" diye cevap verirler.

Attar bey ziyaretten dönünce, ‹stanbul ahbaplar›ndan Kü-
çük Çekmece muhaciri olan Bay Mahmut Afnan'dan: Edir-
ne'deki R›za Bey'in Evinin sahibinin, evi satmaya karar verdi¤i-
ni duyar. Hemen ‹ran'dan para getirerek Evin sat›n al›nmas›n›
sa¤lar. Ayr›ca Mevlas›n›n arzusunu yerine getirmek üzere Si-
vas'ta Hazire-tül Kuds için bir arsa sat›n al›r.

Attar Bey bir müddet sonra Avusturya'ya hicret eder. Tekrar
Türkiye'ye döndü¤ünde ise muhacir olarak Bursa'ya yerleflir.
1990 y›l›nda Bursa'da vefat eder.28

"Gözlerinizi körlefltirmifl olan kal›n perdeleri ismim-
le y›rt›n›z, Tanr› birli¤ine inanc›n›zdan do¤an kuvvetle,
taklit putlar›n› k›r›n›z. Sonra Rahman›n kutlu r›za cenne-
tine giriniz. Ruhlar›n›z› Tanr›ya yabanc› her fleyden te-
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mizleyiniz; Onun büyük ve zorlu Zuhurunun çerçevesi
içerisinde, Onun yüce ve yan›lmaz otoritesinin gölgesi al-
t›nda, ebedi istirahatin helavetini tad›n›z. Bencil arzular›-
n›z›n kal›n perdesine bürünmeyiniz; çünki, sun'umun
kemali bütün insanlara tezahür etsin diye hilkatimi her
birinizde ikmal ettim. Binaenaleyh, herkes kendisi celal
sahibi Tanr›n›n cemalini takdir edecek durumdad›r. Bu
kabiliyet onda olmasayd› kusurlar›ndan nas›l mesul tutu-
labilirdi? Bir kimse mahfler günü Tanr› huzurunda durur-
ken: "Niçin Cemalimi inkar edip Nefsimden yön çevir-
din?" sorusuna maruz kal›r da o kimse: "Herkes do¤ru
yoldan sap›p hiç bir kimse Hakka yönelmek istemedi¤i
için ben de onlara uyarak Cemali Eziliyi tan›makta kusur
ettim" cevab›n› verirse böyle bir müdafaa flüphesiz mer-
duttur; çünkü hiç bir kimsenin iman› baflkalar›n›n iman›
ile meflrut de¤ildir."29

V‹CDAN AZABI

1966 Y›l›nda ‹stanbul'daki mübarek Evin yerinde yap›lm›fl
olan Hazire'tül-Kuds'ta Bayan Safiye Akflahin ile tan›flt›m. Ken-
disi ‹slam kanunlar›n› ve vecibelerini uygulayamad›¤› için vic-
dan azabi içindeyken, kendi araflt›rmas›yla ‹lahi Emri tan›maya
muvaffak olmufl. Bunlar anlatt›klar›n›n özetidir:

"Bir flirkette çal›flt›¤›m için, ‹slam›n bafl örtme kanununu ve-
ya befl vakit Namaz› vaktinde k›l›p yerine getiremiyordum. Bu-
nun gibi ‹slamda farz olan baz› fleyleri yapamad›¤›m için vic-
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dan azab› çekiyordum. ‹slam ismini tafl›y›p gereklerini yerine
getiremedi¤imi düflünerek: "Acaba, Allah'› veya kendimi kand›-
r›yor muyum?" gibi sorular beni huzursuz ediyordu. Bu neden-
le bir Hiristiyan bayana: " Hiristiyan Dininde bafl›n› örtmek gi-
bi bir kanun var mi?" diye sordum. Han›m: "Hiristiyanl›kta ör-
tü ve giyim serbesttir" dedi.

Düflündüm ki do¤ru - dürüst bir Hiristiyan olmak, isimle
Müslüman olmaktan daha iyidir. Bu nedenle bir ‹ncil ald›m.
Her yerde yan›mda tafl›y›p okuyordum. Bir gün ifl yerinde ‹n-
cili okurken, flirketin sahibi Bay ‹shak Habib elimde ‹ncili gö-
rünce, "Safiye ne okuyorsun?" diye sordu. "‹ncil okuyorum" de-
dim. "Seni Müslüman biliyordum" dedi. "Müslüman›m, ama Hi-
ristiyan olmay› düflünüyorum" dedim.

‹shak Bey: "Herkes ileri gitmeye çal›fl›yor, sen geriye gitme-
yi mi düflünüyorsun?" dedi. Vicdan huzursuzlu¤umu anlat›nca,
Bahailik hakk›nda bilgi verdi ve bir kitap vererek; "al bu kita-
b› oku ve sorular›n varsa sor" dedi. Her f›rsatta ‹shak Bey, ba-
na ‹lahi Emrin delil ve bürhanlar›n› anlat›p aç›kl›yordu. Niha-
yet tescil oldum. Bir müddet eflim olan Bay ‹smet Akflahin'e
söylemedim. Fakat onun da bu ‹lahi Mevhibeden feyiz almas›-
n› çok istiyordum. Onu ‹shak Habib'le tan›flt›rd›m. fiiddetle mu-
halefet etti. On sene boyunca ‹lahi Emre karfl› geldi¤i halde ni-
hayet 1965 y›l›nda tescil oldu. 

‹smet Akflahin'in çok centilmen biri oldu¤unu bildi¤im için,
10 sene ‹lahi Emre karfl› direnmenin nedenini yazmas›n› rica
ettim. Kendi yazd›¤› öyküsünün özeti:

"1956 y›l›nda Eflim Safiye Akflahin beni Say›n ‹shak Habib ile
tan›flt›rd›. Bay Habib bana Bahaili¤i anlatt›¤› zaman fliddetle iti-
raz ettim. Kendimi iyi bir Sünni Müslüman say›yor ve namaz›-
m› k›l›p, Oruç tutuyor ve ‹slami vecibelerini sürdürüyordum.
Anne taraf›m dinine çok ba¤l› idiler. Bende o flekilde yetifltiril-

56

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



mifltim. Hz.Muhammed'den sonra kesin olarak bir zuhur olma-
yacak ve sadece, Hz.Mehdi gelecek ve ‹slam Dinini sürdürecek-
tir diye biliyordum. Onun için Emre fliddetle karfl› geldim ve ‹s-
lam Dininin savunucusu oldum. Emre karfl› itirazlar›m›n baflka
nedenleri de vard›. Dinler hakk›nda bir bilgim yoktu. Fakir bir
köylü çocugu idim. ‹ki yafl›nda babas›z kalm›flt›m. Hiç okula
gitmemifl ve okuma yazmay› kendi kendime ö¤renmifltim. Kü-
çük yaflta köyden ‹stanbul'a gelmifl ve hayata zorluklarla baflla-
m›flt›m. Din bilgimi, kulaktan ö¤renmifltim. Dini bilgilerim, ca-
miden ve hocan›n vaazlar›ndan edindi¤im bilgilerdi. ‹slamiyet-
ten baflka bütün dinlerin yanl›fl oldu¤u ve Yahudilerin, ‹slami-
yetin düflman› ve inançs›z olduklar› bana ö¤retilmiflti. Çok bil-
gili ‹ranl› muhacirler vard›, fakat ben ba¤naz bir Müslüman ol-
du¤um ve Camide de Bahailerin iyi Müslüman olmad›klar›n›
ö¤rendi¤im için, sözleri beni etkilemiyordu. K›sacasi mutaass›p
bir Sünni idim. Ayr›ca, Emri mübare¤i bir Yahudiden duydu-
¤um için bana ters geliyordu. O zaman daha Emri eserler ter-
cüme edilip bas›lmam›flt›. Ancak bir Münacaat kitab› ve Dr.Ess-
lemont Kitab› vard›. Sonra Bay Abdülkadir Diriöz, efli Hayriye
Han›m ve k›z› Zerrin Han›m'la tan›flt›m ve konuflmalar›m›z ol-
du. Daha sonra Mecdi ‹nan, ve Sami Doktoro¤lu'nu tan›d›m. Al-
lah ölenlerin hepsinin ruhunu rahmet eylesin. Bu arada Doktor
Farhangi Bey ve ailesini de tan›d›m, onlardan çok faydaland›m.
Sonra Naser Çebbari Bey ile gece saat 3'lere kadar, sohbet edi-
yor ve bana Zuhur hakk›nda haber veren Kuran ayetlerini ve
hadisleri anlat›yordu. Beni etkileyen di¤er bir neden de ahbap-
lar›n ruhani yaflant›lar› idi. Tabi, Emrin d›fl›nda olanlara, do¤ru
ve ruhani yaflam çok etkili olur. Bu arada Mecdi ‹nan ve di¤er
konuflmac›lara ve Türkiye'yi s›k s›k ziyaret eden Emrin Eli Ce-
nab› Samandari, Fruten Bey ve Feyzi Bey'in konferanslar›na ka-
t›l›p faydalan›yordum. Çok fleyler ö¤rendim ve sorular›ma tat-
min edici cevaplar al›yordum. Sonra Mufavezat, ‹kan, ve di¤er
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eserler tercüme oldu ve okudum. Bay ‹shak Habib ‹lahi Emri
1956 y›l›nda bana duyurduktan tam 10 sene sonra, 1965 y›l›nda
tescil olup resmen ‹smi Azam'›n gölgesine girdim.

‹lahi Emri Bana tan›tan ve bu ruhani yolculukta rehberlik
yapan kiflilerden Allah raz› olsun ve onlar için Hz.Bahaul-
lah'tan baflar›lar dilerim. 

‹smet Akflahin 

Not:

Bay ‹shak Habib kendisi Rahmetli Mehmet Agah vas›tas›yla
Yahudilikten Emri mübare¤i kabul etmifltir. Türkiye'de ilk ku-
rulan Merkezi Ruhani Mahfilin kuruluflunda üye olmufltu. Tür-
kiyede Milli Mahfilin ahbaplara; Nüfus cüzdanlar›n›n Din hane-
sini mahkeme vas›tasiyle de¤ifltirip Bahai koymalar› emri üze-
rine, ilk de¤ifltiren ‹shak Habib idi. 

Senelerce fiiflli Mahfilinde beraber olduk. Kendisi ne kurum-
sal görevlerini ve ne de teberru ve Hukukullah›n›n ödenmesi-
ni ihmal ederdi. Çok faal ve ruhani bir zatt›r. Müslümanlara
tebli¤ ederken: "Ben taa uzak yoldan geldim, yani Yahudilik-
ten sonra Hiristiyanl›¤›, ‹slamiyeti Bahai Dinin vas›tasiyle kabul
edip merhaleler giçirdim. Siz Bahailikle kap› komflusunuz ve
asl›nda bütün Dinlerin ve özellikle ‹slam dininin Mevudu zahir
oldu. ‹nanc›n›zda ar›flt›rmakla sorumlusunuz" diyordu. 

EY EN YÜCE F‹RDEVS‹N SAK‹NLER‹!

"R›zvan›n yak›n›ndaki kudsiyet fezas›nda yeni bir
Bahçe göründü¤ünü ve Yüceler ‹li sakinleri ile en yüce
cennette oturanlar›n o Bahçeyi tavaf etmekte bulunduk-
lar›n› yakîn ehline bildiriniz. Oraya girip aflk›n s›rlar›n›
onun flakay›k›ndan arama¤a, bütün ‹lahi olgun hikmetle-
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ri onun ölmez yemifllerinden tatma¤a çal›fl›n›z. Oraya gi-
rip güvenlik içerisinde oturanlar›n gözleri ayd›n!"30

VAAD ED‹LEN ZUHURUN BEKLEY‹fi‹ ‹Ç‹NDE 

Türkiye'de ‹lahi Emrin hizmetlerinde ün yapm›fl Güngör-
mez ailesi iman ettikleri zaman yedi kardefltiler. Bir erkek ve 6
k›z çocuk olarak, anneleri ile Erzurum da oturuyorlard›. fiimdi
Ankara'da oturan bu yedi Bahai ailesi, ‹lahi Emrin hizmeti için,
Bahai olsun veya olmas›n gelen misafire yedi ev olarak aç›kt›r.
Bu kardefller, tebli¤ seyahatlerinde, Merkezi heyetler ve mahal-
li Ruhani Mahfillerde hizmet etmektedirler. Sonradan Emri ka-
bul eden damatlar› olan Bay Bedrettin Aydemir Merkezi Mah-
fil üyesidir.

Say›n Salihe Güngörmez ve Say›n Muazzez Güngörmez ile
yapt›¤›m Anadolu seyahatlerimde ruhaniyetlerinden feyiz al-
d›m. Bir sefer de Say›n Bedrettin Aydemir ve efli olan Muazzez
Güngörmez Aydemir ile bir Anadolu seyahatimiz oldu. Bu se-
yahatte Erzurum'da Emri mübare¤i tan›t›m amac›yla, Emri bil-
gileri içeren birer dosyay› Erzurum Valisine, Emniyet Müdür
Muavinine ve Üniversite Rektörüne takdim ettik. Çorum'da ye-
ni aç›lm›fl bir radyo evi sahibinin iste¤i üzerine, canl› yay›nda
bir saat ocak bafl› gibi Bahai Dini hakk›ndaki sorular›na cevap
verdik. Gerçekten baflar›l› bir seyahat oldu.

‹stanbul'da iken, büyük ablalar› Say›n Namika Güngörmez ve
Say›n Vesile Güngörmez Çak›r ile birlikte Hz.Bahaullah'›n mü-
barek Evi'ni temizlemek için Edirne'ye gittik. Bu iki kardefl nas›l
bir tevazu, ve ruhaniyet ile her taraf› silip süpürdüler. Y›kanma-
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s› gereken yerleri veya örtüleri elle y›kad›lar. Onlar›n candan ve
imanlar›ndan gelen bu sad›k hizmetleri beni çok etkiledi. 

Say›n Salihe Güngörmez Celme'nin yazd›klar› özet olarak
afla¤›da anlat›lmaktad›r: "Annem ve yedi evlattan oluflan bir ai-
le olarak Erzurum'da yaflamaktayd›k. Ailenin hayatta olan ve
olmayan büyükleri ellerinden geldi¤ince ‹slam›n kurallar›nca
yaflamaya, büyük bir özen gösteren kiflilerdi. Biz de bu e¤itimi
alm›fl bulunuyorduk. 

Fakat, çok büyük de¤iflikliklere u¤ram›fl bulunan hayat flart-
lar›, bizlerin ‹slami kurallara göre yaflamam›z› imkans›z k›lm›fl-
t›. Mesela, befl vakit namaz› k›lam›yor, genç k›zlar olmufl olma-
m›za ra¤men, ö¤rencili¤imiz nedeniyle örtünemiyorduk.

Gerek kendimizin, gerekse toplumun yaflam›nda, ‹slam› hü-
kümlerin yürütülemedi¤ini görmek, bizi son derece üzüyordu.
Allah'a karfl› olan sorumluluklar›m›z›n bir bölümünü dahi olsa,
yerine getirememenin alt›nda adeta eziliyorduk. 

Evimiz iki katl›yd›. Üst katta biz oturuyorduk. Alt katta ise,
kirac›lar›m›z oturuyordu. 1957 y›l›nda alt kattaki odalardan biri-
ni, bir din hocas› kiralad›. Bu zat bize sevgi ve flefkatle bak›yor-
du. Biz de kendilerine büyük bir sayg› gösteriyor, hizmette bu-
lunuyorduk. Zamanla kendileri, ailemizin bir bireyi olmufltu ve
bu durum bizi çok mutlu etmekteydi. Çünkü bu yak›nl›k saye-
sinde, ‹slamiyetin uygulanamamas› ile ilgili üzüntülerimizi, ra-
hatl›kla söze döküyor, nedenlerini sorabiliyor ve kendilerinden
Kuran-› Kerim ve Hadis-i fleriflere dayanan cevaplar al›yorduk.
Dolay›s›yla, bu zat›n bilgisine olan güvenimiz art›yordu.Bu so-
ru cevap diyalo¤u, bir y›ldan fazla sürdü. Zaten, Mehdi'nin zu-
hurunu çok yak›n, hatta, bu Büyük Zuhur'un gerçekleflmifl ol-
mas› gerekti¤ini, aile büyüklerimizden dinliyerek büyümüfltük.

Sorular›m›za ald›¤›m›z cevaplardan, yeni bir devrin bafllam›fl
oldu¤unu ve bu nedenle, ‹slami kurallarla yaflaman›n mümkün
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olmad›¤› gerçe¤ine varm›fl olduk. Ulaflt›¤›m›z bu çizgi bize
beklenen zuhurun gerçekleflmifl olmas› gerekti¤ini ifade ettirdi-
¤inden, Büyük Müjde'yi ald›k...

Ayn› gece, yata¤a girip uyumak üzere olan kardefllerimiz
dahi, büyük haberle yataklar›ndan f›rlad›lar. O anda elimize
verilen Hz.Abdülbaha ve Hz.Veliyyi Emrullah'›n foto¤raflar›
karfl›s›nda duydu¤umuz büyük heyecan›, ifade edebilmek, bu
sat›rlara s›¤d›rabilmek mümkün olamaz. Annemiz, Hz.fievki
Efendi'nin foto¤raf›nda, Hz.Yusuf'un güzelli¤ini gördüklerini
söylediler.

Biz; ailece, o günlerde misafirimiz olan day›m›z›n k›z› da
dahil olmak üzere dokuz kifli ayn› gecede, Hz.Bahaullah'a
iman etmek fleref›ne erdik.

Bu BÜYÜK MÜJDE'yi bize ulaflt›ran ve kirac›m›z olan zat,
Say›n ‹brahim Çelebi'den baflkas› de¤ildi. Kendilerini; her an,
sayg› ve münacaatla anmaktay›z.

Saliha Güngörmez Celme. 

Bayan Muazzez Güngörmez, Aydemir'in yazd›¤› özet: 

"Erzurum'un K›rm›z›tafl (Kanber) köyünde yaflayan ‹brahim
Taflç›, annemiz S›d›ka Güngörmez'in day›s›yd›. Köylüler ona
"‹brahim Efendi" diye hitap ederlerdi. Biz Bütün kardefller ise
'Efendi Day›' derdik. Efendi Day›m›z köyün ileri gelenlerinden-
di. fiiirler yazard›. Yalanc›l›ktan nefret ederdi. Hatta bir gün ko-
yunlar›ndan bir kaç›n› çalan adam› bildi¤i için ona: "do¤ru söy-
lersen seni hem ba¤›fllar hem de koyunlar› senden geri almam"
diyerek ona suçunu itiraf ettirmiflti.

Efendi Day› dini eserler okur ve onlar üzerinde yorumlar›n›
bizim evde babamla birlikte yaparlard›. Ebcet Hesab› yapmas›-
n› da bildi¤i için Hz.Mehdi'nin ne zaman zuhur edebilece¤i

61

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



hakk›nda yorumlar› vard›. O flöyle söylüyordu: "Kur'an-daki
ayetlere ve Hz.Muhammed'in hadislerine göre Hz.Mehdi art›k
zuhur etmifltir veya etmek üzeredir." Bu büyük Zuhuru dört
gözle bekliyordu. Bunun için de hayvanlar› aras›nda en güzel
ve en sa¤l›kl› bir ine¤ini Hz.Mehdi'nin geliflini duyar duymaz
kurban kesmek için sakl›yordu. Fakat aradan 20 y›l geçmesine
ve de ine¤in bir hayli yafllanmas›na ra¤men bu müjdeli haberi
ona getiren olmam›flt›. Halbuki: "Okuduklar›na bak›l›rsa Meh-
di'nin flarktan zuhur etmesi gerekir" diye oldukça sa¤l›kl› yo-
rumlarda bulunuyordu.

‹brahim Efendi islam tarihiyle ilgili çok kitaplar okurdu.
Dört halifenin hepsini çok sever onlara olan hayranl›¤›n› her
f›rsatta belirtirdi. Ayr›ca Hz.Ali'yi kahramanl›klar›ndan dolay›
bir baflka sever ve takdir ederdi. Biraz da afl›r› Ali yanl›lar›na
nazire ve sitem olsun diye Hz.Ali üzerinde daha çok dururdu.
(O'nun ‹slam Dinindeki yerini ve önemini sünnilerin de iyi bil-
diklerini vurgulamak için). ‹ki o¤lu vard›. Büyük o¤lunun ad›
Ahmet Ali, küçük o¤lunun ad›da Mehmet Ali'ydi. "Bir o¤lum
daha olsa onun da ad›n› yine Ali koyar›m" derdi.

O, Mehdi'nin zuhurunu müslümanlar için mutlak bir kurtu-
lufl yolu olarak görüyordu. Fakat bu bekleyiflteki düflünceleri
efsanevi nitelikler tafl›yordu. Bize Bahaili¤i tebli¤ eden Rahmet-
li ‹brahim Çelebi (Hoca Amca) annemle birlikte köye giderek
bu mutlu habere onu haz›rlamaya çal›flt›lar. Fakat birdenbire
Mehdinin geldi¤ini ve flehit edildi¤ini duyarsa çok sars›laca¤›-
n› belki de aksi tepki gösterece¤ini düflünerek aç›kça söyleme-
diler. Zeki ve duygusal bir kifli olmas›na ra¤men bir hayli de
yafllanm›fl olan Efendi Day›, di¤er insanlar gibi taasuplar›n ve
mecaz anlaml› sözlerin etkisinden kendisini kurtaramam›flt›. ‹b-
rahim Çelebi Bey: "Nas›l olsa bu kadar Mehdi hayran› olan ve
O'nu çok seven bu insan öbür alemde sevgilisine kavuflur;
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kendi haline b›rakal›m" demiflti. Gerçekten Efendi Day› bu
olaydan k›sa bir süre sonra hastalanarak vefat etti. 

Ölümünden k›sa bir zaman sonra Salihe Celme onu rüya-
s›nda görmüfltü. Mahcup olmufl bir flekilde "Allah'u Ebha" di-
yerek Salihe'yi selamlam›flt›. Yine ablam›z Vesile Çak›r da onu
rüyas›nda gördü¤ünü flöyle anlatt›: "Efendi Day› ölmüfltü. Ölü-
sü Erzurum'daki evimizin odalar›ndan ‹brahim Çelebi'nin kira-
c› olarak kald›¤› odadayd›. Üstü siyah bir örtü ile örtülüydü.
Birden siyah örtüyü açarak "Allah-u Ebha" demesi ve Baha-
i k›blesine do¤ru yüzünü ve bedenini çevirdi.

Hz.Mehdinin bir hayran› olan ve O'nu bir ömür boyu bek-
leyen, çevresindeki insanlar› bu konuda bilgilendiren, ‹brahim
Efendi biz "Erzurumlu K›zlar" Onun ruhuna s›k s›k ma¤firet du-
alar› okuruz. ‹nflaallah Tanr› bu dualar›m›z› kabul eder ve
Hz.Bahaullah'›n flefaat›ndan mahrum b›rakmaz." 

Muazzez Aydemir.

En büyük ablalar› Say›n Namika Güngörmez ruhaniyet ve
fedakarl›¤›n özüdür. 

Namika Güngörmez'in yazd›¤› özet: 

"Say›n ‹brahim Çelebi'ye kiraya verdi¤imiz Alt kattaki odada,
çok küçük yafllarda dini bilgilerimizi büyüklerimizden bu odada
ald›k. Üst katta oturdu¤umuz halde benim gördü¤üm rüyalar›n
geçti¤i yer genellikle bu oda oluyordu. En önemlisi biz Cemal'i
Mübarek'in Emrini bu odada 1958 Y›l›nda duyduk ve kabul ettik. 

Küçük yafllarda güneflle ayla ve gökyüzü ile ilgili ilginç rü-
yalar görüyordum. Bu rüyalar›m› anneanneme anlatt›¤›m za-
man: "Yavrum! K›yamet günleri yaklaflt› galiba, Mehdi zuhur
edecek" diyerek yorumlar yapard›.
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Henüz, Bahai Dinini duymad›¤›m y›llarda rüyamda, ay soba-
n›n bacas›ndan odan›n içiresine ›fl›klar›n› saçarak gönderiyordu.
Ifl›klar çok güçlüydü ve f›rt›na gibi ses ç›kar›yordu. Bu ›fl›klar
durmadan odaya dolup yay›larak etraf› ayd›nl›¤a bo¤mufltu. Ara-
dan bir kaç gün sonra ayn› yerde geçen baflka bir rüya gördüm.
Rüyamda: "Günefl afla¤›daki odan›n penceresinden içeriye bir jet
uça¤›n›n görültüsünü ç›kararak girdi. Korku ve dehflete düflmüfl-
tüm. Ondan kaçmaya çal›fl›yordum. Fakat ben evin hangi köfle-
sine kaçt›ysam, beni arkadan büyük bir gürültü ç›kararak, kova-
l›yordu. Önünden kaçarak annemin yatak odas›na girdim ve an-
neme sar›larak beni korumas›n› istedim. Annem ellerini günefle
do¤ru kald›rd› ve flöyle söyledi: " Ben anneyim!" Bu söz üzerine
günefl pencereden d›flar› ç›karak gökyüzüne yükseldi. 

Bir gün rüyamda: "‹pleri gökte as›l› bir sal›ncakta sallan›yor-
dum. Yine ayn› anda gökten afla¤›ya do¤ru beyaz ampul biçi-
minde bir meyve sark›yordu. Meyveyi koparmak için elimi sa-
l›ncaktan ona do¤ru uzat›yordum; boyum küçük oldu¤u için
onu yakal›yam›yordum.

Bahai olmadan dört y›l önceydi. O y›llarda ben terzilik mes-
le¤i ile u¤rafl›yordum. Bir gün rüyamda Hz.Muhammed'le ba-
bam dikti¤im giysileri görmeye gelmifllerdi. Hz.Muhammed si-
yah elbiseler giyinmiflti. Fakat üzerinde de (Yöresel bir örtü
olan) bir 'ehram' vard›. Babam da onun gibi siyah bir elbise
giymifl ve oldukça uzun boylu görünüyordu. Bu s›rada dikifl
makinas›n›n yan›nda bir de et makinas› peyda oldu. Ben dikifl
yerine bu makinada pirinç çekmeye bafllad›m. Hz.Muhammed
yan›ma geldi ve elini ehramdan ç›kararak bafl›ma do¤ru yak-
laflt›r›nca, "eyvah bafl›m aç›k beni tokatlayacak" diye düflün-
düm. O'nun eli ›fl›kl› bir lamba gibiydi. Ifl›kl› eliyle bafl›m› ok-
flad›. Yan›nda duran biraz eskimifl ve sararm›fl "ütü bezini" tam
bafl›ma örtece¤im s›rada Hz Muhammed ehram›n› açt› ve arka-
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s›n› bana dönerek flöyle buyurdu: " fiu s›rt›mdaki bitleri, böcek-
leri temizle." Bende o böcekleri ›slatt›¤›m ütü bezimle temizle-
mek isterken tam o s›rada bu bez parças› etrafa ›fl›klar saçan
bir baflörtüsü oluverdi ve çevreye ›fl›k saçmaya bafllad›." 

Y›l, 1958- 59 Yine bir gün flöyle bir rüya gördüm: Afla¤›da,
‹brahim Çelebi'nin kald›¤› odan›n ortas›nda, çok güzel, temiz bir
yerde ve düzenli bir flekilde haz›rlanm›fl bir yatak vard›. Bu ya-
takta Hz.Muhammed yat›yordu Hz.Muhammed çok güzeldi ve
çok genç görünüyordu. Kara kafll› ve kara gözlüydü. Özellikle
yanaklar› çok k›rm›z›yd›. O s›rada kardefllerimden Muazzez Ay-
demir de yan›mdayd›. Henüz ö¤retmen olmam›flt›. Fakat bir
dostumuzun k›z› ile biraz yüksek sesle ders çal›fl›yordu. Hz.Mu-
hammed'in rahats›z olabilece¤ini düflünerek, sesini biraz alçalt-
mas›n› söyledim ve odadan ç›kt›m. Sonra odaya tekrar geldi¤im
zaman Hz.Muhammed'in yatt›¤› o güzel yata¤›n yerinde çok es-
ki bir yatak oldu¤unu gördüm. Yata¤›n içerisinde Hz.Muham-
med çok zay›flam›fl, küçülmüfl, üzgün bir flekilde yat›yordu. Bi-
raz önceki durumundan hiç bir eser ve iz kalmam›flt›. Önünde
sayg›yla e¤ildim. Elini öpmek istedi¤im zaman (içimden flöyle
bir düflünce geçti. Ben Bahaiyim art›k el öpmem gerekmez.)
Hz.Muhammed bana do¤ru yönelerek flöyle buyurdular: "Benim
babam bu dünyaya görevli olarak geldi. Fakat bu insanlar ma-
alesef O'na itaat etmiyorlar." O s›rada uyand›m, içimde büyük
bir üzüntü vard›. Kendimi bu rüyan›n etkisinden günlerce kur-
taramad›m. ‹flte o günlerde tescilimizi almak için Sivas'tan Say›n
Mahmut Attar gelmiflti. Neflemiz yeniden artt›. çok mutluyduk." 

Namika Güngörmez

Bu kutlu aileyi tebli¤ eden rahmetli ‹brahim Çelebi ve Ah-
met Çelebi kardefller Türkiye'nin ünlü Din hocalar›yd›lar. Ah-
met Çelebi Hz.Abdülbaha'n›n huzuruna flerefyab olup ‹man
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getirmiflti. Türkiye'nin Devrimine kadar hocal›k k›l›¤›yla bu iki
kardefl ‹lahi Emre hizmet etmifllerdi. Atatürk'ün de¤ifltirdi¤i gi-
yim ve k›yafet zaman›nda da, derin dini bilgileri dolay›siyle bu
iki kardefl hocal›kla tan›nm›fllard›. ‹brahim Çelebi Erzurum ve
sonra Edirne'ye muhaceret etti. Ve ömrünün sonuna kadar hic-
ret ve tebli¤le meflgul olmufltu.

Türkiye'de Çelebi ailesi tan›nm›fl bir ailedir. Bu ailenin ço-
¤u Emrin hizmetiyle meflguldur. Rahmetli Ahmet Çelebi'nin o¤-
lu Say›n Celal Çelebi uzun seneler Milli Ruhani Mahfilin üyesi
ve son seneler Mahfil baflkan› idi.

"Ey Abdülbaha'n›n can dostlar›! 

Do¤uya hofl kokular kazand›r

Bat›y› nurland›r

Bulgar'› ›fl›klara dald›r

‹slav'› ruhla canland›r."

Bu m›sra Hz.Bahaullah'›n suudundan bir y›l sonra Mi-
sak'›n a¤z›ndan ç›kt›. Misak'› bozanlar onu tuhaf bulup
alay ediyorlard›. Fakat Tanr›ya övgüler olsun, flimdi onun
eserleri göründü, güçleri aç›¤a ç›kt› ve delilleri aflikar ol-
du; çünkü Tanr›n›n ba¤›fl› sayesinde bugün, Do¤u ve Bat›
sevinç içerisinde ve kutsall›¤›n hofl kokular›yla tüm ülke-
ler misk kokmaktad›r.

Cemâli Mübarek Kitab›nda: "Biz size Ebha Melekûtu-
muzdan bakacak ve Emrimizin zaferi için ayaklananlara
Mele'i-Alâ askerleriyle ve Tanr› taht›na yak›n duran me-
leklerin bir alay›yla yard›m edece¤iz"31 diye kesin olarak
vaad edip müjdelemifltir.
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...O halde ey ‹lahi dostlar! Büyük bir çaba ve sonsuz
bir gayret gösteriniz, ki böylece, Kadim Cemâl ve Apaç›k
Nura kulluk etmekte baflar›l› olabilesiniz, Gerçeklik Gü-
nefli'nin ›fl›klar›n› saçabilesiniz, varl›¤›n y›pranm›fl eski
vücuduna yeni bir ruh üfleyebilesiniz, dünya tarlas›na te-
miz bir tohum serpebilesiniz, Emre yard›m etme¤e kalka-
bilesiniz, dilinizi tebli¤ yapmak için açabilesiniz, dünya
toplulu¤unun yol göstericilik mumlar›, alemin ufkunun
parlayan y›ld›zlar› ve Tanr› birli¤i bahçelerinin Rahman-
sal kufllar› olabilesiniz ve gerçekler ile manalar›n na¤me-
leriyle ötebilesiniz."32 (1)

‹LAH‹ AfiK ‹LE TUTUfiMUfi OLAN

Avrupa müflavirlerinden Say›n Profesör ‹lhan Sezgin Türki-
ye'nin seçkin ahbaplar›ndand›r. ‹lahi Emri kabul etti¤i günden
itibaren Emri duyurmaya bafllad›. Tescil olduktan bir kaç sene
sonra Türkiye Bahaileri Milli Ruhani Mahfiline seçildi. Gösterifl-
ten ar›nm›fl gerçek bir afl›k gibi Cemali Ebha'n›n teyidine gü-
vendi¤i için yapt›¤› hizmetler baflar› ile sonuçlanmaktad›r.
Hz.Abdülbaha'n›n buyurdu¤u gibi: "Bir ifle baflland›¤› zaman,
teyit onun etraf›nda dolafl›r." 

Üç devre boyunca, Avrupa Müflaviri olarak, ‹lahi Emrin hiz-
metinde devam etmektedir. Üniversite e¤itim üyesi oldu¤u
için, ilk Müflavir olarak seçildi¤i zaman, Üniversite baflkan›na:
"Ben Bahai Dinine mensubum ve flimdi Müflavir olarak seçil-
dim. Bu vazifenin gere¤i olarak aras›ra seyahatlere ç›kmam ge-
rekecek. Sizce bu seyahatlerin bir sak›ncas› varsa, üniversitede-
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ki görevimden istifa edebilirim." Baflkan ise flöyle cevap verir:
"Görevinizi aksatmad›¤›n›z sürece sak›ncas› yoktur. ‹lhan
Bey'in efli Arzu han›m da ayn› üniversitede e¤itim üyesidir. 

Bir süre sonra üniversitedeki mutaass›p e¤itim üyeleri, ‹lhan
bey, efli ve Profesör Mehmed Marufi Hah aleyhine flikayet di-
lekçesi yaz›p mahkemeye verirler. Fakat mahkeme bunlar›n
lehlerine karar verir. Özet olarak çok çetin imtihanlardan ge-
çerler. Ahbaplar›n merak ve üzüntülerine karfl›, ‹lhan bey:
"Üzülmeyin, beni iflten atarlarsa, benim için daha iyi olur. O za-
man bütün vaktimi Emrin hizmetine adar›m" der. 

‹lhan beyin hayat›nda, ‹lahi Emrin hizmeti ve Emri duyur-
maktan baflka bir amaç yoktur. 

Hepimiz tescil oldu¤umuz zaman Tanr›sal bir sözleflmeyi
imzalar›z. Ve bu sözleflme karfl›s›nda yap›lmas› gereken vicda-
ni vazifelerden sorumluyuz. Bu vicdani sorumluluk, fliddetle ‹l-
han Bey'de mevcuttur. Bu nedenle, otobüste, uçakta ve nere-
de insanlarla karfl›lafl›rsa, cesaretle ‹lahi Emri tebli¤ eder.

Kendisiyle, Erzincan ve dolaylar›na yapt›¤›m bir seyahatte,
akflam üzeri bir köyden dönüp Erzincan'a gidiyorduk. Arabada
5 kifli bulunuyordu. Cadde kenar›nda biri Erzincan'a gitmek için
otostop yapt›. Fakat araba dolu idi. Bir kilometre kadar devam
ettik. Birden ‹lhan Bey arabay› geriye döndürdü ve: "Eminim,
siz hepiniz yolda bekliyen adama Emri tebli¤ etmek için arka-
da s›k›fl›k olarak oturursunuz" dedi ve dönüp adam› ald›. Erzin-
can'a daha bir saat yolumuz vard›. Hz.Bab'›n ve Hz.Bahaullah'›n
tarihçelerini, ve prensiplerini özet olarak anlatt›, broflürler verdi
ve adam›n adresini al›p, adama da kendi adresini verdi. 

‹lhan Bey yapt›¤› baz› tebli¤ olaylar›n› flöyle anlatt›: 

1- ‹lahi Emri kabul ettikten sonra; bu Tanr›sal Emri ve ev-
rensel prensipleri birer birer insanlara anlatmak, ö¤retmek ve
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bar›fl› kurmak uzun zaman al›r diye düflünür. Ve herkese bir-
den toplu olarak, ‹lahi Emri duyurmak için cuma günü, ö¤le
namaz› vaktinde camiye gider ve caminin ‹mam›na: "Bu insan-
lara bir mesaj iletece¤im, siz de faydalanacaks›n›z" der. Hoca
da izin verir. ‹lhan Bey minbere ç›kar, ‹lahi Emri tebli¤ edip,
prensipleri anlatmaya bafllay›nca, hoca; bu mesaj›n para topla-
mak için olmad›¤›n› ve kendisine de bir faydas›n›n dokunma-
yaca¤›n› anlay›nca, halk›, ‹lhan Bey'in aleyhine k›flk›rt›r ve "bu
gavuru yakalay›n" der. Halkta minbere do¤ru hücum eder. ‹l-
han Bey etrafa bakar ve minberin arkas›ndaki pencereyi farke-
der ve oradan atlayarak uzaklafl›r.

2- ‹lhan Bey Azerbaycan seyahatinde bir çok kurumlara ‹la-
hi Emri duyurur. Dönmek üzere iken, tiyatro sanatç›lar›na ‹la-
hi Emri tebli¤ etmek için tiyatro binas›na girer. Bir kaç odaya
bakar. Kimseyi bulamaz, ama bir ses duyar. O sesi takip eder
ve sahnede prova yapmakta olan sanatç›lar›n yan›na, sahneye
girer. Oyunda; bir kral ve onun birkaç veziri, memlekette, ba-
r›fl› koruman›n yollar› üzerinde konufluyorlar. ‹lhan Bey mem-
lekette bar›fl sözünü duyunca: "Bugün Hz.Bahaullah dünya ba-
r›fl›n› getirdi. Bir an evvel, dünyada bar›fl› korumak için hepi-
miz çal›flmal›y›z" der. Oyuncular flafl›r›p, projektörleri söndü-
rürler. Orada ‹lhan Bey onlara ‹lahi Emri tebli¤ etmeye bafllar.
O gün sanatç›lardan 9 kifli tescil olur ve daha sonra da bir kaç
kifli daha tescil olur.

Bu olay 1995 senesinin ilk aylar›nda gerçekleflir. O sene
Türkiye Mukaddes Ruhani Mahfili, Azerbaycan ahbaplar›ndan
(ço¤unluk gençler) 20 kadar kifliyi yaz okuluna davet eder. Bu
sanatç›lar da yaz okuluna gelen grubun içindeydiler. Ben ha-
kir ve eflim rahmetli Cevat Kuçani ile Trabzon yak›nlar›nda
olan yaz okuluna ifltirak ettik. Bu gurup, her akflam ö¤retici,
de¤iflik oyunlar oynad›lar. Bu oyunlardan biri Sakl› Sözlerle il-
gili idi. Onlar bu oyunu oynarken, hem oyuncular›n ve hem
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seyircilerin gözlerinden yafl ak›yordu. Bu gençler daha bir kaç
ayl›k Bahai olduklar› halde, o akflam Bahai olmayan misafirler
gelecek diye, o gün nas›l bir heyecan ve aflk ile bu oyunu ha-
z›rlad›lar.

3- ‹lhan Bey bir köye Mahalli Ruhani Mahfil kurmak için ya-
r› yola kadar araba ile gider ve kalan yolun araba ile gidileme-
yece¤ini ancak at ile gidilebilinece¤ini farkeder. O s›rada ora-
dan geçen bir atl› görür ve at›n› ister. At sahibi at›n› vermekte
tereddüt edince, ‹lhan Bey adama, arabas›n› rehin olarak b›ra-
k›p, at›n› al›r ve yola devam eder. Ancak, at aksi tarafa gider.
Her ne kadar at› öbür tarafa sürmek istesede baflar›l› olamaz.
Yolda baflka bir atl› görür. ‹lahi Emri ona tebli¤ etmek için at›-
n› onun arkas›ndan koflturur. Önde olan atl› adam, mallar›n›
flehirde satm›fl ve paralar›n› yan›nda tafl›yormufl. ‹lhan Bey'i h›r-
s›z sanm›fl. O nedenle ‹lhan Bey'den kaçmaya çal›fl›yormufl. Ni-
hayet Ona yaklafl›r ve Hz.Bahaullah'›n zuhurunu ve prensiple-
rini anlat›nca onun güvenini kazan›r ve arkadafl olurlar. Bera-
ber köyüne giderler ve orada 9 kifliye tebli¤ edip ruhani Mah-
fil kurar.

4- ‹lhan Bey Ramazan ay›nda otobüsle yolculuk yaparken,
yolda muavinden su ister. Yolcular flaflk›nl›kla dönüp ona ba-
karlar. ‹lhan Bey kalkar, sürücünün yan›ndaki mikrofonu al›r
ve ‹lahi Emri tebli¤ etmeye bafllar: "Aran›zda oruç tutmay›p,
kendini oruçlu gösteren kifliler var. Tanr› taraf›ndan yeni bir
zuhur ve yeni hükümler geldi¤i için Tanr› art›k eski hükümle-
ri geçersiz k›lm›flt›r. Tutsan›zda, tutmazsan›zda birdir. Ondan
sonra baz› yolcular sigara ve su içmeye bafllarlar.

(Yukardaki öyküler kendi onaylamalar›ndan geçmifltir.)

‹lhan Bey daha orta ö¤renimini yaparken ve ‹lahi Emirden
habersiz oldu¤u zaman, bir gün din dersinde ö¤retmen, ‹slam
dininin son din oldu¤unu anlatmaktad›r. ‹lhan Bey izin alarak:
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"Efendim! insanlar maddi hayatlar›nda ilerlemektedirler. Nas›l
olurda manevi hayatlar›n›n ilerlemesinden mahrum kal›rlar da
Tanr› insanlar› rahmetinden mahrum b›rak›r. Bence Tanr› tara-
f›ndan ‹lahi medeniyetler devam edecek" der. Dersteki bu ifa-
desinden dolay› çok eziyet görür. Sonra da bu konuyu kime so-
rarsa sorsun hep: "‹slam dininin son din oldu¤u" cevab›n› al›r. 

‹lhan Bey'in tebli¤ öyküleri çoktur. 1995 y›l›nda kendisine
nas›l Bahai oldu¤unu yazmas›n› rica ettim. 

Afla¤›da anlat›lanlar ‹lhan Bey'in kendi yazd›klar›d›r:

Uzun zaman geçti¤i için hat›rlamaya çal›flaca¤›m. 12 Kas›m
1973 y›l›nda ‹zmir'de Bahai oldum.

Esasen ayd›n bir ‹slam ailesinde büyüdüm. Bir gün Hz.Mu-
hammed ve Hz.Ali'nin soyundan Mehdi'nin (kurtar›c›) Seyid Ali
Muhammed ad›yla gelece¤ine ve arkas›ndan da Hüseyin Ali
isimli bir zuhurun olaca¤›n› söylediler. Baflkaca da o dönem-
lerde "Ulu Divan"›n kurulaca¤› ve dokuz kiflilik heyetlerin dün-
yan›n her taraf›nda kurulaca¤›n› söylediler.

Hayat›mda daima de¤ifliklikten yana oldu¤um için yeni bir
zuhurun olmas›n› istiyordum. Bunu defalarca aç›kça ortaokul
ve lise s›ralar›nda ifade etti¤im için de sald›r›lara u¤rad›m. Bü-
tün bu s›k›nt›lar aras›nda giderek daha ciddiyetle yeni iki zu-
hurun olmas›n› bekliyordum.

Zaman geçtikçe belki bu olay›n ciddi olam›yaca¤› hakk›nda
düflünmeye bafllam›flt›m. Belki bir söylenti olabilirdi. Ama son
bir kere Allah'a biraz sitem edercesine bu kadar mezhep, din
ayr›m›, siyasi ve ›rksal problemin oldu¤u bir dönemde, bu ka-
dar ateizm ve politizasyonun oldu¤u bir dönemde ‹lahi rehber-
lik göndermesi gerekti¤ini düflünüyordum. O gün otobüsle Çi¤-
li'den Bornova-‹zmir'e seyahat ederken otobüste flunu söyle-
dim: "Ey Allah›m bana yol göster. E¤er göstermezsen seni unu-
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tabilirim. Kusura bakma. Ama biliyorum ki sen vars›n. Bunu is-
pat edersen memnun olurum." Ayn› günün akflam› bir rüya gör-
düm. Rüyamda; yüksek bir da¤a, ancak tek bir ayak koyulabi-
lecek bir patikadan ç›k›yordum. Zorla da¤a t›rmand›m. Ancak
bir gün boyunca süren yürüyüflten sonra da¤a ç›kabildim. Afla-
¤› inmeninde bir gün sürece¤ini düflünerek da¤›n arkas›nda bu-
lunan ma¤araya yöneldim. Elimde mevcut olan çakmakla flöy-
le düflünmekteydim; gece olunca ›fl›¤› yak›p ma¤araya bakay›m
ve ma¤arada olabilecek herhangi bir vahfli hayvana karfl› ted-
bir alm›fl olay›m ve ona göre geceyi ma¤arada geçireyim ve sa-
bah olunca da da¤dan afla¤› ineyim. Bu arada çakma¤›m› bir
tafla koydum ve da¤dan afla¤› bak›yordum ki, beyaz entarili
araplar ve develeri, çamurda kaymaktayd›lar. fiaflk›nl›kla bunla-
r› seyrederken mavi pantolonlu bir kifli geldi ve çakma¤› tek-
meliyerek çamura f›rlatt›. O anda günefl batt› ve içime büyük
bir korku girdi. O anda da günefl geri do¤du ve gecenin tümü-
nü ayd›nlatmadan yaln›zca da¤dan inifl için yolumu ayd›nlatt›
ve benim da¤dan inmemi sa¤lad›. Sanki flunu da hat›rl›yorum
ki; bir ses bana "beni takip et, Bab bu taraftad›r" dedi. Da¤dan
afla¤› inince birden bire etraf ve orman ayd›nland›. Ormanda;
flelaleler ak›yor, bülbüller ötüyordu ve ben uyand›m.

Üniversiteye gitmeye acele ediyordum. Mutlu ve nefleli bir
h›zla koflarak otobüse binmek istiyordum ve otobüsü kaç›rd›m.
Bu yüzden otostop yapt›m ve Bahai olan Dr. Mehmet Marufi-
Hah'›n arabas›na binmifl oldum. Arabay› süren Dr. Marufi-Hah
bana: 

"Hz.Muhammed son peygamber mi?" diye sordu. Ben de
gayet sakin bir ifade ile: "Hay›r, çünkü Hz.Mehdi gelecek" de-
dim. O da: "Bravo çok do¤ru" dedi ve bana bir Bahai kitab›
verdi. Ben, öncelikle onu bir mezhep gibi anlad›m. Bu yüzden
okumak istemedim. Akflam bu kitab› okumaya karar verdim.

72

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Kitab› okur okumaz, ilk sayfada Hz.Bab (Seyid Ali Muham-
med) diye okuyunca, hem dinsel bilgimi hem de rüyam› hat›r-
lad›m. Sonra Hz.Bahaullah'› (Mirza Hüseyin Ali) okuyunca iki
önemli zuhurun, bekledi¤im isimde ve prensiplerinin de bek-
ledi¤im flekilde olduklar›n› farkettim. Sonra Hz.Abdülbaha,
Ahd'in Merkezi, ve Hz.fievki Rabbani, Emrin Velisi, ve daha
sonra Ulu Divan'›n, Yüce Umumi Adalet Evi olarak kuruldu¤u-
nu ve 9 kiflinin seçimle oluflturdu¤u Milli ve Mahalli Mahfille-
rin varl›¤› ve hak parlementosu olan Ondokuz-gün Ziyafetleri-
ni okuyunca kalbimin so¤uk kafesi k›r›ld›. ‹çimdeki ruhani kufl
uçmaya devam etti. Büyük bir mutluluk ve ümit ›fl›¤› ile dol-
dum. Daha sonra bir yerde Dr.Mehmet Marufi'yi tekrar buldum
ve kendisinden ‹kan Kitab›n› ald›m. Eve gelir gelmez derhal
okudum. Bir gecede kitab› bitirdim. Büyük bir coflku ve mut-
luluk duydum. Ayaklar›m yerden kesilmiflti. 1973 y›l›n›n kas›m
ay›nda bir gece Dr.Marufi ve efli Kovkeb Han›m ve küçük k›z-
lar›, Çi¤li'de bulunan evimize geldiler ve beni Hz.Bahaullah'›n
do¤um gününün y›ldönümü olan 12 Kas›m tarihinde yap›lacak
bayram toplant›s›na davet ettiler. Orada kendi iste¤imle ve ar-
zumla tescil oldum. Görevimin ne oldu¤unu sordum. Ahbaplar
da, kendimi yetifltirip tebli¤ yapmam gerekti¤ini söylediler. Er-
tesi gün derhal tebli¤e bafllad›m. Öncelikle mahallemdeki kifli-
lere anlatmaya bafllad›m ve onlardan çok reaksiyon gördüm ve
bu arada bir akflam yeme¤inde aileme yeni iki zuhurun oldu-
¤unu, Hz.Bab ve Hz.Bahaullah'›n geldi¤ini söyledim. Annem
konuyu tam anlamadan büyük bir reaksiyon gösterirken ba-
bam da çok k›zd› ve komflular evde topland›lar. Onlara Baha-
i Dininin hakkaniyetini ve Kuran'dan baz› ayetleri söylemeye
ve ‹kan Kitab›n›n bana ö¤rettikleri ile tebli¤e bafllad›m. Ancak
komflular çok olumsuz hava yaratt›lar, annem ve babam evden
gitmemi istediler ve valizimi haz›rlay›p elime verdiler. Ancak
Bahailikten vazgeçersem evde kalabilece¤imi söylediler. Ben
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‹lahi s›navlar›n bafllayaca¤›n› biliyordum. Valizimi ald›m ve bir
aya yak›n zaman› ev d›fl›nda, ‹zmir Fuar›nda geçirdim. Burada
hem s›k›nt› çektim, hem de Hz.Bahaullah'›n yard›m›n› att›¤›m
her ad›mda gördüm. Pek çok mucize ??? burada ençok bir ta-
nesini anlatmakla yetinece¤im. Farmakoloji kitaplar›n› almak
istedim. Ancak o kitaplar 300 TL idi. Halbuki ben ailemden
harçl›k alam›yordum ve yan›mda sadece 50 TL'm vard›. Bu ki-
taplar› da almam gerekiyordu. Oturup dua ettim.

Gözlerimi açt›¤›mda eski kitaplar satan kitapç› akl›ma geldi.
Gidip bir bakay›m, dedim. Eski kitaplardan çok temiz bir far-
makoloji kitap seti iple ba¤lanm›fl ve üzerinde 50 TL diye ya-
z›l› idi. Bunun gibi pek çok fley vuku buldu. Sonra ailem beni
buldu ve geri getirdi. Ailemde iki kardeflim iman etti. Ailem ar-
t›k stratejisini de¤ifltirmiflti ve art›k niye Bahai oldu¤umu fazla
problem yapm›yorlard›. Ancak bu dönemden sonra çok s›k›
tebli¤e bafllad›m. Türkiye'deki Bahai say›s› az ve 9 kadar Mah-
fil vard›. Bu Mahfillerin üyelerinin ço¤u da ‹ran'l› ahbaplard›.
Bu yüzden çok tebli¤ yapmak için sorumluluk hissediyordum
ve Allah'›n bu ça¤ için tüm ‹lahi kitaplarda vaad etti¤i bu yüce
Din olan Bahai Dinini tebli¤e bafllad›m. Geceyi gündüze kat-
t›m. O günlerin coflku ve heybetini anlatamam.T›p Fakultesin-
de okudu¤um bu dönemde derslerimde de baflar›l› idim. fiim-
di farkediyorum ki tebli¤ insan›n zihnini aç›yor ve anlay›fl›n›
keskinlefltiriyor. Ayr›ca kavrama kabiliyetini artt›r›yordu.
Hz.Abdülbaha'n›n; "tebli¤ teyidi çeker" sözünü yaflayarak gör-
düm. Bunu tebli¤e gidenler gayet iyi bir flekilde alabilmekte-
dirler. Hemen hemen her gün tebli¤e ç›k›yordum ve gece ya-
r›s› eve gelip yat›yordum.

Doktor olunca tayinim Karl›ova-Bingöl sa¤l›k oca¤›na ç›kt›.
Mutluydum, çünkü ilk kez elde etti¤im beceri ile genifl bir so-
rumluluk alt›na girip ve maafl›m› alarak (annem ve babama
muhtaç olmadan) hayat›m› kazan›yordum. Aktif ve dinamik bir
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doktordum. Tebli¤e bafllad›m. Bu bölge çok özel dini duygula-
r› olan bir bölge idi. Halk hemen tepkisini ortaya koydu ve iki
kifli tescil oldu. Dinamik hizmet veren bir hekim olmam dola-
y›s› ile de çok sayg› görüyordum. Halk hemen tepki gösteriyor-
du fakat beni de incitmek istemiyorlard›. K›sa zamanda Bingöl,
Karl›ova ve Karl›ova'n›n köylerinde herkes Emri duydu. Karl›o-
va'n›n müftüsü durumu kaymakaml›¤a bildirdi. O zaman, kay-
makam Osman Ero¤lu idi. Kaymakam›n önerisi üzerine Jandar-
ma karakolunun bahçesinde, Nisan ay›n›n son günlerinde
1977'de beni ça¤›r›p Kurani deliller üzerinde, Savc›, Hakim,
Jandarma Komutan› ve di¤er mevki sahibi kimselerin huzurun-
da tart›flmam› istediler. Müftü Bey durumu kabul etmifl ve Kay-
makam Bey de durumu bana anlatt›. O zamanlar Kurani delil-
lere ait bilgimi artt›rmak için asistan› oldu¤um Muavenet Heye-
ti Üyesi Süheyla Orun'dan kitap istedim. Çok teflekkür ederim
ki ‹kan'› çarçabuk bana postalad›. Kitab› çok yo¤un bir flekilde
okudum ve kuran ayetlerini mukayese ederek neredeyse
önemli bir k›sm›n› ezberledim. Bu ezberleme olay›n›n bana çok
yard›mc› olaca¤›n› biliyordum. O gün Jandarma karakolunun
bahçesinde uzun bir masan›n etraf›nda topland›k. O sabah
Hz.Bahaullah'›n yard›m›n› dilemifltim. Tesadüf, o gün Anka-
ra'dan Adliye Müfettiflleri ile Jandarma üst Komutanlar› da gel-
miflti. Savc›, Hakim ve Kaymakam yerini ald›. Ben ve Müftü
karfl› karfl›ya oturduk. Müftü bana sordu: " Nedir sizin iddian›z?" 

"Allah'›n vaadi gerçekleflti ve Hz.Bab (Seyid Ali Muhammed)
halk Hz.Mehdi diye bekliyor, O zuhur etti. Ard›ndan: Hz.Baha-
ullah (Mirza Hüseyin Ali ) zuhur etti; dolay›s›yla ‹slam (Allah'a
teslimiyet) yeni bir boyuta terfi etti. Yeni Dünya düzeninin ku-
rulmas› ve yeni insan ›rk›n›n yarat›lmas› için sistem ifllemeye
bafllam›flt›r. Bu size bir müjdedir" dedim ve ilan ettim. "Say›n
Müftü sizin probleminiz nedir?" diye sordum. O Hz.Resullul-
lah'›n son Peygamber oldu¤unu iddia etti. Elbette bunun yan-
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l›fl anlamalara dayand›¤›n› söyledim ve ayetlerle durumu ayd›n-
latt›m. Her ayet, Savc›, Hakim ve kaymakam taraf›ndan kontrol
ediliyordu. Savc› her do¤ru ayete pozitif puan veriyordu. Bu
arada halk kasabada al›fl›lmad›k bir yo¤unlukta toplanm›flt›.
Çünkü Müftü bu tart›flmay› yaym›flt› ve 'bir doktoru imana ge-
tirece¤im' diye halktan baz› yard›mlarda ald›¤› söyleniyordu.
Tart›flma ciddileflti, uzad› ve çok etkin hale geldi¤inde ben

‹kan'dan ezbere pasajlar okumaya bafllad›m. Sonunda Kay-
makam (Osman Ero¤lu) sordu: "Ne diyorsunuz arkadafllar? Ba-
hailik Kuran taraf›ndan desteklenen ve bu ça¤a uygun olarak
gelmifl bir din gibi gözüküyor." Hepsi bir a¤›zdan "evet do¤ru-
dur." Müftü çok gerildi ve k›zd›. ‹flte bu k›zg›nl›k sonradan
önümde çok problem yaratt› ve burada yazamayaca¤›m tart›fl-
ma ve s›k›nt›larla karfl›laflt›m. Ancak her zaman Hz.Bahaullah
yard›m›n› bana iletti. Pek çok dini hoca ile tart›flt›m, anlamayan
halk›n tav›rlar›na katland›m.

E¤er bu Karl›ova hayat›m› tüm detaylar› ile yazarsam kal›n
bir roman ve uzun metrajl› bir filim olabilir. Bu dönemde
Dr.Behzat Tebrizi ve Dr.Mehmet Marufi beni ziyarete geldiler,
o arada bir tescil daha oldu. Ayr›ca Varto taraf›nda Emre ina-
nan pek çok köyde Bahai prensipleri hakk›nda konuflma yap-
t›m. Her köyde de¤iflik tart›flmalarla karfl› karfl›ya kald›m. An-
cak Hz.Bahaullah'›n yard›m› ile muazzam bir güçle Emri du-
yurdum. Eminim ki bir gün bu yöreler, Bingöl, Karl›ova, Ki¤i
ve Varto'da pek çok insan Emre grup halinde girecektir. Çün-
kü o günlerde çok tohumlar ektik.

Do¤u Anadolu görevimi yapt›m ‹zmir'e geldim. O dönem-
de Milli Mahfil Üyesi seçildim ve Milli Tebli¤ ve Milli Gençlik
Heyetlerinde uzun zaman görev yapt›m. Bu dönemde çok yo-
¤un çal›flmalar›n içine girdik. Benim en büyük hedefim tebli¤
yapmakt›. Pek çok Mahfilin kurulufluna katk›da bulundum.
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Tebli¤ alan›nda büyük enerji harcarken Emir'de büyük ça-
l›flma alan›na girdik. Yüce Umumi Adalet Evi beni Kas›m
1985'te Müflavir olarak atad›. 1986'da ise Türkiye Avrupa'ya
ba¤lan›nca Avrupa Müflaviri olarak görevime devam ettim. Üç
dönem Müflavir olarak atand›m. Avrupa Milli Mahfilleri ile ya-
k›n çal›fl›rken tebli¤ alan›nda pek çok projeye kat›ld›m. Azer-
baycan ve Nahc›van'da Emri hizmetlere kat›ld›m.

Tek duam fludur ki ahbaplar, kurumlar ve Baha-
i Cemaati topyekün yüce Emrin hizmetinde dünyan›n kurtulu-
fluna katk›da bulunsunlar. Bir kaç sene sonra ‹lhan Sezgin'in
114 yafl›nda olan ve Hz.Mehdi'nin Zuhurunu bekleyen dedele-
ri iman eder ve 117 yafl›nda vefat eder. Son zamanlarda ebe-
veynleri iman flerefine nail olurlar. 

"F‹RDEVS-‹ ÂLÂDA TANRININ 

ALTINCI YAPRA⁄A YAZILI SÖZÜ"

‹nsanlar›n kandili adalettir. Onu zulüm ve itisaf›n ters rüz-
gârlar› ile söndürmeyiniz. Adaletten gaye, insanlar aras›nda bir-
lik husulüdür. Bu yüce sözde Tanr›n›n hikmet denizi dalgala-
n›r. Dünyan›n defterleri onun izah ve tefsirine yetmez. Âlem bu
süs ile süslenecek olur ise: (Tanr›n›n herkesi kendi bollu¤un-
dan zengin yapacag› gün) sözünün günefli dünya semas›n›n uf-
kundan do¤up parlar. Bu beyan›n kadrini biliniz; çünkü bu be-
yan, Kalem-i Âla a¤ac›n›n en latif meyvelerindendir. Ne mutlu
iflitip erene! Gerçek söylüyorum: Tanr› iradesi semas›ndan inen
fleyler dünyaya düzen verir ve dünyadakilere birlik getirir. ‹flte
Mazlûmun dili bu büyük zindanda böyle söyledi."33
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TAASSUP Z‹NC‹R‹

Nevin ve Osman Saraço¤lu Tokat'ta ilk iman edenlerdir.
(Tokat, Hz.Bahaullah'›n Ba¤dat'tan ‹stanbul'a olan sürgünlü¤ü
s›ras›nda geçti¤i flehirlerdendir) fiimdi Saraço¤lu ailesi ‹stan-
bul'da oturuyorlar. Nevin Han›m Alevi Mezhebinden, ve Os-
man Bey ise Sünni Mezhebindenmifl. Bu nedenle evlenecekle-
ri zaman fliddetli muhalefetler ile karfl›laflm›fllar. Evlendikten
sonra da iki ailenin ve di¤er inananlar›n elefltiri ve sitemlerine
maruz kalm›fllar.

Nevin Han›m Emri kabul ettikten sonra, Kuran ayetleri ve
hadisleri ezberlemifl ve okumay› sevdi¤i için, Türkçeye çeviril-
mifl eserleri dikkatle okumufl ve uzman bir duyurucu olmay›
baflarm›flt›r.

Bu aile Tokat'a muhaceret edenlerin (‹mani, Mullaiyan ve
Peymani ailelerin) ilk meyvesi ve Tokat'›n ilk Bahailerindendir-
ler.

Nevin Han›m'›n yazd›¤› 'Bahai oluflum' adl› öyküsü afla¤›da-
d›r:

"1968 y›l›nda bir eve tafl›nm›flt›k. Orada, Mollaiyan ve ‹ma-
ni adlar›nda ‹ranl› iki aile ile tan›flt›k. Bu arada bana Baha-
i Dinini tebli¤ ettiler ve okumam için bir de kitap verdiler. Ben
dini konularla pek ilgilenmedi¤im için, onlar› sadece nezake-
ten ötürü dinlemifl ve kitab› alm›flt›m. Bir kaç gün sonra bana
kitab› okuyup okumad›¤›m› sordular. Bende okudum dedim
ve okumadan kitab› geri verdim. Ertesi gün baflka bir kitap da-
ha getirdiler...

Bir gece okuyacak bir fley bulamad›m, uyumak için mecbu-
ren o kitab› okumak zorunda kald›m. 'Ne ç›kard› bir sefer de
din kitab› okuyay›m' dedim. Kitab› bir kaç sayfa okudum. O
kadar etkilenmifltim ki hele 'insan aleminin birli¤i' mesaj› beni
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çok etkilemiflti. Zira bu s›k›nt›y› aile içinde çok yaflam›flt›m.
Eflimle ben ayr› mezheplerden oldu¤umuz için aile içinde ya-
k›nlardan çok tepki al›yorduk.

Hemen yan›mda uyumakta olan eflimi uyand›rd›m 'çabuk
uyan, yeni bir din gelmifl ve hiçbir ay›r›m yapm›yor' ve daha
neler neler dedim, flimdi hat›rlam›yorum. Eflimi uykudan uyan-
d›rd›¤›m için çok sinirlenmiflti. 'fiimdi s›ra dine mi geldi' dedi
ve kitab› al›p yere f›rlatt›.

O gece rüyamda bizim odada sandalyede oturan beyaz sa-
kall› bir dedeyi gördüm. Eflim onun dizinin dibinde oturmufl,
elini öpmeye çal›fl›yordu. O ise elini öptürmeyip s›rt›n› okflad›
ve 'daha çok erken, bol bol okuyun' dedi. 

Ertesi gün bu rüyay› ‹ranl› komflulara anlatt›m ve bana eflim
k›zmas›na ra¤men, benden önce Bahai olaca¤›n› söylediler.
Gördü¤üm de¤erli zat›n resmini gösterdiler ve tan›d›m. Rüyam-
da gördü¤üm ayn› kifli idi ve ad› Hz.Abdülbaha idi.

Bu rüyadan sonra ‹ranl›larla daha s›k görüfltük ve onlar›n
amel ve yaflamlar› beni çok etkilemifl ve bu maddi dünyada ba-
na çok de¤iflik bak›fl sunmufltu. Ben araflt›rmam› h›zland›rd›m.
Akl›mda çeliflki kalmas›n› istemiyordum, bir türlü de ikna ola-
m›yordum. Bu arada eflim kabul etti ve ben ondan ancak üç ay
sonra egomu yenip taassup zincirini k›rabildim. Allah'a ve bi-
ze bu saadetli müjdeyi ulaflt›ran ahbaplar›ma ömrümün her sa-
niyesinde flükran duydum. Nur içinde yats›nlar. Bizlerin gözü-
nü aç›p bu güzellikleri bize onlar sundular. 

Nevin Saraço¤lu

Rahmetli Rahmatullah ve Cevahir ‹man› 30 sene kadar To-
kat'ta hicret noktas›nda sebatla hizmet ettiler. Ben hakir sene-
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de kaç sefer o yörelerin ahbaplar›n› ziyaret etti¤im için bu ai-
lenin fedakarl›klar›na tan›k oldum.

‹mani ailesi ve Saraço¤lu ailesi iki katl› bir evde oturuyor-
lard›. Cevahir Han›m hiç bir karfl›l›k beklemeden, bunlar›n,
Hamdi isminde küçük o¤luna bak›p Bahai yaflam› ile yetifltiri-
yordu. Bugün Hamdi faal bir Bahai genç olarak ‹lahi Emrin
hizmetindedir. Saraço¤lu ailesi muhacirlerin temiz niyet, ruha-
niyet ve fedakarl›klar›ndan büyük bir pay alm›fllar.

Cevahir Han›m hayatta iken, Tokat'a gidince onlarda kal›-
yordum. Bir çok fedakarl›klar›n› gördüm. Burada iki an›y› oku-
yucularla paylaflmak istiyorum: "So¤uk Bir k›fl günü onlara
öneri olarak kaloriferli, rahat bir apartmana tafl›nmalar›n› öner-
dim. Rahmetli ‹mani bey: 'Bu mahalle ve bu insanlar›n bize ih-
tiyaçlar› var' dediler. Gerçekten o evin kap›s› ve sofras› herke-
se aç›kt›.

Bir sefer Trabzon dönüflünde, Zile ahbaplar›n› ziyaret ede-
yim diye Zile'ye gittim. Zile çarfl›s›nda ‹smail Bey'i ararken,
'Bütün Bahailer Tokat'ta vefat eden birinin cenaze merasemine
gittiler' dediler. 

Tokat'a var›nca kalabal›k bir topluluk cenazeden dönüyor-
lard›. O akflam ‹stanbul'a dönecektim. ‹mani bey: 'Bir kaç gün
kal, Emri duyurmak için bir f›rsatt›r bu.' dedi. 

Gelenlerin üzüntüleri anlat›lam›yacak hazin sahneler olufltu-
ruyordu. Herkes a¤l›yordu: 

'Gerçek bir anneyi kaybettik. Umut ve s›¤›nacak evin ›fl›¤›
sondü...' diyorlard›."

Bunlar gerçek bir muhacir ailesi ve kullu¤un örne¤i idiler.
Bu muhacirlerin fedakarl›klar› ve hicret noktas›nda sebatla da-
yanmalar›ndan sonra, Tokat'›n Mukaddes Ruhani Mahfili yerli
ahbaplardan oluflmufl oldu.
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Buran›n muhacirlerinden Peymani Bey Tokat'ta vefat etti. Ai-
lesi Mezarl›¤›n yan›nda Bahai mezarl›¤› için bir arsa sat›n ald›lar.

Peymani ve Mullaiyan aileleri ikamet alamad›klar› için dön-
mek zorunda kald›lar. 

"YÜCELER YÜCES‹ TANRI O'DUR

BÜTÜN ‹Y‹L‹KLER‹N KÖKÜ, Tanr›ya güvenmek, buyru-
¤una boyun e¤mek ve raz› oldu¤una raz› olmakt›r.

H‹KMET‹N KÖKÜ, zikri aziz olan Tanr›dan korkmak,
güç ve öcünden çekinmek, adalet ve hükmünü temsil ey-
liyenlerden titremektir.

D‹N‹N BAfiI, Tanr› kat›ndan ineni ikrar edip muhkem
kitab›nda yaz›l› yasalara uymakt›r."34

‹K‹ TARAFTAN SÜRPR‹Z

‹stanbul'a yerleflti¤imiz zaman, Merkezi Tebli¤ Heyeti üyeli-
¤i k›vanc›na sahip oldum. Üye oldu¤umun ikinci senesinde
Heyet, Tokat'a gitmemi emretti. Ankara'da bir gece kal›p erte-
si gün Tokat'a gidecektim. O akflam Ankara ahbaplar›ndan iki
bayan birbirine gülümseyerek: "Siz flimdi tebli¤ ve teflvik seya-
hatine mi gidiyorsunuz?" dediler.

Onlara: "Her gitti¤im yerde ahbaplardan ilham al›p kendim
teflvik olur ve tecrübe kazan›r›m. Ancak lây›k olmad›¤›m› bildi-
¤im halde, Cemal-i Mübare¤in teyidine güvenerek yola ç›kt›m.
Hz.Bahaullah buyuruyor: "Kalemi Âlâ bu Emri yayma¤› her-
kese bir borç yazm›flt›r... Allah, Kendisinden baflka her
fleyden gönül kald›rm›fl olanlar› kendi ilhamiyle muhak-
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kak mülhem k›lar, kalblerindan hikmet ve beyan sular›
f›flk›rt›r. Rahman olan Rabb›n diledi¤ini yapar ve istedi-
¤ini takdir eder"35 dedim. 

Ertesi gün akflam üzeri Tokat'a ve ‹mani Bey'in evine vard›m.
O akflam, Bayan Nevin Saraço¤lu ablas› olan Sevim Akda¤l›'y›
‹mani beylere getirdi. Geç vakte kadar Emri konuflmalar oldu.
Ertesi sabah Nevin Han›m: "Ablam sabah erken geldi, rüyas›nda
Hz.Abdülbaha'y› görmüfl ve tescil olmak istiyor" dedi.

"‹ki-üç kitap okusun, bilgisini artt›rs›n, sonra tescil olsun"
dedim. O gün Ö¤leden sonra Sevim Han›m'›n evine gittik.
Kendisine: "Önce kitap okuyup bilginizi artt›rman›z gerekiyor.
Çünkü, biri size; 'neden veya hangi delil ile Bahai oldunuz' ve-
ya 'Bahai Dininin özelli¤i nedir?' diye sorarsa nas›l cevap vere-
ceksiniz? Ancak derinleflirseniz cevap verebilirsiniz" dedim.

Sevim Han›m a¤layarak: "Beni mahrum etmeyin. Hz.Abdül-
baha rüyamda, 'çabuk ol, acele et' diye buyurdu. Söz veriyo-
rum, okuyaca¤›m, kendimi derinlefltirece¤im" dedi ve o gün
tescil oldu. Bir müddet sonra Mahali Ruhani Mahfile seçildi. Efli
Bay Hac› Akda¤l› Almanya'da çal›flmaktayd›. Türkiye'ye geldi-
¤i zaman, bir akflam Sevim Han›m'›n Mahfile ve Ziyafet toplan-
t›s›na kat›lmas› gerekti. 

Bahai oldu¤unu ve Mahfile gitmesi gerekti¤ini, bir panik ya-
ratmadan, efline nas›l aç›klayaca¤›n› düflünür. Nihayet: "Sen Al-
manyada iken bir de¤ifliklik yapt›m. Bekledi¤imiz Mehdi-Resul
zâhir olmufl ve Tanr› taraf›ndan Bahai Dini diye yeni bir Din gel-
mifl..." Haci gülmeye bafllar. Sevim Han›m, alay etti¤ini san›r. 

Haci Bey: "Neden flimdiye kadar söylemedin. Ben de Al-
manyada Bahai olarak tescil oldum ve seni rahats›z etmeden
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nas›l aç›klayaca¤›m› düflünüyordum" der. ‹kisi birlikte Ziyafete
giderler, Hac› Bey tan›tma kart›n› göstererek, ahbablara büyük
bir sürpriz yapar.

Sonra bu aile ‹zmir'de Karfl›yaka'ya muhaceret ettiler. Sevim
Han›m orada Mahfil sekreteri olur ve sonra ‹ranl› muhacirler-
den ve Muavin olan Say›n Cevat S›tk› Bey'in asistan› olur. 

"Cidden söylüyorum: Bu Gün, Mevudun Yüzünün gö-
rülüp Sesinin iflitilebilece¤i gündür. Allah'›n nidas› yük-
seldi; cemal›n›n nuru parlad›. Bofl sözler gönül safhas›n-
dan silinmeli ve herkes aç›k bir yürek ve ar› bir düflünce
ile Onun Zuhurunun alametlerine, Risaletinin delillerine
ve Celal›n›n iflaretlerine bakmal›d›r.

Bu gün, cidden büyük bir gün. Bütün mukaddes kitap-
larda ondan "Allah'›n Günü" diye bahsedilmifl olmas› bü-
yüklü¤üne bir flehadettir. Her Peygamberin, her Tanr› El-
çisinin ruhu bu hayranl›k verici Günün hasretini çekmifl-
tir. Yeryüzünde yaflayan çeflitli kavimler ve milletler hep
bu Günün müfltak› idiler. Bununla beraber; Onun Zuhu-
runun Günefli Tanr› iradesinin göklerinde görününce bü-
tün bu milletler ve kavimler, Hakk›n kendi lütuf ve inaye-
tiyle hidayet buyurdu¤u kimseler müstesna olmak üzere,
Onu tan›may›p gaflette kald›lar.

Ey beni anm›fl olan! Bu Gün yeryüzünün sakinleri ile
Onun par›lt›s› aras›na gerilen kal›n bir perde onlara Rab-
b›n nidas›n› iflittirmiyor. Cenab› Haktan dileyelim ki bu
perde kalks›n, birlik nuru bütün dünyay› kaplas›n, "Padi-
flahl›k Tanr›n›nd›r" mührü bütün milletlerin aln›na bas›l-
s›n."36
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ZUHUR'UN ALÂMETLER‹ GÖRÜNMEKTED‹R 

Türkiye'deki Alevilik çeflitli flekillerde görülmektedir. Türki-
ye'nin güneyinde, Hatay bölgesindeki Aleviler, özellikle Antak-
ya ve dolaylar›, ibadet flekilleri ve di¤er dini inançlar›yla t›pk›
‹randaki fiiilere benzerler. Genel olarak Arapça konuflurlar ve
anlarlar. Yafll› olanlarsa fasih Arapça'y› da okur ve anlarlar.

fieyh Abdülkerim Akp›nar ve yak›nlar› 1967 senesine kadar
dini kitaplarda vaad edilmifl ‹lahi Külli Zuhurun alametlerinin
görünmekte oldu¤unu benimsemifller ve yeni Zuhuru aramak-
tayd›lar. Emri bulup kabul ettikten sonra da, Arapça Emri ki-
taplar› okudular ve Emir'de derinlefltiler. Ve bu gün için en
önemli fleyin, tebli¤ ve insanlar› gerçek yola klavuzlamak oldu-
¤unun fark›na vard›lar. Bu nedenle k›sa bir zamanda Antakya
dolaylar›nda tebli¤ edip bir kaç mahfilin kurulmas›na neden ol-
dular ve Çekmece Köyünde bir Bahai Merkezi yapt›rd›lar. Ay-
n› zamanda baflka flehirlere de muhaceret ettiler. Bu yörenin
gençleri de dinin farizelerini yerine getirme ve Emirde hizmet
etmenin önemini idrak etmifllerdir. fieyh Abdülkerim'in büyük
o¤lu Say›n Ali Akp›nar, uzun zaman Muavenet Heyetinde ‹lahi
Emre hizmet ettiler.

Say›n Ali Akp›nar ailesinin nas›l Bahai olduklar›n› flöyle an-
lat›r:

Hatay ‹linin merkezi olan Antakya'n›n Elektrik muhallesin-
de oturan fieyh Abdülkerim Akp›nar ve aile bireyleri olan biz-
ler Hz.Mehdi'nin gelece¤ini vaad eden kutsal kitaplar› dikkatle
okudu¤umuz halde bir türlü rumuzlar› çözemiyorduk. Baba-
m›z olan fieyh Abdülkerim'e soruyor, o da bize baz› bilgileri
aktar›yordu. Ancak herhangi bir kanaate varam›yorduk.

Bir gün kendisinden daha yafll› bir fleyh ile sohbet ederken
onlar› dinledim ve sonra: "Hz.Mehdi'nin gelip gelmedi¤ine da-
ir bir bilgiye varmad›n›z m›?" diye sordum.
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Babam: "Hayatta gördü¤ümüz alametler, zahir oldu¤unu
gösteriyor. Fakat tam bir kanaate varam›yoruz" dedi. 

Y›l 1967 sonbahar, babamdan yafll› olan fieyh Ahmet Ali ‹sa
(Ahmet Tafl) ‹skenderun'dan Antakya'ya dönmek için araba
beklerken, bir özel araba önünde durup, nereye gidece¤ini so-
rar. fieyh Ahmet: "Antakya" deyince, sürücü (Bay Esedullah Ra-
mazani): "Buyurun, beraber gidelim" der. Yolda Ramazani Bey
Hz.Bahaullah'›n Arapça münacaatlar›ndan okur, sonra: "fieyh
Efendi Hak Zahir oldu, haberiniz var m›?" diye sorar. Böylece
sohbet bafllar ve Hz.Bab ve Hz.Bahaullah'›n Zuhur tarihlerini
izah edip di¤er bilgileri bir not olarak verir.

Bir akflam üzeri, babam fieyh Abdülkerim ile fieyh Ahmet'in
ziyaretine gittik. Sohbet s›ras›nda bu müjdeyi bize verdi ve bu
haberi veren ‹ranl› Ramazani Bey'in notunu okudu.

Bu haberi duyunca, sanki benim içime bir atefl düfltü. O ak-
flamdan itibaren, her gece saat birden sabaha kadar dua etme-
ye bafllad›m. Okudu¤um dualar fliir halinde, Arapça Allah'a yal-
var›r bir halde, bir âfl›¤›n sevgilisini arad›¤› gibiydi. O zamanki
ruh halimi bir yere yazd›m. Bu durum tam 15 gün sürdü. Erte-
si gün Antakya Belediye'si fen dairesine iflimiz düfltü. Evrakla-
r› götürdüm Fen Dairesi sekreterine verdim, oturmam› söyledi.
Baflkas›yla sohbet ediyordu. Ben de kat›ld›m. ‹manl› bir zat ol-
du¤unu anlad›m. Tan›flt›ktan sonra ad›n› sordum (Mehmet
Cengiz ‹nayetullah) diye söyledi. Benden kitap istedi. Ona ki-
tap getirdim. Bir müddet sonra kitab› getirdi ve: "Bende de bir
kitap var, okumak isterseniz getireyim" dedi. Bende sevinece-
¤imi belirttim. Ertesi gün bir kaç kitap getirdi. Hemen göz gez-
dirdim. Hz.Mehdi'nin Zuhuru hakk›nda oldu¤unu anlad›m.
Çok sevindim. Kitaplar› eve götürdüm. Bir k›sm›n› kardeflleri-
me, bir k›sm›n› da babam fleyh Abdülkerim'e verdim. fieyh Ah-
met Tafl'la beraber okuduktan sonra hak oldu¤unu ifade etti-
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ler. Biz daha fazla sevindik, daha fazla kitap istedik. ‹skende-
run ‹fl Bankas›'nda çal›flan, kardeflim ‹brahim Akp›nar'›n baca-
na¤› olan Mahmut Rüzgar ile bir akflam kardeflim ‹brahim
Bey'in evinde otururken mübarek Emri kendisine duyurduk.
Mahmut Bey: "Ben bilgili de¤ilim. ‹skenderun'da ‹ranl› bir ar-
kadafl var çok bilgili bir zatt›r" dedi. Hemen üç kitap ad›n› be-
lirterek bir kart yazd›m ve arkadafl›na vermesini rica ettim. O
da kart› ‹ranl› arkadafl› olan Rahmani Bey'e vermifl. Rahmani
Bey kart› okuyunca Antakya'da bulunan Mehmet Cengiz Bey'in
evine geldi ve bizi davet ettiler. Kardeflim ‹brahim ile gittik. Sa-
y›n Cafer Rahmani ile tan›flt›k, çok sohbet ettik. Sonra bize ki-
tap gönderece¤ini söyledi. K›sa bir müddet sonra Ali Felah
Bey'le Antakya'ya teflrif ettiler. Uzun bir sohbetten sonra da bi-
zi ‹skenderun'a davet ettiler. ‹skenderun'a gittik, Oradaki ah-
baplarla tan›flt›k. Aradan aylar geçtikten sonra tekrar Say›n Ca-
fer Rahmani bu defa Say›n Cevat Kuçani ile Antakya'ya teflrif
ettiler. O akflam babam fieyh Abdülkerim'in evinde güzel bir
toplant› oldu. Slayt ile Arz-› Akdes'ten kutsal makamlar› göster-
diler. Hemen hemen 35 kifli vard›. Say›n Cevat Kuçani güzel bir
konuflma yapt›. Bende Arapçaya tercüme ettim. Herkes mem-
nun kald›. Ondan sonra, tescil için müracaat›m›z› ‹skenderun
Mukaddes Ruhani Mahfiline gönderdik. K›sa bir müddet sonra
tescilimiz için, ‹skenderun Ruhani Mahfili taraf›ndan 5 kiflilik
bir heyet gönderildi. Biz 4 kifli heyetle beraber Mehmet Cengiz
Bey'in evindeydik. Dualar okundu, sorular soruldu ve kanaat
geldikten sonra tescilimiz onayland›. Sonra durumdan habersiz
olan eflim Hediye Akp›nar üzülerek: "Niye beni götürmediniz.?"
diye sordu. Kendisine: "Biz tescil olduk, belki de sen daha ha-
z›r de¤ilsin" diye düflündük. O: "Ben Hz.Bahaullah'a inan›yo-
rum, yolunda can›m› bile feda ederim" dedi.

‹skenderun Ruhani Mahfilinin 5 kiflilik Heyeti; Say›n Cafer
Rahmani, Say›n Ali Felah, Say›n Cemil Abac›, Say›n Tu¤ba Fe-
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lah ve Say›n Talat Rahmani'den olufluyordu. Hemen bu heye-
te Hediye Han›m'›n müracaat›n› bildirdik. Kendisine sorular so-
ruldu, iyi cevaplar verdikten sonra tescili kabul edildi. Böylece
Antakya'da ilk tescil olan 5 kifli olmufl olduk. Bir müddet son-
ra bir kaç kifli daha tescil oldu ve Ruhani Mahfil kuruldu. Mah-
fil kurulduktan sonra Eyadi Emrullah Samandari Bey, Cafer
Rahmani Bey, Kuçani Bey, Sami Doktoro¤lu, Talat Han›m ile
beraber evimize teflrif ettiler. Bir toplant› düzenledik. Toplant›-
ya 45 kadar kifli kat›ld› ve Samandari Bey'in konuflmalar›n› din-
lediler. O akflam bizde kald›lar sohbetimiz çok ruhani ve nefle-
li geçti. Ertesi gün fieyh Ahmet Azazi'nin evinde toplant› oldu.
Akflam üzeri de ‹skenderun'a gittiler. Antakya'da tebli¤ler de-
vam etti, bir kaç kifli daha tescil oldu. Serinyol'da, Çekmece'de
tesciller yap›ld›. Çekmece'de bir Mahfil kuruldu. Çekmece
Mahfili ile beraber çal›flt›k. Serinyol'da Ruhani Mahfil kuruldu.
Eyadilerden Feyzi Bey, beraberlerinde Zehrai Bey'le birlikte ve
daha sonra da, Yüce Adalet Evi'nin üyesi Huflmand Fethiazam
teflrif ettiler. Bu ziyaretlerle birlikte mutlulu¤umuz gittikçe art›-
yordu. Ahbaplar ço¤al›yordu. Bu ço¤alma karfl›s›nda, Antak-
ya'da bulunan fleyhler ve ileri gelen halk kitlesi çok h›zl› iler-
leyen Emrin faaliyetlerine engel olmak istediler. Çare ararken,
belediye ve muhtar seçimlerini vesile olarak kulland›lar ve biz-
leri yard›m etmeye ça¤›rd›lar. Biz de: "Bizim art›k siyasetle ilgi-
miz olmayacak. Ancak oyumuzu propagandas›z olarak kullan›-
r›z" deyince hiç memnun kalmad›lar. Ve özellikle seçimi kay-
bettikleri zaman bize daha fazla karfl› ç›kmaya bafllad›lar. fieyh-
leri toplad›lar ve Bahai olan kimseye selam vermiyecek ve bü-
tün iliflkilerini keseceklerine dair bir anlaflma yapt›lar. Bir gün
hepsi bir kahvede topland›lar ve bize "gelin görüflelim" diye
haber gönderdiler. 

Antakya, Serinyol ve Çekmece'deki ahbaplar, fieyh Abdül-
kerim'in evinde topland›k dualar okuduk ve onlar›n taraf›ndan

87

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



gönderilen temsilcilerle sohbet ettik ve o temsilciler arac›l›¤›y-
la da onlara: "Ya aran›zdan bilgili dört kifli seçip gönderin ki
beraber konuflal›m veya gidin emniyetten müsaade al›n ki, bir
memur göndersinler bizde beraberce camide toplanal›m ve iyi
neticeye varal›m" dedik. Emniyet sözünü duyunca herkes kaç-
maya bafllad› ve biz de rahat ettik, eve gelen dostlara güzel bir
duyuru yapt›k.

Çok k›ymetli ahbaplar s›k s›k ziyaret etmeye bafllad›lar ve
daha fazla Emrin yay›lmas›na sebep oldular. Duyuru faaliyetle-
ri en iyi flekilde devam etti. Müminler ço¤ald›lar, baz› ahbaplar
muhacerete ve baz› gençler de tahsile gittiler. Kalanlarsa güzel
programlar yaparak herkesin dikkatini cezbettiler. fiimdi ise
toplant› yerimiz olan 'Haziretül Kuds'ü Bahai Ofisi olarak kul-
lan›yor ve devletimizden ald›¤›m›z izinle serbestçe orada top-
lan›yoruz. Son günlerde sizinle ve di¤er ahbaplarla birlikte ya-
p›lan toplant›y› hiç unutmad›k ve bir hat›ra olarak kalbimize
yerlefltirdik..."

Say›n Ali Akp›nar Bahai olmadan önce ve Bahai olduktan
sonra önemli rüyalar görmüfllar, afla¤›dakiler kendi yazd›klar›n-
dan özet al›nm›flt›r:

Kutsal Zuhurdan haberimiz olmadan önce gördü¤üm rüya:

Antakya Çekmece köyünde ikamet etmekte iken her akflam
arkadafllarla köy meydan›nda oynard›m. Bir gece rüyamda ar-
kadafllarla birlikte fezaya do¤ru uçtuk. Çok yüksek bir mesafe-
ye ulaflt›¤›m›zda genifl bir saha gördük ve oraya indik. Benim-
le berabar uçan arkadafllar: "Bizi nereye götürüyorsun?" dedi-
ler. Bende: "Allah'›n yan›na gidiyoruz"dedim. Ben ise biraz iler-
ledikden sonra o alanda bir koltuk gördüm. Üzerinde çok hey-
betli, sakall›, sar›kl›, muhterem ve sayg› de¤er bir yafll› oturu-
yordu. Beni yan›na al›p çok güzel sözler söyledi ve bende bun-
dan çok zevk ald›m. Güzel sözleri bittikten sonra, "fiemanillah,
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güle güle gidin" dedi. Bizde evimize döndük. Bir kaç defa bu
rüyay› ayn› flekilde gördüm. O rüyada önemli bir yorum oldu-
¤unu anlad›m ve hep hat›rl›yordum. Yafl›m 45 ile 46 aras›nda
iken mübarek Emirle müflerref oldum. Bahai eserleri okurken,
Hz.Abdülbaha'n›n flemayalini gördüm. Ayn› O rüyada gördü-
¤üm simay›, Allah diye ziyaret etti¤imiz zat›n O oldu¤una ta-
mamen kanaat getirdim. Fazla zaman geçmeden Hz.Bahaul-
lah'›n Emrini kabul ettim. Tescil olduktan sonra da bir çok rü-
yalar gördüm. 

‹kinci rüya: 

Mübarek Emri kabul ettikten sonra bize karfl› çok itiraz et-
tiler ve eziyet etmek istediler. Fakat biz Hz.Bahaullah'a s›¤›n›p
güvenerek bol bol dua ettik ve insanlara karfl› daha iyi davran-
maya bafllad›k ve tatl› sözlerle onlara mübarek Emri duyurduk.
O s›rada bir gece rüyamda kardefllerimle Antakya'ya ba¤l› Har-
biye'de bir evliyan›n mezar›n› ziyaret etmeye gidiyorduk. Önü-
müze bir da¤ ve yokufllu bir yol göründü. Yokuflu t›rmanmaya
bafllarken yol kapand› ve büyük bir demir kap› önümüze ç›k-
t›, baflka bir ç›k›fl yoktu. O kap›y› aç›p devam edecektik. O s›-
rada kardefllerim: " Kap› kapal›, nas›l gidece¤iz?" dediler. Çal›fl-
t›k açamay›nca: "Gelin beni takip edin" dedim. Kap›ya yakla-
fl›nca ortas›nda küçük bir kap› gördüm. Ona dokundum aç›l-
mad›, aya¤›mla bütün gücümle vurdum aç›ld›, beraber geçtik
ve yokufllu yolu zorlanarak sonuna kadar t›rmand›k. Bakt›k gü-
zel, genifl bir cadde var. Birden önümüze bir tel örgüsü ç›kt›.
kardefllerimden biri: "Nasil geçece¤iz?" dedi. Tellerin bir k›sm›-
n› yukar›ya 

kald›rd›m, bir k›sm›n› da aya¤›mla bast›m, gelin geçin de-
dim. Geçtikten sonra beraber genifl, güzel bir cadde de sevinç-
le devam ettik.
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Üçüncü rüya: 

Günden güne itirazlar, iftiralar ço¤al›yordu ve bizde dua et-
mekten baflka bir çare bulam›yorduk. Bir gece rüyamda: Elek-
trik mahallesinin genifl bir da¤ haline dönüfltü¤ünü gördüm.
fieyhler bir araya gelmifller ve birbirleri ile konufluyorlard›. Ani
olarak karfl› tarafta çok fl›k, yak›fl›kl› bir genç gördüm. Hemen
bir fleyh ile yan›na gittik. "Bana kim oldu¤unuzu lütfedip tan›-
t›r m›s›n›z?" diye sordum. "Ben Bab, Ali Muhammed'im" dedi.
Bende: "Velasr Suresi, Yusuf Suresi ve Mâûn Suresini ilk tefsir
eden Zatialiniz mi?" diye sordum. Cevapta: "Mâûn suresi de¤il-
di, Kevser suresini tefsir ettim" dedi. 

"Can›m size kurban, bu itirazlar ne zamana kadar devam
edecek?"diye sordum. O'da: "10 bitince azalacak" diye buyur-
du. Yan›mda olan fleyh, ay ve günefl hakk›nda bilgi istedi. Da-
ha cevap alamadan orada oturan fleyhlerin aras›ndan orta yafl-
l› bir fleyh, ba¤›rarak: "Nedir senin derdin, daima s›rlar› iffla
edersin?" dedi. Ben tahammül edemedim: "Muhterem fleyh, ni-
çin ba¤›r›yorsun. Keflfetti¤i s›rr› kime iffla etti¤ini biliyor mu-
sun? S›r sahibinin huzurunda iffla ediyor. Ona göre akl›n› bafl›-
na topla" dedim. Bakt›m kimse kalmad›. Bana '10 bitince itiraz-
lar azalacak' demiflti. O zaman ben bu sözden bir fley anlama-
m›flt›m. Ne zamanki Arz› Akdes'teki Makam› Âlâ ve Revzeyi
mübareklerin Ziyaretleriyle müflerref oldum, o zaman Emrin Eli
Cenab› Abulkas›m Feyzi'ye bu sözün manas›n› sordum. Bunun
10 y›ll›k Plan oldu¤unu buyurdu. O zaman takip ettim, hakika-
ten bu itirazlar 10 y›ll›k plan bitinceye kadar yavafl yavafl azal-
maya bafllad› ve sonunda da bitti ve ahbaplar da rahat bir ne-
fes almaya bafllad›lar."

Dördüncü rüya Hz.Abdülbaha ile ilgili:

‹tirazlar azald›ktan sonra fieyhler mucize bekliyorlard›. Bir
gece rüyamda: Yan›m›za Suriye'den, Adana'dan, Tarsus'tan,
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Mersin'den ve Antakya'dan bir grup fleyhler geldiler. Herkes
namaz›n› k›lmaya bafllad›, ben hepsinden önce bitirdim. Çek-
mece köyünde bulunan evimize do¤ru, önlerinden gidiyor-
dum. Bir aslan sesi duydum. Selvi a¤açlar ard›nda da orta yafl-
ta bir genç gördüm, kendisine selam verip kim oldu¤unusor-
dum ve kendini tan›tmas›n› rica ettim. Bana Hz.Ali oldu¤unu
söyledi. Bende: "can›m size kurban, bu itirazlar ne zamana ka-
dar devam edecek?" diye sordum. O da: "Yak›n zamanda zail
olacak" dedi. O sahne kapand›. fieyhlerle beraber kendimizi
evde bulduk. Genifl bir sedir üzerine s›ra halinde oturduk ve
mucize hakk›nda konufluyorduk. Arka tarafta bir örtü alt›nda
kimin yatt›¤›n› kimse bilmiyordu. Konuflma çok fazla ileri gitti.
O zaman örtünün alt›nda yatan hemen örtüyü kald›rd› ve on-
lara: "Mucize olarak Hz.Bahaullah'›n ayetleri yeterlidir" dedi.
Örtüyü kald›r›nca Hz.Abdülbaha oldu¤unu gördüm ve çok se-
vindim. Onlarda hiç ses ç›karmad›lar. Hz.Abdülbaha tekrar ör-
tüyü üzerine çekerek yatt›. fieyhler flaflk›nl›k içinde hemen göz
önünden kayboldular. 

Beflinci Rüya Hz.Bahaullah ile ilgili: Kutsal mübarek Emri
hizmetlere bafllad›m. Baz› tebli¤ seyahatler ve çeflitli toplant›-
larda bulunuyordum. Seve seve hizmetlere koflard›m.

Bana muavinlik görevi verildi, elimden geldi¤i kadar yerine
getirmeye çal›fl›rd›m ve her zaman dua edip Hz.Bahaullah'›n
teyidini beklerdim. Bir gece rüyamda: Hz.Bahaullah'›n huzu-
runda çok ahbaplarla müflerref olduk. Güzel sohbetler ve bil-
giler izah ediyorlard›. Bulunan ahbaplardan içmek için so¤uk
su istediler. O ahbap hemen barda¤› ald› ve gözden kayboldu
ve bir daha dönmedi. Karfl›ya bakt›m güzel bir çeflme ve temiz
bir bardak gördüm. Hemen barda¤› ald›m, y›kad›ktan sonra su
doldurup Hz.Bahaullah'a takdim etmek için elimi gö¤süme
koydum ve:„ buyrun Mevlam" dedim. Barda¤› al›p kana kana
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içtikten sonra barda¤› ald›m, „afiyet olsun" dedim. Bana döne-
rek: "Allah seni dinde ve dünyada mutlu k›ls›n" diye buyurdu.
O sevinç içimde olarak uyand›m ve hala hat›r›ma gelince ayni
sevinci hissediyorum.

O günden sonra Hz.Bahaullah'›n teyidi ile nereye ve ne ka-
dar tebli¤e ç›kt›msa ve kiminle konufltum ise, hiç kimseden
tepki görmedim. Allah'a binlerce flükür olsun. 

Fani kardefliniz Ali Akp›nar.

"Ey kullar! Bu cana can katan ruhani baharda sizlere
yaraflan fley üzerinize boflalmakta olan rahmet sa¤anakla-
r›yla ruhlar›n›z› tazeleyip canland›rmakt›r. Ululuk Güne-
fli parlamakta, ba¤›fl bulutu gölge salmakta. Nasibli ona
denir ki kendini bu büyük inayetten nasipsiz b›rakmaz
ve Dostu bu yeni k›l›¤›nda tan›r."37

ÇEKMECE KÖYÜ'NÜN fiEYH‹

Say›n Ahmet Akp›nar Antakya'n›n ruhani ve faal ahbaplar›n-
dand›r. Nas›l Bahai olduklar›n›n özeti:

Nisan 1926'da do¤dum. Babam fieyh Abdülkerim- Ahmed
Ali Azazi-, annem Hüsniye Han›m. Küçük yafltan ebeveynimin
verdi¤i din ve insanl›k usulü ile yetifltim. Babam›n bilgisi ve el
aç›kl›¤› dolay›siyle evimiz her zaman, her çeflit insana aç›k ve
herkesi güler yüzle a¤›rl›yordu. Babam devaml› bu gelen gi-
denlerle peygamberleri ve Ehlibeyt'i övgüler ve yücelikleri
hakk›nda konuflurdu. ‹nsanlar aras›nda dostlu¤u, birli¤i sa¤la-
maya ve gerçekçi olmaya çal›fl›r ve tavsiye ederdi. 
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Alt› yafl›nda iken Kuran'› Kerim'i ve arapça yaz› yazmay› ö¤-
renmem için beni bir hocan›n açt›¤› Kuran kursuna yollad›lar.
‹ki sene sonra Frans›zlar döneminde, Antakya'da Arapça okul-
lar aç›ld›. Babam›n iste¤i üzerine köyden Antakya'ya gidip bir
okula kay›t oldum ve arapça, nehv (söz dizimi), serf ve tecvid
(soyutlama) ö¤renmeye bafllad›m. Frans›zlar Suriye'ye gittikleri
zaman, kendi köyüme döndüm ve köyde çal›flmaya bafllad›m.
Ayn› zamanda Kuran'› Kerim'de derinleflmeye ve Arapça dili-
nin inceliklerini ö¤renmeye devam ediyordum. Babam saatçi
idi. Ancak, çocuklar›n›n baflka bir meslekte çal›flmalar›n› isti-
yordu. Babam›n bu iste¤i üzerine, ben de Kuran kursu açarak
Kuran ö¤retmeye ve hadisler dersi vermeye bafllad›m. Bu mes-
lekte öyle bir ün kazand›m ki 'Çekmece Köyü'nün fieyhi' diye
meflhur oldum. Allah'›n lütfu ile ailemin geçimini kazan›yor-
dum. ‹flim icab› ve okumay› sevdi¤imden bir çok kitaplar oku-
yordum. Bu kitaplarda Hz.Mehdi'nin, Resulullah'›n sülalesin-
den olaca¤› bahsediliyordu. Ço¤u zaman babama ve di¤er
fleyhlere Hz.Mehdi hakk›nda soru sorard›m, onlar da: "Çocu-
¤um! kesin olarak Hz.Mehdi zahir olacak, çünkü Peygamber:
'Benim sülalemden erkekler zahir olacak ve dünya flimdi nas›l
zulümle dolu ise o zaman adaletle doldurulacakt›r' buyurmufl-
tur" diye cevap verirlerdi. 

"Bu zaman zuhur zaman›d›r." Ve ilave ederek: "Peygamber
bir hadiste buyurmufltur: 'Benim ümmetim salih ve iyi amelli
olursa, bir güne sahip olacakt›r. Yoksa, fâs›k ve kötü amelli
olurlarsa yar›m güne. Rabbimizin kat›nda bir gün: sizin sayd›k-
lar›n›zdan bin y›la eflittir.'"38 Bunun gibi hadisler ve konuflma-
lar devam ediyordu.
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Daha sonra day›m›n k›z› ile evlendim, 5 k›z ve 4 o¤lumuz
oldu. Ailemle Kehribar köyüne tafl›nd›k ve ifle bafllad›m. K›sa
bir süre sonra Antakya'da cami ‹mam› seçildim. Ebeveynimle
meflveret ettikten sonra ‹mam olmay› kabul ettim. Annem ve
babam da: "Senin bu yeni mesle¤inle övünüyoruz ve her çeflit
yard›ma haz›r›z."dediler. 6 seneye yak›n bu meslekte çal›flt›m.
Bu zamanda iman flerefine nail oldum ve bu iflten istifa ettim. 

‹lahi Emri nas›l tan›d›m:

Beni tebli¤ eden fieyh Ahmet Ali ‹sa idi. Daha sonra ‹sken-
derun'da olan Say›n Cafer Rahmani ve Say›n Ali Felah ile tan›fl-
t›r›ld›m ve irtibat kurdum, Tibyan ve Bürhan gibi istidlâl› kitap-
lar okudum ve beklenen Mevud'un Zuhuruna ‹man ettim.

‹lahi Emrin tebli¤i çal›flmalar›n›n sonunda Antakya, Çekme-
ce ve Serinyol Ruhani Mahfilleri kuruldu.

Tanr›ya flükür, bütün aile bireylerim tescil oldular. fiimdi ya-
fl›m 70 ve 30 senedir ki ilahi Emir'de tescilliyim. Hz.Bahaul-
lah'›n efli¤inden, af ve ba¤›fl›n› ve beni kendi r›zas›na muvaffak
k›lmas›n› ve dünya bar›fl›n›n gerçekleflmesini dilerim. 

Ahmet Akp›nar 

"Ne mübarektir o kimse ki Tanr›ya ve ayetlerine inan-
d›¤›n› ikrar edip Onun "Eyledi¤inden Sorulmaz" oldu¤u-
nu tasdik eder. Bu tasdik her insan›n süsü, temel tafl›d›r.
Her amelin kabulü ona ba¤l›d›r. Tanr›ya karfl› bafl kald›-
ranlar›n f›s›lt›lar›yla sürçmemek isterseniz gözlerinizi
ondan ay›rmay›n›z.

Ezelden beri haram olan fleyi helâl ve helâl olan fleyi
haram k›lacak olursa, neden ve niçin deme¤e kimsenin
hakk› yoktur. Bu hususta bir an bile tereddüde düflenler
Tanr›ya karfl› bafl kald›rm›fl say›l›rlar. 
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Bu ulvi ve temel hakikati tesdik etmeyen, makamlar›n
evci olan bu makama yücelemeyen kimse, flüphe rüzgâr-
lar› ile çalkalan›r, münkirlerin sözleriyle sallan›r. Bu esa-
s› kabul ve tasdik etmifl olan kimse ise tam bir istikamet-
le muttas›f olur. Zikri her flanl› levih için bir ziynet teflkil
eden bu makam ne ulvi ve ne nurani bir makamd›r! ‹flte
Hakk›n size ihsan buyurdu¤u ö¤reti böyledir. Bu ö¤reti
sizleri her flüphe ve flaflk›nl›ktan kurtar›r, dünya ve ahi-
rette felah›n›z› sa¤lar. O gerçekten yarl›gay›c›d›r, kerem-
kârd›r."39

‹Y‹ SONUÇ VEREN YANLIfiLIK

Ahbaplar› ziyaret maksad›yla Anadoluya yapt›¤›m bir seya-
hatte, bir kaç gün Tokat'ta kald›m. Oraya vard›¤›m›n ikinci gü-
nü ‹mani Bey bana o gün olan bir yanl›fll›¤› anlatt›. Olay flöy-
le geliflmifl: "Bugün, otelden, birinin beni görmek istedi¤ini ha-
ber verdiler. Otele gidince, yaln›fll›k oldu¤unu söylediler. Du-
varda as›l› olan Arapça yaz›lm›fl tablolar› okurken, orada otu-
ran ve Zile'den gelmifl olan yolculardan '‹smail fiengönül' ad›n-
da biri bana: 'Okuyup, manas›n› da anl›yor musunuz?' diye sor-
du. 

'Evet' deyince. '‹yi bir müslümans›n›z' dedi.

'Ben Bahaiyim, Hz.Mehdi zahir oldu, Cenab› Hak taraf›ndan
Bahai dini kuruldu. Anlamak isterseniz burada bir ahbab›n
dükkân›na gidelim, o size anlat›r' dedim. 
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Nevin Saraço¤lu'nun dükkân›na gittik. Nevin Han›m bir sa-
at onunla konufltu ve 'daha fazla bilgi almak için akflam bize
gelecek' dedi. 

‹mani Bey bu olay› anlatt›ktan sonra akflam baflka birinin zi-
yaretine gidecektik. Ancak bu zat yolcu oldu¤u için evde kal-
mak ve onunla sohbet etmeyi tercih ettik. Saat 12'ye kadar bek-
ledik gelmedi. Sabah erkenden geldi. Akflam niye gelmedi¤ini
sorunca: "Bir yabanc› ve gayri Müslimin evine gitsem tehlikeli
olabilir diye gelmekten vazgeçtim. Ancak Vakit geçince piflman
olup, kendi kendime düflündüm: Ey adam! sen Zuhur haberini
duydun, belki bunlar do¤ru söylüyorlar ve belki bu haber ger-
çektir. Sen bu dünya ve naçiz varl›¤›na ne kadar ba¤l›s›n ki bu
önemli haberden vazgeçtin. Bu düflüncelerden dolay› sabaha
kadar huzursuz bir flekilde uyuyamad›m. Çok özür dilerim.
fiimdi sözlerinizi dinlemeye ve araflt›rmaya haz›r›m" dedi.

O gün ö¤leye kadar konufltuk. Nevin Han›m'la hastanede
bir müptediyi ziyarete gidecektik. Ç›kmak üzereyken, ‹smail
bey: "Siz gitmeden, Bahai olmak için ne söylemek gerekiyor?"
dedi. (Maksad›, Müslüman olmak için fiahadet getirmek gibi,
acaba Bahai Dininde de böyle bir söyleyiflin gerekip grekme-
di¤i idi.) 

"Bahai olmak için; önce iyice okuyup gerçe¤i araflt›rman›z
gerekiyor. Daha sonra kalben bu Zuhuru kabul etti¤iniz takdir-
de, tescil kart›n› doldurup Ruhani Mahfile takdim edersiniz.
Mahfilin onay›ndan sonra Bahaisiniz" dedim.

"Kalben inand›m ve flimdi Tescil olmak istiyorum. akflam
çekti¤im huzursuzlu¤un tekrar olmas›n› istemiyorum. Hak ol-
du¤unu anlad›m. Lütfen beni mahrum etmeyin" dedi. 

"Size bir-iki kitap verece¤iz. Pazar gününe kadar okuyunuz.
O gün biz Zile'ye ziyaretinize gelece¤iz. O zamana kadar iyice
düflünün " denildi.
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Ben Hastane'ye gitmek üzere ç›kt›m. Döndü¤ümde, ‹smail
bey tescil kart›n› doldurmufltu. ‹ki münacaat okundu ve ye-
mekten sonra giderken kendisine bir münacaat Kitab› hediye
edildi.

Pazar sabah› ‹mani Bey, efli Cevahir Han›m, Nevin Han›m
ve Osman Bey'le Zile'ye gittik. ‹smail Beyler bizi bekliyorlard›.
O gün akflama kadar Emri konuflmalarla geçti. Konuflma s›ra-
s›nda Ahmed Levhinden bu cümleler aç›kland›: "Temiz yürek-
lilere Tanr›n›n yak›nl›¤›n› ve Tanr› birli¤ine inananlara
Allah'›n keremli huzurunu müjdeliyor; gönüllerini dün-
yadan kald›rm›fl olanlara azîz ve eflsiz padiflah olan Al-
lah'›n Haberinden sad›r bu Haberi bildiriyor; ve âfl›klar›
Kudsîlik Merkezine ve sonra bu nurlu nazargâha k›lavuz-
luyor. Söyle: "Tanr› elçilerinin kitaplar›nda yaz›l› Büyük
Nazargâh gerçekten budur. Do¤ru yalandan Onunla ay›rt
edilir, her buyruktaki hikmet onunla aç›klan›r" Söyle "O
cidden yüce, güçlü ve ulu Allah'›n meyveleriyle yüklü
Ruh a¤ac›d›r."40

Dikkat edilirse, bu Levihte buyurduklar› gibi temiz ruhlu
olan, Allah'›n Birli¤ine inanan ve dünyevi ba¤l›l›ktan ar›nm›fl
olan kimselere bu ‹lahi haberin bildirilmesini buyuruyor. Siz-
lerde de bu vas›flar mevcut oldu¤undan bu ulvî iman maka-
m›ndan ve bu ‹lahi ruhani meyvalar›ndan feyizyab oldunuz.
Yüce Tanr›n›n efli¤inde, kulluk makam›na uygun olan kimse-
ler, gerçe¤i idrak edip iman kaftan› ile donanm›fl olurlar. Bu
sonsuz ‹lahi nimetin flükranlar›n› ancak hizmetle yerine getire-
bilirler. 
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Baflka bir âyette buyuruyor: "Söyle: "Ey kavim! e¤er bu âyet-
leri inkâr ederseniz, bundan önce Allah'a hangi delil ile iman
ettiniz? Gösteriniz o delili, ey yalanc›lar zümresi." 

Ve yine buyuruyor: "Sen kendi içinde fluna iyice inan ki:
bu Cemalden yüz çevirmifl olan bir kimse bundan önce
gelen bütün Tanr› elçilerinden yüz çevirmifl ve ezelden
ebede dek Tanr›n›n karfl›s›nda kibirlenmifl olur."41

fiimdi, bu yüce Emri kabul etmekle, bütün peygamberlere
olan iman›n›z tekmil oldu ve Tanr›ya olan kullu¤unuzu isbat
etmifl oldunuz.

‹smail Bey: "Bu Levhi okudum" dedi. Ve kitab›n sonunda
oldu¤unu belirtti. O gün akflam üzeri ayr›lmadan önce ‹smail
Bey'in efli Fatma Han›m, gelini, iki o¤ullar› Hüseyin ve Muhar-
rem fiengönül tescil oldular. Onlara bir kaç kitap verildi ve dik-
katle mütalaa etmeleri ve ruhani vazifelerini levihlerden ö¤ren-
meleri tavsiye edildi. Tekrar onlara flöyle denildi: " Hz.Bahaul-
lah'›n yüce kaleminden 100 ciltten fazla kitap ve elvah Tanr› ta-
raf›ndan inmifltir. Bahai Dininin Ana Kitab› olan Kitab› Akdes'in
ilk âyetinde: 

'Allah'›n kullar› için yazd›¤› ilk görev, Vahyinin Do¤ufl
Yeri ve yasalar›n›n kayna¤› olan ve hem Emir hem de ya-
rad›l›fl âleminde O'nun makam›n› temsil eden Kimse'yi
tan›makt›r. Her kim bu görevi yerine getirirse, bütün iyi-
liklere ulafl›r; ve her kim bundan mahrum kal›rsa, do¤ru
olan her ameli ifllese bile, yoldan ç›km›fl olur. Bu en ulu
makama, bu yüce ufkun zirvesine ulaflan her insan›n, âle-
min maksudu olan Kimse'nin her emrine itaat etmesi ge-
rekir. Bu iki görev birbirinden ayr›lamaz. Biri olmadan
di¤eri kabul edilmez. ..."42
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Her bireyin en önemli vazifesi ‹lahi Emri tebli¤ etmektir.
Sizler Bahai yaflam›, faziletli amel, bilgi ve iman nuruyla bu
flehri ayd›nlat›p, gaflette ve karanl›kta olanlar› gerçek yola k›-
lavuzlayabilirsiniz. 

Bu kitaplar› okuduktan sonra, ‹stanbul'a bildirin, size tekrar
baflka kitaplar gönderilecektir." 

20 gün sonra mektupla kitap istediler. 

Bu aile k›fl›n tescil oldular ve o sene R›zvan Bayram›nda ye-
ni ahbaplarla Zile Mukaddes Ruhani Mahfili kuruldu. Bu aile
Emri eserleri inceledikleri için derinlefltiler. ‹smail Bey ruhani
Mahfil baflkan› oldu ve Emrin hizmetinde çok çal›flt›. Efli Fatma
Han›m elvah ve münacaatlar› ezberledi. Bahai olmayanlar, an-
ma toplant›lar›nda kendisinden dua okumas›n› rica ediyorlard›.

Bir müddet sonra bir seyahatte Zile'ye u¤rad›m. ‹smail
Bey'le eve giderken, cadde de karfl›laflt›¤›m›z baz› kiflilerin
kendisine Allahu Ebha ile selam verdiklerini görünce, "bunlar
Bahai midir?" diye sordum. ‹smail Bey: "Hay›r" diye cevap ver-
di. "Ben Bahai oldu¤um zaman Emri tebli¤ etmek amac› ile, Al-
lahu Ebha ile selam veriyordum. Onlara, bu Bahai selam›d›r di-
ye, mübarek Emri tan›tmaya çal›fl›yordum." 

1985 y›l›nda Konvenfl›n delegelerinin ve Milli Ruhani Mah-
filin üyelerinin tutuklanmas›nda ‹smail fiengönül de Zile dele-
gesi olarak di¤er ahbaplarla birlikte tutuklanm›flt›. Karakolda
polise: "Hani, nerede gazeteciler?" diye sorar. Polis memuru: "
Bahaili¤i tebli¤ yapmak m› istiyorsun?" der. ‹smail bey: "Bütün
dünya olaylar› Bahai Dinine hizmet eder" cevab›n› verir.

Soruflturma s›ras›nda da anlaml› ve bürhanl› cevaplar verir.

Mart 2001 Milli Ruhani Mahfil üyesi olan say›n Fuat Kuçani
ile, ‹lahi imtihanlar hakk›nda konufluyorduk. "Ahbaplar›n, zor-
luklar ve s›navlara karfl›, gösterdikleri sebat, ‹lahi Emrin ilerle-
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mesine neden olur" diye konuflurken. Fuat Bey: "T›pk› Say›n
‹smail fiengönül'ün, mahkemede gösterdi¤i sebat gibi" dedi.

Ben, nüfus cüzdan›n›n din hanesinin de¤ifltirilmesi ile ilgili
olan mahkemeyi kastetti¤ini sand›m. Fakat Fuat Bey, konunun
nüfus cüzdan›yla ilgisi olmad›¤›n› söyleyince, ‹smail Bey'in
kendisinden, bu konunun ayr›nt›lar›n› yazmas›n› rica ettim.

‹smail Bey'in yazd›¤›n›n özeti: "1986 y›l›nda Mukaddes Mil-
li Ruhani Mahfil, ‹lâhi Emri, Devletin resmi makamlar›ndaki gö-
revlilere tan›tmalar›n› ahbaplara emretti. Bu naçiz kul, Nüfus
Dairesi Müdürü, Adliye Baflkan› ve Emniyet Müdürüne, dört
de¤iflik kitaptan oluflan birer set haz›rlay›p onlara takdim ettim.
Befl gün sonra Adliye Baflkan›n emri ile beni tutuklay›p polis
karakoluna götürdüler. ‹lk soruflturmada: " Bu kitaplar senin
mi?" diye sordular. Olumlu cevap al›nca, 14 polisle beraber be-
ni eve götürdüler. Her ne kadar kitap, evrak varsa bir çuvala
doldurup tekrar polis polis karakoluna döndük. Evraklar› arafl-
t›r›rken, ‹lahi Emre evimi takdim etti¤imi ve Mili Ruhani Mah-
fil taraf›ndan da kabul edildi¤ine dair makbuzu okudular. fiu-
be baflkan› hakaret etmeye bafllad›. Sonra: "Sen bu periflan du-
rumunla nas›l evini ba¤›fllad›n?" dedi. Hz.Abdülbaha'n›n resmi
de evraklar içinde idi. O resmi göstererek: "Bu zat Hz.Bahaul-
lah'›n o¤lu Hz.Abdülbaha'd›r. Bu zat bütün ömründe sade giy-
mifl, sade yemifl ve sade yaflam›flt›r" dedim. Baflka bir polis: "
Para ald›nda m›, Bahai oldun?" diye sordu¤unda "Muhterem
efendim! Acaba! Sizin dedeleriniz para ile mi Müslüman olmufl-
lard›? Ben Zile'de do¤dum, büyüdüm ve yafl›yorum. Hayat›m›n
bütün ayr›nt›lar›n› araflt›rabilirsiniz" dedim. fiube Baflkan› tekrar
hakaret etmeye bafllad› ve: " Sen fleyh misin, molla m›s›n, ne-
den bu kadar çenen düflük, kafan› da¤›taca¤›m" dedi. 

"Ben ne fleyhim, ne de molla, ben bir Bahaiyim" dedim ve
'Yeni Bahçe' kitab›n› kendisine takdim ettim. Çok sinirlendi ve:
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"Seni para ile kand›rd›lar" dedi. Memurlar›na da: "Bu konuyu
derince araflt›r›n›z" diye emir verdi.

Muhakeme günü 40 kifli salonda mevcuttu. Savc› sordu:
"Bahailik nedir?" 

"Bahailik: ba¤›ms›z, evrensel bir Dindir" diye cevap verdim.
Tekrar sordu: "Hangi mant›kla bu Dini kabul ettin?" 

"Siz bir han›m efendisiniz. Ben ise bir naçiz kul, Hz.Bahaul-
lah bütün dünyada adalet ve medeniyeti kurumak için Tanr› ta-
raf›ndan prensipler getirdi. Bunlardan biri kad›n erkek eflitli¤i-
dir. Atatürk din hakk›nda flöyle söylüyor: 'Hiristiyanl›k, ‹slami-
yet ve Budizim çok basit görünüyor. Bugün ar›nm›fl, evrensel,
anlafl›lmas› kolay ve dünya bar›fl›n› temin eden bir din gereki-
yor'" diye cevap verdim.

Savc›: "Pekâlâ, sizin dedikleriniz kaydoldu" dedi.

Sonra ki mahkemede, Savc›: "Hakk›n›zda haz›rlanm›fl olan
dosya hakk›nda ne diyorsun?" diye sordu.

Ben de: "Mukaddes olan Bahai Dini hakk›nda ne varsa ka-
bul ediyorum, di¤er iddialar bana ait de¤il ve beni ilgilendir-
mez" diye cevap verdim. Bir müddet sonra mahkemenin sonu-
cu flöyle bildirildi: "San›¤a olan ithamlar›n hiç biri do¤ru de¤il-
dir. Bahai Dini Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyeti ve dokunul-
mazl›¤› alt›ndad›r."

Bu hüküm belgesi Mukaddes Milli Ruhani Mahfilin arflivin-
de bulunuyor. 

"Tanr›n›n insan› yaratmadaki maksad› onu kendi ya-
rat›c›s›n› tan›y›p Huzuruna gelme¤e muktedir k›lmakt›r.
Bütün semavi Kitaplar, ilham›n› Tanr›dan alan bütün
önemli eserler, bu yüksek ere¤e ve bu yüce amaca kesin
tan›kl›k eder. Tanr› hidayeti Güneflini tan›y›p Onun kut-
lu alan›na girenler Tanr›ya yaklaflm›fl ve Huzuruna gir-
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mifl olurlar. Bu Huzur, gerçek uçmakt›r. fiu gök konakla-
r› bu uçma¤›n ancak bir remzidir. Bu gibi kimseler Kabe
Kevseyn (iki yay uzakl›¤›) de, sidretülmünteha ötesinde
duran varl›k Özünün makam›n› tan›m›fl olanlard›r. Onu
tan›mayanlar ise kendi kendilerini, mutlak yokluk ve dip
Cehennem ateflinden baflka bir fley olmayan, uzakl›k se-
faletine mahkum etmifl olurlar. Böyleleri görünüflte dün-
yan›n en yüksek mevkisini de iflgal etseler veya en yüce
taht› üzerinde de otursalar, ak›betleri budur.

‹natç›lar› böyle bir uzakl›ktan kurtar›p Kendine çek-
mek ve huzuruna erdirmek, flüphesiz, Hakikat Maflr›k›-
n›n elindedir. "Tanr› istemifl olsayd›, bütün insanlar› bir
millet yapard›." Fakat maksat temiz ruhlu ve feragatkâr
kimselerin kendi iç güçleriyle Ulu Deryan›n k›y›lar›na
yükselmelerini sa¤lamak ve bu suretle Zülcelâl›n cemal›-
n› özleyip arayanlar› hakikat yabanc›s› muannidlerden
ay›rt etmektir. Kalemi Ebhan›n hüküm ve takdiri böyle-
dir..."43 (1) 

YABAHA'U-L EBHA KIZIMI KURTARDI 

Say›n Ali Azazi Antakya'n›n bilgili, fasih Arabça bilen,
Kur'an'› Kerim'i ve hadisleri bilen de¤erli bir ahbapt›r. Arapça
Bahai eserlerinden etkilenmifl ve ‹lahi Emri kabul etmifltir. Ken-
dileri Ahbaplar› bilgilendirme ve tebli¤de baflar›l›d›rlar. 

Çocuklar›ndan say›n Necla Han›m'›n ‹stanbul'daki evlerin-
de, toplant›lara ve faaliyetlere olan hizmetlerine mutlulukla fla-
hit oldum. 
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Say›n Ali Azazi'nin nas›l Bahai olduklar› kendi anlat›m› ile
afla¤›dad›r:

"Ben Hz.Bahaullah'›n naçiz kulu Ali Azazi evliyim, dört er-
kek ve üç k›z babas›y›m. Akrabalar›m olan Akp›nar ailesinden
bir sürü Arapça Emri kitaplar› al›p okudum. En çok ‹kan'› fie-
rif ve Hz.Abdülbaha'ya ait olan Müfavezat Kitab› beni etkiledi
ve bu kutsal Emrin do¤rulu¤unu anlad›m. Fakat çevre insanla-
r›ndan etkilenerek tescilimi bir müddet erteledim. Ancak tescil
olmadan evvel bir kaç y›l Âla Ay'› (fiehrul Âla) orucunu tuttum.
Bilâhera rahmetli Cafer Rahmani, Hz.Bahaullah'›n 'Kalemi Âla'
serisinden ikinci ve üçünçü ciltlerini bana verdi. Okuduktan
hemen sonra tescilimi talep ettim ve mübarek Emirde tescil ol-
ma flerefine nail oldum. Bunu duyan eflim bana k›zarak "‹man
ettin ne âlâ, ama niçin tescil oldun. Çevre insanlar›n›n dediko-
dular›ndan ve kötü davran›fllar›ndan art›k kurtulam›yaca¤›z"
dedi. Ben ise bu mübarek Zuhuru ve gerçe¤i gizleyemeyecek
bir noktaya varm›flt›m. Gizledi¤im takdir de içimde büyük hu-
zursuzluk duyuyordum. Bafl›m›za gelen yetmiyormufl gibi. Za-
ten tescilimi vaktinde yapmad›¤›m için yüce Allah beni ceza-
land›rm›fl ve çocuklar›m›z›n ikisi siyasi ifllerden dolay› hapse
düflmüfllerdi. Eflime: "Sen kendi ifline bak ve benim dini iflleri-
me kar›flma. E¤er bana güvenin var ise, do¤ru yolda oldu¤u-
mu bilâhare anlayacaks›n" dedim. Ve böylece kendisiyle bir
müddet çeliflkili kald›k.

Aradan k›sa bir zaman geçmeden bir gece yat›yorduk. Ge-
cenin yar›s›ndan sonra saat 2-3 aras›, çal›flmaktan yorgun bir
flekilde, derin bir uykuda idim. Eflimin büyük bir ç›¤l›kla a¤la-
d›¤›n› sanki hissettim. O s›rada uykuda ba¤›rarak: "Oh kurtar-
d›m, Sana flükür 'Yabaha'ul-Ebha' sesiyle de uyand›m. Kendisi-
ne: "Han›m han›m! ne oldu sana, çok feryad ediyorsun ve a¤-
l›yorsun" diyerek onu uyand›rd›m. Bana flu rüyay› gördü¤ünü
söyledi ve anlatmaya bafllad›: 
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"Ben ve k›z›m Fatma beraber, bizim köyümüzün içinden
geçen Asi Nehrinin k›y›s›nda yürüyorduk. Nehir büyük selden
çok taflm›fl, yata¤›n› görülmedik bir flekilde doldurmufl ve seri
bir flekilde ak›yordu. Nehri seyrederken karfl›daki da¤lara ba-
k›yordum. Ayn› zamanda o da¤lar›n bafl›nda bir çok vas›tan›n
çal›flt›¤›n› gördüm. 'Acaba! orada ne yap›yorlar da bu kadar ça-
l›fl›yorlar?' diye kendi kendime soruyordum. Birden komflumuz
olan Ali Tafl ad›nda bir flah›s yan›mda belirdi. Ona: 'Burada ne
yap›yorlar, bir çok iflçi çal›fl›yor, dikkat ettiniz mi?' diye sorun-
ca alayl› bir tav›rla, kahkaha atarak: 'Bahailer bir yol aç›yorlar-
m›fl' dedi. 

Bende: 'Bu çok güzel birfley, da¤ bafl›nda bu kadar zorluk-
larla yol açmak takdire flayan bir teflebbüstür' diye söylemem-
le beraber, k›z›m›n elimi b›rakarak ileriye do¤ru yürümeye
bafllad›¤›n› ve birden Asi Nehrinin içine düfltü¤ünü ve sulara
gömüldü¤ünü gözlerimle gördüm ve a¤lamaya bafllad›m. Ne-
hir o kadar taflm›flt› ki ne yapaca¤›m› bilemez bir halde meded
umarak ve a¤layarak etraf›ma bakt›¤›mda birden Ali Akp›nar'›
karfl›mda buldum. 'Niçin dehflete düflmüfl a¤l›yorsun' diye sor-
du.

Ben de: 'K›z›m Asi Nehrine düfltü ve görünmez oldu, galiba
bo¤uldu' dedim. Kendisi gayet so¤ukanl› bir flekilde: "Korkma,
Hz.Bahaullah onu kurtar›r, elini uzat, suya dald›r ve üç defa
'Yabaha'ul-Ebha söyle' dedi. Sudan çok korktu¤um halde he-
men cesaretle elimi dald›r›p Yabaha'ul-Ebha, Yabaha'ul-Eb-
ha, Yabaha'ul-Ebha dememle beraber k›z›m›n elini yakalad›m
ve sudan çektim. Sanki k›z›ma hiçbirfley olmam›flt›. Sevincim-
den ç›¤l›k at›yordum." 

Eflim bunlar› anlatt›ktan sonra ben de ona: "Bana k›z›yor-
sun, bak Yüce Allah hakikati sana kendi gözünle gösterdi, bir
daha bana bu konuda birfley söyleme" dedim. 
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Sabah kalkt›¤›mda eflim: "Haydi, beni götür" dedi. "Nereye?"
diye sorunca, bana bakarak: "O benim k›z›m› kurtaran Hz.Ba-
haullah'›n Ofisine, tescil olma flerefine varmak için baflvuraca-
¤›m" dedi. 

Ona acele etmemesi, sabredip düflünmesi gerekti¤ini ve öy-
le karar vermesini söyledimse de o kabul etmiyerek: "Ben ka-
rar›m› gece saat üçte verdim. E¤er sen benimle beraber gel-
mezsen, ben tek bafl›ma giderim" dedi. Böylelikle ayn› sabah
tescil kart›na imzas›n› att›. Sonra müteakiben Edip ve Dervifl iki
erkek evlad›m da mübarek Emre tescillerini yaparak müflerref
oldular. Daha sonra Fatma ve Necla ad›ndaki k›zlar›m ve Gül-
naz ile Selda adl› iki gelinim de mübarek Emri kabul ederek
tescillerini yapt›rd›lar.

"EY VARLIK O⁄LU!

Sevgim Kalemdir. Her kim ona girerse kurtulur ve gü-
venlikte bulunur; her kim ona arka çevirirse yolunu flafl›-
r›r ve helâk olur."44

BAHA‹LER, ‹NSANLARI D‹N‹, IRKI VE

M‹LL‹YET‹ ‹Ç‹N AYIRT ETM‹YORLAR 

‹ran Devriminden sonra, 1980-85 y›llar aras›nda eflim Bay
Cevat Kuçani ile ‹ran'dan kaçan Bahai mültecilerin hizmetinde
idik. Bu seneler gördü¤üm ve duydu¤um olaylar› yazm›fl olsay-
d›m hüzünlü bir eser olurdu. O günlerde yaflad›¤›m ve ancak
‹lahi Emrin yüceli¤inin simgesi olabilecek bir olay› an›yorum:
"Bir gün, ‹stanbul Birleflmifl Milletler flubesinden biri, bizi ara-
y›p: "Birleflmifl Milletlerin Cenevre ofisinden bir delege geldi.
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Mültecileriniz ile ilgili görüflmek isterseniz Cuma günü, saat
10'da ofisimizde kendisiyle görüflebilirsiniz. Ayn› zamanda Bir-
leflmifl Milletlerin Türkiye'de olan baflkan› Ankara'dan geliyor"
diye haber verdi. 

Meflveret ettikten sonra, bu misafirleri Cuma akflam› ‹ran ye-
me¤ine davet ettik. Konuflmalar›m›z ‹lahi Emrin tan›t›lmas› ve
mültecilerin durumu hakk›nda idi. Yemek esnas›nda, Anka-
ra'dan gelen Türkiye'nin genel baflkan›: "‹ran, ‹rak ve Afganis-
tan'dan gelen Bahai olmayan mülteciler uzun zamand›r bekli-
yorlar. S›ra almak için gece yar›s›nda gelmeye bafll›yorlar. An-
kara ve ‹stanbul ofislerimizin etraf›n› dolduruyorlar. Onlar› bir
yere gönderemiyoruz. Halbuki, Bahailer için bütün memleket-
ler aç›k ve kabul ediyorlar. Bize yard›mc› olursan›z, bu periflan
insanlar›n bir k›sm›n› gönderirsek iyi olur" dedi. (Maksad› Ba-
hai nam›na göndermektir.) 

Cevap olarak: "Hz Bahaullah'›n emrine göre; Bahailerin, in-
sanlar›n ›rk›na, dinine ve milliyetine bakmayarak, herkese yar-
d›m etmeleri manevi bir vazifedir. Ancak bir konunun önemle
aç›klanmas› gerekir: Bahaileri kabul eden memleketler, Baha-
ilerin siyasete kar›flmayacaklar›n›, hangi memlekette bulunur-
larsa bulunsunlar, o memleketin kanunlar›na ve hükümetine
itaat edeceklerini, kaçakç›l›k, casusluk ve di¤er gayri kanuni ifl-
lerden uzak kalacaklar›n› bildikleri ve Bahai teflkilat› bu husus-
larda teminat verdi¤i için bütün kap›lar onlara aç›kt›r. Acaba,
göndermek istedi¤iniz insanlar için böyle bir teminat verebilir
misiniz?" dedik.

Kendisi itiraf ederek: "Ben bu insanlar› tan›m›yorum ve böy-
le bir teminat veremem" dedi.

Hz.Bahaullah Kitab'› Akdes'te buyuruyor: "Ey dünya in-
sanlar›! Kesinlikle Biliniz ki emirlerim kullar›m aras›nda
inayetimin lambalar› ve halk›m için rahmetimin anahtar-
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lar›d›r. Buyruk, dinlerin maliki olan Rabinizin irade gö-
¤ünden size iflte böyle indirildi. ..."45

Biz daha gere¤i gibi ‹lahi Emrin yüceli¤inin fark›nda de¤i-
liz. 

Biz Bahailer bütün Emrin kanunlar›n› temamen yerine geti-
rirsek, insanlar güvenle ‹lahi Emri kabul edip kucaklayacaklar-
d›r.

O zaman ço¤u Bahai olmayan mülteciler kendilerini Bahai
olarak tan›t›p bu vesile ile Kanada, Amerika ve di¤er memle-
ketlere gitmek isteyeceklerdi. Oysa bu insanlar ‹randa Baha-
ilerle al›flverifl ve dostluktan sak›n›rlard›. 

Burada bir an›y› anlatmakla yetineyim: "Bir gün Birleflmifl
Milletlerin ‹stanbul flubesi baflkan› Madam Domezich telefon
ederek: 'Bir bayan kocas› ve iki çocu¤uyla beraber burada Ba-
hai olduklar›na dair ›srar ediyorlar. Onlardan tan›tma belgesi
istedi¤im de de; 'kimden alabiliriz' diye soruyorlar' dedi.

Ben: 'Türkiye Milli Ruhani Mahfil Sekreteri, Bay Cevat Ku-
çani'den' dedim. Madam: 'Sizin adresinizi istiyor vereyim mi?'
'Hay›r, lütfen adres vermeyin' dedim. fiube Baflkan› ise, 'tele-
fonda dahi olsa sizinle konuflmak için çok ›srar ediyor ve ben
sizinle konuflmak istedi¤i için telefonu ona veriyorum' dedi.

Bu bayan çok ›sar ederek: 'Biz hepimiz Bahaiyiz. ‹ran'da
çok zorluk çektik. Evimizi ya¤ma ettiler, kocam› iflten att›lar,
çocuklar›m›z› okuldan att›lar. Lütfen bize yard›m edin, kalacak
yerimiz yok' dedi.

Kendisine: 'Beyiniz nerede çal›fl›yordu?' diye sordum. 
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'Hazinetul Kuds'te' dedi. Kaç sefer kocas›n›n iflyeri hakk›n-
da de¤iflik sorular sordu¤umda, hepsinde, Haziretul Kuds yeri-
ne 'Hazinetul Kuds' dedi. 

O zaman ‹ran Hükümeti Bahailere pasaport vermiyordu.
Bahailer da¤dan kaç›p geliyorlard›. Bunu bildi¤im için: "Ne ile
geldiniz, pasaportunuz var m›?' diye sordu¤umda da,

'Elbette pasaportumuz var, otobüs ile geldik' dedi.

'fiimdi Bay Cevat Kuçani evde de¤il, saat 7 de telefon edin,
kendisi ile konuflun' dedim. 

Kuçani Bey eve gelince, bunlara: 'Siz tescil numaran›z› ve
isimlerinizi Madam Domezich'e verin. Yar›n biz ondan al›r ve
uluslararas› Bahai ofisine göndeririz. E¤er isminiz ve numara-
lar›n›z varsa sizi tan›t›rlar' diye cevap vermek gerekiyor dedi.

Bunlar uzun zaman bizi arad›lar. Hatta bir sefer ‹zmirden
arad›lar ve ahbaplar›n adreslerini istediler."

"Zafer günü gelince herkes iman iddiasiyle ortaya ç›-
k›p Tanr› Dininin gölgesine s›¤›nacakt›r. Ne mutlu dün-
yay› saran flu belâ ve mihnet kas›rgas› günlerinde Emirde
sebat gösterip sars›lmayanlara!"46

"Ey Allah'›n Hizbi! Cemâli Mübarek'in -ruhum O'nun
ahbaplar›na feda- ba¤›fl› ve yard›m›n›n sayesinde baflka
insanlar aras›nda günefl gibi parlayacak bir tav›r ve dav-
ran›flla ortaya ç›kmal›s›n›z. Sizlerden her biri, herhangi
bir flehre vard›¤› zaman insanlar›n tümüne gösterece¤i
güzel ahlâk, iyi huy, do¤ruluk, vefa, sevgi, sadakat, dine
ba¤l›l›k ve flafkât ile o flehirde bulunan herkesin dikkati-
ni kendisine çekmelidir ve o flehrin halk›, "Bu kifli kesin-

108

‹lahi Vedialar

46 Bahaullah'›n Sesi, sayfa 161, no: 150.

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



likle Bahaidir; çünkü bu flahs›n davran›fllar›, hareketleri,
tav›rlar›, terbiyesi, ahlâk› ve huyu Bahailerin s›fatlar›n›
yans›t›yor" diye söylesin. Siz bu makama varmad›kça
Ahit ve Misak'a vefa göstermifl olmayacaks›n›z. Çünkü
reddedilmez kutsal Yaz›lar gere¤ince, Tanr›sal ö¤ütler,
buyruklar ve ö¤retilere göre devranmam›z için O bizden
kesin Misak'›n› alm›flt›r."47

KURTULUfi GEM‹S‹

Kuzey Anadolu'dan (Trabzon, Bayburt, Gümüflhane) dönü-
flümde Zile ve Tokat'a u¤ramak istedim. Zile'ye vard›¤›m da bir
gün evvel Bay ‹smail fiengönül'ün k›zkardefli vefat etmiflti. Ve-
fat eden Bayan kalben Emre iman etmiflti. Ancak tescil olmam›fl-
t›. Ahbaplar› ziyaret edip dönmek istedim. Zile Ruhani Mahfili:
"‹ki- üç gün kal›rsan, vefat eden bayan tan›nm›fl bir aileye men-
sup oldu¤u için baflsa¤l›¤›na gelenlere Emri duyurmak için çok
f›rsat olur ve umumî bir duyuru yapabiliriz." dediler. Anma top-
lant›lar›nda, ‹smail Bey ve ailesinin Bahai dostlar›ndan biri, diye
beni tan›tt›lar. Bahai kelimesi ile Emri konuflmalar ve Hz.Meh-
di'nin Zuhuru, ruhun ebedili¤i gibi konuflmalar ve izahatlar ya-
p›l›yor ve Arapça, Farsça ve Türkçe münacaatlar okunuyordu.
Günde kaç sefer o ev boflal›p doluyordu. Özellikle ö¤le ve ak-
flam yemek ikram edildi¤i için çok kalabal›k oluyordu.

Birinci günün akflam›nda, yap›lan toplant›dan sonra ‹smail
Bey'in evine gidecektim. Bütün ahbaplar sevgi ve misafirper-
verlikle beni evlerine davet ediyorlard›. Bahai olmayanlarda
ahbaplara ifltirak edip sevgilerini gösteriyorlard›. (Genel olarak,
Türkler misafirperverdirler, özellikle Anadolu ve do¤u k›sm›)
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Ahbaplardan Rahmetli Ali Demirci: "Misafirimiz bize gelecek.
Çünkü kardeflimin evine götürüp onlarla tan›flt›raca¤›m" dedi.

Ali Bey'le Bahai olmayan kardeflinin evine gittik. Hepsini ta-
n›t›p s›ra, 16-17 yafl›nda olan kardeflinin o¤luna gelince: "Bu
delikanl›y› Hz.Bahaullah kurtard›" dedi. Sonra olay› flöyle an-
latt›: "Siyasi kar›fl›kl›kta ve Sünni -Alevi mezheplerini birbirine
düflüren, anarfli s›ras›nda, orta ö¤retimde okuyan bir kaç gen-
cimizi bu kar›fl›kl›ktan ve anarfliden korumak için Samsun'a
gönderdik. Orada Alevi olduklar›n› kimse bilmiyordu. Neyse,
gidecegi gün, Bahai çocuk müncaatlar› kitab›ndan birini cebi-
ne koydum ve: "Bu dualar seni kuruyacak" dedim. 

Bu çocuklar Samsun'da yurtta kal›yorlard›. Onun kald›¤› bö-
lümden bir kaç genç, karakola silâhla hücüm edip atefl açarlar
ve bir polisi yaralarlar. Bunun üzerine polisler bütün gençleri
tutuklarlar ve onlar›n ceplerini ararlar. S›ra bu gence gelince,
münacaat kitab›n› cebinden al›p okurlar. Dolay›s›yla bu genç
yan›nda tafl›d›¤› münacaat kitab› sayesinde, anarflist ve komü-
nist itham›ndan kurtulur ve onu serbest b›rak›rlar.

"B‹R‹NC‹ TERAZ VE B‹R‹NC‹ TECELL‹

Ana Kitab›n ufkundan parlayan birinci teraz ve tecelli
insan›n kendi nefsini, yüceli¤e ve alçakl›¤a, zillet ve izze-
te, varl›k ve yoksullu¤a sebep olacak fleyleri tan›mas›
hakk›ndad›r. Varl›k ve erinlik bir gerçek olunca servet
gerek olur. Bu servet sanat ve ticaretten husule gelir ise
ak›ll›larca be¤enilir ve hofl görülür.

‹nsanl›¤›n terbiyesini ve ümmetlerin tehzibini gaye
edinip bu u¤urda çal›flanlar, hikmet kevserlerinin sâkile-
ri ve do¤ru yolun k›lavuzlar›d›rlar. Onlar halk› do¤ru yo-
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la k›lavuzlarlar, varl›¤› yükseltecek ve ilerletecek fleyleri
onlara bildirirler. Do¤ru yol, insan› görücülük do¤usuna
ve bilicilik merkezine çekip izzet ve flerefe ve gerçek bü-
yüklü¤e uluflt›ran yoldur..."48

SENELERCE GERÇE⁄‹ ARADIM

Bir Pazar sabah› kap› çald›. Açt›¤›mda biri yafll› di¤eri genç
iki tan›mad›¤›m erkekle karfl›laflt›m. "Kimi ar›yorsunuz?"dedim.
Yafll› adam: "Sizin Hz.Mehdi'nin Zuhurundan haberiniz varm›fl.
Araflt›rmaya geldim" dedi.

Oturduktan sonra: "Biz Bahai Dinine mensubuz ve bütün
dinlere inan›yoruz. Biz Sünni, Alevi, Hiristiyan, Yahudi veya
baflka ›rk ve miliyetten olanlar›n aras›nda hiç bir ayr›l›k gözet-
meden, hepsini Allah'›n kulu diye seviyoruz. Sizin inanc›n›z
nedir?" dedim. 

Yafll› olan: "Benim ad›m Sad›k Keskin, Alevi mezhebinde-
nim, arkadafl›n ismi ise Cemal ve Sünnidir. Cemal benim kira-
c›md›r. Kaç sefer geldim, evinizi bulamad›m. Bu defa Ce-
mal'den rica ettim" dedi. 

Hz.Mehdinin Zuhurunu kimden duydunuz?" dedim. 

"Ben ‹stanbul'da Ka¤›thane mahalesinde oturuyorum.
Özüm Zile'dendir. Zile köyüne tarlalar›ma bakmaya gitmifltim.
Dönüflte otobüse binerken ‹smail fiengönül ile garajda karfl›lafl-
t›m. Otobüs hareket ederken Hz.Mehdi'nin Zuhurunu müjdele-
di. "‹stanbul'da kimden ö¤renebilirim?" deyince, sizin adresini-
zi verdi" dedi. 
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Bir kaç ay bu aile ile ocakbafl› toplant›lar›m›z oldu. Bu ara-
da Anadoluya bir seyahate ç›kt›m. Zile'de ‹smail fiengönül: "Sa-
d›k Keskin'den bir mektup ald›m. 'Biz daha Bahai Dinine ka-
bul edilmedik' diyordu. Bunlar tescile haz›rd›rlar" dedi.

"Bildi¤iniz gibi, biz kimseye 'gel tescil ol' diye teklif etmiyo-
ruz. Kabul eden, e¤er sorar ise: 'Nas›l Bahai olunur' veya 'Ba-
hai olmak istiyorum' derse, ahbaplar tescil etmek için teflebbü-
se geçer" dedim.

‹stanbul'a dönünce, iki tescil kart› ald›m ve Türkiye'nin se-
batl› ve fedakâr muhaciri olan rahmetli Nuraniye Azadhan ile
birlikte Sad›k Bey'in evine ziyarete gittik.

Tescil kartlar›n› kendilerine verirken, dikkatle okumalar›n›
ve özellikle Ahd ve Misak ve Bahai idari düzeni hakk›nda so-
rular› varsa sormalar›n›, söyledik. O gün Sad›k Bey, efli Cennet
Han›m, damad› Hasan Bektafl ve efli Hatun Han›m tescil oldu-
lar. Sad›k Bey: "Senelerdir gerçe¤e varmak için bütün tarikatla-
r› arad›m. Tanr›ya flükürler olsun ki beni gerçek Emrine k›la-
vuzlad›..." dedi.

Bir müddet geçtikten sonraki, her görüflmemizde: "Neden
‹stanbul'da Bahai mezarl›¤› yoktur? Ben yafll›y›m, Bahai mezar-
l›¤›nda gömülmek istiyorum" derdi. Ve bu konu için çok üzü-
lür ve merak ederdi.

Her yaz mevsimi Zile'ye gidiyordu. Tescilinden iki sene
sonra, Zile'ye gitmeden üç gece önce rüyas›nda, vefat eden To-
kat muhaciri rahmetli Peymani Bey'i rüyas›nda görür. (Peyma-
ni Bey Tokatta vefat edince, çocuklar› ahbaplar›n yard›m› ile
umumî mezarl›¤›n yan›nda Bahai mezarl›¤› için bir arsa sat›n
al›p Peymani Bey'i orada defin ederler.) Rüyada Peymani Bey
Sad›k Bey'e: "Benim yan›ma gel, burada ben yaln›z›m. Beraber
‹lahi Emre hizmet edelim" der.
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Ertesi gün Sad›k Bey ‹stanbul'da olan akraba ve dostlar›na
veda ederken: "Hakk›n›z› helâl edin. Bir daha ‹stanbul'a dön-
mem, Tokat Bahai mezarl›¤›nda gömülecem" der. 

Sad›k Bey Zile'de hastalan›r ve Tokat'a yak›n, Turhal hasta-
hanesine götürülür. Ziyaretine gelen doktor: "Üflütmüfl, bir iki
gün istirahatla geçer" deyince, Sad›k Bey doktora: "‹ki saat vak-
tim var" der. Sonra Efline: "Öldükten sonra, Bahai ahbaplara
haber ver, beni Bahai usulü ile, Tokat Bahai mezarl›¤›nda de-
fin etsinler" diye vasiyet eder. 

Vefat edince kardefli ve çocuklar› onu kendi mezarl›klar›na
götürmek isterler. Efli izin vermiyerek: "Bana vesiyet etti; Ba-
hailer, Bahai usulü ile Tokat'ta Bahai mezarl›¤›nda defin ede-
cekler" diye ›srar edip b›rakmaz. Bu arada Milli Ruhani Mahfil
üyesi olan Bay Said Mahmudi efli ile ahbaplar›n ziyaretine gi-
derler. Onunla, Zile ve Tokat Ruhani Mahfilleri ile Tokat Bahai
mezarl›¤›nda Rahmetli Peymani'nin mezar› yan›nda Baha-
i usulü ile defin ederler. 

Sad›k Bey'le tescil olan k›z› ve damad›n›n, Hüseyin isminde
7-8 yafl›nda tek bir o¤lan çocuklar› vard›. Bunlar ‹stanbul'un
Anadolu taraf›nda ev yapt›rd›lar. Art›k onlarla görüflemiyorduk.
Seneler geçti. Bir gün Hasan Bektafl bize gelip: "Hüseyin liseyi
bitirdi, üniversite s›navlar›n› da kazanamad›. Lütfen Ferzad
Bey'e söyleyin flirkette ona bir ifl versin. Ehliyeti de var, floför-
lükte yapabilir" dedi.

Ben de: "Durumunuz iyidir, çal›flmas›na ihtiyac›n›z yoktur.
Bir sene daha derslerine çal›fls›n ve seneye üniversite s›nav›na
girsin, kazanmazsa o zaman Ferzad Bey'e söyliyelim" dedim. "
kazanamaz" dedi. "Ünivesite haz›rl›k kurslar›na kat›l›p ders al-
d› m›?" diye sordu¤umda. "Yok" dedi.

Onu teflvik ederek, muhakkak bu sene bofl durmas›n, bu
kurslara ve hatta ‹nglizce kurslar›na da devam etsin" dedim.
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Ertesi sene Hüseyin ‹nglizce e¤itim veren bir üniversitenin
t›bbiye bölümünü kazan›r. Türkiye'ye gitti¤im, 1995 senesinde
Hüseyin doktor olmufltu, Almanya'da ihtisas›n› yap›yordu. O
sene Türkiye'ye geldi ve evlendi. Sonra Almanya'ya döndü ve
orada tescil olmufl ve Almanya'da doktor olarak çal›fl›yor. 

"Ey Kulum! Ne mutlu sana ki Hakikati gördün, Rahma-
n› inkâr ederek Ana Levihte flerir hükmünü giymifl olan
kimseden el çektin. Tanr› sevgisinde yürüyedur, Onun
Dininde Müstakim ol. Beyan kuvvetinle Ona yard›m et.
Zâlimler elinde mahpusluk iflkencesi çeken Rahman sa-
na böyle buyuruyor. Sana benim yolumda bir musibet
isabet edecek olursa, çekti¤im belâ ve musibetleri hat›rla,
sürgünlü¤ümü ve mahpuslu¤umu düflün. Aziz ve Haki-
min kat›ndan Bize nazil olan› sana iflte böyle tebli¤ ediyo-
ruz. 

Nefsime yemin olsun! Dünyay› ve dünyada olan her
fleyi dürüp yerine yeni bir nizam koyaca¤›m›z gün yak-
laflmaktad›r. O, her fleye gücü yetendir."49

D‹N PARA ‹LE SATILMAZ

Edibe Temiz mümin, faal ve Emirde hizmetin öneminin far-
k›nda oldu¤u için bütün vaktini Türkiye'nin içinde ve d›fl›nda
tebli¤ ve di¤er hizmetlerde geçiriyor. Yaflam›n›n ilk amac› ‹la-
hi Emrin yay›lmas›d›r.

Nas›l Bahai oldu¤unu kendi yaz›s›yla okuyuculara takdim
etmektedir:
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"Çocuklu¤umda Konya Kad›nhan ilçesinde Kuran derslerini
ald›m. Çocuklu¤umda ki bu dersi veren Kuran hocam›z›n flu
sözlerini zaman zaman hat›rlar›m. "Çocuklar! Dünya k›yamet
gününe yaklafl›yor, tüm iflaretler bunu gösteriyor. K›yamette
Mehdi gelecek ne yaz›k ki kimi duymadan ölecek. Kimi duyup
iman etmiyecek, kimisi ise duyup iman edecek ve onlara ne
mutlu."

Aradan y›llar geçti ben ö¤retmen oldum ve ayn› zamanda
Kuran'› da hatim etmifltim. ‹slam Dinin inançlar› ile yetiflmifl ve
inanc›ma içtenlikle çok ba¤l› ve inançl›yd›m. Orucumu tutar,
Namaz›m› k›lar ve toplanan komflularla beraber Kuran okur-
duk. Bu arada hep Allah'a: "Tanr›m- çok tarikatlar mevcut, se-
ni çok seviyorum, sana karfl› kusur yapmak istemiyorum, ne-
yin do¤ru oldu¤unu bana göster, çok huzursuzum." diye yal-
var›rd›m. ‹randaki fliilerin dinlerinde çok güçlü ve inançl› ol-
duklar›n› duymufltum. ‹ranl›lar› tan›m›yordum. Onlara ulaflma
yolunu bulmal›y›m ve ibadetleri hakk›nda bilgiler elde etmeli-
yim diye düflünüyordum. Bu arada bir ö¤retmen arkadafl, ba-
na gelerek: "Edibe'ci¤im bizim mahallede tarikatç›lar var onlar-
la konuflurken senin inançl› biri oldu¤unu anlatt›m. Onlar da:
'Duyduklar›n›, bahsetti¤in bu han›ma söyle. Kendisine bir ev
ve araba verelim, bize kat›ls›n' diye söylediler. O an akl›ma ge-
leni: "Din ve inanç para ile sat›n al›nmaz. Din; Allah, Hz.Mu-
hammed ve Kuranla bir bütündür. Ben tarikata girmek istemi-
yorum" diye arkadafla söyledim. (Bu ara maddi yönünden de
çok s›k›nt›lar›m vard›, bu teklifi ondan yapt›lar diye düflündüm,
Beni maddi yönle elde edeceklerine inanan bu insanlara çok
k›zm›flt›m.)

Ramazan ay›nda bir gece flu rüyay› gördüm: "Rüyamda bir
da¤›n tepesinde bulunan büyük bir camiye girdim. Fakat hiç
cami yap›s›na benzemiyordu ve minareleri yoktu. Çok büyük
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bir alan ve içinde bir kaç beyaz sûtunlar ve odan›n her yönün-
de kap›lar vard›. Gidip tüm yönlerden bir kaç kap›y› açt›m, aç-
t›¤›m kap›dan afla¤›ya bak›nca yeflilliklerle kapl› köyler vard›.
Öylesine güzeldiler ki bak›p bak›p geçtim, odan›n sûtununa
do¤ru geldim. 'Dile¤im olursa, sûtunda sakall› bir dede göre-
yim' dedim ve gerçekten sakall› bir bafl göründü bana bak›yor-
du. Sonra kayboldu ve rüyamda; 'bu sakall›n›n gözleri, rahmet-
li amcam›n gözlerine benziyor' diyerek uyand›m." Rüyam› okul
Müdürü arkadafl›ma anlatt›m, o da: "Bana iman›n çok güçlene-
cek" dedi. Fakat ben bu tabiri hiç be¤enmedim. Çünkü ben
kendimi çok inançl› olarak görüyordum. Tanr›n›n tüm kuralla-
r›n› yerine getiriyordum.Yaln›z saç›m› örtmüyordum. Onu da
eflim izin vermiyordu, kendisi sosyalist bir insand›.

‹kinci y›l›n ramazan›nda bir gün, bir arkadafl›m, bana o¤lu-
nu göndermiflti: "Edibe teyze bizde misafir var gelecekmiflsi-
niz?" dedi. O gün ben onlara gidemedim. 2. Hafta ayn› çocuk
tekrar geldi: "Annem muhakkak gelsin diyor, Bursa'dan misa-
fir var" deyince merak ettim. Bursa'dan ‹negöl'e gelen bu flah›s
kim? Neden beni istiyor? diyerek gittim.

‹ran'dan gelen ve Türkiye'de yaflayan Misakiye Attar Han›-
mefendi ile tan›flt›k. Sohbet s›ras›nda bana Kuran ayetleri ile il-
gili aç›klamalar yaparak k›yametle ilgili delilleri anlatt›. O gün
sohbetimiz hep bu konular üzerine devam etti. Daha sonra
tekrar görüfltü¤ümüzde bana: "Sen inançl› birisin. Sana yeni bir
Paygemberin geldi¤ini haber versem ne dersin?" Ben de;
Hz.Muhammedin, K›yamet gününde yalanc› Mehdi ve peygam-
berlerin gelece¤ini belirtti¤ini, onun için de çok dikkatli olma-
m›z›n gereklili¤ini vurgulad›m. Misakiye Han›m: "Siz daha ön-
ce Bahai Dinini duydunuz mu? " diye sordu. Ben: "Hay›r duy-
mad›m. San›yorum Hindistan'da mevcut, zira orada çok çeflitli
dinler var, bu da onlardan biri olabilir" diye yan›tlad›m. Der-
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ken uzun bir konuflman›n sonunda Misakiye Han›m; "Sizin
zannetti¤iniz gibi Hindastan'da olan bir din de¤il bu. Bu Din
K›yamet gününde gelmesi beklenen dinin kendisidir" dedi.
Ben de; "K›yamet gününde gelen din ise, Allahtand›r. O zaman
Allahtan vahy edilmifl bir kitab› da olmal›, var m›d›r böyle bir
kitab›" diye sordum. "Evet" dedi. Ben de: "Gerçekten Allahtan
vahy ile gelen bir kitab› varsa ben o dine inan›yorum" dedim.
Sohbetten sonrada ayr›ld›k. Derken bir hafta sonu tekrar geldi
ve bana: " Bahai Dininden, size bir kaç fley anlatt›m, tescil olur
musunuz?" diye sordu. Ben de: "Evet olurum" dedim. Besmele
çektim ve imzay› atarak tescil oldum. fiimdi düflünüyorum ve
hayret ediyorum ki, ben nas›l hiç bir fley demeden ve hiçbir
fley okumadan tescil olmuflum. Çünkü ben her zaman arkadafl-
lar›mla sohbet ederken Hz.Muhammed'in son peygamber ol-
du¤unu söyler ve ondan sonra herhangi bir peygamberin gel-
meyece¤ine inan›rd›m. Böyle düflünen bir insan›n nas›l olurda
bu flekilde tescil olabilece¤ine her zaman flafl›rm›fl›md›r. Bu tes-
cilin tamamen Allah›n ifli oldu¤una inan›yorum. Sonralar› yavafl
yavafl okumaya bafllad›m. ‹slama göre çok az bilgim olan bu
Bahai Dinini benimsemifltim ve çok mutlu idim. 

1992 y›l›nda Hz.Bahaullah'›n suudunun 100. y›l› için Mahfil
taraf›ndan seçilmifl ve Edirne'ye gitmeyi kararlaflt›rm›flt›k. Fakat
ben çok tedirgindim. Evdekilere söylesem kesinlikle olmazd›.
Çünkü eflim hastahaneye o hafta yatm›flt›. Biz her gün onun zi-
yaretine gidiyorduk. O¤lum Yusuf ile bir plan haz›rlad›k ve
hastahanede flöyle konufltuk: 

"Yar›n hafta sonu evin çok ifli var, biz gelemeyiz merak et-
meyin. O gece o¤lumla bilet ald›k Edirne'ye hareket ettik. Ge-
ce yap›lan  toplant›ya yaln›z, Türkiye'nin tüm bölgelerinden se-
çilenler girebiliyordu. Bu nedenle o¤lumla birlikte gelen di¤er
misafirler bahçede oturup sohbet ediyorlard›. Bir ara ben, bun-
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lar›n yan›na gittim ve bir anda arkam› dönünce bir çift gözle
karfl›laflt›m. Bana sanki gülümsüyordu, öylesine flaflk›na dön-
müfltüm ki ne yapaca¤›m› bilemiyordum. Çünkü tescil olmam-
dan bir kaç y›l geçmiflti ve bu geceye kadar Hz.Abdülbaha'n›n
resimlerinde hiç fark etmemifltim ki, bu gördü¤üm bir çift göz,
rüyamda sûtunda belirlenen sakall› dedenin ta kendisiydi. Tan-
r›m! Sana ne kadar flükürler etsem azd›r.

Bahai oldu¤um için, eflim bafltan ses ç›karmad›. Sonra ev al-
d›k ve kendi evimize yerlefltik. Çevredeki arkadafllar beyimin
yak›n arkadafllar›yd›. Ben bu arkadafllar›n han›mlar›na bahai ol-
du¤umu söylemifltim. Onlar da, beylerine anlat›nca, beyleri de
eflime k›zarak: "Kar›na söyle Bahaili¤i efllerimize anlatmas›n"
dediler. Bunun üzerine beyim, Bahaili¤i kimseye anlatmamam›
ve kendi içimde saklamam› istedi. Baz› arkadafllar›m da ayn›
düflünce de olup bana: "Bahaili¤i heryerde anlatma, kendine
sakla" diyorlard›. Bu nedenle ben, eflimle aramda huzursuzluk
olmas›n diye yap›lan Bahai toplant›lar›na gizli olarak kat›l›yor-
dum. Tanr› hizmeti için yapt›¤›m› düflünerek huzursuz olmu-
yordum. R›zvan 153 Bedi y›l›nda konvenfl›na seçilen delegeler-
den biri de bendim. Milli Mahfilin Seçimi ‹skenderun'da yap›-
l›yordu, hep ne yapaca¤›m› düflünüyordum. Çünkü bu seçim
toplant›s› ile Kurban Bayram› ayn› haftan›n içindeydi. Hiç kim-
seye bir fley söylemedim. Kurban Bayram› haz›rl›klar›n› yapma-
ya koyuldum. Okula gidip geliyor, geceleri, bofl günlerimde
evin dipten temizli¤ini yap›yordum. Tatl›lar, yemekler herfleyi
haz›rlad›m ve: "Ben ‹skenderun'a gitmek istiyorum" dedim. Ne-
denini anlatt›m. Eflim bu nedenle olan gidiflimi asla kabul et-
medi. Ben de: "Bayram›n 1. 2. ve 3. günü buraday›m, herfleyi
de haz›rlad›m, çocuklar yetiflkin, onlar misafirleri karfl›larlar"
dedim. (Bu arada durumu k›z›ma ve o¤luma anlatt›m onlar ka-
bul etmifllerdi. 'Anne sen git biz evdeyiz' demifllerdi.) Olmad›
çok üzüldüm. 2. gün çok nazik bir flekilde: "Sen bilirsin izin ve-
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rirsen giderim vermezsen gitmem" dedim. Fakat ne yap›p edip,
gitmek istiyordum. Kap›y› surat›ma çarparcas›na kapat›p gitti.
O gün çok yoruldum. Saat 24'ü geçiyordu. Yata¤a girdim, göz-
lerimi kapay›p uyumaya çal›fl›rken yar› uykulu bir flekilde; "yan
taraf›mda dizi halinde yan yana dizilmifl sakall› dedeler geliyor-
lard›, içlerinden biri onlardan ayr›ld› ve bana do¤ru gelme¤e
bafllad›. Bakt›m bu zat› tan›yorum! Bu Hz.Abdülbaha idi." Öy-
lesine heyecanland›m ki yerimden s›çrad›m. Bakt›m ki bir rü-
ya görmüfl ve kalbim sanki mideme inmiflti ve midemde çarp›-
yor gibiydi. Çok üzüldüm, "neden uyand›m, ah keflke kendi-
siyle konuflabilseydim" diye içimden geçirdim. Ben Baha-
i olmadan önce de, böyle güzel rüyalar görürdüm ama bu den-
li heyecanland›¤›m› hiç hat›rlam›yorum.

Sabah uyand›¤›mda düflündüm ki: "Bu rüyay› gördü¤üme
göre muhakkak gidece¤im" dedim. Evden habersiz, kendime
ve toplant›ya kat›lmak isteyen Misakiye Han›ma otobüste yer
ay›rtt›m. Ertesi gün eflim bana: "Sen bilirsin ister git ister git-
me"dedi. Bende: "Öyle; git, gitme demekle olmaz. Bana b›rak›-
yorsan ben gidiyorum" dedim. Ve hemen Misakiye Han›m› ara-
d›m ve gidece¤imizi söyledim. O da: "Bende sana gece dua
okudum" dedi. Hemen haz›rland›k ve akflam üstü hareket ettik.

Çocuklar›n sonradan anlatt›klar›na göre, ben gittikten sonra
gereksiz davran›fllarda bulunmufl ve beni çok elefltirip durmufl.
Komflu arkadafllara da beni flikayet etmifl ve hep beraber elefl-
tirmifller. Komflular daha sonra bana da olaylar› anlatt›lar. Beni
fanatik bir dindar olarak görmeleri hayret verici, oysa ben tu-
tucu bir davran›flta bulundu¤umu sanm›yorum. Sonra bir arka-
dafl: "Senin inanc›na sayg›m›z var, Mehmet A¤abey (eflim) hak-
l›d›r. Bizim çevremizde kasabada herkes seni seviyor ve bir ye-
rin var. Lütfen Bahaili¤i içinde sakla, herkese anlatma, biz de
rahats›z oluyoruz" dedi.
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Ben: "Siz inanmayabilirsiniz, duyanlar benim bir tarikata
mensup oldu¤umu düflünüyorlar mecburen gerçe¤i söylemek
zorunda kal›yorum. Ben nas›l size sayg›l›ysam, sizler de bana
sayg›l› olmal›s›n›z." dedim ve konuflmay› b›rakt›m... 

Edibe Temiz 2. 7. 1996

"Bu Gün, Tanr› dostlar›n›n kendi gözlerini Tanr› Maz-
har›na çevirip Onun buyruklar›na bakmalar› gereken
gündür. Eski zaman gelenek ve hâdiselerinden bir k›sm›
hiç bir temele dayanmaz; eski nesiller taraf›ndan tafl›n›p
kitaplar›na geçen bir çok tasavvurlar ise ekseriyetle bo-
zuk bir temayülün etkisi alt›nda türemifllerdir. Tanr› sö-
zünün bu gün halk aras›nda mütedavil tefsir ve tevillerin-
den bir ço¤unun nas›l hakikatten âri oldu¤unu görüyor-
sun. Bunlar›n uydurmal›¤› baz› ahvalde, aradaki perde
y›rt›l›nca, aç›¤a ç›km›flt›r. Esasen bu müfessirlerin kendi-
leri de herhangi bir Tanr› sözünün manas›n› anlamaktan
aciz bulunduklar›n› itiraf etmifllerdir.

Maksad›m›z fluras›na dikkat çekmektir ki: Tanr› dost-
lar› kendi yüreklerini ve kulaklar›n› bundan önce söylen-
mifl bu gibi bofl sözlere karfl› t›kay›p bütün ruhlar› ile
Tanr›n›n Matla› Zuhuruna ve Ondan zâhir olan fleylere
yönelecek olurlarsa Allah nazar›nda pek makbul bir ha-
rekette bulunmufl olurlar..."50
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GELEN RESULUN KENDI K‹TABINDAN
DEL‹L ARAMAK GEREK 

Haziran 1996'da Anadolu'nun bir kaç flehrin de ahbaplar› zi-
yaret etme k›vac›n› buldum. Sivas muhacirlerinden Say›n Pro-
fosör Marufi ve ailesi ve Avrupa Müflaveri olan Profosör ‹lhan
Sezgin'in baflar›lar›ndan dolay› hemen 150 kifli ‹lahi Emri kabul
etmifller. Bu iki ailenin çal›flmalar›ndan dolay› Sivas dolaylar›n-
da bir çok Mahfiller kurulmufl. Bu iki ailenin bütün fikirleri ve
vakitleri Emrin ilerlemesinde ve ahbaplar›n derinlefltirilmesin-
de geçiyor. Baflar›lar›n En önemli noktas› ahbaplar aras›nda
olan birlik ve sevgidir. Özellikle buradaki ahbaplar›n Ruhani
Ebeveyleri olan bu iki seçkin ailenin sevgi ve birlikleridir. Ve
hatta çocuklar›n›n oyun, fikir ve konuflmalar› da Emrin ilerle-
mesi hakk›ndad›r.

Orada 19 gün Ziyafetlerine ifltirak etti¤imde Ruhani bölü-
münde gençler Sakl› Sözleri ezbere okudular. Daha sonra nas›l
ezberlediklerini sordum. Ald›¤›m cevaptan anlad›m ki; ‹flrakat,
Beflarat, Terazat ve Sakl› Sözler gibi levihleri ezberlemek için
kurslar› varm›fl. Etkilendim, dolay›s›yla orada bulunan en eski
ve yafll› olan Bay Duran Çilek'ten nasil Bahai oldu¤unu sordum. 

Burada kendi yazd›¤› öyküsünü okuyuculara takdim
ediyorum:

1981 Y›l›nda Profosör Doktor Mehmet Marufi taraf›ndan
tebli¤ edildim: Hz.Bab'›n geldi¤ini haberimin olup olmad›¤›n›
sordu. Bende: "Sizden duyuyorum" dedim. Önce inanmak iste-
medim. ‹fl yerinde oldu¤u için Doktor fazla kalmak istemedi.
Ben de birden bire heyecana kap›ld›m. Hz.Bab ve Mehdinin ne
anlama geldi¤ine dair biraz bilgim vard›. O gün eve gelince
eflim olan Hatice'ye söyledim. O da Resul olarak gelece¤ini bi-
liyordu. Ben eski kitaplar› kar›flt›rmaya bafllad›m. Baz› mecazi
anlaml› kelimeleri çözemiyordum. 
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‹çimdeki bu heyecanla 9-10 gün kendi kendime araflt›rma-
ya devam ettim ve düflünüyordum: "Ben nas›l bir insanm›fl›m
ki bu önemli haberi duymam›fl›m diye üzülüyordum. Geceleri
gözüme uyku girmiyordu. Bu durumu gören eflim üzülüyordu.
Uykusuzluktan gözlerim k›pk›rm›z› olmufltu. Eflim bana ac›ya-
rak: 'Bey! O gelecek olan Resulun ayr› kitab-› olmas› laz›m. Sen
bu eski kitaplar› neden araflt›r›yorsun. Bu Emri bildireni yaka-
la, Zuhur hakk›ndaki yeni kitaplar› iste.' Bu söz üzerine biraz
serinledim. Rüyamda Hz.Abdülbaha'y› gördüm, önünde süte
benzer suyu içtim. O anda kendimi gök yüzünde uçuyormufl
gibi zanettim. A¤layarak uyand›m. Dua etmeye bafllad›m. Erte-
si sabah o¤lumu Marufi Bey'e gönderdim, kitap istedim. Dok-
tor bey de bana ‹kân Kitab›n› gönderdi. O kitaptaki kelimeler
bana çok a¤›r geldi. Ben kendi kendime bu Kitab›n kapasite-
sinde olmad›¤›m› anlad›m. Durumu eflime anlatt›m.O da, Dok-
tor Mehmet Marufi'yi eve davet etmemi istedi. Doktor bey ai-
lesi ile beraber bize geldiler, ailemle ve çocuklar›mla tan›flt›lar.
Doktor bey Baz› kitaplar getirmiflti. Baz› aç›klamalarda bulun-
dular. Sonra eflim Hatice: "Ben bu Emri kabul ettim, kardeflimi
ve bac›m› buldum" dedi.

Ben ve eflim Muhammet Ali'nin yoluna ikrarl›y›z dedik. O
gün de Hâ günüymüfl, yar›n 19 gün oruç tutmaya bafllayacak-
lar›n› söylediler ve gittiler. Ertesi gün eflim oruç tutmaya baflla-
d› ve 19 gün orucu tuttu. Orucun 19. günü Profosör Doktor ‹l-
han Sezgin Bey bizi eve davet etti. Eflim Hatice, o¤lum Murta-
za, k›z›m Aysel ile davete gittik. Ben onlara dedim ki: "Ben bu-
raya ölmeye geldim. Hz.Bab'›n Ehlibeytin soyundan geldi¤ine
dair elinizde bir belgeniz varm›?" ‹lhan Bey de, Nebil Tarihin-
den bir paragraf okudu. Ben hemen a¤lamaya bafllad›m. "Beni
burada idam edin" dedim. Ahbaplar a¤lamaya bafllad›lar. ‹lhan
Bey: "Hey Hz.Bahaullah! Seni sevenleri Sen esirge ve koru" de-
di.
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Edindi¤im bilgiye göre Sivas'ta hiç Mahfil kurulmam›fl. 1981
y›l›nda Sivas Mahfili kurulmufl oldu. Mahfil üyeli¤im devam
ediyor ve Mahfil Baflkan› oldum. Üç defa konvenfl›n üyeli¤i
üstlendim. Ailemde hepsi 13 kifli Bahai oldular. Baz› kimseler
de Bahai oldular. 90 kifliyi de tescil ettim."

Say›n Duran Çilek flairdir. fiiirlerinden birini takdim
ediyorum:

GÜL ALIRIM

Gül al›r›m gül satar›m. Her çiçekten bal al›r›m.

Hakk›n Emrini tutar›m. R›zvan için can atar›m.

Hani ne oldu bizim çiçek. Binbir renkli güzel çiçek.

Bahar geldi her taraf çiçek. Hele O bulunmayan çiçek. 

Nevruzu ben çok severim. Eflini arar gezerim.

Kimi mavi gözlü kimi karagözlü. Ya Bahaullah der gezerim.

Nevruz nergis sünbülüm. En pahal›s›d›r bu gülüm.

Buna fiyat yetmez hey fülüm. Sultan Nevruzdur bu gün.

‹yi bir çiçek olsam. Hele bir gül gibi koksam.

Bir yol kenar›nda olsam. ‹nsanlara kurban olsam. 

Gül al›r›z gül satar›z. ‹nsanl›k için can atar›z.

Kini ihtiras› bir tarafa atar›z. Bize tafl atanlara bir gül atar›z.

Çilek ailesinin ad›na-Duran Çilek 
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"Ey VARLIK O⁄LU!

Sevgim hat›r› için yasalar›mca yafla; hoflnudlu¤um yo-
luna kendi isteklerini kendine yasak et."51

BUNLAR MÜSLÜMANDAN DAHA MÜSLÜMAN

K›br›s Adas›n›n kuzey kesiminin, ilk müminlerinden Say›n
Mühendis Hasan fiaflmaz, o Adada Mahfillerin ve nihayet Milli
Mahfilin kurulmas›nda ve tebli¤ alan›nda önemli hizmetleri
vard›r.

‹stanbul'da oturdu¤um y›llarda Say›n fiaflmaz'›, Türkiye'nin
eski ve faal muhacirlerinden Say›n Afnan Bey'in evinde ziyaret
ettim. Kendilerine nas›l Bahai olduklar›n› sorunca, özet olarak
flöyle anlatt›lar: "K›br›s'ta muhacir olan bir Holandal› Bayandan
Bahai Dinini duydum ve bilgi edinmeye bafllad›m. Bahai toplu-
munun içinde bulunmaya ve tescil olmaya çok istekli idim. An-
cak bir siyasi partinin baflkan› idim ve siyaseti bir hizmet yolu
olarak seçmifltim. Siyasetle u¤raflt›¤›m için tescilim kolay kabul
edilmedi. Sonra Bahai eserleri okuyup derinlefltim. Bu Mübarek
Emirde hizmet alan›n›n genifl ve insanl›k aleminin kurtuluflu-
nun, Hz.Bahaullah'›n müminlerinin elinde oldu¤unu farkettim
ve büsbütün siyasetten ayr›l›p Mahfile dilekçemi yazd›m."

Bu özet bana câzip geldi¤i için kendilerinden yazmalar›n›
rica ettim. Burada kendi yazd›klar›n›n özetini sunuyorum: 

Ben 1955 te K›br›s'ta telefon dairesinde çal›fl›yordum. Bu
devirde K›br›s Türk iflçisini bizlere haks›zl›k yapan Curum Sen-
dikalar›ndan ay›r›p ›slahi birlikler Sendikalardan ve Federasyon

124

‹lahi Vedialar

51 Arapça Sakl› Sözler no: 38

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



seviyesine ç›kar›p genel Baflkan olarak 8 sene idare ettikten
sonra iflçi birliklerine d›flardan hizmete devam ediyordum.

Bir gün Girne'de, askeri bir ifle ekipler götürme emrini al-
d›m. Muayeneden yeni ç›km›fl bir araba emrime verildi. 4 Ekip
aletleriyle arabaya bindiler.Yerlefltiler, daha yol almadan araba
çal›flmad›. Hayret! Makinisti ça¤›rd›k. Adam flafl›rd›. 10 dakika
evvel tamam olarak teslim etti¤ini arabada ar›za görülmedi¤ini
bize izah etti. Makinist: "Araba tekrar tamirhaneye al›nacak.
Ancak orada ne oldu¤una bak›labilir"dedi.

Hemen Bafl Mühendise gittim. Durumu anlatt›m. Tek çare
Girne yolunda sefer yapan flirketten araba istemekti. Bafl Mü-
hendis fiirket Müdürünün "Tek bir arabam var yola ç›k›yor" de-
mesine ald›rmadan. "Askeri emir" diyerek, arabay› derhal gön-
dermelerini emretti. Girne yolu arabas› geldi. Ekipler yerleflti.
Yola ç›kt›k. Girne'ye gidecek olan yolcular yolda beklemektey-
diler. Baz›lar› dur demeye bile lüzum görmediler ve biz geçtik.
Baz›lar› ise "dur" iflareti verirdilerse de, floföre devam et" dedim
Birden ne görelim bir ‹ngiliz han›m "Dur" iflaretini verdi. Ben
fioföre hemen "dur" dedim. Durdu (Hollandal› bir han›mm›fl.)
Ben ‹ngiliz zannederek arabadan indim. Yard›m ettim. Araba-
ya ald›k. Gayet terbiyeli medeni bir han›md›. Hemen çantas›n›
açt› ve ücret ödemek istedi. Ben mani oldum. "Sizi misafir ola-
rak al›yoruz" dedim. Han›m, kibarca fakat (bana öyle geldi)
afl›r› derecede konufluyordu. Ben: "‹ngiliz han›mlar›n›n bu ka-
dar çok konufltu¤unu bilmezdim" diyerek kabal›k ettim. Can›
s›k›l›rcas›na: "Ben ‹ngiliz de¤ilim. Ben Hollandal›y›m" deyince.
"Her ne ise, baz› sözler söylediniz ki bunlar Hiristiyanl›ktaki
sözlere benzemiyor. Mesela, Türkçe Allah dediniz" dedim.

Bunun üzerine: "Ben her fleyi ve tüm insanlar› severim" gi-
bi mânâl› sözler söyledi ki, ister istemez a¤›n içinde sinek gibi
oldum. 
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Ve: "Ben senin gibi bir insana raslad›¤›m için mutluyum.
Ben dünyevi bir sosyalist (ne kadar do¤rudur bilmem) sen ise
‹lahi bir sosyalistsin. Seninki belki tamam, lakin benimki eksik.
Seninle buluflmak istiyorum. Bana bir foto¤raf›n› ver" dedim. 

"Yok" dedi. "Ben al›r›m" dedim.

Girne'de dairemizin önüne gelmifltik, arabadan indirdim,
orada bir duvar›n üstüne oturttum ve makinemle foto¤raf›n› al-
d›m. Kucaklaflt›k ve tekrar buluflmak vaadi ile ayr›ld›k. Sonuç-
ta anlad›m ki bütün bu olanlar, Adada Bahaili¤in temel olarak
kurulmas› için Tanr› taraf›ndan haz›rlanm›fl bir mucize idi. 

Bulufltu¤umuz tarih 20.5.1955'ti. 21.6.1955'te beni evimde
tekrar ziyaret etti. Kullanmad›¤›m halde bir Avrupal›ya içki ik-
ram edeyim dedim. Ve: "Ben içki içmem, özür dilerim. Ama si-
zin için haz›rlad›m" diyerek haz›rlad›¤›m içkiyi ona ikram ettim.
O da bana: "Bahai Dininde içki içmek yasakt›r." dedi. 

"Bunlar Müslümandan daha Müslüman"dedim. Ve ben iflte o
gün Bahai olmaya karar verdim. Mr.Hugh Makinly ile tan›flt›m.
Annesine götürüldüm. Ali Sadakatlar› tan›d›m. fiamsi Makinly
Sadakat ile tan›flt›m. Ve Bahai olmam için lâz›m gelen muame-
lelerin yap›lmas›n› istedim. Redettiler. Oku dediler. Onlar oku
dedikleri müddetçe ben acele olarak kabulümü istedim.

1956'n›n May›s ay›nda zorlad›m. Nihayet Temmuz ay› için-
de iyice zorlad›m. Ve 3 A¤ustos 1956'da kap›m çal›nd›. Abbas
Vekil Bey: "Karar ald›k, yar›n Mahfilde görüflece¤iz" dedi ve
Bankadaki görevine gitti.

4.8.1956 da 40 yafl›m› doldurdum, Mahfil beni kabul etti. ‹n-
flaallah Tanr› da beni kabul etmifltir. Hayfa'ya bildirdiler. fievki
Efendi sekreteri vas›tas›yla beni tebrik etti. Ben, eflim ve dört
çocu¤um Bahai olduk. 1962'de Hayfa'y› ziyarete gittim. fievki
Efendi'nin Han›m› Ruhiye Han›m: "fievki Efendi sa¤ olsayd› da
seni görseydi" dedi 
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Art›k toplant›lar yap›l›yor ve devaml› olarak Ruhani Mahfile
seçiliyordum. 1963'te Rum isyan› oldu. Bahailer da¤›ld›lar. Ki-
misi ‹stanbul'a kimisi baflka yerlere göç etti. Ben yaln›z kald›m.
‹lk Bahaili¤i bana tebli¤ eden Miss Jean Kranen 1963'te Ada-
dan ayr›ld›. 7 sene 7 ay 21 gün beraber tebli¤ yapt›k. Ondan
sonra 7 defa K›br›s› ziyaret etti.

1974'de kitaplar›m al›nm›flt›. Kitaplar›m›n Gizli yeralt› teflki-
lat› taraf›ndan al›nd›¤›n› söylediler. Sonradan anlafl›ld›¤›na gö-
re Hüseyin Naz›fo¤lu denilen Din cahili birisi taraf›ndan keyfi
olarak yap›lm›flt›. Ondan sonra, kitaplar›m Nevzat Az›mo¤lu ta-
raf›ndan bana iade edildi. Bu olay beni korkutmad›. Bilakis ce-
saretlendirdi. 1976'da emekliye ayr›ld›m. Telekomünikasyon-
dan 1.11.1978'de Frankfurt konferans›na ifltirak ettim. 

Çok güzel çal›flmalar›m›z oldu. Aleyhimize yaz› yazanlara
muazzam cevaplar verdim. Naz›m Hoca ile çarp›flt›m ve hepsi-
ni susturdum.

1992'de Haziretul Kuds binas›n› infla ettik ve tamamlad›k.

Çocuklar›m›n hepsi Ankara'ya yerlefltiler. Onlar›n arzular›
üzerine 22.10.1992'de Ankara'ya göç ettim.... 

12.1.1993'te trafik kazas› geçirdim. Aya¤›m 4 cm. k›sald›.
Çok sevgili çocuklar›m, gelinler ve güvey (hepsi doktor) bize
çok iyi bakt›lar. Ben oldukça iyiyim. Fakat 1995 Sonbahar›nda
bafllayan sevgili eflim Hürmüz fiaflmaz'›n hastal›¤› devam et-
mektedir. Durumumuz hiçte iyi de¤ildir. Allah'a olan güveni-
miz ve inanc›m›z sars›lmadan Ruhani sa¤l›¤›m›z sayesinde mut-
luyuz. Çok flükür Tanr›ya ki Emrini duyduk ve anlad›k. Hizme-
timiz kabul olur inflallah. Bu k›vanç içinde yafl›yoruz.

Tüm Bahai olanlara sa¤l›kl› iman ve inanç dilerken Baha-
i olmayanlara da Bahaili¤in ›fl›klar›na bak›p de¤erlendirmeleri-
ni temenni ederiz."
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Say›n fiaflmaz'›n Bahai Yaz ve K›fl okullar› hakk›ndaki
fliiri:

"Bir Kâbe'dir kardeflim okul dedi¤imiz yerler!
Bahailer toplan›r, muhabbeti severler!
Emrin temeli budur, aram›zdaki sevgi!
‹ranl›ym›fl veya Türk, tafl›r ayn› ahengi!
‹ki defa senede, okulumuz aç›l›r! 
Emrin güzel kokusu, gönlümüze saç›l›r!
Bahaidir dendi mi, Arap veya ‹talyan!
Kardefl kardefl toplan›r, olsun Bay veya Bayan! 
Bahaullah'›n emri tüm dünya kardefl olsun! 
Nereye bakarsa baks›n, yaln›z sevgiyi bulsun!
Silmeliyiz sözlükten, düflman denen kelâm›!
Bir Allah-u-Abha'd›r Bahainin selam›! 
Zencidir veya beyaz, ikisi Tanr› kulu!
Bir lisanla konuflsun, evi bilsin okulu! 
Dünya vatan›m›zd›r, ‹nsanlar› hep kardefl! 
Sevgi ile yo¤rulmufl, birli¤imiz arkadafl! 
Avrupa'dan Asya'dan, Afrika'dan ve Çin'den!
Nerden gelirse gelsin, gözlerinin içinden! 
Sevgi dostluk f›flk›r›r, Kermil tepelerinden!
Taaa Makam-› Alâ'n›n tümü bahçelerinden! 

4 A¤ustos 1989, dünya vatandafl› Hasan fiaflmaz 

"‹man ruhu her memlekette ölüyor; onu diriltecek an-
cak Tanr›n›n flifa verici devas›d›r. Allahs›zl›k insan toplu-
lu¤unun ci¤erine iflliyor; Tanr›n›n kudretli Emrinin ‹ksi-
rinden baflka onu temizleyip canland›racak ne var? Ey
Hakim! Maddenin en ufak ve bölünmez zerrelerini terkip
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eden unsurlarda o maddeyi halis alt›na çevirecek derece-
de esasl› bir tahavvül icras›na hangi insano¤lu muktedir-
dir? Bu pek flafl›rt›c› ve çetin bir ifl görünür; fakat Biz fley-
tani kuvveti rahmani kudrete çevirmek gibi bundan daha
güç bir ifl baflarma¤a muktediriz. Böyle bir ink›lab› tahak-
kuk ettirebilecek kuvvet iksir kuvvetinin de ötesindedir.
Bu derece büyük ve derin bir de¤iflikli¤i vücuda getirebi-
lecek amil ancak ve ancak Tanr› Sözüdür."52

‹NANÇLI OLAN ALLAH'A KULLUK EDER 

‹stanbul'un faal ahbaplar›ndan olan Say›n Hafize ve Bay
Gürsel Karsan, Say›n Ümit Anteplio¤lu vas›tasiyle ‹lahi Emri ta-
n›d›lar. Anteplio¤lu ve Hafize Karsan ‹stanbul Meteoroloji Mer-
kezinde ifl arkadafl› olarak çal›fl›yorlard›.

‹stanbul Rumeli taraf›nda oturduklar› için Say›n Anteplio¤lu
onlar› bizimle tan›flt›rd›lar. Gerçe¤e kavufltuklar› için son dere-
ce mutlu ve hararetliydiler.

1998 Yaz mevsiminde ‹stanbul'da bulundu¤um zaman, ay-
da bir gün evlerinin, sabahtan akflama kadar dua ve emrin iler-
lemesi hakk›nda dan›flmak için ahbaplara aç›k oldu¤unu ö¤-
rendim. Onlara vard›¤›mda gelen ahbaplar kahvalt› ediyorlar-
d›. Ondan sonra dua ve meflveret ö¤lene kadar sürdü ve ö¤le
yeme¤inden sonra da ayn› flekilde akflam yemekten sonras›na
kadar devam etti. Hep de¤iflik ahbaplar gelip gidiyorlard›. Ev
sahiplerinin sevgi ve samimi a¤›rlamalar› beni etkiledi ve Hafi-
ze Han›mdan ‹lahi Emri nas›l tan›d›klar›n› özetle yazmalar›n› ri-
ca ettim:
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"Bu yaz bize bir sohbet toplant›s›na geldi¤inizde benden
Bahaili¤i nas›l kabul etti¤imi yazmam› istemifltiniz. Aradan çok
uzun zaman geçti, ben unutmufltum, birden hat›rlad›m ve ya-
z›yorum: 

Çocuklu¤umdan bu yana, Bahai çocuklar›n›n ald›¤› ahlak
dersine benzer bir kursa devam etmifltim. Orada Kur'an oku-
may› ve dualar› ö¤rendim. Fakat en önemlisi, evimizde her za-
man Allah'a kulluk etmenin gereklili¤i konuflulur ve biz çocuk-
lar buna teflvik edilirdik.

Daha sonralar› büyüyüp gençlik ça¤›na geldi¤imde ise Al-
lah'a art›k bu biçimde kulluk edemeyece¤imi hissettim ve tüm
ibadet biçimlerimi terk ettim. Tabii ki e¤itimimdeki eksik olan
taraf yani derinine incelememe beni bu bofllu¤a düflürmüfltü.
Bu dönem ise insan›n ancak yaflayarak anlayabilece¤i türden
bir çeliflkiler dönemiydi. Çünkü sevgilinizi biliyor ve tan›yor
ama onunla konuflam›yor hatta konuflmaktan kaç›yorsunuz.

Bu flekilde geçen gençlik y›llar›ndan sonra, sonradan Bahai
oldu¤unu ö¤rendi¤im bir arkadafl›m›n Kur'an› Türkçe ve ben-
zetmelere dikkat ederek okumam› önermesi üzerine Allah ile
arama koydu¤um tüm perdeler araland› ve her fley tüm berrak-
l›¤› ile göründü. Ben ve eflim Kur'an› sanki hiç görmemiflcesi-
ne sonsuz bir zevkle okuduk ve hemen ‹lahi Emri kabul ettik.

Bu gün geriye dönüp bakt›¤›m›zda bunca y›l nas›l bu kadar
kör olabildi¤imize inanam›yoruz."

Hafize- Gürsel Karsan

"EY ‹NSAF O⁄LU!

Hangi âfl›k Sevgilinin yurdundan baflka bir yerde bar›-
n›r? Hangi aray›c› arad›¤›n› bulmadan rahat eder? Gerçek
âfl›k'›n dirimi kavuflmada ve ölümü ayr›lmadad›r. Onlar›n
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günüllerinde sab›r ve ruhlar›nda tahammül arama. Yüz
bin candan geçerler de Canan›nYurduna koflarlar."53 (1)

BAHA‹ D‹N‹NDE DER‹NLEfiT‹KÇE GEÇM‹fi
D‹NLERE ‹NANCIM DAHA DER‹NLEfiT‹

Anadolunun faal ahbaplar›ndan say›n Ali Karakufl Bahai ol-
duktan sonra ‹lahi Emrin cazibesinden hizmete ve tebli¤e bafl-
lad›. Baflar›lar›ndan dolay› k›sa bir zamanda Muavenet Heyeti
üyesi olarak seçildi. Esas mesle¤i o¤retmenliktir. Bir Baha-
i yaz Okulunda kendisi Enstitü ö¤retmenlerinden biriydi. Onun
ruhaniyeti ve tevazusu beni etkiledi. Nas›l Bahai oldu¤unu yaz-
mas›n› rica ettim. Kendi yazd›¤› öyküsü:

"‹slam Alevi inanc›na ba¤l› bir ailedendim. Tanr›sal inanc›m
olmakla beraber, din adamlar›n›n sebep olduklar› hurafeler ne-
deniyle dini inanca karfl› kay›ts›z bir durumdayd›m. Dinsel ko-
nular›n birço¤u bana anlams›z ve yersiz gelmekteydi. Hatta,
ço¤u zaman da mevcut inançlar›n insan toplumu için bir ayak
ba¤› oldu¤unu, bunlar›n terkedilmesi durumunda her fleyin dü-
zelebilece¤ini düflünürdüm. Ama dünyan›n durumuna bakarak
insanl›k aleminin bulundu¤u ç›kmazdan kurtulmas›n›n çok zor
olaca¤›n› kayg› içinde düflünürdüm.

Bu umutsuzca düflünceler içindeyken bir gün Sivas'ta ‹ranl›
bir mülteci ile karfl›laflt›m.

Haziran ay› olmas› nedeniyle hava s›cakt›, beraber bir par-
ka gidip oturduk. Sohbet ettik. Benim ‹ran'›n sosyo-ekonomik
durumu, siyasal durumuyla ilgili sorular›ma sab›rl› ve genifl bir
ayr›nt›yla cevap veriyordu.

131

‹lahi Vedialar

53 Farsça Sakl› Sözler No:4

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Kendisi ‹randan bask› nedeniyle ayr›ld›¤›n› söyledi¤inde,
nedenini sormufltum. O, Bahai inanc›na mensub oldu¤u için
ayr›ld›¤›n› söyledi.

‹lk defa duydu¤um Bahai inanc› konusunda bana ayr›nt›l›
bilgi verdi.

Bir ay sonra Bahai oldum. Fakat Bahai tescilimi imzalama-
dan "acaba Bahai inanc›n› kabul etmekle Hz.Muhammed'e, 12
‹mam'a karfl› ihanet mi ediyorum?" diye düflünmüfltüm.

Tescil olduktan sonra Hz.Muhammed'i ve 12 ‹mami daha
çok sevme¤e sayg› duymaya bafllad›m. Çünkü onlar hakk›nda
daha çok bilgiye sahip olmufltum. Ve bilgim artt›kça inanc›m
daha aç›kl›k kazand›. Geçmifl dinler ve peygamberleri konu-
sunda daha çok ve do¤ru bilgiler edindim.

1988 Haziran›nda Sivasta rastlad›¤›m ve flimdi Avustralya'da
yaflamakta olan de¤erli insan Say›n Habibi fiiflvan, Baha-
i inanc›n› bana tebli¤ edip gerçe¤i bulmama neden olmufltu. 

Ali Karakufl

"Tanr› Kitab› aç›kt›r, Onun Kelimesi insanl›¤› kendine
ça¤r›yor. Fakat Onun Emrine sar›lmak veya Emrinin ter-
vicine vas›ta olmak istiyenler pek az. Dünya cürufunu ha-
lis alt›na çevirebilecek bu ‹lahi ‹ksir, bu her derdin der-
man›, pek az seçkinlere verilmifltir. Bu paha biçilmez, bu
güzelli¤ine doyulmaz, bu yüceler yucesi kutlu Emri kabul
etmeyen kimse ebedi hayata kavuflamaz."54
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HAKKIMDA DUA ED‹N

Seneler önce Anadolu seyahatimde Tokat'ta Rahmetli ‹mani
Bey ve efli, ‹stanbul'a tafl›nm›fl olan Lusin isminde, Ermeni bir
ahbaplar›n›n adresini bana vererek, iyi bir insan oldu¤unu ve
emri konularla da ilgilendi¤ini söylediler.

‹stanbul'a dönüflümde Lusin'i ziyaret edip zamanla ahbap
olduk. Tescil olmaya haz›r oldu¤unu söyledi. Sonradan kocas›
ve kay›nvalidesinin karfl› geldiklerini aç›klad›. Ancak, gündüz
toplant›lar›, han›mlar toplant›s› veya anma toplant›lar›na ifltirak
ediyordu. Bir problemi oldu¤u zaman dua etmek ve dan›flmak
için geliyordu.

Müslümanlara tebli¤ ederken flöyle söylerdi: "Ben Baha-
i olduktan sonra Bahailikten ve yaz›lar›ndan ‹slam Dininin ger-
çekli¤ini ö¤rendim. Çünkü Hz.Bahaullah bütün geçmifl dinle-
rin gerçekli¤ini ispat etmifltir. Birinin Bahai Dinini kabul etme-
si için geçmifl dinleri kabul etmesi gerekir.

Ben ‹slam Dinini kabul etmezseydim Bahai Dini beni red-
dederdi. Bahai oldu¤um zaman gerçek bir müslüman oldum.
Zira Hz.Bab ve Hz.Bahaullah bütün semavi kitaplarda vaad
edilen ve bütün dinlerin bekledi¤i Mev'uttur. Böylece ‹slam Di-
ni bütün dünya da yay›lmaktad›r..." 

Lusin bir çok problemlerle karfl›laflt›. Bir müddet sonra kan-
ser oldu. Doktorun yanl›fl teflhisinden kurtulamad›. Vefat etti-
¤inde ahbaplara haber vermediler. 

Bir akflam rüyamda; Lusin'in siyah bir örtüyle bana geldi¤i-
ni ve a¤layarak: "Benim için bir toplant› yap›n ve hakk›mda
dua edin" dedi¤ini gördüm. Bir kaç gün bu rüyan›n etkisinde
kald›m. Bir gün Hermin isminde olan ablas›na gittim ve: "Bü-
tün akrabalar›n›z› ve Lusin'in komflu ve arkadafllar›n› Cumarte-
si ö¤leden sonra bize davet edin. Lusin için bir dua toplant›s›
yapal›m" diyerek gördü¤üm rüyay› ona anlatt›m.
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Hermin a¤lamaya bafllad›: "Kardeflim kaç sefer kocas›na, ka-
y›nvalidesine ve bana: 'Benim cenazemi Bahailer kald›rs›nlar.
Ben papaza inanm›yorum. Papaza verece¤iniz paray› fukaraya
verin' diye vasiyet etti. Vefat etti¤i gün vesiyetini hepsine tek-
rar tekrar hat›rlatt›m. Ama; 'Biz Ermeniyiz Dosta, akrabaya hay-
siyetimiz var. Öyle bir fley yapamay›z'" dediler.

Daha sonra da Lusin'in istedi¤i gibi ahbaplar ve akrabalar›y-
la birlikte bir dua toplant›s› yap›ld›.

"Söyle: Yasalar›mdan gömle¤imin hofl kokular› yay›l›r
ve Zafer sancaklar› onlar›n yard›m›yla en yüksek doruk-
lara dikilecektir. Kudret Dilim izzet Ceberutumdan flu
sözlerle hitap ediyor: "Emirlerime cemalimin aflk›na uyu-
nuz." Hiçbir dilin tarif edemeyece¤i bir fazl›n rayihas› ile
yüklü bu sözlerden Sevgili'nin ‹lahi kokusunu alan afl›¤a
ne mutlu. Hayat›ma yemin olsun! Lütuf ellerimden seç-
kin insaf flarab›n› içen bir kimse, yarat›k âleminin Ufku
üzerinde parlayan emirlerimi tavaf eder."55

BEN‹M BEKLEY‹fi‹M GERÇEKLEfiM‹fiT‹

K›br›s'›n Lefkofle flahrinde oturan Say›n Ertan Ökter'in ‹lahi
aflka olan duygular› Ahmed Levhindeki bu Ayetin: (Düflman-
lar›m için bir atefl parças› ve dostlar›m için bir bekâ kev-
seri ol) anlam›n› canland›r›yor. Kendisi a¤›r vücuduyla, iki k›-
z› Pembegül ve Safat ile bütün toplant›lara ifltirak ediyordu.
Lefkofle'de bulundu¤um zaman üçü Ruhani Mahfil üyesi idiler.
Pembegül Sekreter ve Safat Sand›k Emini idiler.
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Bay Ertan'›n vesilesiyle Ailesinden bir grup ‹lahi Emri kabul
ettiler. Bunlardan Say›n Eren Araç kendisi Muavenet Heyeti
üyesidir. Say›n Araç nas›l Bahai oldu¤unu flöyle anlat›yor:

"Benim hiç bir dine inanc›m yoktu ve dini kitaplara hiç bir
zaman ilgi duymuyordum. Senelerce Amcam (Ertan Ökter) be-
ni tebli¤ etmeye çal›fl›yordu. Bir gün Bana bir kitap verdi. Ben
de ald›m bir köfleye att›m. Geceleri uyumadan evvel kitap oku-
ma al›flk›nl›¤›m vard›. 

Bir gün eflim evi temizlemifl ve bütün kitaplar› toplam›flt›. O
akflam her ne kadar arad›ysam okumad›¤›m bir kitap bulama-
d›m. Zorunluktan Amcam›n verdi¤i kitab› okumaya bafllad›m.
Bir kaç sayfa okuduktan sonra, yeni prensiplar ilgimi çekti. O
kitab› bitirdikten sonra Amcamdan baflka kitaplar istedim. Böy-
lece, bu mütalâalar beni gerçek bir dünyaya ve yaflam›n öz
amac›na çekti."

Say›n Ertan Ökter'in yazd›¤› kendi öyküsü:

"Ben K›br›s Bahailerinden Ertan Ökter. 1943 do¤umluyum.
Bahai olduktan sonra hayat›mda pek çok güzel olaylara tan›k
oldum. Bunlardan baz› an›lar›m afla¤›daki gibidir.

Bahaili¤i ilk kez küçük kardeflim Özden Ökter vas›tas› ile
duydum. O da day›m›n o¤lu Mehmet Ülgen'den duymufltu.
Kardeflim Özden'in evinde bir akflam topland›k, Mehmet Ülgen
de oraya gelmiflti. Emri bize aç›klad› ve bir çok gün, geceyar›-
lar›na kadar Emri konular konufltuk. Duydu¤um Baha-
i Dini beni çok etkilemiflti zaten ben devaml› bir bekleyifl içe-
risinde idim. Bu dini araflt›r›nca, bakt›m bu gerçekten bir ‹lahi
zuhur ve benim bekleyiflim gerçekleflmiflti. 20 Ekimin anlam›n›
bilmeden, 20 Ekim 1978 tarihinde Mehmet Ülgen'le birlikte
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kardeflim Özden ile Bay Mustafa Salman'›n evine gittik. Orada
ben ve kardeflim Özden ‹lahi Emri kabul edip tescil olduk.
Mustafa bey bizlere o günün önemini anlatt›. Bahai oldu¤um
zaman kendimi çok mutlu hisettim. Lefkofle'de alt›nc› Bahai
ben olmufltum. Henüz Lefkofle'de Mahalli Ruhani Mahfil kurul-
mam›flt›.

Bahai olduktan sonra, art›k devaml›, ‹lahi Emri duyurmaya
çal›flt›m. Daha sonra Say›n Salih Bayraktar ve efli Bayan Veci-
he Bayraktar'›n da Bahai olmalar›yla Mahalli Ruhani Mahfil Lef-
kofle'de kurulmufl oldu.. 

Sonra Yaz okullar›na teflrif eden Say›n Edip Tahirzade ve
Say›n Ruhiyye Han›mla tan›flt›m.

1992 y›l›nda Hz.Bahaullah'›n Suudunun 100. y›ldönümü ne-
deniyle Hayfa'ya gittik. Kutsal topraklar› ziyaret ettik. Orada
bütün dünyadan gelen ahbaplarla gürüfltük. Bize vaad edilen
gerçek birli¤in örne¤ini gördük ve çok mutlu olduk. Hayfa'dan
dönüflte Edirne'de olan törene ifltirak edip Hz.Bahaullah'›n evi-
ni ziyaret ettik.

Ailemden Annem, k›zkardefllerim, ye¤enlerim ve k›zlar›m
Bahai oldular.

Ertan Ökter. 

"EY ÇOCU⁄UM!

Kötülerin arkadafll›¤› gam artt›r›r, iyilerin yoldafll›¤›
ise gönül pas›n› giderir. "Her kim Tanr› ile ünsiyet etmek
isterse Onun dostlar› ile ünsiyet etsin ve her kim Tanr›-
n›n sözünü iflitmek isterse Onun seçkinlerinin sözünü
iflitsin."56
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BAHA‹LER ATEfiE TAPARLAR

Genç yaflta gerçe¤i araflt›ran Say›n Nejat Erdo¤an ‹lahi Em-
ri kabul ettikten sonra ruhani ve sosyal yaflam›n› yeni inanc›na
göre uygulad›. Kendisi Tanr›n›n varl›¤›na inanmayan biriydi.
Bir gün odas›nda elektronik çal›flmalar›ndan yola ç›karak Al-
lah'›n varl›¤›n› fark eder. Bu farkedifl onu dinleri araflt›rmas›na
sevk eder. Bu araflt›rma s›ras›nda Say›n Firuzeh Sedki ile tan›-
fl›r ve bu vesile ile yeni Zuhurdan haberdar olur.

Aile içinde nas›l Bahai oldu¤unu anlat›nca, kendisinden ba-
na yazmas›n› rica ettim. Öyküsü flöyledir:

Bahai dini kaynaklar›na göre Bahai olmak; Hz.Bahaullah'a
inanmak ve O'nun kurucusu oldu¤u Bahai Dininin prensiple-
rini ve kurallar›n› do¤ru kabul etmek ve inanmak demektir.

Bu tan›m›, bir ruhsal konum ve benim Bahai oldu¤um an›da
zaman içinde bir var›fl noktas› olarak ele al›rsak bunun öncesi-
nin bir tak›m de¤iflim-geliflim süreci oldu¤unu aç›kça görebiliriz. 

De¤iflim ve geliflimin do¤ada gördü¤ümüz canl› cans›z he-
men herfleyde de¤iflik seviyelerde var oldu¤unu biliyoruz. Ör-
ne¤in; bir kelebe¤in yaflam Öyküsü; kozas›ndan ç›kmadan ön-
cesi; ç›kt›ktan sonras› gibi. Ya da üzerinde yaflad›¤›m›z dünya-
n›n co¤rafyas›n›n de¤iflimi gibi. Ben de Bahai olmadan hemen
önce bir çeflit de¤iflim ve geliflim sürecinin içindeydim halen de
içindeyim.

Bu yaz›n›n konusu Bahai olmadan hemen önceki sürecin
içinde ne olup bitti¤idir.

Üniversite y›llar›m›n sonuna do¤ru yaln›z yaflad›¤›m evin
odalar›n›n birinde, kendi yapt›¤›m elektronik ses ve dekor alet-
lerinin ortas›nda müzik dinleyip (genelde pink floyd) yine ken-
di yapt›¤›m micro ifllemci tabanl› devrelerin çal›flmas›n› izle-
mekten çok ama çok hofllan›rd›m.
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Yine Böyle bir hofllant› sürecinde, gözüm bir elektronik kar-
t›n üzerindeki elemanlara iliflti. Düflüncelerim bu elemanlar›n
fonksiyonlar›n›n kendi bafllar›na ne kadar k›s›tl› oldu¤una yo-
¤unlaflt›. Temelde basit görülen deniz kumunda bulunan sli-
kondan yap›ld›klar›n›. Bu elemanlar›n bir araya gelip belli bir
bilinç ve zeka seviyesinin yans›d›¤› bir iletiflim içerisinde ol-
duklar›n› ve sonuçta bir anlam› olan ifl yapmalar›n› düflündüm.
Bu elemanlar› bir araya getirip aralar›ndaki o iliflkiyi kuran ve
sonuçta bir ifl yapmalar›n› sa¤layan bendim. Ama benim varl›-
¤›m› o elektronik devrenin bir eleman›ndan tan›mlamas›n› bek-
leyemezdim. Do¤al olarak bir slikon yap›s›ndan daha karmafl›k
bir yap›da olan bir varl›k bu elektronik sistemi var etmiflti. Bu
eleman›n benim varl›¤›m› yok saymas› çok do¤al olmas›na kar-
fl›n do¤ru olmas› gerekmezdi. Onun yap›s›n› belirleyen s›n›rla-
r› düflündü¤ümüz zaman bunu daha iyi anlayabiliriz. Garip ge-
lebilir ama buradan flu sonuca atlad›m. Benim insan yap›mla
ve evrendeki flu anki seviyemle Tanr› yok demem çok do¤al-
d›r, ancak bu do¤ru oldu¤um anlam›na gelmez. Ya Tanr› yu-
karda bir yerlerde benim bu elektronik sistemi seyretti¤im gi-
bi, bu evrenin sistemlerini ve bizleri seyrediyorsa ki bu da çok
do¤ald›r. Ancak bunun do¤ru olma olas›l›¤› bile insan›n Tanr›-
y› kabul etmedi¤i zamanki kayb›n›n ne kadar büyük olaca¤›n›
göstermeye yeter diye düflündüm. Birden kendim bu kayb› gö-
ze alamayaca¤›m› anlad›m ve inand›m ki bizlerin ve çevreleyen
herfleyin zekas› ve bilinci bizden çok daha geliflmifl komplex
bir yap›ya sahip bir yaradan vard›r. 

Tanr›n›n var oldu¤u inanc›na vard›ktan sonra ilk düflündü-
¤üm fley onunla yaradanlar› aras›nda bir iletiflim yolu olmas› ge-
rekti¤iydi. Düflünceme göre ona inananla, inanmayan aras›nda-
ki fark bu iletiflimin olup olmamas›na ba¤l›yd›. Nedeni de yafla-
m›m›z› daha verimli k›lacak ve bu hayattan sonra ne olaca¤›na
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iliflkin ipuçlar›n› alaca¤›m›z en iyi kaynak bu sistemi yaratan ve
yönetenin kendisinden baflka de¤ildir fleklinde düflünmemdir.
Bu düflünce de beni, Tanr›-insan iletifliminin dinler arac›l›¤›yla
olabilece¤i inanc›na getirdi. De¤iflik dinleri okuyup araflt›rmaya
karar verdim. Musevi, Hiristiyan ve ‹slam dinlerinin ana kitap-
lar›n› okuyup bu dinlere mensup kiflilerle okuma ve derinlefl-
me seanslar›na kat›ld›m. Ancak bu sürecin sonunda düflüncele-
rim, insanlar›n birbirlerini Tanr› ad›na nas›l yok etme çabas›na
girdikleri ve dinlerin bir savafl nedeni olup, insanlar aras›nda
ayr›l›klara neden oldu¤u, bu yüzden çok insan›n bundan büyük
zararlar gördü¤ü fleklinde yo¤unlaflt›. Bir baflka deyiflle inan-
c›m, Tanr›n›n var oldu¤una biçimlendi ancak hakk›nda bilgi
toplad›¤›m dinlerin bugünkü sergiledi¤i durumun bu inanc›m›
zorlad›¤›n› düflünmeden edemiyordum. Daha ötesi insanlar›n
dini inançlar›n› neden gösterip Tanr› ad›na birbirlerini katletme-
si yada taciz etmesi bana son derece tiksindirici geliyordu.

Ben bu düflüncelerimi o zamanki k›z arkadafl›m flimdi eflim
Firuzeh Sedki ile paylaflt›m. Asl›nda bu konu benim için bir
k›zla her zaman konufltu¤um konulardan oldukça farkl› ve al›-
fl›lmad›k oldu¤undan Firuzeh'den de pek bir fley beklemiyor-
dum. Sadece bu düflünceler, o s›ralar beynimi çok meflgul etti-
¤inden bir anlamda içimi açmak iste¤i duymufltum. Firuzeh'nin
benim çok karmafl›k sayabilece¤im Tanr› varl›¤› ve insanlar›n
evrimi ve dinler aras›ndaki ba¤lant›larla ilgili düflünce ve soru-
lar›ma çok rahat ve ilginç yan›tlar verip yorumlar yapmas› be-
ni hayrete düflürdü.

Önceleri bunu Türkiye'ye Üniversite ö¤renimi yapmaya ge-
len ‹ranl›lar›n oldukça iyi e¤itilmifl ve genel kültürlerinin çok
geliflmifl oldu¤una yorumlad›m. sonralar› Firuzeh'e bilgilerinin
kayna¤›n›n ne oldu¤unu sordu¤umda Onun bir Bahai oldu¤u-
nu ö¤rendim. 
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Bundan sonra da Bahai dinini Firuzeh'den baflka kaynaklar-
dan duymaya karar verdim. Bun da benim Firuzeh'ye olan hisle-
rimin bu dini alg›lama biçiminde etkisi olmamas›n› sa¤lamakt›.

O günlerde bir cafe-barda hafta sonlar› görüfltü¤üm Sudan-
l› ö¤renci bir arkadafl›m vard›, birlikte de¤iflik konularda konu-
flur bira içerdik. Böyle bir konuflmalar›n birisinde, ona Baha-
i Dinini duyup duymad›¤›n› sordum. O da bana çok iyi bildi-
¤ini Afrika'da Bahailerin atefl dans› yap›p atefle tapt›klar›n› söy-
ledi. Bunu ayn› anda barda olan Nijeryal› arkadafl› da bafl›n›
sallayarak onaylad›.

Daha sonralar› Firuzeh ile beraber oldu¤umda onun devam-
l› olarak yan›nda -sigara kullanmamas›na karfl›n- kibrit tafl›d›¤›
dikkatimi çekti. Onu k›rmayacak flekilde test edip gerçe¤i an-
lamaya karar verdim. Ateflin onun için kutsal bir fley olup ol-
mad›¤›n› merak ediyordum. E¤er durum böyle ise sevdi¤im bir
insan olarak onu bu inanc›ndan vazgeçirecek, ateflin insan›n
kontrolünde olan bir fley oldu¤unu kan›tlayacakt›m. Bu düflün-
celerle kibrit istedim ve o da ç›kard› verdi. Sonra: "Bak Firuzeh,
e¤er ben bu yanan kibriti yere atarsam bana ne söylersin?"de-
dim. fiaflk›n flaflk›n yüzüme bakt›. Daha etkili olmak için: "Bu
atefli yere at›p üzerinde z›plarsam söndürmek için bana ne söy-
lersin?" Bu sefer flaflk›nl›ktan gözleri iyice büyüdü. Sonra a¤z›n-
dan çok hafifça "hiç" sesi ç›kt›. "Hiç bir fley." Bundan sonra da
herfleyi bilen adam edalar›yla "Bak Firuzeh, inanc›nda özgür-
sün ama e¤er atefle tapmak, bu ça¤da geçerli diyorsan bir ar-
kadafl›n olarak sana yard›m etmek isterim" dedim. "Ne atefli?"
diye sordu. Ben, kibriti niye tafl›d›¤›n› sordu¤umda, kibritin bir
hotelin, reklam olsun diye ablas›na verildi¤i o da kald›¤› ö¤-
renci yurdunda zaman zaman elektrik kesintisi oldu¤undan ge-
rekebilir diye yan›nda tafl›d›¤›n› söyledi. Do¤al olarak büyük
bir utanç içindeydim. 
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Bir kaç gün sonra bana: "Yeni Bahçe" ve orijinal bafll›¤›
"Mufavezat-› Abdülbaha Baz› sorulara cevaplar" fleklinde yaz›l-
m›fl kitab› verdi. Bunlar› okuduktan sonra asl›nda düflüncele-
rim ve hislerimden ötürü oldukça uzun bir zamandan beri bir
Bahai oldu¤umu anlad›m. Firuzeh ile evlendikten sonra da Ba-
hai töreniyle kay›tl› bir Bahai oldum. Bahai olman›n sosyal
yönden bir baflka iyi taraf› da art›k hem bir dini inanc›m›n ol-
mas› hem de çok sevdi¤im Atatürk'ün Türkiye insan›na tan›fl-
t›rd›¤› prensiplerle çeliflkisiz yaflayabilmemdi. 

Necat Erdo¤an

"Ey Tanr›sal Melekût'u arayan kimse! Bu dünya, insan
vücuduna ve Tanr› Melekûtu ise yaflam ruhuna benzer,
insan vücudu dünyas›n›n ne kadar dar ve karanl›k oldu-
¤una ve çeflitli hastal›klara yakaland›¤›na fakat insan›n
ruhani dünyas›n›n nedenli ayd›n ve güzel oldu¤una dik-
kat et. Melekût âleminin bu afla¤›l›k dünyada nas›l tecelli
edip onun hükümlerinin nas›l uyguland›¤›n› bu örnek-
ten kavra. Ruh her ne kadar gözlerden sakl› ise de beden
dünyas›ndaki onun hükümlerinin geçerlili¤i apaç›k ola-
rak görünmektedir, ayn› flekilde Tanr›sal Melekut bu ca-
hil halk›n gözlerinden sakl› oldu¤u halde basiret sahiple-
rinin yan›nda gün gibi aflikârd›r.

O halde sen büsbütün melekûti ol, ki böylece, bu afla-
¤›l›k dünyay› unutup ‹nsano¤lu âlemi senin ilgini çekme-
yecek kadar ruhsal duygulara dalas›n."57
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KÜL ALTINDA ATEfi

Türkiye'nin küçük flehir ve kasabalar›nda haz›r ruhlar vard›r
ve e¤er ‹lahi Emri duyurmak için hikmetle davran›l›rsa, bu ha-
z›r ruhlara ulafl›lacakt›r. Gümüflhane'de Orta okul Müdürü olan
Fikri Efendi isminde bir zat Hz.fievki Efendi zaman›nda Kara-
deniz dolaylar›nda çok duyuru yapm›fl ve bu duyurular sonu-
cunda bir çok kifli ‹lahi Emri kabul etmifller. Ancak ba¤naz ki-
flilerden çok iflkence ve eziyet çekip zor durumda kald›klar› ve
ailelerini korumak için Emri çocuklar›na anlatmam›fllard›r. 

1970- 80 y›llar› aras›nda Anadolu ve Karadeniz'e çok seya-
hatler yap›ld›. Trabzon'a Bir gidiflimde daha önceki seferlerde
görüfltü¤ümüz Ziya Bey isminde bir zat›n ziyaretine gittik. Ken-
disi üzülerek, "Eflim sizi çok görmek istedi, flimdi Bayburt'a git-
ti, Ben yar›n veya öbür gün Bayburt'a gidece¤im, isterseniz be-
raber gidelim" dedi.

‹stanbul'dan ayr›lmadan önce bir ahbap: " Sak›n, Gümüflha-
ne taraflar›na gitme, oralardaki insanlar çok mutaass›pt›rlar, se-
nin konuflma flivenden yabanc› oldu¤un belli olur" dedi. Bu
tavsiye nedeni ile Ziya Bey'e: "Gelmeye karar verirsem size bil-
diririm" dedim. Hemen Trabzon Mukaddes Ruhani Mahfiline
gitmem konusunda, meflveret etmelerini rica ettim. Ruhani
Mahfil nas›l uygun görüyorsa öyle yapmal›y›m diye içimden
geçirdim. Ruhani Mahfil gitmemi uygun gördü. Genel görüfl
olarak bir yabanc› adamla yaln›z gitmek istemedim. Bu neden-
le Bayan fiebroh'a benimle gelmesini rica ettim. Kendisi hasta
oldu¤u halde kabul etti.

Hareket etmeden önce (Kitre Köyü'nden, olan ve kendisi
Emri kabul etti¤i halde kocas› muhalif oldu¤u için tescil olama-
yan) Bahaizade olan, rahmetli Hüseyin Erol'un k›z› Nihal Ha-
n›m'› ziyaret ettik. Ona: "Bayburt ve Gümüflhane'de eski ah-
baplardan kimler hayatta?" diye sorduk. "Varsada gizli tutuyor-
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lar ve ben tan›m›yorum. Siz Bayburt'ta a¤abeyim, Naim Bey'de
kal›n ve Kitre Köyünde de küçük kardeflim olan Vasfi R›za
Bey'de kal›n. Bunlar›n Emir'den haberleri var, ama Bahai de-
¤iller" dedi .

Bayburt'a var›nca Ziya Bey'den, bizi Naim Bey'in evine gö-
türmesini ve eflini oraya getirmesini rica ettik. 

Naim Bey'in vefat eden babas› derin bir Bahai idi. Ancak
çok eziyet ve iflkence gördü¤ü için ailesini Emir konusunda et-
kilememiflti. Biz Naim Bey'leri tan›m›yorduk ve onlar›nda Emir
hakk›nda bilgileri yoktu. 

Kendimizi flöyle tan›tt›k: "Baban›z›n ruhani dostlar›ndan›z.
Trabzon'da baban›z›n vefat etmifl oldu¤unu duyduk, ailesine
baflsa¤l›¤› dilemek ve Kitre Köyü'ne gidip mezar›nda Ma¤firet
duas› okumak için geldik." 

Naim Bey'in 3 okumufl k›z› vard›. O gün bu k›zlarla Emrin
tarihi ve Bahai prensipleri hakk›nda konufltuk. K›zlar çok dik-
katle dinlediler ve: "Bunlar bizim ve bu günkü toplumun ihti-
yac› olan prensiplerdir" dediler. Naim Bey'in Nevvabe isminde-
ki ortanca k›z› Erzurum'lu biriyle niflanlanm›flt› ve niflanl›s›n›n
babas› onlarda misafir olarak kal›yordu. Bu misafirin yan›nda,
Emri konuflmalar yapmaktan çekindiklerini hissettim. Naim
Bey'in efline: "Müsterih olun, misafirinizin yan›nda Bahailik
hakk›nda konuflmayac¤›z" dedim. 

Akflam yemekten sonra Ziya Bey han›m› ile beraber geldi.
Biz konufluyorduk ki Naim Bey ve misafiri geldiler. Onlar ye-
meklerini bitirdikten sonra televizyon odas›na geçtiler. Biraz
sonra bizi de oraya davet ettiler. Dünürleri: "Neden benim ge-
linimin ismi Nevvabe'dir?" diye ›srarla soruyordu. Her ne kadar;
"babas›na sormal›s›n›z" diye söylesem de tekrar tekrar soruyor-
du. Nihayet, Naim Bey bakt› ki konuflam›yorum, kendisi konu-
yu açt› ve Babas›n›n Bahai oldu¤u için bu Nevvabe ismini to-
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rununa seçti¤ini söyledi. (Nevvabe, Hz.Abdülbaha'n›n annele-
rinin ismidir.) Naim Bey, dünürüne yalan söylememek için ba-
bas›n›n ve bizim Bahai oldu¤umuzu söylemiflti. O gece saat
üçe kadar Emri konuflmalar yapt›k. Ertesi gün Sabah izin ala-
rak onlarla beraber sabah duas›n› ve sonra kahvalt›da sofra du-
as›n› okuduk ve emri konuflmalara devam ettik.

Naim Bey'in büyük k›z› Latife çok zay›f ve üzüntülü görü-
nüyordu. Kendisine: " Hasta m›s›n?" diye sordum. "Hay›r sade-
ce düflünceli ve efkârl›y›m" dedi. "Bankada iyi bir iflin ve geli-
rin var, neden düflünüyorsun?" diye sordum.

Sanki üzüntüsünü biriyle paylaflmak istiyor gibiydi: "Dört
sene evvel Trabzon'da uzak akrabam›z olan bir mühendisle ni-
flanland›k. Bayram nedeni ile hediye olarak bana bir elbise ge-
tirdiler. Annem be¤enmedi, geri gönderdi ve bizim ayr›lmam›-
za neden oldu. Dört sene geçti¤i halde ne o evlendi ne de ben
kimseyi kabul etmedim. Birbirimizi seviyoruz" dedi. Ben:
"Üzülme, hakk›nda dua edece¤im ve Trabzon'a gidince niflan-
l›n›n ailesini ziyaret edece¤im" dedim. 

O gün ö¤leden sonra taksi ile Kitre Köyü'ne gittik. Kitre Kö-
yü, her taraf› yeflil ve temiz bir kasabadad›r. Okulu vard› ve in-
sanlar› da di¤er köylere nazaran daha medenidir. Hemen herke-
sin okuma yazmas› vard›. Orada rahmetli Hüseyin Erol'un o¤lu
Vasfi R›za Bey'in evinde kald›k ve bu aileye ‹lahi emri duyurduk.
Efli ›srarla tescil olmak istedi. Ancak Vasfi Bey istekli de¤ildi. Bu
Bayan Hz.Abdülbaha'n›n resmini ve ‹smi-Azam'› bize göstere-
rek, kay›npederi hayatta iken bunlar›n duvarda as›l› olduklar›n›
söyledi. "Baban›z›n ruhunu flad etmek ve evinize bereket ve
mutluluk getirmesi için tekrar onlar› as›n" diye tavsiye ettik. 

O köyden dönmek için hiç bir vesait yoktu. ‹kinci gün Vas-
fi Bey'e: "Biz Gümüflhane'ye gitmek istiyoruz. Orada tan›d›¤›-
n›z Bahai var m›? ve nas›l gidebiliriz?" diye sorduk. Vasfi Bey:
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"Eski Bahailerden kimse kalmad›. Ancak babam›n dostlar›ndan
ve eski ahbaplardan Karakalle ailesini tan›yorum ve evlerini bi-
liyorum. Fakat onlar›n büyükleri Bay ‹hsan Karakalle ço¤un-
lukla Ankara'da bulunuyor. Pambuk han›m isminde bir gelin-
leri var, iyi bir insand›r ve Bahailikten de haberi var" ve ilave
ederek: "‹ki gün daha kal›rsan›z sizi traktörle ana caddeye gö-
türürüm" dedi. 

Biz de iki gün daha kald›k. Böylece toplam 4 gün o köyde
Erol ailesi ve di¤er insanlara duyuru yap›lm›fl oldu. Vasfi Bey'in
efli tescil olmak için kocas›na yalvar›yordu. Biz kendisine: "Siz
kalbinizle Hz.Bahaullah'a inanm›flsan›z, Allah sizi görüyor ve
Vasfi Bey haz›r olunca o zaman beraber tescil olursunuz" de-
dik. Ona "Yeni Bahçe" ve "Münacaat" kitaplar›n› verdik ve ço-
cuklar›yla beraber okumalar›n› tavsiye ettik.

O gün sabah erken traktörle yola ç›kt›k. Giderken, çok ha-
rap ve pis olan bir köyden geçtik. Çarflafl› kad›nlar ve sakall›
erkekler gördük. Ayr›ca hoca k›l›¤›nda insanlar da vard›. O
köyden geçerken, Vasfi Bey: " Bizim köyde okul yap›ld›¤› za-
man bu köyde de okul yap›ld›. Ancak bu köyün hocalar›: 'Bu
okul gavur yetifltiren bir yuvad›r' diyerek okula gelen çocukla-
r›n devam etmesine mâni oldular. Bizim köydeyse, dedem, ba-
bam ve Amcam Bahai olduklar› için okulu himâye edip koru-
dular. Oradan mezun olan ço¤u ö¤renciler yüksek tahsile ka-
dar okumaya devam ettiler" dedi. Biz de: "‹lahi Emir bulundu-
¤u yere etki ederek, medeniyet ve temizli¤in olmas›n› sa¤l›yor.
Ancak ondan uzak kalman›n zararlar› da bak›n di¤er köyde na-
s›l aç›kça görünüyor" dedik. Daha sonra otostop yap›p kam-
yonla Gümüflhane'ye gittik. Vasfi Bey bizi Karakelle'lerin evle-
rine götürdü. Kendisi de Say›n ‹hsan Karakelle'nin Bahailik
hakk›nda görüfllerini anlamak istedi. Maalasef ‹hsan Bey Anka-
ra'da bulunuyorlard›. Pambuk han›mda evde yoktu. Zehra ha-
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n›m isminde yafll› bir bayan vard›. Bahai midir diye kendisine:
"Teyze! Günde kaç sefer namaz k›l›yorsunuz ve ne zaman oruç
tutuyorsunuz?" diye sordum. O da: "Günde befl vakit namaz k›-
l›yorum ve Ramazan ay›nda oruç tutuyorum" dedi

Kendi kendime: " Bu bayan›n Bahailikten haberi yok" diye
düflündüm. Pambuk Han›m'a bir mektupla geldi¤imizi ve ‹s-
tanbul adresimizi yazay›m diye öbür odaya gittim. Mektup ya-
zarken, Zehra han›m, Hz.Bahaullah'›n münacaatlar›ndan (Se-
nin dikti¤in bir fidan›m... ve R›zk›m güzelli¤in...) gibi iki-üç
münacaat› sesli okuyordu. Yan›na gittim: "Bu münacaatlar› ne-
reden ö¤rendiniz?" diye sordum.

"Gümüflhane'de eflim, eflimin o¤lu ve bir kaç kifli daha Ba-
hai idiler. Hepsi vefat ettiler" dedi. "Siz Bahai misiniz?" diye sor-
du¤umda da "Evet" dedi. 

"Nas›l olur da ‹slam namaz› k›l›p orucunu tutuyorsunuz?"
dedim.

"K›z›m! O zaman çok problemler vard›. Erkekler toplan›r-
lard›, kendi aralar›nda ibadet edip toplant› yaparlard›. Bize de
bu münacaatlar› ö¤rettiler" dedi. 

Say›n ‹hsan Karakelle'nin Ankara'daki adreslerini ald›m. 

Gümüflhane'den Trabzon'a gittik. Bayburt'ta Latife'ye verdi-
¤im sözü yerine getirmek için niflanl›s›n›n annesini ziyaret et-
tim. Hz.Bahaullah'›n teyidi ile gerekli olan konular› konufltum.
Ayn› zamanda bu aileye duyuru da yapt›k. Daha sonra Trab-
zon'a yapt›¤›m seyahatimde Latife'nin niflanl›s›yla evlenmifl ve
bebek beklediklerini görünce çok sevinmifltim.

Rahmetli Bayan Münevver Hidayet, Muavenet Heyeti üye-
siydi. Ve ayn› zamanda Karadeniz bölgesinde duyuru, onun
görevi idi. Bu nedenle bu seyahatin raporu ve say›n Karakel-
le'nin Bahaizade oldu¤unun bilgisi ve adresi, Münevver Ha-
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n›m'a verildi. Münevver Han›m cevapta: "Bu zat siyasetle ilgili-
dir" diye cevap yazd›lar. Bir seneye kadar Say›n Karakelle
emekli oldular. Rahmetli Münevver Han›m ve Ankara'daki ba-
z› ahbaplar onunla temas kurdular ve neticede Say›n ‹hsan ka-
rakelle ve k›z kardeflleri tescil oldular. Sonra ‹hsan Bey Gümüfl-
hane'ye gidip anneleri, Zehra han›m ve Pambuk Han›m'› tescil
ettiler. Daha sonra Rahmetli efli tescil oldu.

‹hsan Bey Bahai olan ve olmayan insanlar taraf›ndan, sayg›
duyulan bir zatt›. Ahkara Mukaddes Ruhani Mahfilinde hizmet
etti. Merkezi Ruhani Mahfil'in bir problemi varsa, ‹hsan Bey'in
geçmiflteki mesle¤inden dolay›, tan›d›¤› devletin ileri gelenle-
riyle, problemi çözmeye çal›fl›rd›. ‹hsan Bey iki sefer Mukad-
des topraklar›n ziyaretine nail oldular.

Not: Kitre Köyden olan rahmetli Hasan Erol ve Hüseyin Erol
‹lahi Emre çok ba¤l› ve derindiler. Hasan Erol ailesiyle Bursa'ya
nakledildi, efliyle Bursa Mukaddes Ruhani Mahfil üyesi ve ken-
disi senelerce o Mahfilin sekreteri idi. Sonra ‹stanbul'a tafl›nd›lar.

Büyük k›z› olan Say›n Oya Özdemir ailesiyle hâlâ Bursada
ve Emrin hizmetinde baflar›l›d›r. 

‹kinci k›z› Leyla han›m ‹zmirde ve ‹lahi Emre ba¤l›d›r.

Hüseyin Bey Kitre köyünde kald› ve orada vefat etti. 

"EY TOPRAK O⁄LU!

‹lelebed diri olan Sevgilinin eflsiz flarab›na göz kapa-
ma; fâni ve bulan›k flaraba göz dikme. Birlik Sâkisinin
elinden bâkilik kadehlerini al; al ki tamamiyle ay›p, Gö-
rünmeyen Muganninin manevi na¤melerini iflitesin. Söy-
le: Ey Alçak Yarad›l›fll›lar! Niçin benim ölümsüz kudsiyet
flarab›m› b›rakt›n›z da fâni suya döndünüz?"58
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BAHA‹LER AMER‹KA'NIN UYDUSUDURLAR 

Adana'da tescil olan Özcan Mucuk, duyuruda ve Emrin çe-
flitli kurumlar›nda hizmet vermektedir. Biri k›z ve di¤eri o¤lan
olan iki çocu¤u var. Her iki çocu¤unu Bahai usulüyle yetifltir-
mifl olan Say›n Özcan Mucuk, nas›l Bahai olduklar›n› flöyle an-
lat›yor :

Rahmetli Ömer Mucuk'la evlendi¤imden bir müddet sonra,
sosyalist gençlerle arkadafll›k yapmaya bafllad›. Bu arkadafll›k
devam ettikçe onlar›n etkisinde kal›p, ba¤l› olduklar› sosyalist
partiye üye oldu. Bunlar baflka gençleri üye yapmak için çok
çal›fl›yorlard›. Onlar›n sloganlar› da: 'Milleti ve memleketi kur-
tarmal›y›z'd›. Çok içki içerlerdi, sarhofl olunca da Allah'a, Dine
ve Peygambere ihanet ederlerdi. Evde küçük bir Kur'an›m›z
vard›. Onu parça parça y›rt›p, yere att›lar ve üstünde yürüdü-
ler. Ömer'in annesi bunlar›n yapt›klar›ndan azap çekerdi...

Bir gün Cuma isminde bir Bahai, Ömerle Bahailik hakk›n-
da konuflmufl ve Muhlis* Bey'lerin adresini vererek, ocakbafl›
günlerini söylemifl. Ömer de: "Benim dine ihtiyac›m yok" de-
mifl. Bu konuyu ve ocakbafl› davetini arkadafllar›na söyleyince,
onlar kendisine, Bahailerle dostluk kurmas›n› teflvik ettiler. Ve:
"Bahailer bizim aleyhimizdedirler ve Amerika'n›n uydusudur-
lar. Sen onlar›n teflkilat›na gir ve Amerika'dan gelen planlar›
Sosyalist Partisine bildir..." dediler. 

Böylece, ben ve Ömer sürekli olarak Muhlis Bey'lerin Ocak-
bafl›na gitmeye bafllad›k. Her toplant› dönüflümüzde, arkadafl-
lar› onun etraf›nda toplan›r ve sosyalist parti aleyhinde, Ameri-
ka'dan gelen planlar› sorarlard›. Ömer de: "Henüz bir fley bu-
lamad›m" derdi. 

Bir gün Ömer'e tenbih ettiler: " Sen evlerinin en gizli yerle-
rini, meselâ banyo borular›n›n arkalar›n› arayacaks›n. Çünkü
gelen bilgileri gizli yerlerde saklarlar."
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Tesadüfen bir gün bir toplant›ya gittik, Muhlis Bey'in k›z›
Viyolet Han›m Ömer'e: "Bizim banyodaki musluk bozuldu, siz
tamir edebilir misiniz?" dedi. Ömer'de böyle bir f›rsat› ar›yordu.
Hemen gitti, tamir etti ve plan diye bir fley bulamad›.

Ömer, sosyalist düflünceyi metheden roman fleklinde iki ki-
tap yazm›flt›. Arkadafllar› Ömer'e: "Bu kitaplar› bas›p yay›nlar-
san, çok iyi sat›l›r ve sen zengin olursun" diye ›srar ederlerdi.
Daha sonra kitaplar 'Yeni Adana Gazetesinde' yay›nland›.

Ömer yavafl yavafl Bahai prensiplerini benimsedi ve Hz.Ba-
haullah'›n Emrini ve prensiplerini yayarsa memlekete ve millete
daha iyi hizmet edebilece¤inin sonucuna vard›. Bir müddet son-
ra ikimiz ‹lahi Emri kabul edip tescil olduk. Fakat Sosyalist ar-
kadafllar bizim aleyhimizde idiler ve rahats›z ediyorlard›. Muha-
cerete gitmeye karar verdik. Merkezi Mukaddes Ruhani Mahfile
bir dilekçe yazarak, karar›m›z› bildirip muhaceret noktalar›n› ri-
ca ettik. Cevapta bize bir kaç ada ve bir kaç flehir önerdiler. Ba-
hai olmayan arkadafllara: "Biz Avustralya'ya gidiyoruz" dedik.
1971'de Bal›kesir'e muhaceret ettik. Oraya vard›¤›m›z da Ruha-
ni Mahfil kuruldu. Rahmetli Ömer duyuruda çok baflar›l› idi.
Çok kimselerin imanlar›na neden oldu. Derinlefltirme kurslar›y-
la ahbaplar›n bilgilerini art›rmaya çal›fl›yordu. Kendisi tebli¤ de
ve di¤er hizmetlerde manevi görevini yerine getirdi. Ömer 1994
te muhaceret noktas›nda Ebha melekutuna suud etti.

*Türkiye'nin baflar›l› muhacirleri olan Say›n Muhlis ailesidir.
‹lk olarak ‹zmir'e sonra da Adana'ya hicret ettiler ve senelerdir
Adana'da duyuru da ve Bahai Düzeninde baflar›l›d›rlar. K›zlar›-
n›n biri say›n Viyolet Ba¤çuvan Muavenet Heyeti üyesi ve Sa-
y›n Susan Merter Merkezi Mahfilde hizmet vermektedirler. 

"EY RUH O⁄LU!

En çok sevdi¤im fley insaft›r. Bana ra¤betin varsa on-
dan yön çevirme; Güvenimi kazanmak istiyorsan ondan
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gafil olma. Bir fleyi baflkalar›n›n gözüyle de¤il kendi gö-
zünle görür ve baflkalar›n›n bilgisi ile de¤il kendi bilgin-
le bilirsen buna muvaffak olursun. gere¤ini art›k sen dü-
flün. Bu benim sana bir ihsan›m, senin için bir inayetim-
dir. Onu gözden ›rak tutma."59

‹NSAFLI ARAfiTIRMACI 

‹stanbul'un etkin ahbaplar›ndan ve Merkezi Mahfil üyesi
olan Say›n Tuncay Onat okumay› ve araflt›rmay› sevdi¤i ve
Türkçeye çevrilmifl olan eserleri mütalaa etti¤i için kendini bil-
gilendirmifltir. Bu nedenle duyuru ve hizmetin önemini farket-
ti¤i için Emrin hizmet alan›nda ve özellikle duyuruda baflar›l›-
d›r. Tuncay Bey vesilesiyle Emri kabul eden kiflilerde, hizmet
alan›nda baflar›l›d›rlar. Kendisinden bir müddet sonra efli Say›n
Zekiye Onat iman etti. Merkezi heyetlerde ve enstitü faaliyet-
lerinde ve k›lavuzlukta baflar›l›d›r.

Onat ailesi iki çocu¤a sahiptiler. ‹lk çocuklar› Sevil isminde
çok güzel, Emirde derin ve aktif bir genç k›z› idi. Sevil Baha-
i e¤itiminden öyle bir pay ald› ki daha 12 yafl›nda iken 1992'de
‹stanbul'da olan Birleflmifl Milletler'in Habitat Konferans›nda
keman çald›. Bafllamadan önce konuflmas›nda: "Ben bu sanat›
Emir de hizmet etmek için son derecesine kadar ö¤renece¤im"
dedi.

Sevil daha 14 yafl›nda iken Molla Hüseyin Kitab›n› ‹ngilizce-
den Türkçeye çevirdi. Ondan sonra William Sears'›n yazd›¤›
'Tanr› Gülmeyi sever' kitab›n›n tercümesini bitirmek üzere iken
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kanser nedeniyle Meleküt'ü Ebha'ya uçtu. Bütün toplumu has-
ret ve üzüntü içinde b›rakt›. Anma toplant›s›nda Milli Mahfil
Sekreteri: "Yüce Adalet Evinden gelen mesajlar› Sevil Türkçeye
çevirirdi" dedi. 

Sevil billur (cam) tabut ile, ilk olarak ‹stanbul Baha-
i Mezarl›¤›nda defin edildi ve bu mezarl›¤›n aç›l›fl nedeni oldu.

Say›n Zekiye Onat'la otobüste bir seyahat yaparken: "Se-
vil'in vefat›nda biz Bahai olmasayd›k Tuncay alkolik olurdu ve
ben de ya deli olurdum, ya da intihar ederdim. Ancak, Hz.Ba-
haullah'›n bize vedi¤i güç ile yaflayabildik" dedi. Gerçekten Sa-
y›n Tuncay ve Zekiye Onat Sevil'in vefat›nda gösterdikleri sa-
b›r ve metanet ile bütün ahbaplara örnek oldular.

Say›n Tunçay Onat'›n yazd›¤› öyküleri:

NASIL OLDU DA BAHA‹ OLDUM

Bu, ilk bak›flta kolayl›kla cevapland›r›labilecek bir soru gibi
görünse de, kiflilerin bilgi, duygu ve düflünce sonuçlar›n› kul-
lan›rken kaç›n›lmaz flekilde istem d›fl› olarak etki ald›klar›
inanç hallar› ile ilgili bir konu oldu¤undan ve do¤al olarak her
kiflinin kendi kabullerinin! çok aç›k seçik ve do¤ru oldu¤unu
kabul etmesinden dolay›; insanlar› tatmin edecek aç›kl›kta bir
cevap verebilmek oldukça zordur.

Bunun yan› s›ra, ad›na din denmese de yapt›¤› etki bak›-
m›ndan yine kiflinin hayat› yaflamas›na yön veren ve bu anlam-
da inanç fonksiyonun aç›¤a ç›kmas› olmakla beraber, do¤a üs-
tü gücün varl›¤›n› kabul etmemek ve sadece do¤a üstü gücün
varl›¤›n› kabul etmemifl olmakla müsbet bilim sa¤laml›¤›n› ta-
fl›d›¤›n› zenneden materyalist görüfllerinde dinleyebilece¤i bir
cevap olmas› gerekmektedir.
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Neden kendi düflünce sistemimin temel de¤iflimini cevap-
land›rmak isterken verece¤im cevab›n nas›l kimseleri tatmin et-
mesi gerekti¤ini düflündüm? Bunun sebebi kendim ile ilgili bir
konuda baflkalar›n›n durumu almak gibi bir endifleden dolay›
de¤il. Verece¤im cevab›n kendime karfl› sa¤lam olabilmesi için
gerekli olmas›ndand›r. Hatta belki çok büyük ve haddini aflan
bir iddia gibi görünece¤ini bildi¤im halde söylemem gerekir ki;
böyle bir konuda söylenecek olanlar›n, insano¤lunun alg›laya-
bildi¤i varl›k alemini izah edebilmesi gerekir.

Bence bu konu, kendisi için 'ben buyum' diyebilen veya
baflkalar›n›n düflüncelerini yap›land›ran konularda 'bu budur'
diyebilecek iddialar› tafl›yan her kesin muhatap edilmesi gere-
ken bir konudur.

Kendimi bildim bileli, normal olarak her insan gibi çevrem-
le al›flveriflimin varl›¤›n›n fark›nda idim. Çok net olarak hat›r-
lad›¤›m bir an›m› paylaflmak istiyorum. Çok küçük bir çocuk-
tum. Yafl›m› hat›rlam›yorum ama, annem ve babamla misafirli-
¤e gitti¤imiz zaman uyuduysam kucakta tafl›nd›¤›m dönemler-
di. Bir akflam uyumad›¤›m bir misafirlikten dönerken, yürüdü-
¤ümüz yolda rüzgâr›n esintisinden üflüdü¤üm için olacak, rüz-
gâr›n nas›l olufltu¤unu çözmeye çal›flt›m. Yolun kenar›ndaki
a¤açlara bakt›m. Hepsi sallan›yordu. Cevab›m› bulmufltum.
Evet rüzgâr› a¤açlar yap›yor. Bu büyük keflfimi hemen çözüm
için kullanmak istedim ve üflümemek için a¤açs›z bir yerden
yürümeye bafllad›m. Hayret yine üflüyordum ve bu a¤açs›z
alanda da rüzgâr esiyordu. Zannederim bu araflt›rma o kadar-
la kalm›flt›.

Bu iletiflimin: Fark›nda olsam da olmasam da varl›¤›m›n her
an›nda etkin oldu¤unu düflünüyorum. Tabiidir ki bunu bir tek
benim kendime has bir özellik olarak de¤il. Var olan her fley
için geçerli oldu¤unu kabul ederek söylüyorum. Bu hikayede
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'ben' kelimesinin çok kullan›lmas› kendimi özel kabul etmek-
ten de¤il. Kendimi hikâye ediyor olmamdan kaynaklanacakt›r.

Varolufl maceram›n, kendi akl›m›n erdi¤i kadar› ile kaba
çizgilerle k›sa bir analizini yapmak istersem, annem, ablam gi-
bi kad›n olan yak›nlar›m› koruma güdüsü ile kar›fl›k koyu bir
k›skançl›k duygusunu hat›rl›yorum. Zannediyorum bu içinde
yetiflti¤im erkek topluluklar›ndaki küfür etme ve afla¤›lama
melzemesi olarak kad›nlar›n kullan›lmas›ndan ve bunun çok
yayg›n olmas›ndan kaynaklan›yordu. O kadar çok k›skan›rd›m
ki bu hal, onlar ile bir yere gitmeyi benim için dayan›lmas› ge-
reken bir iflkence haline getirirdi. ‹flin enteresan taraf› bende
içinde yetiflti¤im erkek toplumunun kültürünü alm›flt›m ve
do¤rusunu söylemek gerekirse de oldukça da baflar›l› idim. 

Bu arada, 'namus' 'iffetlilik' 'sadakat' ve 'ahlak' gibi kavram-
lar bu de¤erler kompleksinin içinde vazgeçilmez olarak vard›.
Hatta u¤runa dayak yemeyi göze alarak kavga edilecek kadar.
Bu dönemleri cesurlu¤a örnek olabilmenin yan›nda korkuyu
da insan›n kimse ile paylaflamad›¤› bir erdem olarak hat›rl›yo-
rum.

Aileme içinde yaflad›¤›m topluma teflekkür ederim ki her ne
kadar bir bütün olarak her fleye teflhis koyabilme pratikli¤i ol-
masa da bana içinde (ve bence her hangi bir varl›¤a bak›fl›n
içinde de mutlaka bulunmas› gereken) temel insani niteliklerin
bulundu¤u bir kültürü verdiler.

Ama ne yalan söyliyeyim bu insani niteliklerin üzerimdeki
etkinli¤ini yok edememekle beraber onlar› disiplin haline geti-
rerek yaflayamad›m. Bu durum bana hiç fark›nda olmadan bafl-
ka bir beceri kazand›rd›. Her fleyi arzular›ma uydurabilme be-
cerisi.

Böyle bir halin ucubeli¤i hakk›nda fazla bir fley yazmaya
gerek yok san›r›m. Bu öyle bir ortamd› ki hemen hemen her
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fley, yani dinden gelen veya kültürel veya prensipler olarak bil-
di¤im bütün de¤erler o andaki arzular›m›n keyfine kal›yordu.
Bu durum sadece o an›n kolayc›l›¤› olarak kalsa gene iyi, ama
öyle olmuyor. Benim daha sonralar›m› daha da dejenere ede-
cek flekilde besliyordu. 

Üniversite, askerlik ve evlilik, bu sürecin içerisinde herke-
sin tan›d›¤› aflamalar geldi geçti. Üniversiteyi bitirdi¤im günü
hat›rl›yorum. ‹stanbul Üniversitesi'nin bir zafer tak› fleklindeki
büyük tarihi kap›s›na do¤ru yürürken bu kap›ya s›¤›p s›¤maya-
ca¤›m› düflünecak kadar duygu dolu idim. Sonra ›rk›n›n kahra-
manl›k hikayeleri ile büyümüfl ve vatan sevgisini tadan bir
genç olarak askerlik ile tan›flt›m. Ve daha sonra bu günkü
eflimle, yo¤un bir duygusall›¤›n sonucu olan evlilik.

Kendime göre iddia edebilirim ki hemen hemen hiçbir sü-
reci duygusal olarak tatmadan sadece düflünce baz›nda yafla-
mad›m. Belki yaflayamad›m desem daha do¤ru olacak. Fark et-
mifltim ki ya akl›m› duygular›m›n kontrolünde kullanm›yordum
yada aklen do¤ru buldu¤um bir ö¤e bende duygu haline dö-
nüfltü¤ü zaman kullan›labilir oluyordu. Daha basitçe söyleme-
ye çal›fl›rsam: Davran›fllar›m ne sadece akl›m›n nede duygular›-
m›n belirledi¤i bir fley de¤ildi. En az›ndan ikisinin kar›fl›m› olan
bir müflterek durumdu. Bunun do¤al sonucu olarak çeliflkili ya-
flanan her anda ya direk duygular veya akl›n becerileri refleks
olarak saf fleklinde olaya müdahele ediyor ve durum kurtar›l›-
yordu. Bu kurtar›l›fl an›, bir sonras›n›n bilinçle oluflturuldu¤u
zannedilen bafllang›ç noktalar›ndan biri oluyordu. ‹flte benim
kendim için analizini yapt›¤›m oluflum sürecimin metodu. 

fiu sorulardan kurtulam›yordum: Anlam›m nedir? Anlamlar›
nedir?

Bütün bunlar var olmak ve yok olmak gerçekleri ile birlik-
te ne flekilde buluflturulursa gerçek olarak yaflanabilir.
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Bu durumdayken bir akflam bir rüya gördüm. 1982 y›l›yd›.
Bu k›sm›n tamamen kiflisel oldu¤unu ve sadece kendimi etki-
leyen bir olay oldu¤unu hatta bu hikayemi okuyan baz› insan-
lar›n konuya getirilen bir hafiflik olarak niteleyeceklerini bili-
yorum. Ama benim Bahai Dinini araflt›rmamda çok büyük et-
kisi oldu¤u için samimiyetin gere¤i olarak anlatmadan geçmek
istemiyorum.

Rüya flöyle idi: Hiç bir görüntünün olmad›¤› dalgalanan bir
alaca karanl›k ve bir ses: "Sana baz› ayetler verece¤iz ve sen
onlar› koruyacaks›n." Ben cevap verdim: "Peki ölsem bile on-
lar› koruyaca¤›m." Seslenifl devam etti: "Hay›r ölmekle de¤il
senden sonra da onlar› senin gibi koruyacaklar, onlara teslim
etmekle koruyabilirsin." cevap verdim. "Peki."

Bu benim kültür yap›ma göre güzel bir rüya idi, ama ben
bu rüyaya anlam verecek kadar kültürlü de¤ildim. Oldukça et-
kilenmifl ve huzursuz olmufltum.

O gecenin sabah›nda ifl için Celal Çelebi adl› bir müflterime
gittim. Bu kifli ile iyi bir arkadafll›¤›m›z vard›. Ama iç yap›m›z-
la ilgili sohbetlerimiz olmam›flt›. Benim aç›mdan o ça¤dafl bir
insand›, manevi bir hayat› vard› ama bildi¤im manevi hayat
formlar›na benzemiyordu. ‹flte o müflterim bendeki huzursuz-
lu¤u hisetti ve bana: "Tuncay sende bugün bir s›k›nt› var" diye
sordu. Ben yok bir fley diye geçifltirdim. Sonra da düflündüm,
belki de rüyama bir anlam bulabilir diye rüyam› anlatt›m. Dur-
du ve "O zaman ben sana bir haber vereyim" dedi. Hz.Bahaul-
lah ve Bahai dinini anlatt›.

‹lk defa duyuyordum. Ben Hz.Muhammed'in son Peygam-
ber, Kuran'›n son Kitap ve ‹slam Dini'nin de son Din oldu¤u-
nu ‹lahi bir kesinlik olarak kabul edilen bir kültürün ferdi
idim. Bu öyle bir fleydi ki Allah'a, dinlere ve peygemberlere
inanmayan düflünce sahipleri bile din konusundaki bu tespiti
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dinin gerçe¤i olarak somut bir veri fleklinde kabul ediyorlar-
d›.

Halbuki müflterim, "Bütün dinlerin özünün bir oldu¤unu
birbirini takiben gelen peygamberlerin insan türünün geliflimi
bak›m›ndan gelecek zamanlara haz›rlanmas› için bu " özün"
kendi zamanlar›nda en do¤ru yaflanmas›n›n getirdiklerini, bu
anlamda Allah'›n ebedili¤i kavram› gere¤ince bir son olmama-
s› gerekti¤ini ve 1863 y›l›nda Hz.Bahaullah'›n kendisini, bütün
peygamber ve kutsal kitaplarda bahsedilen beklenen peygam-
ber olarak aç›klad›¤›n›, ve bu dinin amac›n›n "‹nsan alemi bir-
li¤i"nin kurulmas› oldu¤unu anlatt›.

‹lgilendi¤imi fark ettirmemeye çal›flarak, ama ilgi ile dinle-
dim. içimden çatt›k diyordum. ‹nsanlar hiç belli olmuyor. Bun-
lar da her halde bir baflka tarikat veya Kuran dininin alt›nda di-
¤er bir ço¤u gibi baflka bir yorumlay›fl ak›m›. Hayret ne kadar
ço¤ald›lar.

Konuyu fazla uzatmadan. "Bu dinin kitab› var m›? Varsa ba-
na getirir misin?" dedim ve baflka konulara geçtik. 

Aradan günler geçti ifl gere¤i bulufltu¤umuz zamanlarda ki-
tab› vermesini bekliyordum ama hat›rlatm›yordum da. Neyse
bir gün sordum. O da getirdim dedi ve verdi. Okumaya baflla-
d›m. Daha sonra ö¤rendim ki bu dinin tek kitab› yok bir çok
kitab› var. Türkçeye tercüme edilmifl bütün kitaplar› ald›m ve
bir y›l boyunca okudum. Bu arada bana göre böyle bir araflt›r-
ma için referans olarak Kuran› Kerimi de okuyordum ve gayet
dogald›r ki ö¤rendi¤im kadar› ile de olsa, insanl›¤›n bilim va-
s›tas› ile kesin flekilde tesbit etti¤i veriler de bu sürecin önem-
li parametreleri idi. Bu arada flunu da belirtmeden geçemiye-
ce¤im. Ne bir Bahai ile veya ne de müslüman din adam› ile bu
konuda görüflmemeye dikkat ettim. Allah varsa, peygamberle-
ri vas›tas›yla kitaplar meydanda ise ve bu bir do¤ru ise ben gö-
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rebilmeliydim. Çünkü bu benim meselemdi ve benim görebi-
lece¤im flekilde olmal›yd›. Baflkas›n›n kefaletine ihtiyac› olan
gerçeklerin benim do¤rular›m olabilme niteli¤ini tafl›yam›yaca-
¤›n› kabul ediyordum. Bir de görüflece¤im kiflilerdeki eksiklik-
lerin beni peflin hükümle araflt›rmaktan vazgeçirebilece¤i riski-
nin oldu¤unu düflünüyordum.

Peki, böyle oldu da ne oldu? Bir akademisyenin lisan ve
sembollerine sahip de¤ilim ama anlatmaya çal›flaca¤›m. Bu an-
lat›mda, metobolizman›n sindirim sistemini anlatan bir uzman
ile sindiren metebolizman›n kendisini anlatmas› gibi bir fark
olacakt›r. 

Hz.Adem'in ilk insan olmayaca¤›n› gördüm. Fakat bu gü-
nün insan› olarak, akl›m›z› Adem'den bu yana diye bildi¤imiz
bütün dinleri bir ortak sürecin aflamalar› olarak görebilecek bir
platformda kullanamad›¤›m›z sürece mümkün olamayaca¤›
prati¤ini fark ettim. ‹nsanl›k tarihi boyunca sadece sosyolojik
aç›dan bak›lsa bile dinlerin insanl›¤›n toplumsal hayat› için
oluflturdu¤u bütün di¤er kurumlar› (Hukuk, gelenek, görenek,
devlet v.s.) etkiledi¤ini fark ettim. Bu sürecin içinde ki bütün
peygamberlerin, kendisinden öncekileri do¤rulay›c› ve kendi-
sinden sonrakileri haber verici bir fonksiyonlar› oldu¤unu ve
hepsinin Allah ad›na bir fley söylerken Allah'›n birli¤i kavram›
içinde özde bir olduklar›n› anlad›m. Ve hepsinin kendi dönem-
leri için, insan akl› ile oluflturulacak yaflam›n her flekillendiril-
mesinde, akl›n bütünün güzelli¤ine yönelik kullan›m› için ihti-
yac› olan üst satandartlar› belirledi¤ini ve akl›n da böyle bir ka-
talo¤a ihtiyac› oldu¤unu ögrendim.

Evet, flunu art›k anlayabiliyordum: Bir yaratan vard›. Ve bir
ve tekti. Ve yaratmas›n›n gere¤i olarak yarat›klar› ile ilgisi var-
d›. Bu ilginin flekli yaratt›klar›n›n O'na teslim olmas›yd›. Bu tes-
limiyetle Yaratan›n sevgisi ile buluflabiliyor ve nitelik olarak ev-
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rimleflebiliyordu. Yani Allah'›n tek dini ona teslim olunmas› idi.
Bu teslimiyetin zamana göre sa¤l›kl› tarz›n›, dönemler olarak
Peygamberler aç›kl›yordu. O halde Peygamberler de özde bir-
di. De¤iflen sadece yarat›lm›fll›¤›n gere¤i olan zaman farkl›l›¤›
idi. Ve Allah'a teslimiyeti aç›klayan ve Allah ad›na söyleyen
Peygamberlere teslim olmadan bu teslimiyetin sa¤l›kl› flekilde
olamayaca¤›n› anlad›m. 1983 y›l›n›n Eylül ay›na gelmifltik.

Karfl›mda oturan eflime dedim ki: "Ben dinimi degifltiriyo-
rum."

Bu ifade al›fl›ld›k lisan›n gere¤i idi. Asl›nda biliyordum ki di-
nimi de¤ifltirmiyorum, sadece Allah'a teslim olman›n bu günkü
uygulamas›na geçti¤imi söylemek istiyorum. ‹flte Hz.Bahaul-
lah'a yönelerek Bahai Dini'ne kat›l›fl›m›n öyküsü. 

Bana inanmay› nasip etti¤i için Hz.Bahaullah'a flükürler olsun.

Tunçay Onat 

"Sizde hakikati gö›üp teslim etmek kabiliyeti veya ar-
zusu varsa bir hakikat söyleyelim: Adaletin özü ve kayna-
¤›, Tanr› Nefsinin insanlar aras›nda Mazhar› bulunan Za-
t›n hükümlerindendir. Tanr› Nefsinin Mazhar› bütün ya-
rat›klara adaletin en yüksek ve en flaflmaz miyar›d›r.
Onun koydu¤u kanun yerde gökte bulunanlar› dehflete
düflürecek mahiyette de olsa yine adaletin kendisidir. Bu
fleriat›n insanlarda uyand›rd›¤› korku ve ›st›rap meme-
den kesilen bir çocu¤un kopard›¤› feryada benzer. Görüp
anlamak kabiliyetine haiz olanlar bu hakikati görüp an-
larlar. ‹nsanlar Tanr› kat›ndan inen ahkâm›n hikmetini
keflfedip bilseler korkuyu bir yana atar ve yürekleri min-
nettarl›k duygusuyla dolu olarak büyük bir sevinç ile se-
vinirler."60
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N‹Ç‹N VE NASIL BAHA‹ OLDUM

‹lahi Emrin hizmetinde candan çal›flan Say›n ‹smail Özcan'la
bir kaç sene önce Üsküdar'daki toplant›larda tan›flt›m. Kendisi,
efli Meliha Han›mla birlikte, duyuruda ve Bahai düzeninde fe-
dakârl›kla hizmet ediyorlar. Evleri her çeflit toplant› için aç›kt›r.
‹çtenlik ve sadakatla yapt›klar› hizmetler ve gösterdikleri misa-
firperverlikleri beni çok etkiledi. Kendilerine nas›l Bahai olduk-
lar›n› yazmalar›n› rica ettim. 

Bu k›sa aç›klamam› Say›n Akdes Kuçani'nin iste¤i üzere
yazd›m: Hz.Bahaullah'›n Dini'ni 1955 Y›l›nda Kay›n Pederim
rahmetli Hac› Ahmet Çelebi'den ö¤rendim. Kay›n Pederim
Medrese tahsilini M›s›rda yapm›fl. Büyük bir alim kifli idi. Bana
anlatt›klar›na göre medrese arkadafllar›ndan bir mektup al›rlar.
Bu mektupta beklenen Mev'udun gelmifl oldu¤u haberi veril-
mekte ve hiç vakit geçirmeden çok acele olarak gelmesi isten-
mektedir. Fakat kay›n Pederim bu teklife pek ald›r›fl etmeyin-
ce ve aradan uzun bir zaman geçince, bir gün bakar ki arka-
dafl› olan mektup sahibi zat kendisi ç›kagelir. Haz›rl›klar›n›
yapt›ktan sonra yola koyulurlar. Hayfa'ya ulaflt›klar›nda ne ya-
z›k ki Cemali Mübare¤in Melekütü Ebha'ya suud ettiklerinin
haberini al›yorlar. Pek tabii ki Hz.Abdülbaha'n›n huzuruna mü-
flerref olurlar ve bir süre Hz.Abdülbaha'n›n misafiri olarak ka-
l›rlar ve sohbetlere mülaki olup bütün sorular›n›n cevaplar›n›
alarak tatmin olup iman ederler. 

‹flte ben ‹lahi Emri ilk defa böyle bir alim kifliden duydum.
Ayr›ca rahmetli ‹brahim Çelebi'nin sohbetlerini dinledim. ken-
dileri en fazla Kuran ayetleri üzerinde dururlard› ve sohbetleri-
ni Kuran delilleri üzerinde yo¤unlaflt›r›rd›. O dönemde ben
bunlardan pek fazla bir fley anlam›yordum. Belkide olay benim
anlayaca¤›m tarzda anlat›lm›yordu. 1959 y›l›nda Mufavezat›
okudum. Muhyiddin Arabinin Futuhat'›ndan baz› pasajlar elime
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geçti, Bütün bunlar benim için do¤rulay›c› unsurlar oldu. Ve
böylece bir olumlu kanaata ulaflm›fl oldum ve bütün arkadafl-
lar›ma ve samimi oldu¤um insanlara anlat›yordum. O devirde
henüz fazla Bahai olmad›¤› için bulundu¤umuz yerde Mahf›l
yoktu, insanlarda bilgili de¤ildiler. Bas›l› kitapta olmad›¤› için
hiç ilerleme kaydedemedik. 1968 y›l›nda Ankara'ya tafl›nd›k.
Dört sene Ankara'da kald›ktan sonra 1972'de ‹stanbul'a geri
döndük. Eflim Meliha Özcan Ankara'da iken tescil olmufltu. ‹s-
tanbul'a tescilli olarak geldi ve toplant›lara kat›l›yordu. Evimiz-
de de toplant›lar yap›l›yordu. Eflim bu durumdan memnun ve
fevkalâde mutlu idi. Bana gelince karars›zl›k ve huzursuzluk
içindeydim ve bir iç çat›flma yafl›yordum. Zorlu bir aray›fl için-
deydim. Bofla koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyordum al-
m›yordu. Tam anlam›yla bir ç›kmaz sokakta idim. Bu ç›kmaz-
da bocalamama iki önemli neden vard›, birincisi say›s›z ideolo-
jiler kafam› kar›flt›r›yordu, ve ikincisi de insan›n durumu idi. Bir
insan arad›¤›m insan de¤ildi, insan› fevkalade yozlaflm›fl bulu-
yordum. Bu süreç onu yok etmekte idi. Halbuki, gerçekte in-
san herfleyin üstündedir. Onun yozlaflmas› uygarl›¤›m›z›n gü-
zelli¤ini yitirmesi, hatta evrenin yüceli¤inin yok olmas› demek-
tir. Bahai dostlar tescil olmam için fazlaca üstüme geliyorlard›,
Onlar bilmiyorlard› ki ben onlar› derinlemesine tahlillere tabi
tutuyordum. ‹nsanda arad›¤›m niteliklerin ne kadar›na sahip
olduklar›n› incelemekle meflguldüm.

‹flte bu esnada bende flöyle bir kanaat olufltu, Bahailerin Ba-
hai hayat› yaflad›klar›n› öne sürmeleri önemli ve gerekli de¤il-
dir. Önemli olan bu etiketi yaflayabilmek ve en iyi flekilde tefl-
hir edebilmeyi baflarmakt›r. fiayet bunu baflaramazsak hiçbir
cazibemiz olmaz ve bütün sözlerimiz havadan ibaret olur. 

Birinci planda olan ve hayat›n›n en büyük huzursuzluk kay-
na¤› olan öteki sorunumsa inanç konusundaki bir türlü aflama-
d›¤›m en önemli ve en büyük sorunumdu. Evet do¤ru olan
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hangisidir, yanl›fl olan hangisi idi. Herkes konufluyor, pek çok
fleyler dinledik. Belki bu nedenle kafam daha çok kar›fl›yor ve
daha fazla zorlan›yordum. Zennediyorum, bu durumlar› yafla-
mak pek çok gerçek aray›c›s›n›n ortak sorunuydu. Mesela bü-
yük ‹slam bilgini ‹mam Gazali, de hayat›n›n bir döneminde
böyle bir açmaz› yaflam›fl. ‹mam Gazali sap›kl›ktan kurtaran ad-
l› Kitab›nda, flöyle demektedir: 

"Önce duyular›ma baflvurdum. Gökte gördü¤üm küçücük
bir y›ld›zd›. Onun üstüne bast›¤›m topraktanda büyük oldu¤u-
nu anlayabilmek için geometri kan›tlar› gerekiyordu. Duyula-
r›mdan umutlar›m› keserek akl›ma döndüm. O zaman duyula-
r›m dile geldiler. Akl›n bizi nas›l yalanlad›ysa, onuda yalanlaya-
cak bir ak›l üstünün bulunmad›¤›n› nereden biliyorsun dediler.
Duyular›m›n bu sözleri beni büsbütün kuflkuland›rd›. Düfllerimi
düflündüm. Uykumda olup bitenler düfl gördü¤üm sürece ger-
çekliklerini bütün sa¤laml›¤›yla sürdürüyorlard›. Onlar›n gerçek
olmad›klar›n› uyand›ktan sonra, uyan›kl›k gerçeklerine göre an-
layabiliyordum. Ya uyan›kl›¤›mda bir baflka uykuysa ve bu uy-
kunun da bir baflka uyan›kl›¤› varsa? Bu tasalara düflünce, içim-
deki dü¤ümü çözmek için ilaç almaya bafllad›m. Kuflkumu ilaç-
la da gideremedim, hastal›¤›m gittikçe artt›. Bu süre içinde tam
bir saçmalama durumundayd›m. Oysa, sözlerimde ve dersle-
rimde bunu aç›¤a vurmuyor, belli etmeme¤e çal›fl›yordum.

Sonunda Tanr› beni bu hastal›ktan kurtard› ve benli¤im gü-
venli¤ine kavufltu. Bu sonucu usa vurma yoluyla de¤il, Tanr›n›n
içime koydu¤u ›fl›kla elde ettim. O ›fl›k pek çok bilgi kap›lar›n›n
anahtar›d›r. "Herfleyin do¤rulu¤unu bilmenin sadece kan›tlara
ba¤l› oldu¤unu sananlar, Tanr›n›n genifl sevgisinden yoksun
kalm›fl kiflileridir." Evet, böyle söylüyor ‹mam Gazali. Öyle veya
böyle, ne mutlu bu S›rat Köprüsünü aflabilene. Benimde s›k›n-
t›lar›m hat noktas›na ulaflm›flt›. Bu hastal›¤›, bu huzursuzlu¤u ve
bu korkular› sözle anlatmak mümkün de¤ildir. O s›ralarda ‹s-
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kenderun'da han›mlar Konferans› tertip edilmiflti. Bende Eflimle
birlikte bu Konferas› izlemek üzere ‹skenderun'a gittim, daha
sonrada, Kutsal y›lda Türkiye'de bir çok ilde gerçeklefltirilen bü-
tün konferanslar›na kat›ld›m. Fakat ‹skenderun han›mlar Konfe-
rans› bambaflkayd›. Ola¤anüstü etkilendim. Ve buradaki insan-
lar›nda de¤iflim içinde olduklar›n› farkettim. Zaten bende bunu
arzu ediyordum. Daha fazla ayr›nt›ya girecek olursam korkar›m
ki iflin içinden ç›kamayabilirim. Sözü fazla uzatmadan büyük se-
vinçle flunu ifade etmek istiyorum: Allah'a hesaps›z flükürler ol-
sun ki Hz.Bahaullah içimdeki sönmüfl olan ›fl›¤› bir daha hiç
sönmemecesine yeniden yakt›. Ve pek uzun olmayan bir süre
sonra tescil oldum.Hz.Bahaullah'›n tüm insanl›k alemine sun-
mufl oldu¤u bu iksirden kana, kana içip daha önceleri yaflad›-
¤›m o tarif edilmez cehennemi rahats›zl›klar›n tümünden kurtul-
mak suretiyle huzur ve mutlulukla yeniden bulufltum. En önem-
lisi de, flimdi insanlar› incelemek yerine onlar› hatalar› ve kusur-
lar›yla da sevmesini ö¤renebildi¤imi san›yorum.

‹smail Özcan 

Üsküdar bölgesi Bahailerinden.

EY EN YÜCE F‹RDEVS‹N SÂK‹NLER‹!

R›zvan›n yak›n›ndaki Kudsiyet fezas›nda yeni bir Bah-
çe göründü¤ünü ve Yüceler ‹li sâkinleri ile en yüce cen-
nette oturanlar›n o Bahçeyi tavaf etmekte bulunduklar›n›
yakîn ehline bildiriniz. Oraya girip aflk›n s›rlar›n› onun
flakay›k›ndan arama¤a, bütün ‹lâhi olgun hikmetleri
Onun ölmez yemifllerinden tatma¤a çal›fl›n›z. Oraya girip
güvenlik içerisinde oturanlar›n gözleri ayd›n!"61
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Herfley Allah'›n iradesiyle yap›lmaktad›r

Uzun seneler Bursa'da ikamet ettikten sonra, eflim Rahmetli
Cevad Kuçani, ‹ran Konsoloslu¤undan bir ifl teklifi ald›, Konso-
loslu¤un Avukat› olarak çal›flmas› istenmekte idi. Ayn› zaman-
da Merkezi Ruhani Mahfilin Sekreteri oldu¤u ve çocuklar›n da
üniversiteye devam etmeleri için, ‹stanbul'a tafl›nmal›yd›k. 

Bay Kuçani Bursa'da veya ‹stanbul'da Emri hizmetleri ve
Sekreterlik vazifesini her fleyden ve her iflten üstün tutuyordu.
25 sene Merkezi Mahfil üyesi ve 23 sene Sekreter oldu¤u süre-
ce Tükiye d›fl›nda olmad›¤› takdirde Mukaddes Ruhani Mahfili
kaç›rm›yordu. ‹lahi Emrin ifllerine çok önem verirdi. ‹stan-
bul'da ifle bafllad›¤› zaman, akflam iflten ç›k›nca postahaneye
u¤rar ve Mahfilin posta kutusuna bakar, gelen mektuplar› o ge-
ce incelerdi. Yüce Adalet Evin'den gelmifl bir mesaj ve ahbap-
lar› ilgilendiren önemli bir konu ise veya mahfillere bildirmesi
gerekiyorsa hemen o akflam ve ertesi gün mahfillerin ve grup-
lar›n say›lar›na göre daktilo eder ve gönderirdi.

Bir gün gene gelen mektuplarla geldi. ‹lk Yüce Adalet
Evi'nin mektubunu açt›: "Bu mesaj› ahbaplara bildirmem gere-
kiyor" dedi. Ve bu mektubu mahfillerin say›lar›na göre daktilo
edip ertesi gün göndermek için, çal›flma odas› olan yatak oda-
m›zda daktilosunun bafl›na geçti. Bir kaç dakika geçmeden dak-
tilo ile oturma odas›na geldi ve büyük o¤lumuz Fuad'a, "Dakti-
lonun A harfi k›r›ld›. Karaköy'de tamirci dükkân› var. Oraya gö-
tür ve tamir edinceye kadar bekle ve hemen getir." dedi

Günlerden perflembe idi, Fuad eve döndü¤ünde: "Pazartesi
akflam üzeri verecek" dedi. "Çünkü bütün harfleri ç›karmas› ve
tekrar dizmesi gerekti¤ini söyledi." Rahmetli Kuçani Bey sinir-
lendi ve: "Pazartesiye kadar bekliyemez. Bu Yüce Adalet
Evi'nin emridir" "Ertelenmemelidir" dedi. 
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Pazartesi ö¤leden sonra Fuad daktiloyu getirdi. Kuçani Bey
de eve gelirken gelen mektuplar› getirdi. Milli Ruhani Mahfile
gelen mektuplar aras›nda, Yüce Adalet Evi'nin mektubunda:
"Bizden tekrar haber gelmedikçe, daha önce gelmifl mektubu
Mahalli mahfillere da¤›tmay›n›z. (demek ki, A harfinin k›r›lma-
s› mektubu da¤›tmamas› gerekti¤indendir.) 

‹lahi iradenin en ufak ifllere dahi hakim oldu¤una çok flafl›r-
d›k, bütün ifller Onun yüce, kudretli elindedir. Hizmet eden
kullar, yüce amaçlar için bir sebep veya illettir. 

Hz.Bahaullah buyuruyor: "Ey Kavim! Biricik gerçek Tan-
r›ya and olsun! Bu flol Okyanustur ki bütün denizler On-
dan ç›km›fl ve Ona dönecektir. Bütün Günefller Ondan
do¤mufl ve Ona dönecektir. Rabbani Zuhur a¤açlar›
Onun kudretiyle yemifl verdi. O a¤açlar, say›s›n› ancak
herfleyi bilen Tanr›n›n bildi¤i alemlerden her birindeki
yarat›klara ‹lâhi bir peygam› hamil olmak üzere gönde-
rilmifl olan Nebilerdir. O, bunu Kaleminden nazil olan
Kelimenin bir tek harfiyle yapm›flt›r. Bu kalemi yürüten
Onun Parma¤›d›r ve Onun parma¤› hakk›n teyidiyle mü-
eyyeddir."62

"Bil ki: her iflitir kulak, nezih olmak flart›yla, her za-
man ve her yönden flu kutlu sözü söyleyenin sesini du-
yar: "Biz gerçekten Tanr›dan›z ve Tanr›ya dönece¤iz." ‹n-
san›n maddi ölümündeki ve dönüflündeki s›rlar aç›¤a vu-
rulmam›flt›r ve hâlâ da bir muammad›r. Hakka yemin ol-
sun! Bu s›rlar iffla edilecek olursa, baz›lar› korku ve ke-
derden düflüp ölür; baz›lar› ise ölümü isteyecek derecede
sevinir ve Hak Taaladan bir ân önce sonlar›n› getirmesi-
ni büyük bir ifltiyak ile dilerler...
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...Bu dünyadaki insan hayat›n›n meyvas›n› yani fian›
Yüce Hakk›n irfan›n› tatm›fl olanlar›n uhrevi hayat›n› tas-
virden âciziz. Onu ancak âlemlerin Rabb› olan Allah bi-
lir."63

MÜSLÜMANLARDA ALLAH KORKUSU VAR,
BAHA‹LERDE ALLAH AfiKI VAR

‹stanbul ahbaplar›ndan Say›n Doktor Gülcan'› ilk olarak
1996'da toplant›larda gördüm. O zaman kendisiyle yak›ndan
tan›flm›fll›¤›m yoktu. Ahbaplar kendisi hakk›nda, çok çal›flkan
ve Emrin hizmetlerinde çaba gösteren yeni bir ahbap oldu¤u-
nu anlat›yorlard›.

Amerika'da iken, Yüce Adalet Evi'nin Mesaj›n›, Türkiye Mu-
kaddes Milli Ruhani Mahfil'i taraf›ndan ald›m. Bu Mesaj da, Ku-
zey K›br›s'›n devaml› veya k›sa süreli muhacire ihtiyac› oldu¤u
yaz›l›yd›. Bu nedenle dört senelik planda, her sene k›sa bir sü-
re K›br›s'a gidiyordum. Doktor Gülcan'›n yeni tescil olmufl Ebe-
veynleri Say›n Mustafa Uluda¤ ve Say›n Beyhan Uluda¤ ile ta-
n›flt›m. ‹kisi emekli olmufl bütün vakitlerini Emrin hizmetiyle
geçiriyorlard›.

Say›n Beyhan Han›m'a nas›l Bahai olduklar›n› sorunca, flöy-
le anlatt›lar:

‹ki o¤lumuz ve bir k›z›m›z vard›. O¤ullar›m›z›n biri Avustur-
ya'da Tahsilini bitirdikten sonra K›br›s'a döndü¤ünde amans›z
bir hastal›¤a yakaland› ve K›sa bir süre sonra vefat edip, ebedi
hayata göç etti. K›z›m insanlar› seven, çok iyi ve zeki oldu¤u
halde sosyalistlerle iflbirli¤i yap›p üzüntümüze neden oldu.
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Sosyalist hareketlerinde çok ciddi faaliyet gösterdi¤inden dola-
y› kendisinin korunmas› için ve tahsilini devam ettirmesi için
onu Avusturya'ya gönderdik. Tahsili bittikten sonra Türkiye'ye
döndü ve ‹stanbul'a yerleflti. Bir kaç sene sonra Baha-
i oldu¤unu duydum, Dünya benim için dar ve karanl›k oldu.
"Bu k›z hiç bir zaman ebeveynlerinin yolundan gitmez" dedim.

‹stanbul'a gitti¤imde bakt›m Allah'tan ve Kuran ayetlerinden
konufluyor. Bu arada, bizi bir kaç Bahai ailesiyle görüfltürdü.
Yeni ahbaplar›n›n, inançl›, vicdanl› ve asil insanlar olduklar›n›
gördüm. Kalbim ferahland› ve araflt›rmaya bafllad›m. Bahai
eserlerini okudum ve bir sene sonra tescil oldum. ‹nanc›m ‹s-
lam Dinine çok kuvvetli ve sa¤lam oldu¤u halde, âdetlerden ve
farizelerden kalben raz› olup bana güven vermiyordu. Hz.Ba-
haullah'›n eserleri ve Bahailere k›lavuzlad›¤› evrensel hizmetler
her bak›mdan insana huzur verip güvenini sa¤l›yor.

1998'de K›br›s'a tekrar gitti¤imde Uluda¤ ailesini geçen se-
neler gibi Emrin hizmetinde ön saflarda görmek beni çok se-
vindirdi. Onlar Kuzey K›br›s'›n temellerinden say›l›rlard›. Say›n
Mustafa Uluda¤ K›br›s'ta Milli Ruhani Mahfil üyesi olmufl ve
Mukaddes Makamlar›n ziyaretine ve Evrensel Konvenfl›na iflti-
rak etti¤i için çok mutlu idi. 

O sene yazl›k evlerinde ö¤le yeme¤i ile bir dostluk ziyafeti
verdiler. Hemen hemen yetmifl Bahai ve Bahai olmayan kifli
vard›. Say›n Müflavir ‹lhan Sezgin'de o toplant›dayd›. Konuflma-
lardan sonra üç kifli tescil oldular.

Bunlar Kuzey K›br›s'ta tan›nm›fl ve sayg›de¤er bir ailedirler.

Kad›n doktoru olan Say›n Gülcan ‹nhan, iflinde ve üç çocu-
¤u ile büyük sorumluluklar› oldu¤u halde toplant›lar› ve Emrin
hizmetlerini hiç ihmal etmiyor. Kendisinden nas›l Bahai olduk-
lar›n› yazmas›n› rica ettim. 

166

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Afla¤ida yaz›lanlar kendi yazd›¤› öyküsüdür:

Y›llar önce lisenin son ve Üniversitenin ilk y›llar›nda, benim
gibi idealist gençlere gelecek için ümit ve vizyon veren sedece
kendi ülkemde de¤il tüm dünyada ve tüm insanlar için adalet,
eflitlik ve kal›c› bir bar›fl vadeden tek ç›kar yol olarak sosyalist
ideolojiyi benimsemifltim. Bu yüzden de 80'li y›llar›n çalkant›s›
içinde ‹stanbul'da bafllam›fl oldu¤um üniversite e¤itimimi Tür-
kiye'nin karmafl›k politik ortam›nda bitirmem olanaks›z hale
geldi¤inden Avusturya'ya, Viyana'ya gitmek zorunda kald›m.
Kardeflim o s›ralarda Viyana'da bir üniversite ö¤rencisiydi.
Onun sayesinde ilk kez Bahailerle tan›flt›m: Greta ve Mehmet
Niyazi. Onlarla aram›zda uzun y›llar sürecek çok güzel bir
dostluk bafllad›. Onlarla hemen her hafta biraraya gelip sürek-
li tart›fl›yor, kendi dünya görüfllerimizi ortaya koyarak dünya-
n›n evrensel problemleri ile ilgili çözümlerimizi savunuyorduk.
Ben ateist bir ailede yetiflmemifl olmakla birlikte benimsedi¤im
dünya görüflümün materyalist temele dayanmas› nedeniyle din
ve Tanr› fikrini reddetmekteydim. Ama zaman içinde Bahaili-
¤in iyi bir fley oldu¤unu düflünmeye bafllad›m. O s›ralarda f›r-
sat buldukça baz› sosyalist ülkelere k›sa süreli seyahatler yapa-
rak kafamda idealize etmifl oldu¤um düzenin uygulamas›n› ya-
k›ndan ve yerinde görmek f›rsat›n› elde ettim. Bu beni biraz
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmakla birlikte baz› sorunlar›n elbette bir
zaman içinde afl›laca¤›n› düflünüyordum.

80'li y›llar›n ortalar›nda, o güne dek kimsenin öngöremeye-
ce¤i baz› de¤ifliklikler bir anda dünyay› altüst etti. Asla y›k›la-
maz san›lan sosyalist blok da¤›ld› ve y›llar boyu onu y›kmaya
çal›flanlar›n bile düflünemiyecekleri bir toplumsal karmafla bafl-
lam›fl oldu. Ben olanlar› hayretle izliyordum ve olaylar› yorum-
lamaya çal›fl›yordum. Dünyan›n sürüklendi¤i nokta tam bir ka-
ostu.Yani düzensizli¤in ve karmaflan›n düzeni. ‹çinden yepye-
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ni bir düzenin do¤aca¤›, ama ne ve nas›l ve ne zaman olaca¤›
belli olmayan bir karmafla. Sanki gizli bir el dünyay› belli bir
noktaya götürmek için zaman içinde, planl› bir flekilde baz›
güçleri seferber ediyordu. Kaos tam bir düzensizlik ve karma-
fla olmakla birlikte kafamda oluflan bofllu¤u Bahai vizyonunun
doldurmaya bafllad›¤›n› farkettim. Arad›¤›m sorular›n yan›tlar›-
n› orda bulmaya bafllad›¤›m› farkettim, ama bende henüz ke-
sin bir de¤iflim olmam›flt›. Belki Bahai vizyonumu bir dereceye
kadar benimseyebiliyordum, ama materyalist dünya görüflüm
hâlâ bask›n olmaya devam ediyordu. Bu vizyonun ‹lâhi kay-
nakl› olabilece¤ini tam anlam›yla idrak edemiyordum.

Bu arada 1987 y›l›nda beni çok derinden sarsan bir olay ol-
du. Yaz tatili için K›br›s'a gitmifltim. ‹sviçre'de yaflayan teyzem
de tatil için K›br›s'a gelmiflti. Teyzem kâhin ve falc›lara son de-
rece merakl›, her f›rsatta fal bakt›ran birisiydi. Yine çok ünlü
bir falc›dan söz ediyor, muhakkak ona gitmek istiyordu. Ken-
disini götürmemi benden rica etti. Uzun bir bekleyiflten sonra
s›ra teyzeme gelince, içeriye girmem için bana çok ›srar etti.
Birlikte girdik. Falc›, teyzeme 1987 y›l› içinde yak›n ailesinden
bir kiflinin ölece¤ini söyledi. Bu teyzemle benim üzerimde bir-
çok etki yaratt›, ancak di¤er aile fertlerini telaflland›rmamak
için bundan kimseye söz etmemeye karar verdik. Hiç bir inan-
c›m olmamas›na ra¤men bu kad›n ve onun söyledikleri beni
çok etkilemiflti.

Tatil bittikten sonra Viyana'ya, Üniversiteye döndüm. Ai-
lemden uzakta idim ve akl›m sürekli onlardayd›. 1987 y›l› so-
na ermeden ac› bir haber almaktan ödüm kopuyordu. O yüz-
den onlar› bir türlü telefonla arayam›yordum. Derken Kas›m
ay›nda bir gün tamamen tesadüfen flu haberi ald›m: 4 ay önce
üniversiteyi bitirip K›br›s'a dönmüfl olan kardeflim Serdar iki
gün önce hastalan›p hastaneye yat›r›lm›flt›. Hemen ailemi ara-
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d›m ve ac› gerçe¤i ö¤rendim: Kardeflim akut lösemiye yakalan-
m›flt› ve bir kaç gün içinde tedavi için ‹ngiltere'ye götürülecek-
ti. Ben o anda y›k›ld›m. Çünkü ne yaz›k ki kardeflimi kaybede-
ce¤imi kesinlikle biliyordum. 3 gün sonra ise onu gerçekten
kaybettik. ‹flte o anda, içimde çok ama çok güçlü olarak flunu
hissettim: Yaflam burada bitmez. Bu olaydan sonra tüm aile
fertleri ile yeniden biraraya geldik ve ben kardeflimin ölümü ile
ilgili baz› yak›n akrabalar›m›z›n yak›n zaman önce görmüfl ol-
duklar› çeflitli rüyalardan haberdar oldum. Geçmifl olaylardan
haberdar olmay› bir dereceye kadar aç›klayabilmek belki
mümkündü, ama gelecek olaylardan haberdar olmak eldeki bi-
limsel olanaklarla pek mümkün de¤ildir. Bu olay benim kat›
materyalist dünya görüflümü ve bilim anlay›fl›m› tamamen y›k-
t›. Keflke bunun y›k›lmas› için böyle bir olay gerekmeseydi!. ... 

Daha sonraki dönemlerde bu olaylar› çok düflündüm. Bir
aç›klama bulmaya çal›fl›yordum. Bilim, fizik yaln›zca befl duyu-
muzla alg›layabildi¤imiz bu maddi dünya için geçerli idi. Bili-
min aç›klayamad›¤› olaylar› ise yok saymak pek bilimsel bir
davran›fl olmazd›. E¤er böyle olaylar olmuyorsa demek bu bi-
zim alg›layabildi¤imiz maddi dünya d›fl›nda fizyolojik duyular-
la alg›layamad›¤›m›z, farkl› boyutta bir yaflam olmal› diye dü-
flünmeye bafllad›m. Ve e¤er bu olaylar gerçekse, gerçekler bi-
lim d›fl› olarak kabul edilemeyece¤ine göre demek ki bilimin
ya tan›m› de¤ifltirilmeli ya da yetersiz olarak kabul edilmeliydi.
Bu olay›n bende çok köklü bir dönüflüme neden oldu¤u su gö-
türmez bir gerçektir.

Aradan y›llar geçti ve biz art›k Viyana'dan ayr›l›p ‹stanbul'a
dönmüfltük. Her y›l ilkbaharda, yaklafl›k bir ay süreyle tuhaf
birfley yafl›yordum. Beynimde Bahai görüflleri ve karfl› görüfller
yo¤un olarak çat›fl›yor, sonunda Bahailik galip geliyor, ve ben
içimde Bahai olmak için güçlü bir istek duyuyordum. Bunu bir
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süre bask›lad›ktan sonra da bu istek yavafl yavafl külleniyordu,
ta ki biry›l sonraki bahara dek. Bu bir kaç y›l böyle sürdü. En
sonunda 1994 y›l›n›n Mart ve Nisan aylar›nda, ayn› olay› yafla-
d›ktan sonra flunu kendi kendime ilk kez itiraf ettim: Ben bir
Bahai gibi düflünüyor, Bir Bahai gibi hissediyorum. Yani ben
art›k bir Bahai idim. Yapmam gereken tek fleyin cesaretimi top-
lamak ve eflimin, annemin, babam›n, arkadafllar›m›n acaba ne
diyeceklerini düflünmek yerine cesurca bunu onlara aç›klamak
olaca¤›n› düflündüm. Yaln›zca bir sorun vard›; ‹stanbul'da hiç
bir Bahai tan›m›yordum. Hemen eski kitap kutular›ndan, Viya-
na'dan getirmifl oldu¤um kutulardaki kitaplar aras›nda eski ad-
res ve telefon defterlerimi aramaya koyuldum. Bulur bulmaz
da Viyana'daki arkadafl›m Mehmet Niyazi'yi arayarak ona Ba-
hai olmak istedi¤imi söyledim ve Milli Mahfil Ofisinin telefonu-
nu ald›m. Mehmet çok sevinmiflti. Ancak o günün R›zvan Bay-
ram› oldu¤unu ve ofiste kimseyi bulamayaca¤›m› söyledi. Ama
benim bekleyecek sabr›m yoktu. Hemen telefon açt›m ve tele-
sekretere, Bahai olmak istedi¤imi belirten bir not b›rakarak be-
ni aramalar›n› rica ettim. Ertesi gün ö¤leye dek büyük bir he-
yecanla telefon bekledim, en sonunda kendim açt›m. ‹flleri çok
yo¤undu ve telesekreteri dinlemeyi unutmufllard›. Hemen ad-
resi alarak gittim ve tescil kart›m› imzalad›m. Eve bir kucak do-
lusu kitapla döndüm ve üç gün üç gece hiç durmadan bu ki-
taplar› yutarcas›na okudum. Art›k bunca y›l bunu yapmam›fl ol-
mama üzülüyordum.

Eflim çok flafl›rmakla birlikte fazla tepki göstermedi. Onun
içindeki endifleyi zamanla yenmeyi ve gidermeyi baflard›m. S›-
ra annemle babama gelmiflti. Önce babama anlatmay› uygun
gördüm. Uzun bir tren yolculu¤u s›ras›nda, babama Bahaili¤i
nas›l ö¤rendi¤imi, uzun y›llar süren de¤iflim sürecini, neden
Bahai oldu¤umu ve neler hissetti¤imi uzun uzun anlatt›m. Ses-
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sizce ve ilgiyle beni dinledi ve en sonunda flöyle dedi: "E¤er
do¤ru yapt›¤›na inan›yorsan ve kendini mutlu hissediyorsan bu
cesaretinden dolay› seni kutlar›m. Ama annene istersen hemen
söyleme, biraz al›flt›rarak anlatal›m."

Bu arada küçük k›z›m anneme söylemifl, ama annem hiç
bozuntuya vermemifl. Birgün televizyonda dini bir konu tart›fl›-
l›rken, annemin de Kur'an-› Kerim'e olan ilgisini bildi¤imden,
dedim ki: "Anneci¤im, Baz› surelerin giriflinde elif, lam, mim
diye baz› sözler var. Bunlar acaba ne anlama geliyor?" Bana
flöyle dedi: "Onlar›n çok Önemli bir anlam› varm›fl. ‹flte onla-
r›n anlam› çözüldü¤ü zaman dünyada çok önemli fleyler ola-
cakm›fl."

Ben de ona dedim ki: "Ama onlar›n anlam› çözüldü, yoksa
senin haberin olmad› m›?" Annem bu beklemedi¤i yan›t› al›n-
ca çok heyecanland› ve daha fazla, daha ayr›nt›l› bilgi vermem
için bana yalvarmaya bafllad›. Bense onun önüne daha baflka
sorular ç›karmaya bafllad›m. Baz› Kur'an ayetlerini aç›p okuya-
rak Hz.Muhammed'in devresinin bitmifl oldu¤unu ona ima edi-
yordum. Birden anlad› ve sinirlenerek flöyle dedi: "Yoksa sen
bana Bahai oldu¤unu söylemeye mi çal›fl›yorsun?" Bu kez fla-
fl›rma s›ras› bendeydi. ‹yice alttan alarak ve yumuflakl›kla daha
baflka ayetler göstererek delilleri ço¤altmaya bafllad›m. Çok
karfl› ç›kt›. Kardeflim de evdeydi ve buna flahit oldu. Bir kaç
gün sonra benim kitaplar›m› okumaya bafllad›¤›n› sevinerek
gördüm. Biraz yumuflam›flt›. Birkaç gün sonra onu ahbaplarla
bir Pazar gezmesine davet ettim ve hiç de¤ilse nas›l insanlarla
arkadafll›k etti¤imi görmesini istedi¤imi söyledim. Birlikte git-
tik. Yolda bana Bahaili¤i iyi ve mant›kl› buldu¤unu, ama tema-
men Tanr›dan oldu¤una inanamad›¤›n›, sanki iflin içinde bir in-
san parma¤› sezinledi¤ini söyledi. O gün akflama kadar herke-
si gözledi. Çok etkilenmiflti. Akflam Mina Kavrul bizi evine ye-
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me¤e davet etti. Tuncay Onat ailesini de ça¤›rd›. Amaç bir
ocakbafl› yapmakt›. Tuncay Bey annemle çok güzel sohbet et-
ti.

O gece eve döndü¤ümüzde annem %180 de¤iflmifl art›k
bambaflka bir insand›. Büyük bir nefle ve coflkuyla kardeflime
flöyle dedi: "Bahailik çok güzel birfley. ‹slamda Allah korkusu
var, ama Bahailikte Allah sevgisi var. Bahailer çok iyi insanlar.
Sana Bahai bir k›z bulal›m da evlen. Çok mutlu olursun." Bu
kez kardeflim flaflk›nl›k içindeydi. Annemdeki bu kökten de¤i-
flim onu cok flafl›rtm›fl ve etkilemiflti, çünkü daha bir hafta ön-
ce nas›l karfl› ç›kt›¤›n› kendi gözleriyle görmüfltü. O gün an-
nem bana flöyle dedi: "Uzun y›llar sana do¤ru yolu göstermesi
ve kalbine inanç vermesi için Allah'a çok dua ettim. Allah e¤er
sana bu yolu gösterdiyse bunda muhakkak bir hikmet var."

Bu olaydan bir y›l sonra annem, annemden bir kaç ay son-
ra da babam tescil oldular.

fiu anda onlar kendilerini dünyan›n en mutlu ve flansl› in-
sanlar›ndan say›yorlar ve bu eflsiz Emre lay›k olabilmek için
tüm güçleriyle çabal›yorlar. 

Gülcan ‹nhan A¤ustos 1998- ‹stanbul 

"EY DOST! 

Gönül bahçesine aflk çiçe¤inden baflka bir çiçek ekme;
sevgi ve ifltiyak bülbülünün ete¤inden el çekme. iyilerin
arkadafll›¤›n› ganimet bil ve kötülerin yoldafll›¤›ndan eli-
ni çek, gönlünü kald›r."64
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VEL‹ HIZIR HAZRETLERI RÜYADA GÖRDÜ

1996 da ahbaplar› ziyaret maksad›yla Anadolu'ya ve Sivas'a
gittim. Bayan Marufi ile birlikte ailesinde tek Baha-
i olan ve evi uzakta oldu¤u için toplant›lara ifltirak edemeyen
Alime ad›nda bir bayan›n ziyaretine gittik. Alime han›m bize
son derece sayg› ve sevgi gösterdi. Ayr›ld›ktan sonra Bayan
Marufi'ye: "Çok iyi bir insanm›fl, birazda emri bilgisi olsayd›"
dedim.

Bayan Marufi: "Temiz niyeti ve temiz kalbi ve güçlü imani
ile Gökdemir ailesinin Bahai olmalar›na sebep oldu" dedi.

Gökdemir ailesini iyi tan›yordum. Çünkü 1995 y›l›nda eflim
rahmetli Cevad Kuçani ile o taraflara yapt›¤›m›z bir gezide, Bay
Veli Gökdemir ile Tokat ve Zile'ye gittik. Ve ertesi sene o yö-
relere gitti¤imde Bayan Gülizar Gökdemir ile ahbaplar› ziyaret
için bir kaç köye gittik. Kendisinin Bahai olmadan evvel oku-
ma yazmas› yokmufl. Elvah ve ayetleri okuma zevki onu oku-
ma yazma ö¤renmeye sevk etmifl. fiimdi ise Sakl› Sözlerden 25
tane, Ahmed Levhi ve di¤er levihler ve münacaatlar ezberinde-
dir. Kendisi baflar›l› ve mahir bir duyurucu olmufltur. 

Alime Han›m'›n nas›l bu ailenin iman›na sebep oldu¤unu
anlamak için, Anadolu'ya ve Sivas'a 1997 y›l›nda gitti¤imde Ba-
yan Gülizar'dan nas›l Bahai olduklar›n› yazmas›n› rica ettim.
yazd›klar›n›n özetidir: 

Alime Han›m isminde bir tan›d›¤›m›za gittik. O gün Baha-
i Dini diye bir Dinin var oldu¤unu söyledi ve baflka bir bilgi
vermedi, bizde bir fley sormad›k. O akflam öyle geçti. Aradan
hayli bir zaman geçti. Bir sabah eflim Veli uyand›¤›nda: "Rü-
yamda H›z›r Hazretleri gibi nurani, beyaz sakall› bir insan gör-
düm. K›z›m›z Selda'da benim yan›mda idi. H›z›r Hazretlerine
yalvararak elini öpmeyi rica ettim. Bana flöyle bir bakt› ve yo-
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luna devam etti ve elini öptürmedi." "Demek ki bizde bir ek-
siklik vard›r ki elini bana öptürmedi" dedi.

Bende: "Bugün iyi insanlarla karfl›laflacaks›n" dedim. Ayn›
günün akflam› Alime han›mdan bir telefon geldi: "Müsaitseniz
akflam size gelece¤iz" dedi.

Akflam Profesor Marufi ve ailesi ile beraber geldiler, kendi-
leri ile tan›flt›ktan sonra emri konuflmalar s›ras›nda Dr. Marufi
içinde mabetler, mübarek yerler ve çeflitli insanlar›n resimleri
olan albümünü göstermeye bafllad›. Hz.Abdülbaha'n›n resmini
görünce eflim Veli'ye: "Rüyanda gördü¤ün sakall› H›z›r hazret-
leri bu zat degil mi?" dedim. Veli de: "Ta kendisidir" diye ce-
vap verdi. Veli hemen flu soruyu sordu: "Bahai Dinine kabul
olmam için ne gerekiyor?" Marufi Bey bir kâ¤›t göstererek; "bu-
nu imzalaman›z gerekiyor" dedi. Eflim tereddütsüz o kâ¤›d› im-
zalad› ve Bahai oldu.

Dr. Marufi bana sordu: "Han›m! Sen ikrar vermiyor musun?" 

Ben ona "hay›r" dedim. Çünkü eflimle aram›z hiç iyi de¤il-
di. Devaml› kavga ediyorduk. Düflündüm, Bahai olursam ara-
m›zda daha çok tats›zl›k olaca¤›n› san›yordum.Ve ayr›ca eflime
hiç güvenmiyordum, güvenilecek bir insan de¤ildi.

Aradan iki ay geçti. Bu arada ben de araflt›r›yordum ve ka-
bul etmek üzereydim. Bir gün kendi kendime dedim ki: "Be-
nim de içime tam bir güvenin gelmesi için bir rüya görsem iyi
olur." O gece flöyle bir rüya gördüm: "On k›z olarak bir araya
geldik. Çok büyük, kocaman, yemyeflil bir a¤aç vard›. Dallar›
çiçeklenmifl. Herbirimiz bir dal›n üstüne geçtik. Ben de bir
yapraks›z, kurumufl bir dalda oturuyordum ve birfleyler yaz›-
yordum ve yazd›¤›m fleyler Arapça idi. Sanki gerçekten oku-
mam ve yazmam var gibiydi. Ve böylece rüyam bitti.

Rüyam› hiç kimseye anlatmad›m. Bahai ve bilgili bir akra-
bam vard›, ona anlatt›m. O da flöyle dedi. "Yavrum! Madem ko-
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can Hak yoluna gitmifl, senin de o yola gitmen gerek" Sonra
flöyle yorumlad›: "O çiçekli, yeflil kocaman a¤aç Allah'›n Emri-
dir ki insanl›k alemi Onun meyvelerinden faydalan›r. Senin
oturdu¤un kuru, çiçeksiz dal ise, senin bofl evhaml› inançlar›n-
d›r..."

Sonra 20 Ekim 1992'de Hz.Bab'›n do¤um gününde ben ve
o¤lum Savafl tescil olduk. O zaman hiç okumam yazmam yok-
tu. Fakat flimdi Allah'a flükürler olsun ki sabah akflam duam›
okuyorum, namaz›m› k›l›yorum. fiu an Sakl› Sözlerden 25 Sak-
l› Söz ezberimdedir. Her an çok mutluyum, Bize söyliyene ve
‹lahi Emri duyurana duac›y›m, Allah hepsinden raz› olsun. 

Gülizar Gökdemir.

Gökdemir ailesi bir kaç y›l Nahcivan'a Hicret ettiler 

"‹çinizden biri Rabb›n Emrini tebli¤ etmek isterse her-
fleyden önce kendi kendini tebli¤ etmelidir ki onun sözü-
nü iflitenlerin kalbleri müncezip olsun. Bir mübelli¤ ön-
ce kendi kendini tebli¤ etmedikçe sözü aray›c›n›n kalbin-
de heyecan uyand›rmaz. Ey kavim! Baflkalar›na iyi ö¤üt-
ler verip kendileri o ö¤ütleri tutmayan kimselerden ol-
may›n›z. Bu gibilerin sözleri, öteden her fleyin hakikati
ve daha öteden Tanr›ya yak›n duran melekler onlar› ya-
lanc›l›kla itham ederler.

Böyle bir kimse herhangi bir kimsede bir tesir husule
getirme¤e muvaffak olursa, bu muvaffakiyet, Aziz ve Ha-
kimin hükmüne göre, ona de¤il Tanr› sözlerinin nüfuz ve
tesirine atfolunmal›d›r. Mübelli¤, Tanr›n›n nazar›nda,
kendisi eriyip akt›¤› halde çevresine ›fl›k saçan bir mum-
dur."65
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HZ.MEHD‹ ZUHUR ETM‹fi 

Tokat (Bu flehir Hz.Bahaullah'›n Ba¤dat'tan ‹stanbul'a sür-
günlü¤ünde mesir'i mübarek flehirlerindendir) ahbaplar›ndan
Say›n R›za Çiçek, efli ve iki o¤lu yukardaki müberek ayeti tem-
sil ediyorlar: "Biri Rabb›n Emrini tebli¤ etmek isterse her-
fleyden önce kendi kendini tebli¤ etmelidir..." Bir Baha-
i'nin en önemli vazifesi ‹lahi Emri duyurmas›d›r. Levihlerde ve
yukardaki ayette; Emri duyurma, Bahai hayat› yaflamak ve te-
miz amel ile beraber olursa etkisini gösterecek. ‹flte Çiçek aile-
si bu konuya dikkat ettikleri için baflar›l›d›rlar. Ve tebli¤ ettik-
leri kimseler de bu özelliklerinden pay alm›fllard›r. Evleri Bahai
misafirhanesi gibi herkese aç›k, temiz niyet, sevgi ve güler yüz-
le, gelen gidenlere hizmet ediyorlar. Halbuki maddi bak›m›n-
dan da orta hallidirler. 

fiimdi R›za Bey'in kendi yazd›klar›yla
nas›l Bahai olduklar›n› öyküsü:

Yaflam›mda mutlu bafllang›ç günlerinin! An›lar›:

1953 do¤umluyum, ismim R›za Çiçek. Yaflam›m›n ilk günle-
ri diyebildi¤im dünyay› tan›yabildi¤im 8-10 yafllar›ndan itibaren
manevi duygulara sayg›l›, yüce Allah'tan daima yard›m olaca-
¤›m inanc›ndayd›m. Dini konularda kitaplar okurdum. 

1973 y›l›nda 19-20 yafllar›nda, maddi bir istek için duydu-
¤um bir duygumun yerine getirilmesi için bütün varl›¤›mla ca-
n›gönülle bütün kötülüklerden ar›nm›fl olarak bu dile¤imi yeri-
ne getirmesi için Allah'a yalvar›yordum. Bu günlerde Allah'a
aflkla ba¤l› Tasavvuf flairlerinin an›lar› ve ‹lahi fliirleriyle etki-
lenmifl bir haldeydim. 6 May›s 1973'de 20 yafllar›nda iken Allah
aflk›n› kendimde buldum ve maddi iste¤imden vazgeçtim. Kar-
fl›l›ks›z olarak Allah›ma yalvar›yordum. Bu yalvar›da yeni bir
yaflam, yeni bir oluflumlar bekleyifli gönlümde do¤du.
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Büyük Tasavvuf fiairi Yunus Emre'nin K›yamet günleri için
söyledi¤i fliirleri okudu¤umda bu yaflanan zaman›n bu günler
oldu¤u hissi uyand›. Bu y›llarda "Peygamber Tarihi" Kitab›n›
okudum. Bütün peygamberlerin bafl›ndan geçen bütün olaylar
ibret vericiydi. Yaflam günlerimin, ilerleyifli manevi konular›
araflt›rmakla devam ediyordu. 

1979 y›l›nda manevi duygular›mda azda olsa bir gerileme ve
maddi ifllerde baflar› elde etme hislerim olufltu. Bu günlerde ya-
flam›mda çok etkili olan 6 ayl›k uykusuzluk ve çok büyük ma-
nevi bir çöküntü oldu. Bu durumdan kurtulmak için bütün var-
l›¤›mla Allah'a yalvar›yordum.Yüce Allah uykusuzluktan ileriye
gelen çok büyük çöküntü f›rt›nas›ndan beni bir anda kurtard›
ve yeniden dünyaya gelmifl bir haldeydim. "Yüce kuvveti, bü-
yüklü¤ü, cömertli¤i ve kutsal kudretiyle beni diriltti" diyordum
ve o anda Allah›ma flu sözü veriyordum: "Allah›m dünyada tek
bir kifli kalsam ve sana inanan hiç bir kifli kalmam›fl bile olsa,
sana iman edecek benim. Allah›m herkese mal, mülk verdin,
bana tüm dünyay› verdin" diyordum. Çünkü dünyadan haber-
siz gibiydim. Çok canl› günlerim bafllam›flt› ve mâneviyat›m
tekrar geliflmiflti.

1985 y›l›n›n Bahar aylar›nda bir sohbette Ablam: "Hz.Mehdi
gelmifl R›za" diye söyledi. Ben ise: "Neredeymifl, kimleri ›slah
etmifl, kim görmüfl?" gibi sorularla karfl› ç›km›flt›m. Ablam: "Sen
bizim komflu ile görüfl" dedi. Bir gün komflusuyla karfl›laflt›m.
Sohbete bafllad›k, fakat daha sonra hep o konufltu ve ben de
dinledim. Söylediklerini fikir ve düflüncelerim ve mâneviyat›m-
la ölçüyordum. Sonunda dedi ki; "bu bir Dindir, Bahai Dinidir."
Bahai Dinini ilk sefer duymufltum ve benim gönlümün istekle-
ri gibiydi. Cevapta: "Ben zaten Bahaiymiflim ancak bunu genifl
flekilde araflt›rmam gerek" dedim.
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Araflt›rmaya bafllad›¤›mda, önce Nebil Tarihi'ni okudum ve
çok etkilendim. Araflt›rd›¤›m günlerde bir gece rüyamda
Hz.Abdülbaha'y› gördüm. Büyük, uzun bir masan›n üzerinde
çok kalabal›k ve üstleri kapal› yemek tabaklar› vard›. Sabah
uyan›nca bu rüyan›n yorumunu kendim flöyle de¤erlendirdim:
"Bu sofra ‹lahi bir sofrad›r. Yemek tabaklar›n› aç›p yemesi ise
sana düfler" dedim. Ve ‹lahi güven duygum daha da artt›. Mâ-
neviyat›mda çok büyük degifliklikler oldu. 1986 Nevruz Bay-
ram günü inançl› bilgilerle tescil oldum. Sn.Prof Dr. ‹lhan Sez-
gin tescil gününde bizde bulunuyorlard›.

Bahai eserlerini aral›ks›z okuyordum, fakat Hz.Bab ve
Hz.Bahaullah'›n zuhurlar›n›n ‹lahi kudretini çözemiyor ve baz›
engeller koyuyordum kendime. Böyle engeller içerisinde bu-
lundu¤um günlerde bir gece rüyamda Hz.Bahaullah'› gördüm.
Ben Hz.Bahaullah'› kendi evimde beklerken, Hz.Bahaullah bir
kaç de¤erli arkadafllar› ile kap›n›n efli¤inden ad›m›n› içeri att›.
Evde bekleyifl halinde olan ben hemen aya¤›na secdeye ka-
pand›m. Bafl›nda da tac› vard›. Bu rüyam›n sonuçlar› beni çok
etkiledi. Bundan sonra kafamda olan vesvese düflünceleri kalk-
m›fl ve ar›nm›fl bir hale geldim. Bahai Dininde hizmet etmek
için, ald›¤›m görevleri yerine getirmeye çal›flt›m. De¤erli ahba-
b›m›z Rahmetullah ‹mani Bey'lerin ‹lahi davran›fl›na hayran ol-
mufltum. ‹lk gitti¤im Konvenfl›n seçimi beni çok çok etkiledi.
Konvenfl›n seçimlerinin yüce önemini de rüyamda görmüfltüm.

Bahai K›fl okuluna kat›ld›¤›mda tüm Bahailerin de¤iflik mil-
letlerden ve de¤iflik bölgelerden olduklar›n› gördüm. Çeflitlilik
içinde birlik beni çok çok memnun etti. Bahai inanc› yaflay›-
fl›mda çok büyük de¤ifliklikler meydana getirdi. Ailemde, ço-
cuklar›mda de¤ifliklikler oldu. Çevrenin tepkisi elbetteki olu-
yordu. Fakat Allah'a verdi¤im ikrar›m benim için çok çok
önemli oldu¤undan kimsenin tesirinde kalmad›m.Çevreme teb-
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li¤ler yapt›m. ‹nsanlar bendeki manevi gücün, inanc›m›n ken-
disinden geldi¤ini anlam›fllard›. Bu inanc›m›n kendisi yaflam›m-
la devam edecektir.

21.9.1999 R›za Çiçek - Tokat 

"‹nsano¤lunun kalbi Rahman›n tecellisinin taht›d›r.
Biz bunu bundan önceki mukaddes sözlerimizde bildir-
dik. Ezcümle dedik: "Ben yere ve gö¤e s›¤amam; Ben an-
cak bana inanan ve Emrime ihlâs ile sar›lan kimsenin
kalbine s›¤ar›m." Tanr›n›n nuruna makes ve Rahman›n
tecellisine merkez olan insan kalbi çok kere o nurun
Masdar›na ve tecellinin Menfleine yabanc› kalm›flt›r. Bu-
nun da sebebi, kalbi Tanr›dan ay›r›p uzaklaflt›ran gaflet-
tir. Tanr›n›n Huzurundan hiç bir an gafil bulunmayan
kalbler Ona yaklaflm›fl, Onun arfl›na yak›n gelmifl say›-
l›r."66

‹NANÇLARIN ÖZÜNÜ H‹SLER‹MLE ARAR
B‹R HALDE ‹D‹M 

Say›n Nadide Çiçek; temiz niyeti, can ve gönül ile yapt›¤›
hizmetleriyle ismini temsil eden ender Bayanlardand›r. Duyuru
ve Emrin ilerlemesi için elinden geleni esirgemiyor. Eflinin öy-
küsünde anlat›ld›¤› gibi evleri herkese aç›k ve Nadide Han›m
herkesi sayg› ve sevgi ile a¤›rl›yor. Son seneler Anadolu ve To-
kat'a yapt›¤›m seyahetlerde hep onlar›n evinde kald›m ve bu
ailenin Emre olan ba¤l›l›klar›na yak›ndan tan›k oldum. 
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Nadide Han›m'›n öyküsü:

1955 do¤umluyum, ‹smim Nadide Çiçek. Yaflam›mda gele-
neklere ba¤l› inançlar›yla yaflayan bir genç k›zd›m. Çevremiz-
de, inançlar›m›z üzerine düflünmek serbest olmad›¤›ndan, ge-
leneklerdeki inançlar›n özünü hislerimle arar bir haldeydim.
Dinlerdeki tarihi bilgiler hakk›nda bilgim yoktu. Evlendikten
sonra Eflimin maneviyat›na ba¤l›l›¤›n› gördüm, onun yaflant›s›-
n› seyrediyordum ve inançl› olman›n düflüncelerle inanman›n
serbestli¤i içindeydim. Eflim Bahai Dinini kabul etmiflti. Bahai
kitaplar›n›n ‹lahi yaz›lar› ve Bahai olan Rahmetullah ‹mani ve
Rahim ‹smailzade beylerin hareketlerine hayranl›k duyuyor-
dum. Eflim tescil oldu¤u gece eflimle beraber tescil oldum. Ba-
hai yaflam›mdaki durumum yeni do¤ufl gibiydi. Çünkü bana in-
sanlara sevgiyi sayg›y› daha çok ö¤retti. Bütün dünyam› de¤ifl-
tirdi. Herfleyde bana bir güven verdi.. Her fleyin do¤rusunu ö¤-
retti. Beni o kadar mutlu k›ld› ki bütün insanlar›, dünyay› sev-
meyi ö¤retti.

Han›mlar için haz›rlanan Bahai konferans›na kat›ld›¤›mda
dünyan›n de¤iflik memleketlerinden gelen Bahai bayanlarla ta-
n›flt›m ve Hindistanl› bir bayan›n gönüllere hitaben konuflma-
lar› 'Çeflitlilik içinde bir birlik'ti.

Hz.Ruhiye Han›m'›n ‹stanbul'a gelece¤i haberini duydu-
¤umda gönlümdeki aflkla onu görmek istedim. ‹stanbul'a gidip
onu ziyaret etmek için imkanlar›m›z müsait de¤ildi. Fakat Al-
lah'›n yard›m›yla Totat'tan ailemin tamami çocuklar›m ve eflim-
le ve Bahai olan yak›n akrabalar›mla ziyaretlerine gittik. Bu zi-
yarette Hz.Ruhiye Han›m'la yüzyüze görüflme an› yaflam›mda
en mutlu ve de¤erli an›lar›mdan biri oldu. 

Türkiye'nin Baflbakan›, Bakanlar› Türkiyemize gelen misafi-
re hofl geldin diyerek tebrik ediyorlard›. Çok kalabal›k bir top-
luluktu.
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Yaflam›mda Hz.Bahaullah'›n dualar›n› ve Hz.Abdülbaha'n›n
dualar›n› her okudu¤umda tebli¤ yapmak için bana daha yük-
sek bir tebli¤ gayreti veriyorlar.

Nadide Çiçek-Tokat 22.9.1999

"EY CAR‹YEM‹N ÇOCU⁄U!

Bâki Padiflahl›¤› görsen bu fâni cihandan geçip gitme-
¤e çal›fl›rs›n. Fakat onu senden gizleyip bunu sana göster-
mekte ancak temiz yüreklilerin anlayabilece¤i nice hik-
metler var."67

HZ BAHAULLAH'I KABUL ETMEKLE DÜNYAM DEG‹fiT‹ 

Türkiye ve özellikle Anadoluda ‹lahi Emri kabul etmek için
temiz ve anlayabilen haz›r ruhlar vard›r. Özellikle Türkiye'de
yaflayan Aleviler. Çünkü Hz.Mehdi ve ‹sa'n›n gelifli ile ilgili
bekledikleri flartlar, iflaretler ve müjdeler Hz.Bahaullah'›n pren-
sipleri ve Zuhur'unun olaylar› ile mutab›k kal›yor.

Say›n R›za Çiçek'in Ablas› Say›n Fatma Balc› bu temiz ruh-
lulardan biridir. Sadeli¤i ve samimi davran›fllar›yla ‹lahi Emrin
hizmetlerine gönül ba¤lam›fl ve elinden gelen her çeflit hizme-
ti yapma¤a çal›flmaktad›r. Kendi yazd›¤› öyküsünün özeti:

Ben Fatma Balc›, do¤um tarihim 1947. Çocukluk ve genç-
li¤imde 12 ‹mamlara ba¤l› idim. ‹mam Hüseyin'in oruçlar›n›
hiç b›rakmazd›m. 18 yafl›nda evlendim. 35 yafl›ndeyken 4 ço-
cukla eflimi kaybettim. Biz tidall›k Köyünde oturuyorduk.
Eflim vefat edince Tokat'a tafl›narak, kardeflim R›za Çiçek'e ya-
k›n bir ev tutuk. Biz zaten ikimiz de Yunus Emre'nin fliirleriy-
le ve sözleriyle kendimizi yetifltiriyorduk. Bir kaç ay sonra o
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mahallede oturan Nevin Saraço¤lu ile tan›flt›m. Nevin Han›m:
"Fatma Han›m Hz.Mehdi gelmifl" dedi. Ben o s›ralarda çok s›-
k›nt›l›yd›m, kardeflime haber verdim. Kardeflim R›za araflt›rd›k-
tan sonra ‹lahi Emri kabul edip tescil oldu. Ben de bilgim ol-
mad›¤› için kabul edersem Allah'a efl koflmufl olurum zanne-
diyordum. Ancak kardeflimden sonra tescil oldum. Hz.Bahaul-
lah'a inand›¤›mdan beri dünyam de¤iflti ve içimden geldi¤i ka-
dar Hz.Bahaullah'›n, Hz.Abdülbaha'n›n sözleriyle kendimi ye-
tifltirmeye çal›fl›yorum. 

Fatma Balc›. 

‹K‹NC‹ TERAZ

Samimiyet üzere dinlerle muafleret, Tur da¤›nda Musa
ile konuflan›n getirdi¤ini izhar ve her bir hususta insaft›r.
Vefakârl›k ve temiz yüreklilik ile muttas›f olanlar bütün
yeryüzü sâkinleriyle dostça muafleret eylemelidirler; çün-
kü muafleret ittihat ve ittifak do¤urur; ittihat ve ittifak ise
âlemin düzeni ve ümmetlerin hayat› demektir. Ne mutlu
flefkat ve refeti itiyat edinip kin ve husumeti b›rakanlara!
Bütün dünya halk›na tahammülkârl›k ve iyilik severlik
tavsiye ederim. Bu iki dünyadaki karanl›¤› da¤›tacak iki
lâmba ve milletleri gerçek bilgiye kavuflturacak iki ö¤ret-
mendir. Ne mutlu erenlere ve vay gafillere!"68

ZUHUR MÜJDES‹NDEN VE GERÇEK GÜNEfi'‹N
DO⁄UfiUNDAN UYANDIM

1995 y›l›nda Anadolu'ya yapt›¤›m bir gezide Tokat'a Say›n
R›za Çiçek'in evinde olan Ocakbafl› toplant›s›nda say›n Aziz
Çelik ile tan›flt›m. O zaman daha tescil olmam›flt›. Ancak 1999
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y›l›nda Tokat'a gitti¤imde kendisini hararetli ve aktif bir Baha-
i olarak gördüm. ‹ki gün iflinden izin alarak kendi arabas›yla
Turhal, Zile ve etraftaki köylerde olan ahbaplar› birlikte ziyaret
ettik. Aziz Bey flairdir. fiiirleri irfanl›d›r. ‹lahi Emri tan›d›ktan
sonra daha ziyade Hz.Bahaullah'›n ve Emrin yüceli¤i hakk›nda
fliirler yazmaya bafllad›. Gözlerini kapat›p saz›yla fliirlerini söy-
lerken ruhani bir ortam yarat›yor. Alevi Mezhebinde bu gibi fla-
irlere 'Afl›k' derler. fiiirlerinden birini bana hediye etmiflti. Bu
eseri okuyanlarla paylafl›yorum: 

"Bize bir müjde geldi de söylendi. 
Kendimi gaflette uyurken buldum.
Zaman›n Günefli do¤mufl üstüme. 
Kendimi Ona do¤ru dönerken buldum.
E¤ilmez bökülmez çeli¤im derdim. 
Güneflin ›fl›¤›nda eridim gittim.
Bizde olan› deniz bilirdim. 
Kendimi okyanusta kaybolurken buldum. 
So¤uk idim s›cak sulara kar›flt›m. 
Bundan sonra art›k geri dönemem.
Damla iken nehirlerde ça¤lad›m. 
Kendimi birli¤e do¤ru olurken buldum.
Zalimlerden olup zulüm edemem 
Sonra kötü ön olur bize dünyada. 
Dünyan›n yeniden kuruldu¤u zamanda. 
Kendimi hizmet ederken buldum. 
Azizim gayem su gibi olmakt›r 
Rüzgâr olup ›l›k ›l›k esmektir.
Yetmifl ili milleti bir sevmektir. 
Kendimi hiç bulurken buldum.

Aziz Çelik. 19 Haziran 1999.
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Ad›m Aziz çelik 1966 y›l›nda Tokat, Ballidere köyünde do¤-
muflum. Hz.Bahaullah'n Emrini ilk defa çok sevdi¤im Sn.R›za
Çiçek'ten duydum. Bir kaç ay sonra 19 Nisan 1996 akflam› Ri-
za Bey'lerin evinde tescil oldum. Cenab› Hak Hz.Bahaullah bi-
ze bu yeni Emirde hizmet etme imkan› verdi¤i için flansl›y›z ve
minnettar›z. Emri kabul etmeden önce ve daha sonra da hiç
unutamad›¤›m baz› olaylar› ve rüyalar›m› bir ahbab›n teflrifiyle
aff›n›za s›¤›narak kaleme ald›m. Ancak flunu da belirtmeliyim
ki kendimi oldu¤umdan yüksek göstermek veya flöhret kazan-
mak için de¤il. Bu Emrin büyüklü¤ünü Hz.Bahallah'›n azame-
tini, Bahai yaflam›n›n bizde yaratt›¤› de¤ifliklikleri bizim nas›l
Bahai oldu¤umuzu bir nevi paylaflmakt›r.

Biz iki k›z üç erkek olmak üzere befl kardefliz. Sevgili Ba-
bam her zaman bize dürüst, adil, çal›flkan ve iyi ahlakl› olma-
m›z›, ehlibeyt ve 12 ‹mamlara ba¤l› kalmam›z› tavsiye ederdi.
Özellikle ‹mam Mehdi Sahip zamandan s›k s›k bahsederdi. Zu-
hurunun yak›n oldu¤unu söylerdi. ‹mam Mehdi'nin zaman›nda
kurt ile kuzunun birlikte duraca¤›n›, dünyan›n adaletle dolaca-
¤›n› her f›rsatta dile getirirdi. Bu konu benim çok ilgimi çeker-
di. Pek dindar biri olmad›¤›m halde bazen çok güzel ruhani rü-
yalar görüyordum. Özellikle askerlik görevimi yaparken ayn›
rüyay› iki defa gördüm. Rüyamda Enam Süresini ezber etmem
isteniyordu. Bir vesile ile onun yerine Fatiha Süresini ezberle-
dim. Bu rüyadan sonra çeflitli aral›klarda güzel rüyalar görme-
ye bafllad›m. Bu arada 1987 Karate-Do sporuna bafllad›m. Ha-
len devam etmekteyim.

Elimden geldi¤i kadar babam gibi dürüst ve çal›flkan olma-
ya çal›fl›yordum. Yinede biz masum de¤iliz, hayatta bir çok ha-
talar›m›z olmufltur, inkâr edecek de¤iliz. E¤er kendimi e¤itir-
sem biraz da olsa düzelece¤ime inan›yordum. Orta okulu d›-
flardan bitirmek için kay›t yapt›rd›m. Bir kaç sene sonra bitir-
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dim. Amac›m art›k liseyi okumakt›. Fakat daha ileriki y›llarda
buna f›rsat bulabildim. Bilimsel kitaplara çok merak›m vard›,
özellikle uzay hakk›nda bir çok pratik bilgiye sahip oldu¤umu
düflünüyordum. Keflke bir astoronot olsayd›m. Kâinat› keflfet-
mek isterdim.

Kesin bilmiyorum ama 25-27 yafllar›m aras›nda bir rüya gör-
düm. Bu rüya di¤erlerinden farkl› ve bambaflka idi. Rüyamda
daha önce oturdu¤umuz eski evin küçük penceresinden hafif
k›z›l yüzlü, aln› aç›k, bembeyaz saçl› ve sakall› fakat sakallar›
yeni ç›km›fl orta yafll› bir adam›n bana bak›p gülümsedi¤ini
fark ettim. Onu görür görmez kendimi uzayda ahenkle y›ld›z-
lar›n aras›nda uçarken buldum. Devaml› Allah›m Allah›m di-
yordum. Sanki ses benden de¤ildi, her taraftan geliyor ve yan-
k› yap›yordu. Sonra kendimi ayn› odada yata¤›n içinde bul-
dum. Annem Babam bana kötü bir fley yapm›fl›m gibi çok sert
bak›yorlard›.Yataktan do¤rulup; Anne, Baba cihan beni duydu,
siz daha neden duymad›n›z diye ç›k›fl yapt›m. Ertesi sabah rü-
yam› Anneme, Babama ve eflime anlatt›m. Bunun gibi bir çok
ruhani nitelikli rüyalar gördüm ve bunlar beni etkiliyordu. Bir
süre sonra etkisi geçiyor ve unutuyordum. Çok s›k olmazsa da,
bazen kimse görmeden gece k›bleye yönelir flu duay› okur-
dum: "Allah›m! Bana hay›rl› evlat, hay›rl› devlet ve hay›rl› bir ifl
ver. Beni Hz.Muhammed ve Ali'nin yolundan 12 ‹mam'lar›n yo-
lundan, bütün nebilerin, velilerin ve peygamberlerin yolundan
ay›rma. Bana do¤ru yolu göster." Bunu herkes için dileyerek
ve bu flekilde y›llarca dua ettim. Bir yandan da ‹slam Dininin
özünü ar›yordum ve birfleylerin ters gitti¤ini düflünüyordum. 

1995 Y›l›n›n bafllar›nda meslek de¤ifltirip manav dükkan›
açt›m. Fakat ifli iyi bilmedi¤imden hep zarar ediyordum. Say›n
R›za Çiçek ve efli dükkan›mdan al›flverifl yaparlard›. Böylece
onlarla tan›flt›m. Bu flekilde bir yak›nlaflma oldu. Bir gün onu
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küçük yaz›haneme davet ettim. Burada müflteri olmad›¤› za-
man saz çalar türkü söylerdim. Biraz sohbet ettikten sonra R›-
za Bey bana Emri tebli¤ etti. fiimdiye tadar hiç duymad›¤›m
aç›klamalar yap›yordu. Hz.Mehdi'nin geldi¤ini ve yeni bir Din-
den ve Peygamberden bahsediyordu. Kendi kendime: "Bu
adam ç›ld›rm›fl olmal›" diyordum. Bir flekilde söylediklerini red
ettim. R›za Bey yine al›fl verifl yap›yor, kibar ve nazik bir flekil-
de davran›yordu. Bir gün nedense bana araflt›rmam için bir ki-
tap getirmesini istedim. Ertesi gün 'Aranan gerçek' Kitab›n› ge-
tirdi. Bir kaç günde okudum. Sonra bir çok kitaplar okudum.
R›za Bey ile gündüz dükkanda gece evlerinde sohbet ve derin-
leflme yap›yorduk. Bir süre sonra kendimi Bahai gibi görmeye
bafllad›m. Arad›¤›m herfley onda mevcuttu. Bir de fliir yazm›fl-
t›m ve Alt›nda yazan Bahai Aziz Çelik diye imzam› atm›flt›m. Bu
arada Sivas ahbaplar›ndan Sn.Veli Bey ve Say›n Prof.Dr.‹lhan
Sezgin ile tan›flt›m. Onlara sorular sordum. Sonra yazd›¤›m flii-
ri ve alt›ndaki 'Bahai Aziz Çelik yaz›s›n› ‹lhan Bey fark etti.
Sonra bana; "Bu Emri kabul etti¤in anlam›na m› geliyor" diye
sorunca, "evet" diye cevap verdim. ‹lhan Bey: "Bunu resmilefl-
tirelim" dedi ve tescil kart›n› ç›kard›. Biraz tereddüt ettim ama
hemen de imzalad›m. 19 Nisan 1996 akflam› idi. O gece çok
ya¤mur ya¤d›¤› için bütün ahbaplar R›za Bey'lerde kald›k.

O gece kendimi garip hissetmifltim. Daha sonraki günlerde
derinleflmeye devam ettik. Yeni ahbaplarla tan›fl›yor, muhte-
flem fleyler ö¤reniyordum. Mahfil üyesi seçilmifltim. Bazen eve
gece yar›s› gidiyor, bazen de dükkanda yat›yordum. Gece saat
3'te yolu yürümek zordu ve baflka imkanlar›m da yoktu. Daha
sonra bir motosiklet ald›m ve onunla gidip gelmeye ve eve geç
kalmamaya çal›fl›yordum. Yeni bir sevgili bulmufl afl›k gibiy-
dim. Sevgili eflim Zulbiye ile sorunlu bir evlili¤imiz vard› bazen
anlaflam›yorduk. Benim bu halimi anlam›fl gece geç kalmalar›-
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m› baflka yorumlayarak tart›flmalara sebep oluyordu. S›k s›k:
"Neden geç kal›yorsun, sende bir gariplik var, baflka bir kad›n-
la m› berabersin?" diye telkinde bulunuyordu ve tart›fl›yorduk.
Ona cevap vermiyordum. Ona Bahai oldu¤umu nas›l aç›klaya-
ca¤›m› bilemiyordum. Bir gün sakin bir flekilde ne olursa olsun
gerçe¤i ö¤renmek istedi¤ini söyledi. Ona herfleyi anlatt›m. Sa-
kin karfl›lad›. Bir süre sonra ‹lhan Bey vas›tasiyle o da Emri ka-
bul etti. Beraber Ziyafetlere gitmeye bafllad›k. Sorunlar›m›z
kendili¤inden çözümlendi. Çocuklarla bir karar ald›k. Herkes
üzerine düflen görevi yerine getirecekti. Birbirimize sayg› ve
sevgiyle davranacakt›k ve bunu bir ka¤›da yaz›p imzalad›k. Bu
arada iflimi de de¤ifltirdim. ‹fllerim her gün iyiye gitmeye bafl-
lam›flt›. Her fleye daha olumlu yaklafl›yordum. Annem-Babam
da ‹lhan Bey'in vas›tas›yla tescil oldular. Bize bir çok yerden
ahbap geliyordu ve bizi ruhani yönden besliyorlard›. O sene
K›fl Okuluna Tokat'tan 3 kifli kat›lm›flt›k. Ben, Say›n R›za Bey
ve Alper Çiçek. K›fl Okulunda bir müzik program› vard›, ben
de gönüllü olmufltum. Üstad Afl›k Mahzuni fierifin Bahai olma-
d›¤› halde Hz.Bahaullah hakk›nda yazd›¤› fliiri saz eflli¤inde
söyledim. Yurt içinden ve yurt d›fl›ndan ahbaplar vard› herkes
beni tebrik ediyordu. ‹lk defa topluluk içinde saz çalm›flt›m.
K›fl okulunun 3. gününde, Amerikal› ahbap, (ismi Header) na-
s›l Bahai oldu¤unu ve rüyas›n› anlatt›. Birden benim y›llar ön-
ce gördü¤üm ve yukar›da bahsetti¤im rüyam› hat›rlad›m. Dik-
katim oturumu yöneten kifliye yöneldi. Rüyamda bana gülüm-
seyen zata çok benziyordu. ‹smini bilmiyordum sonradan ö¤-
rendim Sn.Akdes Kuçani'nin küçük o¤lu imifl. Bir kaç dakika
içinde rüyamda gördü¤üm kiflinin o oldu¤una karar verdim.

Mikrofonu alarak ürkek ve heyecanl› bir flekilde anlatmaya
bafllad›m. Ferzat Bey bana sar›ld› ve kucaklad›. Rüyay› kendi
kendime yorumlamaya bafllad›m. Y›ld›zlar›n orada haz›r bulu-
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nan ahbaplar oldu¤unu ve benim de onlar›n aras›nda Allah'›n
ad›n› zikretti¤imi, böylece rüyam›n gerçek oldu¤unu ifade et-
tim. Hz.Bahaullah affetsin, rüyamda gördü¤üm kiflinin kesin
Ferzat Kuçani Bey oldu¤unu iddia etmiyorum. Belki o zat bafl-
ka birisiydi. Fakat flimdiye kadar ona benzeyen Ferzat Bey'den
baflka birine rastlamad›m. En do¤rusu hakikat› Allah bilir.

Daha sonralar› Babam beni korumak için, çevresindekilerin
etkisiyle Emirle ilgili faaliyetlerimi yasaklad›. Çünkü ortam iyi
de¤il ve halk aras›nda güvensizlik ve terör vard›. Gizli gizli fa-
aliyetlerimi sürdürüyordum. Türlü bahaneler uydurarak tebli¤le-
re gidiyordum. Elimden dua etmekten baflka birfley gelmiyordu.

Devaml› Annem beni destekliyor Babam› yat›flt›r›yordu.
Sonralar› Babam ›l›ml› olmaya bafllad›. Kardefllerimin ikisi Em-
ri kabul ettiler. Benim küçü¤üm olan Mahmut ve büyü¤üm
olan Ayfle Ablam ve ablam›n aile fertleri hemen hemen bütün
sülaleye emri tebli¤ ettim veya duydular. Olumlu veya olum-
suz tepkiler ald›m, onlar›n Emri kabul etmeleri için eflimle bir-
likte dualar okuduk. Tokat'ta birçok kimselere tebli¤ ettik. Çok
s›k›nt›l› günlerimde eflim bana destek ç›kt›. Genelde tebli¤ fa-
aliyetlerine gurup olarak ç›k›yorduk. Çiçek ve Balc› ailesiyle.
Bir keresinde ayn› rüyay› iki defa gördüm. Rüyamda çocukluk
arkadafl›m olan Ünal Baflp›nar'a Emri duyurmam söylendi ve
ona aynen rüyam› anlatt›m ve Emri tebli¤ ettim. Çok iyi karfl›-
lad›. O da bir falc› olan hocaya gidiyor. Hoca ona; "Aziz diye
bir arkadafl›ndan yard›m göreceksin" diyor. Bunu ögrendi¤im
de adeta flok oldum. Çünkü fala pek inanmam. Ona; "e¤er im-
kan›m olsayd› sana maddi destek yapard›m, ama zennediyo-
rum bu ruhani yard›md›r" dedim. Henüz iman etmedi ama za-
man›n› Allah bilir.

Ne zaman kendimi biraz dünyaya versem baflka bir flehir-
den ahbaplar geliyor onlar›n ruhaniyetinden etkileniyor hizmet
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etmek için f›rsatlar yarat›yordum. Bazen de ruhani rüyalar gö-
rüyordum. 

Çevrenin ve akrabalar›m›n bütün çabalar›ma karfl› Emri red
etmeleri eflim ve beni çok üzüyordu. Alay konusu oluyorduk.
Yine bir rüya gördüm: Tan›d›¤›m bir kimsenin, bir bebe¤e ve
halka zarar verece¤ini hissediyor ve onu etkisiz hale getirmek
için tedbir almak istiyorum. Fakat bu kifli benden önce davra-
narak harekete geçiyor. O anda kendimi koruyacak bir çukur
buluyorum. Biraz sonra bu kifli de korkmufl benim s›¤›nd›¤›m
yere s›¤›n›yor. O anda eflim de geliyor. Bu adam›n kimseye za-
rar veremiyece¤ini ve onu ikna edebilece¤imi hessediyorum.
Çukurun d›fl›nda da büyük tehlike ve kargafla varm›fl. bir müd-
det sonra orada yaln›z oldu¤umu hissediyorum. D›flar›ya ç›k-
mak istemiyorum. Kimse beni burada fark etmiyor. Üzerime
toprakla kapatmak istiyorlar. Amacam›n o¤lu o topraklar› ke-
nara at›p düzeltiyor ve çukurun etraf›n› süslemeye bafll›yor. Fa-
kat beni fark etmiyor. Bir müddet sonra çukur di¤er yerlerle
düz oluyor, insanlar yine beni fark etmiyorlar ve ben o çukur-
dan ç›k›p amcam›n evine giriyorum. Orada amcalar›m, akraba-
lar›m ve bir çok kimse haz›r bulunuyorlar ve çorba içiyorlar.
Onlara bir çukurdan geldi¤imi, ne kadar kald›¤›m› bilmedi¤imi
ve kendimden emin bir flekilde Hz.Bab ve Hz.Bahaullah'›n Em-
rini kabul etmeleri gerekti¤ini ve e¤er red ederlerse, baflka bir
memlekete gidece¤imi söylüyordum. Onlarda yat›flt›r›c› ve fla-
kac› bir flekilde Emri kabul edeceklerini ima eder gibi; "evet ya-
vafl yavafl olacak" diyorlard›.

Ben, eflim ve akrabalar›m, bütün insanlar için dua ediyoruz.
Allah herfleyi hakk›yla bilir. Bu sat›rlar› yazarken bir kusurum
olduysa af diliyorum. Bize teflrif eden ve bu sat›rlar› yazmam
için beni teflvik eden Akdes Kuçani Han›m'a da teflekkür edi-
yorum.
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Bu arada bütün dünya insanlar›na ve ahbaplara ve henuz
dünyaya gelmemifl ruhlara Ebha selamlar›m› iletiyorum. Ben
inan›yorum ki Allah'›n imtihanlar› çetindir. Bu ‹mtihanlar her
defas›nda zorlaflacak. Ölene kadar devam edecek. ‹nflaallah bu
dünyadan geçerken imanl› gideriz.

Aziz Çelik, 22.9.1999

"EY VARLIK O⁄LU! 

Bahçen sevgim, cennetin vuslat›md›r. Ona gir, durak-
lama. Yüce melekûtümüzde ve yüksek ceberûtümüzde se-
nin için takdir olunan budur."69

DO⁄AN RÜYASINDA B‹R PEYGAMBER GÖRMÜfi 

1997 Yaz›nda Anadolu'ya olan bir gezide Sivas'ta Say›n Do-
¤an ve Say›n Münevver Karap›nar efllerin evlerinde bir toplan-
t›ya kat›ld›m. ‹kisi de Emri hizmetlerinde faald›rlar. Toplant›n›n
bitiminde de¤iflik konularda sohbet oldu. Nas›l Bahai oldukla-
r›n› anlatt›lar. Sonra yaz›p getirdiler. Nas›l Bahai olduklar›n›n
özeti:

Biz Alevi kökenli kalabal›k bir aileden gelmeyiz. Benim Ba-
hai olmam aileden de¤il, kendim Bahai oldum. Ben yaklafl›k 6
veya 7 yafllar›nda idim. Babam›n bir olay dolay›siyle çok peri-
flan bir durumda idik. Bir gece rüya gördüm. Anneme rüyam›
anlatt›m: Beyaz sakall› nur yüzlü bir Pegamber idi. Rüyamda
peygamber oldu¤unu çevresindekiler söylüyorlard›. Beyaz sa-
kall› nur yüzlü Zat beni yan›na ça¤›rarak dizinin yan›nda oturt-
tu, benim yüzümü ve saçlar›m› okfluyordu ve bana üzülmeme-
mi söyledi.
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Ben o gün için sanki bir baflka yerde yafl›yordum. Gördü-
¤ümü tarif etmem mümkün de¤ildi. Anneme söyleyince çok
heyecanland› ve çok teselli buldu ve helva yaparak konu kom-
fluya lokma da¤›tt›. Komflular sormufllar; "hay›rd›r." Annem ise:
"Bizim Do¤an Rüyas›nda bir Peygamber görmüfl" demifl. 

Aradan y›llar geçti, bir gün benim için çok de¤erli bir insan-
la tan›flt›m. Bu Zat Prof.Dr.Mehmet Marufi ve ailesidir. O za-
man yafl›m 16-17 idi, Marufi Bey bana yeni bir din ve Hz.Meh-
di'nin geldi¤ini, Hz.Bahaullah'›n zuhurunu söyledi. Ben ise ne
bir dinden ne bir peygamberden haberim vard›. Çünkü pek
inanm›yordum. Dr.Marufi Bey biraz bana unlatt› ama ben pek
onun söylediklerini kavrayacak kadar bir dini bilgiye sahip de-
¤ildim. Ama çok mutlu bir durumu vard› ve güler yüzlü bir in-
sand›. Bu da beni çok düflündürdü. Bahai Dini isimli bana bir
kitap verdi. O Kitab› açt›¤›mda Hz.Abdülbaha'n›n resmi ile kar-
fl›laflt›m ve çok flafl›rd›m. Çünkü çocuk iken rüyamda gördü-
¤üm Peygamber'in resmi bu kitapta idi ve kitab› hiç okumadan
hemen Bahili¤i kabul ettim. Sonra Ocakbafl› ve ziyafetlere ka-
t›larak Bahaili¤i tan›maya bafllad›m ve Sivas'›n ilk Bahailerin-
den biri olarak say›l›r›m. Hz.Abdülbaha'y› tekrar rüyamda çok
görmek istiyorum. 

K›saca bir an›m› anlatmak istiyorum: Çok de¤erli eflim Mü-
nevver ile evlenmeden önce tan›flt›m ve kendisine Bahai oldu-
¤umu söyledim. O da hiç bir dine inanmad›¤›n› söyledi, evlen-
meye karar verdik. Devletin resmi nikah yap›lan yerinde benim
iste¤im üzere kendisine de Bahai nikâh› yapmam›z laz›m de-
dim. Eflim olumlu karfl›lad› ve Sivas Belediye Nikâh Salununda
ilk kez Bahai Nikâh› k›l›nd›.

Eflime Bahailik hakk›nda sürekli anlat›yordum, ama kendisi
hiç bir dine inanmad›¤›n› söylüyordu. Bir gün bir rüya görmüfl-
tü. Sabah erkenden kalkt› ve ifle gitti. Kendisi hastahane de
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hemflire olarak çal›fl›yordu. Akflam eve geldi¤inde bana; "Alla-
hu Ebha" diye selam verince flafl›rd›m. "Ne oldu sana Münev-
ver?" dedim. "Ben bir rüya gördüm" dedi. Çok heyecanl› olarak
flöyle anlatt›: "Rüyamda beyaz sakall› nur yüzlü bir dede gör-
düm, bana, hemen Dr.Mehmed Marufi'ye gidip ondan bir form
almam›, doldurmam› ve S›rat Köprüsünden geçece¤imi söyle-
di." Sabah ifle gider gitmez Hastahanede Dr.Marufi'nin odas›na
gidip rüyam› anlatt›m. Ben Hz.Abdülbaha'n›n resmini hiç gör-
memifltim. Dr.Marufi Hz.Abdülbaha'n›n resmini gösterince,
evet rüyamda ki Zat budur ve hemen tescil olmak istedim ve
o anda tescil olup Bahai oldum."

Ne mutlu bizlere ki ‹lahi emri tan›d›k ve Bahai olduk. 

Do¤an Karap›nar

"Araflt›rma, çabalama, özleme, aflk, ifltiyak ve incizap ç›ra¤›
aray›c›n›n kalbinde yan›p Tan›n›n inayet nesimi onun ruhuna
esince, dalâletin karanl›¤› zail olur, flek ve flüphe sisleri da¤›l›r,
ilim ve yakîn nurlar› onun varl›¤›n› kaplar. O zaman ruhun se-
vinçli müjdesini hamil Manevi Müjdeci Tanr› fiehrinden gerçek
tan gibi görünerek kalbi, fikri ve ruhu gaflet uykusundan ma-
rifet borusu ile uyand›r›r. Bunun üzerine, Ruhulkudsün inayet
ve teyidleri öyle ya¤ar ki aray›c› kendisini yeni bir göz, yeni bir
yürek, yeni bir ruh sahibi olmufl görür. Kâinatta münceli Tanr›
ayetlerini seyreder, ruhun gizli s›rlar›na nüfuz eyler. Tanr›n›n
gözü ile bakarak, her zerrede kendisini mutlak yakîn makam-
lar›na k›lavuzlayan bir kap› müflahede eder. Her fleyde vahda-
niyet tecellisinin s›rlar›n› ve samedaniyet zuhurunun eserlerini
keflfeder."70
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DUALARIM KABUL ED‹LD‹

1998 y›l›nda Bursa'ya gitti¤imde, ahbaplar aras›nda yeni Ba-
hai olmufl olan bir genç, Mühendis Y›lmaz Ertorun'dan bahse-
diliyordu. Say›n Ertorun ‹negöl'de ikamet edip say›n Misakiye
Tebyani-Attar vas›tasiyle Bahai olmufl.

Bayan Misakiye Attar uzun seneler Turkiye'de muhacir ola-
rak kalmaktad›r. Kendisi de¤iflik flehirlerde aflk ve sebatla teb-
li¤ faaliyetleriyle bir çok kiflinin imanlar›na sebep olmufltur. Sa-
y›n Misakiye Türkiye'de Tarsus, ‹stanbul ve Bursa'da muhacir
olarak kalm›flt›r ve flimdi ise ‹negöl'de kalmaktad›r. Rahmetli
efli Bay Mahmud Attar da duyuru için çok çaba gösteriyordu. 

Yukarda zikri geçen tarihte Türkiye Yaz Okuluna ifltirak et-
tim. Say›n Y›lmaz ile görüfltüm ve nas›l Bahai olduklar›n› sor-
dum. 

Burada kendi yazd›¤› öyküsüdür: 

"Tanr›m! fiu gelip geçici dünyada Bana gerçe¤i ö¤ret. Bu
benim için biliyorsun ki, herfleyden daha önemlidir. Ben tem-
bel, günahkâr, özelli¤i olmayan, basit bir insan›m. Bu herfley-
den daha de¤erli olan fleye, gerçe¤e ulaflmak için ne yapmam
gerekiyor, bana yol göster." O gece duadaki extra istek bu idi.
‹ki rekat nafile namaz›ndan sonra rüyamda bu sorunun ceva-
b›n› bulaca¤›m düflüncesi beni çok heyecanland›rm›flt›. Fakat o
gece rüya görüp görmedi¤imi hat›rlam›yorum. Belki ben, ger-
çe¤i bu dünyada ö¤renecek kadar Tanr› taraf›ndan de¤er veri-
len bir insan de¤ilim. Belki de biz insanlar için yasaklanan böl-
geye girmifltim.

Bir gece rüyamda, çok k›sa bir anda , yeflil ve beyaz›n ha-
kim oldu¤u kaftaniyle nur yüzlü, çok yak›fl›kl› bir zenci gör-
düm. Sanki sorunlar›m› biliyor gibi, bana bak›p tebessüm edi-
yordu. Hiç kimse söylemedi ancak bu kifli Bilali Habefli idi. Ar-
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kadafl›ma bu rüyay› anlatt›m. O da bir hocaya sormufl Hoca, ar-
kadafl›n dini tebli¤ edecek demifl. Ben ‹slami anlamda görevle-
rini yerine getiren bir insan de¤ildim. Dini nas›l tebli¤ edecek-
tim?.

Melahat Han›m telefonda bir misafirinin (Misakiye Attar)
kendisi yeni bir dini tebli¤ etti¤ini bana söyledi. Hz.Bab'a ait
duay› okudu. O an benim için K›yamet kopmufl, anlam›flt›m ki
Tanr›n›n sözü bitmemifl ve bitmeyecek. Bu benim için sonsuz
bir mutluluktu. Aileme yeni Dini müjdeledim. Dostlar›ma da
yeri geldi¤inde amatörce ç›kar bildi¤im kadar›yla Bahaili¤i an-
lat›yorum.

Y›lmaz Ertorun. 

"Dostlar! fian› yüce biricik Tanr›ya güzel amellerinizle
ve Onun nazar›nda makbul olan tav›r ve ahlâk ile yard›m
ediniz. Bu Günde Tanr› yard›mc›s› olmak isteyen kimse
gözünü malik oldu¤u fleylere kapay›p Tanr›dan olan fley-
lere açmal›d›r. Faydas› yaln›z kendine dokunacak fleyler-
le meflgul olmaktan vazgeçip Tanr›n›n ulu Ad›n› yücelte-
cek fleylerle meflgul olmal›d›r. ‹çini fena emellerden ve
bozuk arzulardan temizlemelidir; çünki Tanr› korkusu
onu zafere götürecek silâh, gayesine erdirecek ilk vas›ta-
d›r.Takva Tanr› Emrini koruyan kalkan, Tanr›n›n kavmi-
ni zafere kavuflturan siperdir. Takva kimsenin indireme-
yece¤i bir bayrak, Hiç bir gücün boy ölçüflemeyece¤i bir
kuvvettir. Tanr›ya yak›n gelmifl olanlar insanlar›n kalp
kalelerini daima onun yard›m› ve Rabbülcünudun izni ile
fethedegelmifllerdir."71
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YAfiAM TARZLARI SÖZLER‹N‹ DO⁄RULUYORDU 

fienay fiengör, K›br›s'ta yaflayan ruhani ve temiz kalpli bir
bayand›r. 1998 de K›br›s'ta bir gece benim kald›¤›m yerde kal-
d›. Geç vakte kadar ‹lahi Emrin yüceli¤i ve dünyada olan iler-
lemesi hakk›nda konufluyorduk. ‹lahi Emin suratle ilerlemesi-
ni, Emre olan sevgisinden dolay› heyecanla dinliyordu.

Nihayet, nas›l Bahai oldu¤unu sorunca, anlatacakt›. Vakit
geç oldu¤undan dolay› yazmas›n› rica ettim. 

Burada yazd›¤› öyküsünün özetidir:

"Ben fienay fiengör, Müslüman bir ailede do¤dum. Yedi ya-
fl›mdan itibaren camiye gitmeye, namaz k›l›p ve oruç tutmaya
bafllad›m. Evleninceye kadar böyle devam etti. Ondan sonra
kendim felsefe ve mant›k okuyup do¤rular› bulmaya bafllad›m.
Evlendi¤im kifli çok kitap okuyan nadir kiflilikli ve K›br›sl› Pi-
lot Gültekin fiengör idi.

Babam›n yaflant›s›n›n tam bir Bahai gibi oldu¤unu anlad›m.
Bizi öyle yetifltirdi. Do¤ru, dürüst, insanlar› seven, onlara yar-
d›mc› olan ve sayg›l› insanlar olarak yetifltirildik. Kardefllerim
babam ve annem ayd›n kiflilerdi. Evde bizlerle meflgul olup
sofrada sohbet ederlerdi.

Bahai olmam›n nedeni babam›n do¤ru ve mant›kl› ö¤retile-
riydi.

Seneler sonra K›br›s'ta tan›flt›¤›m Bahai ahbaplar Sevcan ve
Niyazi Çetin çifti; hayatlar›n› anlatt›klar›nda kendi yaflant›m›n
ismini buldum. Benim yaflad›¤›m Bahai Dini idi, o zaman fark
ettim.

Dünyadaki bar›fl için Hz.Bahaullah'›n yolunda biraz faydam,
katk›m olursa ne mutlu bana." 
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fienay fiengör 1/ 6/ 1998- K›br›s 

EY CAR‹YEM‹N O⁄LU!

Ruhülkuds'ün feyzini istiyorsan iyilerle düfl kalk; çün-
kü iyiler ölümsüzlük kadehini Ebediyet Sâkisinin elinden
içmifllerdir. Onlar ölülerin kalplerini gerçek tan gibi ay-
d›nlat›r, parlat›r ve diriltirler."72

BEN‹ ETK‹LEYEN BAHA‹ DÜZEN‹ VE AKT‹F GENÇLER 

‹stanbul'un ruhani ve faal gençlerinden olan Say›n Özgür
Can Akdeniz kendi araflt›rmas›yla Emri mübare¤i tan›d› ve ka-
bul etti. Özgür 14 yafl›nda Bahai gençlerle arkadafll›k edip top-
lant›lara, yaz ve k›fl okullar›na ve ahlak derslerine kat›lm›fl ve
tedricen ald›¤› bilgiler ve baflka hiç bir yerde görülmeyen Ba-
hai düzeni ve demokrasisince etkilenmifltir.

Kendisini 19 Gün Ziyafetinde gördüm ve nas›l Bahai oldu-
¤unu yazmas›n› rica ettim:

"Ben Özgür Can Akdeniz 18 yafl›nday›m, yaklafl›k iki sene-
dir Bahaiyim.

Benim, onüç, ondört yafllar›m da dini konular› kafamda mu-
hakeme etti¤im ve "Niye, neden, belki" kelimelerini s›kça kul-
land›¤›m zamanlar oluyordu. Dine inan›yordum, fakat flu soru-
lar kafam›n içinde yer al›yordu; dinler insanl›¤› do¤ru yola gö-
türdü¤üne göre o zaman dinler insanl›¤› ilerletece¤ine neden
geriye götürüyordu? Dinler insanlar aras›nda bar›fl› sa¤latt›raca-
¤›na neden savafla sebep oluyor. Ayr›ca toplumdaki dindar gö-
rülen insanlar›n ters davran›fllar› iyi örnek teflkil etmiyordu. Fa-
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kat Bahailikle tan›flmamla beraber bu sorunlar›m›n cevaplar›n›
fazlas›yla ald›m.

Bahailikle tan›flmam, kat›ld›¤›m›z bir ziyafette oldu. Ziyafet-
te dualar›n Türkçe okunmas› ilgimi çekti ve ahbaplar›n son de-
rece modern olmalar› kafamdaki dindar insan kavram›n› de¤ifl-
tirmiflti. Ayr›ca Habitat Konferans› s›ras›nda Bahai dininin bu
kadar aktif görev almas› ve Kevin Lock konseri s›ras›nda anlat-
t›klar› da beni Bahai Dinine çok yaklaflt›rm›flt›.

Daha sonra 1996 yaz›nda Edremit Alt›noluk Yaz okuluna
kat›ld›m, Orada yap›lan konuflmalar› dinledim ve orada iyi ar-
kadafllar›m oldu. Konuflulan konular: "Dünya vatandafll›¤›, ka-
d›n erkek eflitli¤i, tek bir dil, her türlü ba¤nazl›¤›n terki..." ve
ahbaplar›n s›cakl›¤› beni çok fazla etkilemiflti. Yaz okulu bitti-
¤inde "Art›k ben bir Bahaiyim" demifltim. ‹stanbul'a döndükten
sonra ise ahlak derslerine kat›larak hem Bahai Dini hemde di-
¤er dinler hakk›nda bilgiler edinmeye çal›flt›m. Bu derslerin ve
Ö¤retmenin Say›n Ümit Anteplio¤lu'nun bana ne kadar çok ya-
rarl› oldu¤unu söylemeliyim. 

Art›k tek eksi¤im tescilimdi. 1997 ‹skenderun K›fl okuluna
kat›ld›m. fiubat ay›n›n ikisi ve K›fl Okulunun son günü Bay
Tuncay Onat bana: "Ne dersin Özgür flimdi tescil olmak için en
iyi zaman." Bende "Tamam" dedim.

Ben san›yordum ki yine bir ara s›ras›nda imza ataca¤›m.
Ama Tuncay amca beni kürsüye ça¤›rd›, çok heyecanland›m
ama imzay› at›pta alk›fl sesini duydu¤um zaman çok daha fark-
l› birfley hissettim. Alk›fl sesi diyorum çünkü sanki herkesin ru-
hu birleflmifl ve alk›fl sesleri kula¤›ma tekbir sesi gibi gelmeye
bafllam›flt›. En az›ndan bana öyle gelmiflti.

Ben Bahai oldu¤um için kendimi çok flansl› hissediyorum.
Çünkü bir çok insan varki y›llarca araflt›rmalar›na ra¤men bu-
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lam›yor yada çok zor buluyorlar. Ben ise bir rastlant› eseri ve
çok erken yaflta Bahai oldu¤um için gerçekten flansl›y›m.

Ayr›ca Bahai olmam› sa¤layan Say›n Ümit Anteplio¤lu, Sa-
y›n Tuncay Onat, Say›n Ferzat Kuçani'ye ve arkadafllar›m Sevil
Onat, Onur Kars, Mina Mecidi, Leyla Ömera¤a, Bahanur Ay-
tar'a ve tüm ahbaplara teflekkür ederim."

"EY RIZVANIMIN SAKINLER‹!

Sevgi ve dostluk fidan›n›z› kutlu cennetimde lütuf elle-
riyle dikip onu merhamet sa¤anaklar›yla sulad›m. fiimdi
yemifl verme ça¤›na gelmiflken dikkat edin ki mahfuz kal-
s›n, emel ve flehvet atefline yanmas›n."73

ALLAHI SEVEN VE ARAYAN O'NU BULUR

1998 Y›l›nda Türkiye'nin Yaz okuluna kat›ld›¤›mda s›k›lgan
ve çekingen zay›f bir gence rastlad›m. Halinden, Baha-
i toplumuna ilk olarak kat›ld›¤›n› fark ettim. Kendisiyle tan›flt›-
¤›mda, Bal›kesir ahbaplar›ndan Say›n Erdo¤an Demir ve ruha-
ni yafl›n›n da on günlük oldu¤unu söyledi. Ve son zamanda
aç›k kalp operasyonu geçirmifl oldu¤unu söyledi. Kendisi ‹lahi
Emri tan›d›¤› için çok mutluydu. Toplumda daha hiç bir arka-
dafl› olmad›¤› için yemeklerde beraber oluyorduk. Erdo¤an
Bey ›srarla beni Bal›kesir'e davet edip efliyle tan›flmam› istedi.
Ancak benim vaktim dolmufl oldu¤u için o sene kendilerini zi-
yaret etmeye muvaffak olamad›m.
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Ertesi sene 1999'da K›br›s'ta iken Erdo¤an Bey beni arad› ve
tekrar Bal›kesir'e davet etti. Türkiye'ye vard›¤›mda ilk seyaha-
tim Bal›kesir'e oldu. Bir senelik Bahai ailesi ruhaniyetleri ve ço-
cuklar›na verdikleri ruhani terbiye t›pk› 10 senelik Bahai ailesi
gibi idi. ‹ki küçük k›zlar›n› öyle yetifltirmifllerdi ki münacaat
okumadan yeme¤e bafllam›yorlard›. Efli Ruhsal han›m ‹lahi Em-
ri tan›m›fl, fedakar, sevgi dolu ruhani bir bayand›r. Kendisi flöy-
le anlatt›: "Erdo¤an her zaman sinirli idi. Evde bir güzel günü-
müz olmuyordu. Birdenbire de¤iflti, sanki bu adam o eski
adam de¤ildir. Herkese sevgi ile davran›yordu. Ben ve çocuk-
lar bu de¤iflikli¤e flaflk›nl›kla bak›yorduk. Nas›l oldu da bu
adam birden böyle de¤iflti. Sonra anlafl›ld› ki Bahai olmufl ve
bu de¤ifliklik Bahai Dininin etkisidir."

Kendisinden nas›l Bahai oldu¤unu yazmas›n› rica ettim.
Yazd›klar›n›n özeti afla¤›dad›r:

22 A¤ustos 1998'de Uluda¤ -Bursa yaz Okulu'na kat›ld›¤›m-
da 10 günlük taptaze bir Bahai idim. Orada çok de¤erli insan-
lar ile tan›flt›m. Hepsi birbirinden güzel, s›cakkanl›, sevecen in-
sanlar idi. Bunlardan bir tanesi de say›n Akdes Soltani-Kuçani
idi. Benimle s›cak-samimi olarak ilgilendi. Sanki çok önceleri
tan›fl›yoruz gibi idik. Yazm›fl oldu¤u kitaplardan birini bana he-
diye etti. Yeni bir kitap haz›rl›¤› içinde oldu¤unu ve bu kitab›n
içeri¤inin; sonradan Bahai olmufl ahbaplar›n nas›l Bahai olduk-
lar›n›n hikayelerini anlatan ve yaz›lardan oluflan bir derleme
olaca¤›n› ve benden de nas›l Bahai oldu¤umu yazmam› rica et-
ti.

‹nsan›n daha do¤rusu benim; yaflad›klar›m› düflüncelerimi
yaz›ya dökmek gibi ayr› bir yetenek gerektiren birikimim yok.
Ama geçmiflimi yaflad›¤›m gibi yazabilirim diye düflündüm.

12-13 yafllar›ma kadar Allah ile tan›fl›kl›¤›m flöyle idi:
O'ndan korkard›m. O büyüktü, O heryerde vard›. O bir yasak-
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lama-korkutma kozuydu. Benim yapt›¤›m yapabilece¤im yara-
mazl›klara karfl›. O yukar›dan bizlere hep as›k gözle bakan bir
devdi. Ondan korkulurdu. Yani ben Allah'tan korkard›m; t›pk›
babamdan korktu¤um gibi. Bu yüzden Allah hiç de flefkatli de-
¤il idi bana. Babam da hiç flefkatli davranmazd›. ‹kisi de hiç se-
vecen de¤illerdi. O ve babam öyle özdeflleflmifllerdi benim
için.

Babam›n annem ile olan kavgalar›, Babam›n beni ço¤u ke-
re de haks›z yere; daha önemli ve kötüsü sadist bir tutum ser-
gileyerek iflkence derecesinde dövmeleri, sevgi gösteriminin
bir ufak parças›n›n dahi bana göstermemesi, annemiz de bunu
ve babama karfl› pasifkar bir tutum içinde davranmas› sonu-
cunda oluflan ezik bir çoçukluk dönemim ne yaz›k ki ileriki
bütün yaflam›m›n mayas›n› oluflturdu. Böyle ezik böyle içine
kapan›k bir çocukluk dönemi yaflayan ben, sevgisizlik ortam›n-
da yetiflmifl bir çocuk; Allah ile olan iliflkisini ne ölçüde sa¤l›k-
l› yaflatabilirdi tahmin edersiniz....

Orta okul y›llar›nda da bu sevginin s›cakl›¤›n›n nas›l bir fley
oldu¤unu ö¤renemedim. Sevgi so¤uk idi benim için. Yüzüme,
kalbime so¤uk so¤uk esen bir kuru ayaza dönüflmüfltü, art›k
kimseyi sevmiyordum. Ne babam› ne annemi ne evlatl›k veril-
mifl iki a¤abeyimi nede O'nu - korktu¤um Allah'›. Bulu¤ ça¤›
döneminde sevmemeye bafllad›m, O'nun kurallar›na da uyma-
yacakt›m. ‹flte gençlik ve lise y›llar›nda O'na karfl› tavr›m daha
çok netleflir gibi oldu. Allah'a art›k inanmamaya bafllad›m. Za-
man zaman da olsa buluflmalar›m›zda (ne kopuk bir aile orta-
m› ama) evlatl›k verilen öz abilerimin de buna katk›lar› olmufl-
tu. Bana afl›lad›klar› daha do¤rusu bu afl›ya da yatk›n oluflum-
dan dolay› bana verdikleri küçük küçük örneklemeler-dersler
bana yetmiflti. Afl›y› kabul etmifltim. Zaten ailem taraf›ndan ka-
bul etmek için de gerekli alt yap› haz›rlanm›flt›. 
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Demifllerdi ki: "Evren sonsuzdur. Sonsuzlu¤un ne bafl› ne
de sonu vard›r. Bu yüzden sonsuzluk yarat›lamaz. Yaradan di-
ye bir fley yoktur. Allah yoktur ve olmayana inan›lmaz." Bir
müddet Allah'›n olmay›fl›na kendimi inand›rmaya çal›flt›m. Son-
ra bu afl› askerlik dönemim içerisinde etkisini yavafl yavafl yi-
tirme¤e bafllad›. Allah'›n varl›¤›n› hissetme¤e bafllad›m. Allah
vard›. Bu da askerlik ortam›nda oluflan; maneviyat de¤erlerinin
bana yükledi¤i milliyetçilik-kahramanl›k-flehitlik mertebesi, va-
tan›n› sevme gibi kavramlarla içli d›fll› olmamdan dolay› Allah'a
yak›nlaflmam kolay oldu. Daha do¤rusu bu, s›¤›nacak bir liman
arayan gemi misali gibi birfleydi. Bir güce s›¤›nm›flt›m. Allah'›
bilmiyordum tan›m›yordum, fakat O vard›.

O niye vard›, neden vard›; bu gibi sorular›n yan›tlar›n› bil-
mek istemedim geçti bir dönem. Etraf›mdakilerin ve bir çok in-
san›n da yapt›¤› bu de¤ilmiydi? Allah'› inkar etmeyen "Müslü-
man›z elhamdülillah" diyen fakat yapt›klar›yla, görüntüleriyle;
Müslüman bir toplumun böyle mi olmas›n›n gerekti¤ini ken-
dimce sonradan sorgulayaca¤›m bir toplumda yafl›yordum. On-
lar gibi olmal›yd›m ben de. Onlar gibi göstermelik, yapmac›k
bir Müslüman hayat› sürdürdüm ben de.

Bir süre sonra da evlilik eklendi ve aile hayat›m oluflmaya
bafllad›. Bu dönemde de Allah'› düflünecek zaman yoktu.

Fakat küçüklükten beri okumay› çok severdim ve hâlâ da-
ha seviyorum. Çok çeflitli kitaplar, dergiler ve ansiklopediler
okudum. Hele bulmaca çözmeye karfl› afl›r› ilgim vard›. Bu
yüzden kelime da¤arc›¤›m zenginleflmiflti. Bir çok kitaplar, der-
giler al›p okuyordum. Bunun sonucunda herhalde beni herfle-
yi düflünme¤e sevketti. Saatlerce dünyay›, sonumuzu, eski ve
yeni insanlar›...düflünürdüm, ço¤unlukla yan›t veremiyordum.
Allah'a inan›yordum, Müslümand›m. Öyleyse Müslüman olarak
inanc›m› uygulamam gerekiyordu. Buraya kadar kendimle
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hemfikirdim. Bundan sonras›na ise geçemiyordum. Uygula-
mam için gerekenler ise bu zamana beni yaklaflt›rm›yordu. Bir
isteksizlik hissediyordum. Uygulayanlar› da görüyordum ki hiç
de hofl bir görüntü degildi. Müslümanl›k bu muydu? Müslüman
olarak flekilsel dini vecibelirini yerine getiriyorlar, fakat insanî
olarak birbirlerine ettiklerini b›rakm›yorlard›. Bu nas›l din, kar-
defllik ve Müslümanl›kt›. Sünni mi, Alevi mi ... Hangisi do¤ru-
dur? Bölünmüfllük o kadar çoktu ki. Peki birlik, beraberlik, kar-
defllik, sevgi nerede? 

Etraf›mda ve toplumda ço¤unlukla eksik insanlar vard›. Ek-
sik olarak yaflad›¤› Müslümanl›¤› ben de mi yaflamal›yd›m. Tam
insan olabilir miydim. Allah'a karfl› iki yüzlülük yapmak istemi-
yordum. Bu riyakârl›¤› bir müddet ben de yapm›flt›m, art›k
yapmak istemiyordum.Velhas›l hep düflünüyordum. Bir türlü
ç›k›fl yolu bulam›yordum. Bu düflüncelerim s›ras›nda ise Allah
ile hep içiçe idim. O'nu hep yan›mda hissediyordum. Fakat
O'nu ne olarak hissetti¤imi bilemiyorum. ...O her zaman ya-
n›mdayd›, fakat ben O'nun yan›nda m›yd›m ve ahlâkl›, erdem-
li olman›n bütün gerektirdiklerini yerine getirmek yeterli miy-
di? Ben elden geldi¤ince uygun olan davran›fllar› yapabilme¤e
e¤ilimli, yapmaya çal›flabilen bir insand›m. yapamad›¤›m za-
manlar piflman oluyordum. Örne¤in: Eflime kötü davran›yor-
dum, baz› zamanlar onu üzüyordum. Bazen üzüntü verecek
hareketler sergiliyordum. Zaman zaman içki içip sigaray› fazla-
laflt›r›yordum.. Buna banzer sonradan piflman oldu¤um olum-
suz birçok hareketlerim oldu. Benim burada anlatmak istedi¤i-
mi özetlersem; yapt›klar›mla hesaplaflt›¤›m daha do¤rusu vic-
dan›mla, ve kendime özelefltiride bulundu¤um zamanlarda faz-
lalaflma¤a bafllam›flt›. Bu hesaplaflmalardan ç›kan sonuçta; O'na
hep borçlu ç›k›yordum. Neticede hep rahats›zd›m. Yani ruhum
huzurda de¤ildi. ‹nsano¤lu mutlaka hata yapabilirdi, kusur ifl-

202

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



leyebilirdi fakat bu hatalar›m›, eksikliklerimi bir zincir gibi bir-
birine ekliyerek uzatmamal›yd›m. Ben bundan dolay› da rahat-
s›z oluyordum. Ben gerçekten de Allah'›n istedi¤i gibi olmal›y-
d›m. Fakat nas›l olunabilinir miydi? Gerçekten de; benim gibi
olumsuz flartlarda sevgisiz aile ortam›nda yetiflmifl bir insan bu
kadar olumsuz flartlarla yaflan›lan günümüz yaflay›fl›nda erdem-
li, ahlâkl›, dost, sevecen, iyiliksever, kendisi ile ve herkes ile
bar›fl›k, tüm insanlar› ve canl›lar› sevebilen ve en önemlisi de
'Seni sevebilen olabilir miydi? Allah›m.' Ben bunlar› gerçeklefl-
tirebilir miydim? Allah›m. Bu özellikleri yerine getiren ne kadar
az insan vard›. Ben ne kadar yapabilirim ve olabilirim. Çok dü-
flünüyordum.

Yo¤un ifl hayat›m ki ayn› zamanda çokta stresliydi, hareket-
li az›c›k da çalkant›l› evlilik yaflam›m bütün olunca h›z›yla sü-
rüp gidiyordu. 

fiirketimiz büyümüfltü ve bu yüzden iflyerimize bir muhase-
be müdürü al›nmas› gerekiyordu. Baflka bir flirketin muhasebe
servisinden emekli olan ve flirket sahiplerimizin de daha önce-
den kendisini tan›d›klar› bir kifliyi ifl yerimize müdür olarak al-
d›lar. Elli yafllar›nda fakat daha genç gösteren bu temiz yüzlü,
efendi görünümlü, iyi konuflan insan›n ad› ‹smail Agar idi. Biz-
lerle tan›flt›r›ld›. Tan›flmam›z ve çal›flmaya bafllad›¤› günden k›-
sa bir süre sonra yaz›hanede görevli di¤er üç arkadafl ile bir-
likte haftasonu bizi; hem tan›flma konuflma fleklinde piknik
yapmak üzere bir mesire yerine davet etti, kabul ettik. Arabas›
ile mesire yerine gittik. Herfley çok güzeldi. ‹smail bey tatl› dil-
liydi. De¤iflik bir insand›, fakat cezbedici bir yan› vard›. Dedi-
¤im gibi her fley çok güzeldi. Tabiat bir harikayd›. Yemyeflil ot-
lar›n, a¤açlar›n içinde idik, Önümüzden dere ak›p gidiyordu.

‹smail Bey o yerde ve o anda Bahai oldu¤unu söyledi. Ba-
hailik hak›nda aç›klamalarda bulundu. Biz çok flafl›rm›flt›k. Ar-
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kadafllardan bir kaç› baz› sorular sordular. Bende sordum. O
aç›klamalara devam etti. Ben o an için Bahaili¤i bir mezhep
olarak alg›lad›m. Ya da tarikat gibi. Di¤er arkadafllar da böyle
düflündüler. Fakat flimdiye kadar hiç böyle bir mezhep tarikat
flekli duymam›flt›. fiafl›rm›flt›k. En çok de ben. fiimdiye kadar
hiç duymad›¤›m›z böyle bir dini görüflün mensubu . Bu ne bü-
yük cüretti. Bundan sonra içimden kendisini takdir ettim. Ne
karfl› ç›kan oldu ne de tam olarak kendi fikrini beyan eden. Ne
diye bilirdik ki zaten. Savaflam›yorduk çünkü elimizde silah
yoktu. Biraz suskunluk anlar› yafland›. Sonra dönüfl vakti gel-
di. Di¤er arkadafllar eski havalar›na tekrar girdiler. Lakin ben
allak-bullak olmufltum. ‹smail Bey'den kitap istedim. Evlerimi-
ze da¤›ld›k. Ben hâlâ olay›n flokunu yafl›yordum.Yeni bir pey-
gamberden, yeni bir kitaptan, yeni bir dinden bahsediliyordu.
Böyle bir görüflü flimdiye kadar hiç duymam›flt›m. Biliyordum
ki di¤er insanlar da hiç duymam›fllard›. Ne bas›nda, ne kitap-
larda... hiç rastlamad›m. Bütün dinleri, mezhepleri, Materyalist
felsefeleri ve ateisti biliyordum.

Allah yeni bir Peygamber , yeni prensipler, yeni flariat gön-
dermifl yüzelli y›l önce ve ben duymam›flt›m. Bilmemek flafl›rt-
mam›flt›. Beni flafl›rtan; böyle bir fleyi nas›l düflünmemifltim.
Halbuki o kadar çok düflünmüfltüm ki senelerce. Allah'›n yeni
bir Peygamber gönderdi¤ini ve bundan sonra da her bin y›lda
bir peygamber gönderecegini düflünmemifltim. Herhalde dü-
flüncelerin rotas› ilginin k›lavuzlu¤unda gerçekleflebilirdi. 

Zamanla araflt›rma¤a, ö¤renme¤e bafllam›flt›m. ‹ncelemeler
yapt›m. ‹smail Bey'den zaman zaman kitaplar alma¤a ve soru-
lar sorma¤a bafllad›m. Yan›tlar verdi. ‹lgileniyor ve bilgileniyor-
dum. 

Bu arada beni ve herkesi flafl›rtan hastal›¤›m devreye girdi.
Kalp krizi geçirmifltim. Bu genç yafl›mda kalp hastas› olmufl-
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tum. Bu yaflta pek rastlanmayan bu illet beni bulmufltu. Kalp
ameliyat› oldum (By pass). Bu beni oldukça sarst›. fiimdiye ka-
dar hastal›k nedir bilmezdim, bir aspirini bile içmezdim. Çok
sars›lm›flt›m, ameliyat sonras›nda uzun bir dinlenmeden sonra
tekrar ifle bafllad›m. Kendimi koyvermemeye çal›flt›m. Ameliyat
öncesi ve sonras› ölüm düflüncesi ile o kadar içiçe oldum ki Al-
lah'a daha çok sar›ld›m ve daha çok düflünmeye bafllad›m.
O'nu daha çok sevmem gerekti¤ini anlad›m. Yaflam› da ölümü
de veren Allaht›r. Dönüflümüz O'na idi. Bu gerçe¤i insanlar id-
rak edip O'nun yolunda ve isteklerini gerçeklefltirerek yerine
getirseler, ne güzel olur bu dünya. Allah'tan korkan, O'nu se-
ven ve bilen, istediklerini yapand›r ve insanlar› de sevendir. Al-
lah'› bilmek de insan›n akl›n›n mekanizmas›yla beraber gerçek-
lere daha çabuk ulafl›lmas›na do¤ru, h›zl› ad›mlar› atmas›n› sa¤-
l›yor.

Allah'›n gerçe¤ini bilen ve O'nu bilerek sevmesinden daha
güzel bir fley ne olabilir. Her an O'nunla nefes al›p vermek, her
an O'nun yan›bafl›m›zda oldu¤unu bilmek ve böyle yaflayan bir
insan yanl›fl ad›mlar atabilir mi, istenilmeyeni yapabilir mi?
Çünkü akl›m›z O'nun gerçe¤ini kabul etmifltir. 

Ne mutlu bana Allah'› bilerek seviyordum. ve bu sevginin
hamuruyla yavafl yavafl yo¤ruldum ve olgunlaflma¤a bafllad›m.
Bu yo¤rulma sürecinin olufluma katk›s› ve h›zlanmas›nda ‹sma-
il A¤abey'in katk›lar› yads›namazd›, elbette.

Onun kiflilik yap›s›, hareketleri, karakteri örnek bir insan s›-
fat›nda idi. Allah'›n olmas›n› istedi¤i bir insan görüntüsünü bü-
tün berrakl›¤›yla yans›t›yordu. ‹çkisi, sigaras› yoktu. A¤z›ndan
hiç bir zaman küfürlü bir kelime ç›kmam›flt›. Dürüstlük timsa-
liydi o. Konuflmas› nazik, sevecen ve etkileyiciydi. Görebildi-
¤im ve bilebildi¤im kadar›yla da aile hayat› da mükemmeldi.
Ailesi de Bahai idi. Mütevazi bir yaflam sürdürüyordu. Temiz gi-
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yimli bak›ml› ve iyilikseverdi. Sorunlar›m›za yard›mc› olmaya
çal›fl›rd›. Bütün bu özelliklere sahip olan bir insandan benim et-
kilenmemden daha do¤al ne olabilirdi. Bütün bunlar sizce be-
nim ondan etkilenmeme neden olamaz m›yd›. Ve o insan Ba-
hai dinine mensuptu. Sizce merak edilip araflt›r›lmas› gerekmez
miydi bu Dinin? Hele benim gibi y›llard›r sorularla bo¤uflup du-
ran ve bir türlü terazinin hangi kefesinde olaca¤›n› bilemeden
yaflayan bir insan için incelenmesi kaç›n›lmazd›. Bu ilgi çekici
yeni Dinin m›knat›s› ve mensubu olan insan yan›bafl›mdayd›. 

‹flte bütün bunlardan sonra yo¤rulmam kafi gelmifl olacak
ki okudu¤um son kitap olan 'Nebe-i Azim' ile o gece yar›s›,
kendimi piflmifl olarak bulaca¤›m f›r›na at›ld›m. Ve büyük bir iç
huzuru ile oturmakta oldu¤um sandalyeden h›zla f›rlad›m, pifl-
mifltim. Allah'›n son Emrinin Bahai Dininde flekillendi¤ini ka-
bul ettim. ‹nand›m ve iman ettim. Allah bana yard›m etmiflti.
Güzel Allah›m, O'nu isteyen bu kuluna yard›m›n› esirgememifl-
ti. O'nu isteyen ve arayan Onu bulurdu. Bahai idim art›k. Bun-
dan sonra Bahai olarak Allah'a olan inanc›m›n gerektirdikleri-
ni yapmak ve yaflamak için elimden gelen herfleyi yapacakt›m.
Bir Bahai gibi yaflayacakt›m. Öyle sevinçliydim, Öyle huzurluy-
dum ki art›k anlatamam. Herfley yeniden bafll›yordu art›k be-
nim için. Yeni bir hayata bafllaman›n ilk ad›mlar›nda büyük
mesafeler katedece¤imi ve daha iyi olaca¤›m› hissettim. Allah'a
flükürler ettim. Beni do¤ru yola k›lavuzlad›¤› için O'nu daha da
sevme¤e bafllad›m.Ve O'nun yolundaki merdivenlerinde bir
basamak daha yükseldim. Büyük bir flevk, Heyecan ve mutlu-
luk sarm›flt› beni. O gece sabaha kadar uyuyamad›m. Üç-befl
gün nihayet bir hafta kadar içinde bu mutluluk ve heyecan be-
ni de¤ifltirme¤e bafllad›. Eflim ve çocuklar›m bu de¤iflikli¤i far-
ketmifllerdi. Eflim bendeki bu de¤iflikli¤e memnun olmakla be-
raber nedeninin ne oldu¤una anlam veremiyordu. Bir de¤iflim
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rüzgâr› sarm›flt› beni. De¤ifli vermifltim. Genelde sinirli olan ka-
rakterim yumuflam›flt›. ‹lk büyük etki bu yumuflama olmufltu
bende gözlemlenen. Eflime daha bir iltifatkâr olmufltum. Ço-
cuklara daha bir ›l›man-sevecen olmufltum. Bütün iyi meziyet-
lerin, davran›fllar›n, güzel huylar›n bende bafllamas›n›n ilk ifla-
retleriydi belki de bu bendeki olumlu de¤iflim, daha da iyi va-
s›flara sahip bir insan olacakt›m ileride, inflallah kendi çabala-
r›m ve Allah'›n yard›m›yla. Allah'› seviyordum ve O'nun yarat-
t›klar›n› da sevmeliydim. Beni de¤il bizleri yaratm›flt› O. Keflke
bütün insanlar O'nu gerçekten sevip de O'nun yaratt›klar›n› da
sevseler, birbirlerini yok etmeseler, düflmanl›klar olmasa....

‹smail Abi'ye Bahai oldu¤umu, bu Dinin de; Allah'›n bun-
dan önceki di¤er dinleri gibi bir zincirin flimdiki son halkas› ol-
du¤unu, Hz.Bahaullah'›n hak Peygember oldu¤unu kabul etti-
¤imi Allah'›n bu Dinindeki fleriatince yaflamaya karar verdi¤imi
söyledim. Çok memnun oldu ve sevincini-sevincim ile paylafl-
t›. Oturduk konufltuk, mutlulu¤unu gözlerinden okuyordum. 

Hayat arkadafl›ma-eflime Bahai oldu¤umu söylemem zor ol-
mad› benim için. Zor olsa bile söylerdim. Bu olumlu de¤iflimi-
min sebebinin Bahai olmamdan kaynakland›¤›n› ö¤rendi¤inde
beni olumlu ve anlay›flla karfl›lad›. Kendisine de zaman zaman
Bahailikten bahsederdim. Okudu¤um kitaplar› o da okurdu.
Kendisi de Allah'a olan inanc›n› tam olarak yaflam›yordu. Za-
ten, bunun s›k›nt›s›n› da yafl›yordu. O da kendisinde bir eksik-
lik oldu¤unun fark›ndayd›. Bunu beraberce yafl›yorduk. Üstün-
körü, göstermelik yapt›¤› ibadetinin kendisini tatmin etmedi¤i-
ni, flekilsellikten öteye gitmedi¤ini, Allah'a yak›n olamad›¤›n›n
fark›ndayd›. Bunu biliyordu. Bir eksikli¤inin oldu¤unu, bu ek-
sikli¤i dolduracak fleyin ne oldu¤unu bilemiyordu. Becerikliy-
di, bilgiye aç›kt›, gerçeklere aç›k bir yap›s› vard›, duygusald›,
sezinlemelere kuvvetliydi. Beni de seviyordu....

207

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Onu ‹smail Abi ve ailesiyle tan›flt›rmak istedim. Daha do¤-
rusu ben de tan›flmam›flt›m. Hem ben hem de eflim tan›flm›fl
olacakt›k. Çocuklar ile hep birlikte evlerine misafir olduk. Gü-
zel insanlar, hepside s›cak-sevecen-samimi idiler. Benim Bahai
olmama onlar da çok sevindiler. Eflim onlar›n s›cakl›¤›n› hisset-
ti. ‹smail Abi ve ailesinin sevgi çemberinin alan›ndan eflimde
etkilendi. O da nasibini ald›, kendince ve çabuk oldu. O ak-
flam kabul etti. Onun Bahai olmas›na hepimiz çok sevindik.
Mutlu bir Bahai ailesi olarak ‹smail Abi'lerden ayr›l›p evimize
geldik.

Biz art›k bir Bahai ailesiydik. Eflim de Bahaili¤i kalbul etmifl,
Allah'›n yolunda bu yaflam›m›zda beraberce huzurlu-mutlu
ad›mlarla ilerleyecektik. Çocuklar›m›za daha iyi ebeveyn ola-
cakt›k. Onlar› Allah'›n do¤ru yoluna k›lavuzlayarak büyütecek-
tik. Allah'›n istedi¤i herfleyi yerine getirecektik.

fiu anda bu son sat›rlara yazd›¤›m Bahai oluflumuzun onun-
cu ay›nda herfley o kadar de¤iflmifl bir hal ald› ki. Eflim ve ben
mutlu ve huzurluyuz. Birbirimizi ve çocuklar›m›z› daha çok se-
viyoruz. Allah'› ve insanlar› çok seviyoruz. Gerçekten erdemli
ve örnek bir insan olabilmek için çaba sarfediyoruz. Çünkü in-
sanlar› Allah'a k›lavuzlayabilmenin biz Bahailerin örnek birer
iyi insan olabilmesinden geçti¤ini art›k biliyoruz. Öyleyse in-
sanlara, Allah'› bilerek sevmesini ö¤retelim, O'nun bizlerden
bu son Emrinde istediklerini insanlara anlatal›m. Bu göreve he-
men bafllamal›y›z. Bu ‹lâhi görevdeki çabalar›m› h›zland›raca-
¤›m.

Nas›l Bahai oldu¤umu özet olarak anlatmaya çal›flt›m ve
tekrar gözden geçirdim. ‹fadelerimde bazen düflük cümleler
olabilir.

Bahai olmam elbette Allah'›n bir lütfu ve inayeti idi. Ve flu-
nu da biliyorum ki ‹lahi plan›n içinde yeralmam O'nu aramam-
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dan dolay›d›r. Allah'› seven, isteyen ve arayan kesinlikle O'nu
bulur. O size do¤ru yolu gösterir ve buldurur. 

Erdo¤an Demir- 9.5.1999 

"Cidden söylüyorum: Bu gün, Mevudun Yüzünün görü-
lüp Sesinin iflitilebilece¤i gündür. Allah'›n nidas› yüksel-
di; cemal›n›n nuru parlad›. Bofl sözler gönül safhas›ndan
silinmeli ve herkes aç›k bir yürek ve ar› bir düflünce ile
Onun Zuhurunun alametlerine, Risaletinin delillerine ve
Celâl›n›n iflaretlerine bakmal›ld›r.

Bu gün cidden büyük bir gün. Bütün mukaddes kitap-
larda ondan "Allah'›n Günü" diye bahsedilmifl olmas› bü-
yüklü¤üne bir flehadettir. Her peygamberin, her Tanr› El-
çisinin ruhu bu hayranl›k verici Günün hasretini çekmifl-
tir. Yeryüzünde yaflayan çeflitli kavimler ve milletler hep
bu Günün müfltak› idiler. Bununla beraber, Onun Zuhu-
runun Günefli Tanr› iradesinin göklerinde görününce bü-
tün bu milletler ve kavimler, Hakk›n kendi lütuf ve inaye-
tiyle hidayet buyurdu¤u kimseler müstesna olmak üzere,
Onu tan›may›p gaflette kald›lar. ..."74

1999 y›l›nda kat›ld›¤›m Türkiye'nin Yaz okulunda, istek ve
aflkla hizmet eden Mikail Tunç ad›nda bir geç ile tan›flt›m. Ken-
disinin, Emrin de¤iflik alan›nda hizmet etti¤ini ve gençlerle du-
yuru seyahatlerine kat›ld›¤›n› duydum. Merakla ‹lahi Emri na-
s›l tan›d›¤›n› sordu¤umda, flöyle anlatmaya bafllad›: 1997'ye ka-
dar dine inanm›yordum ve amaçs›z bir yaflam sürdürüyordum.
Düflüncelerim kar›fl›kt›. Allah beni bu avarelik ve flaflk›nl›ktan
kurtard›. Öyküsünü yazmas›n› rica ettim.
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‹LAH‹ EMR‹ TANIMAKLA HAYATIN AMACINA VARDIM

Hayat›m›n dönüm noktas› olan Bahailik ile tan›flmam›n ras-
lant›lar›n› size özet olarak yaz›yor›m.

Ben 10, 4, 1971 Tunceli do¤umluyum. May›s 1997 y›l›nda,
Bahai Dini ile tan›fl›ncaya kadar çok kaoslu y›llar›m geçti. Ya-
ni çöl ortas›nda yolunu flafl›rm›fl bir insan gibi. Ve buna ba¤l›
olarak plans›z bir yaflam yafl›yordum.

Benim için herfley 1996'da Elaz›¤'dan kalk›p Avrupa'ya git-
meye karar verdi¤imde bafllad›. Pasaportumu ald›ktan sonra vi-
zeyi almak için ‹stanbul'a hareket ettim. ‹stanbul ve Ankara'da
vize alabilmek için iki ay u¤raflt›m. Fakat hiç bir sonuç alama-
d›m. Böyle gidebilmenin zor oldu¤unu anlay›nca Bulgaristan
vizesi almak kolayd›. Herhangi bir sorun ç›karmad›lar.

Vizemi ald›ktan sonra art›k Bulgaristan'a hareket zaman›m
gelmiflti. ‹stanbul'da misafir oldu¤um evden ç›k›p otogara gidip
oradaki ülkeler aras› otobüslere binip gidecektim sonunda. Ne
varki hemen hemen her gün gitti¤im otogara servis bulama-
d›m. Ben de gitmeyi kendime tek ç›kar yol olarak seçti¤im için
Ticari Taksiye binip otobüs hareket etmeden önce yetifltim. Bi-
letimi kestikten sonra Bulgaristan'a hareket ettik. Türkiye s›n›-
r›ndan sorunsuz geçtikten sonra; bafltan beri olan olumsuzluk-
lar bu defa Bulgaristan taraf›nda oldu. Pasaportum ve vizem ol-
du¤u halde Bulgaristan polisi girifl izni vermedi. Tekrar geri
dönüp ‹stanbul'a geldim. Art›k bu iflten yeterince s›k›lmaya
bafllam›flt›m.

Bir anda kendi kendime karar verip Antalya'ya hareket et-
tim. Antalya'ya gelmemin amac›; Elaz›¤'da dükkan iflletti¤im
zaman Kooperatif Evlerine üye oldum. Bu evlerin hangi afla-
mada oldu¤unu ve ne zaman teslim edilece¤ini daha yak›ndan
görmek istedim.

210

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Antalya'da gezindi¤im bir gün tesadüfen eski bir arkadafl›-
m› gördüm. Sohbet esnas›nda kendime bir Cafe-Bilardo Salo-
nu almaya karar verdim. Kooperatif Evlerimi satt›m ve elimde
olan birikimlerimle Bilardo Salonunu ald›m. ‹fl yerimi iflletti-
¤imde yaklafl›k bir ay gibi bir zaman giçmiflti ki; içeriye flahs›n
birisi girip daha önce iflleten kifliyi sordu. Bende kendisine ifl
yerini kendimin devir ald›¤›m› söyledim. Bu kifliyle tan›flt›ktan
sonra ayn› memleketli yani hemflehri oldu¤umuzu anlad›k.
Mehmet Ali ismindeki bu arkadafl›m bana s›k s›k gelip gitme-
ye bafllad›. Bir gün kendisine ‹nglizce ö¤renmek için dersha-
neye gidece¤imi söyledim. O da dersaneye gitmektense, ken-
di arkadafl› olan Mehmet Metin'in efli Ebru Metin'in ‹nglizce
kursu verdi¤ini böyle bir çal›flman›n daha verimli oldu¤unu
söyledi. Bende kabul ettim.

Ebru Han›m'la derslere bafllad›k. O ana kadar yaklafl›k bir
ayl›k zaman geçmiflti. ‹flte O akflam yine derse bafllamak için
çal›flma masam›za yöneldik. Masadaki sandelyeme oturmadan,
masan›n üzerinde ters duran bir kitap gördüm. ‹lk iflim kitab›
düzeltmek oldu. Kitab›n kab›ndaki bafll›k beni flafl›rtm›flt›. 'Ba-
hai Dininin 1. Yüz Y›l›' diye. Art›k dersi b›rakm›fl tüm çal›flma
ve sorular›m› bu konuya yöneltmifltim. O ana kadar var olan
bir gücü kabul edip fakat dinleri pek benimsemiyen ben, bir
anda önceki dinleri savunmaya ve çevremde ö¤rendi¤im tek
fley olan Hz.Muhammed'in son Peygamber ve Kur'an'n›n son
Kitap oldu¤unu söylemek oldu. 

Ben bu haberi duyduktan sonra, ilk önce o güne kadar hiç
okumad›¤›m Kur'an-› Kerim'i al›p okumaya bafllad›m. Çünkü
sonlukla ilgili ayetleri kendim okuyup görmek istiyordum.
Kur'an-› Kerimi okudu¤umda de¤il son olmakla ilgili ayet, Hiç
bir fleyin son olmad›¤›n›, birinin bitip di¤erinin bafllad›¤›n› ve
gelecekle ilgili çok aç›k ayetlerle karfl›laflt›m. Bu ayetler benim
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merak›m› daha da artt›rd›. Bahai Dinine ait bir kaç kitap oku-
dukça sonra yaflam›mdaki en büyük boflluklar›n doldu¤unu
gördüm. 

Art›k karar›m› verdim. Bir akflam Mehmet ve Ebru Metin ai-
lesinin evine gidip 'Tescil kart›m›' imzalad›m. Yaflam›m ondan
sonra daha düzenli ve planl› olmaya bafllad›.

Hz.Bahaullah aflk›n›n her kesin kalbinde yanmas› için ‹lâhi
teyitlarini sunmas›n› yüce Efli¤inden dilerim 

Mikail Tunç 29.09.1999

"Söyle: Ey kavim! Onun zuhuru için Tanr›ya flükredi-
niz. O sizin için gerçekten en büyük bir faz›ld›r, en mü-
kemmel bir nimettir. Onunlad›r ki her bir çürümüfl ke-
mik dirilir. Ona yönelen Tanr›ya yonelmifl olur ve Ondan
yüz çeviren benim cemalimden yüz çevirmifl, bürhan›ma
küfretmifl ve müsriflere kat›lm›fl olur. O sizin aran›zda
Tanr›n›n vedias›, içinizde emaneti, üzerinizde zuhuru ve
mukarreb kullar› aras›nda tulûudur."75

SIRAT KÖPRÜSÜ 

Türkiye'de Ruhi Enstitü kurslar›n›n kuruluflundan sonra
gençler aras›nda duyuru faaliyetleri görünür flekilde ço¤ald› ve
gençler büyük baflar›lara tan›k oluyorlard›.

Ankara'da bulundu¤um s›rada 19 gün Ziyafet'ine kat›lanla-
r›n ço¤u gençlerden ve bunlar aras›nda üç Bahaizade d›fl›nda
di¤erleri kendi araflt›rmalar›yla Bahai olmufllard›.
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Bu toplant›da telebe olan Cihat Solmaz isminde bir gençle
tan›flt›m. Daha önce ahbaplar›n anlatt›klar›na göre, tescilinden
sonra ailesi taraf›ndan s›k›nt›l› günler geçirmifltir. fiimdilik onun
iman›na sebep olan iki Bahai genç ile yaflamaktad›r.

Burada kendi yazd›¤› öyküsüdür:

"Allah-u Ebha

Bahai olmadan önce ailemden gördü¤üm üzere muhafaza-
kâr, sa¤c› bir dünya görüflüne sahip bir kifliydim. Bu tutumda
annem-babam da tabii olarak daha bir tutucu ve günümüz din-
cilerindendi.

Bana Bahaili¤i ilk kez olarak s›n›f arkadafl›m Süleyman Ça-
par duyurdu. Bunu duydu¤um da ben Hz.Muhammed'in son
olmad›¤› ve baflka bir Din olas›l›¤›n› hiç düflünmedi¤im için pek
umursamad›¤›m gibi, hatta sap›k bir görüfl olarak düflündüm.
Bunu takiben Süleyman'a olan yak›nl›¤›m antipatiye dönüfltü.

Bu süreç bafllamadan önce Süleyman, en iyi arkadafl›m olan
Zaur Abdullayev'e çoktan tebli¤ etmifl ve Zaur s›k› bir araflt›r-
ma sürecine girmifl bulunuyordu.

Yaklafl›k 10 gün sonra Zaur bana Bahailik Dinine inand›¤›-
n› söyledi. 3 gün sonra Zaur'la tekrar görüfltük ve ben bu 3
günlük süreçte müthifl bir flok yafl›yordum. Çünkü benimle ay-
n› görüfllere sahip olan en iyi arkadafl›m din de¤ifltirmifl ve yol-
lar›m›z ayr›lm›flt›. O bana en yak›n kifli oldu¤u için bu olay be-
ni kesinlikle ilgilendirmeliydi.

Ve nihayet o gün Zaur bana tebli¤ yapt› ve kafamda müthifl
çeliflkiler oluflma¤a bafllad›. Çok zor durumdayd›m. Tam akl›-
m› kaybedecek noktaya gelmifltim. Zaur'a yalvar›rcas›na ondan
yard›m diliyordum: "Ne olur bu Dinin hak oldu¤unu bana yüz
kere bin kere söyle. Söyle ki büyük bir uçuruma kurulmufl o
incecik Köprüden geçebileyim" diyordum.
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Benim bu durumumu anlayan Zaur, kendini feda edercesi-
ne yard›ma koyuldu. Önce beni Süleymanlara götürdü ve ora-
ya Say›n ‹rfan Ar›bafl'› ça¤›rd›lar. ‹rfan Bey bana yaklafl›k 3-4
saat boyunca müthifl bir tebli¤ yapt› ve bunun ard›ndan ben
büyük bir aflkla Emre iman ederek tescil oldum. Yeniden do¤-
mufl gibiydim. kendimi tertemiz hissediyordum. Hayata çok
genifl aç›larla ve yeni vizyonlarla bakmaya bafllad›m. Bütün ta-
assuplar› kolayl›kla silebiliyordum. Kör olmufltum kötü olan
fleyleri görmüyordum.

Hz.Bahaullah'a flükürler olsun ki; flu anda Süleyman, Zaur
ve ben ayn› evde yafl›yoruz ve güzel bir hayat›m›z var.

En içten Ebha sayg› ve selamlar›mla

Cihat Solmaz

"EY ARZ ÇOCUKLARI!

Beni istiyorsan benden baflkas›n› isteme. Güzelli¤imi
seviyorsan gözlerini dünyada olanlardan çevir. Çünkü
benim sevgim ile bir baflkas›n›n sevgisi su ile atefl gibi tek
bir gönül ve kalbe s›¤maz."76

‹Y‹ A⁄AÇ MEYVES‹NDEN BELL‹ OLUR

‹stanbul'da bulundu¤um 1999'da, Beyti Mübarek'te yap›lan
(Hz.Bahaullah'›n bulundu¤u yer) bayanlar›n toplant›s›na kat›l-
d›m. Bu toplant›da yeni bahai olmufl olan Zeynep Çak›lc› is-
minde genç ve ruhani bir bayanla tan›flt›m. Çok duygulu ko-
nuflmas›nda; Üç gün sonra Nevflehir'de Bektaflilerin y›ll›k tö-
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renleri olaca¤›n› söyleyerek oraya gidilirse, duyuru için iyi bir
f›rsat do¤aca¤›n› önerdi. 

Meflveret ettikten sonra beraber gitmeya karar verdik. Bu
yüzden o akflam bizde kald›. Emrin ilerlemesi, tarihi ve Türki-
ye'nin bütün dünya Bahaileri için kutlu bir memleket oldu¤u-
nu ve Hz.Bahaullah'› Akka'ya sürgün ettikleri zaman Reis Lev-
hinde flöyle buyurduklar›n›: "Söyle: Bu genç bu diyardan
ç›kt› ve her a¤ac›n ve tafl›n alt›nda bir vedia koydu. Allah
bu vedialar› hak üzere meydana ç›karacakt›r" beraberce
konufltuk. Ben: ‹flte o vedialar (emanetler) ‹lahi Emri tan›y›p iti-
raf ve kabul eden sizlersiniz. Ve ben bu söz ve di¤er Tanr› sö-
zünün yarat›c›l›¤›n› ve gücünü ispatlamak için, kendi araflt›rma-
lar›yla Emri kabul eden Türk ahbaplar›n öykülerinden bir der-
leme haz›rl›yorum" dedim. 

Gerçekten Zeynep Çak›lc›'n›n ‹lahi Emri bulmak ve tan›mak
için aramakta gösterdi¤i çabalar bu Kur'an-› Kerim ayetini an-
d›r›yor: "Bizim ugrumuzda çal›flanlar› elbette yollar›m›za eriflte-
rece¤iz."77 (2) 

Kendisinden anlatt›klar›n› yazmas›n› rica ettim:

3.9.1972'de ‹stanbul'da do¤dum. Ailem 1960 y›l›nda Ela-
z›¤'›n Harput nahiyesinden ‹stanbul'a gelmifl. Bektaflî Tarikat›n-
dan olan büyük Day›m›n etkisiyle önce dine yöneldim, daha
sonra ‹mam Caferi Mezhebinden oldu¤umuz için yaflad›¤›m
toplumdaki insanlarla baz› mücadelelerde bulunmak zorunda
kald›m. Bütün bunlar beni din konusunda derin derin araflt›r-
malar yapmaya yönlendirdi. Araflt›rd›kça kafam daha çok kar›fl-
maya bafllam›flt›. Allah bir ise neden çok say›da isimlendirilen
dinler vard›? Ve insanlar din ad›na neden birbirlerini öldürü-
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yorlard›. S›ras›yla Hz.Musa, Allah'›n elçisiydi, Hz.‹sa'da Allah'›n
elçisi. Peki bunlar çok mu kötüydü de Hz.Muhammed'i Allah
gönderdi. Bu sorunun cevab›n› y›llar sonra Zekiye Onat'tan
alacakt›m. 1992 y›l› Eylülünde her sabah oldu¤u gibi kap›n›n
önüne b›rak›lan gazeteleri ald›m. O günkü Cumhuriyet Gaze-
tesinde bafllayan bir yaz› dizisi çok ilgimi çekti¤i gibi zaten din
konusunda kar›flan akl›m› iyice kar›flt›rd›. Zennedersem befl
gün kadar süren bu yaz› dizisini toplad›m ve halende sakla-
maktay›m. Yaz› dizisinin konusu Bahai dini ile ilgili idi. Özel-
likle fieri hükümler bölümü beni çok etkiledi. Her yönü ile in-
sanl›k aleminin flimdiki zaman›na uygun hükümlerdi. Daha ay-
r›nt›l› bilgi alabilmem için hiç bir adres ve telefon yoktu Bod-
rum'daki yaz okuluna kat›lan ahbaplarla yap›lan röportajdan
oluflan bu yaz› dizisini haz›rlayan fienay Kalkanca'ya gazete
arac›l›¤› ile ulaflmak istedim. Bir türlü k›smet olmad›. 

1996 Eylülünde tatil için gitti¤imiz ‹zmirde bana Ali ‹sken-
der Ernes o¤lunun liderindeki Mihir tarikat›ndakinin kap›lar›
aç›ld›. Bu tarikat›n müridlerinden biri eski bir aile dostumuz
idi. O dönem için bunu kabul etmedim. Fakat 5 Kas›m 1998'de
‹zmir de yapt›¤›m 4 günlük bir ziyarette kendimi kargatulum-
ba bir halde tarikat›n içine att›m. ‹zmirde misafir oldu¤um evin
denize karfl› olan koltu¤una oturdu¤umda o gün bütün gücüm-
le Allah'a yalvararak flu dile¤i istedim: Allah›m, neden karfl›ma
bu tarikatlar› ç›kard›n. Ben Bahaili¤i ö¤renmek istiyorum. Bel-
ki arad›¤›m bu dindir, yalvar›yorum Allah›m! Karfl›ma Bahaili¤i
ç›kar, diyerek dua ettim. Bahai oldu¤um güne kadar tarikatta-
ki bütün ibadet görevlerimi yerine getirdim.

9 Aral›k 1998 de annem vefat etti. Bu zaman içerisinde Mer-
sin'de oturan ve kendisini iki y›l önce tedavi için bize gildi¤in-
de tan›d›¤›m annemin uzaktan akrabas› olan Sultan Han›m he-
men hemen her gün telefon açarak beni Mersin'e ça¤›r›yordu.
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Annemin Müslüman kurallar›na göre 40. günü mevlidini oku-
duktan bir gün sonra Mersin'e gitmek üzere haz›rland›m. Yola
ç›kmadan bir gece önce kütüphanemi kar›flt›r›rken, 1992 Eylü-
lünde saklad›¤›m Bahailikle ilgili yaz› dizisi elime geçti. Tekrar
okudum, ayn› gece rüyamda bir odada yerde yat›yorum, önce
kalbimden ve nabz›mdan Allah sesleri ç›k›yor derken bütün
vucudumdan Allah diye sesler ç›kma¤a bafllad›. Rüyay› gördü-
¤üm günün akflam› Mersin'e hareket ettim. Mersin'e vard›¤›m-
da Ramazan Bayram›n›n ikinci günüydü, ayr›ca 7 senedir
mumla arad›¤›m Bahaili¤i buldu¤umun fark›nda de¤ildim. Mi-
safir oldu¤um Sultan Han›m 20 y›ll›k Bahai imifl.

5 gün için geldi¤im Mersin'de ikinci gün Sultan Han›m'lara
Say›n Fahriye ve Say›n Muhiddin Çelebi çifti akflam çay›na gel-
diler. Bir süre sonra bu çift bir dü¤ün davetiyesi ç›kararak ben-
den ingilizce olan davetiyeyi tercüme etmemi istediler. Bende
çok az olan inglizcemle tercüme etmeye çal›fl›rken davetiyenin
üst taraf›nda Hz.Bahaullah yaz›s›n› gördüm hemen Fahriye Ha-
n›m'a Bahailikten söz açt›m. Bana kendilerinin de Baha-
i oldu¤unu söyledi¤inde, duydu¤um heyecan› anlatmak müm-
kün de¤il. ‹ki gün süren sohbetler sonunda flu kan›ya vard›m.
Kim Allah'›n kolunu ba¤layabilir ki yeni bir zuhur gönderme-
sin. Sahte Mehdiler gazete ve televizyonlarda sürekli ç›k›yor.
Fakat Hz.‹sa'n›n bir sözü bunlar› gerçeklerinden ay›r›yor: "‹yi
a¤aç meyvesinden belli olur." 25-26 Ocak akflam› Mersin'de
tescil oldum. 

Zeynep Çak›lc›.

"Ey Allah'›n hizbi! Biricik Dostun ö¤ütlerini can kula-
¤›yla dinleyiniz. Tanr› sözü gönüllere kök salm›fl bir fida-
na benzer. Onu hikmet ve beyan kevseriyle sulay›n›z ki,
iyice kök tutup dallar› göklere ve daha ötesine yükselebil-
sin.
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Ey dünya halk›! Bu En Büyük Zuhurun mümeyyiz vas-
f› insanlar aras›nda ihtilaf, fesad ve nifaka yol açan fleyle-
ri Kitaptan silip yerine sürekli bir ülfet, ittihad ve ittifa-
k›n esaslar›n› koyman›zd›r. Ne mutlu bu esaslar› tatbik
edenlere!

Fesat kokusu duyulan herfleyden sak›nmalar›n› ve hat-
ta kaçmalar›n› evel ve "ah›r dostlara tavsiye ettik. ..."78

SÖYLED‹KLER‹ DÜfiÜNCELER‹M ‹LE MUTABIK ‹D‹ 

Yüce Adalet Evi'nin 4 y›ll›k plan›n ilk senesinde, Türkiye
mukaddes Ruhani Mahfilinin mektubuna iliflik olan Yüce Ada-
let Evi'nin mesaj›n› ald›m. Bu mesaj ‹ngiltere, Amerika, Kana-
da ve Türkiye Milli Mahfillerine gelmifltir. Mesaj›n özet olarak
içeri¤i: "Kuzey K›br›s'›n k›sa veya uzun süreli muhacire ihtiya-
c› vard›r."

Bu nedenle, bu plan›n sürecinde, her sene bir ay Kuzey
K›br›s ve bir kaç ay Türkiyedeki ahbaplar›n ziyaretlerinin k›-
vanc›n› buldum.

K›br›s'a son seyahatimde Bayan Ruhengiz Cive ile birlikte
gittik. Bir gün bir hediye almak için bir tuhafiye dükkân›na gir-
dik. Biz Farsça konuflurken, dükkân›n sahibi olan bay Toycan
Baflmergen: "‹branice mi konufluyorsunuz?" diye sordu. 

"Hay›r biz ‹ranl›y›z ve Farsça konufluyoruz ve Bahaiyiz. Siz
Bahai Dinini duydunuz mu?" diye sorduk.

Toycan bey: "Evet duydum. Sizin Peygamberiniz K›br›s-Ma-
gosa'da vefat etmifl" dedi. Kendisine izahat vererek, Magosa'da
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vefat eden Hz.Bahaullah'›n düflman› idi. Dükkândan ç›kmadan
önce çantamdan bir broflür vermek için çantam› aç›nca Türkçe
elvah ve münacaatlar› içeren büyük münacaat kitab›n› gördü
ve broflürü verirken; "O kitab› da verirseniz memnun olurum"
dedi.

Toycan bey kitap okuyan bir insand›r. Kendisine verilen ki-
tab› bir günde okuyup baflka bir kitap istiyordu. Her gün bir
iki saat kendisi ve efli Aysel han›mla dükân›nda konufluyor-
duk. Dua, derinleflme toplant›lara ve pikni¤e davet ettik. Bir
müddet sonra "Nas›l Bahai olabilirim" diye sordu. Tescil kart›-
n› gösterdik ve ald›. Efli Aysel han›m da kart istedi. Ertesi gün
kart› doldurup getirdi. Ancak, Aysel han›m iki ay sonra tescil
oldu.

Burada kendi yazd›¤› öyküsünün özetidir:

"Bir gün Dükkan›m› açm›fl müflteri bekliyordum. Karfl›mda
nur yüzlü iki han›mla karfl›laflt›m, buyurun deyip içeriye davet
etmifl oldum ve konuflmaya bafllad›k, gerçekten ortak noktala-
r›m›z oldu¤unu kabul edip, Bahai Merkezine gitmeye baflla-
d›m. Orada gerçekten iyi ahbaplarla tan›flt›m. Bir ay sonra da
tescil olup (Allah kabul ederse) Bahai oldum. Ondan sonra
güncel hayat›m çok düzene girdi. ‹fllerim düzeldi, hayat ak›fl›
ve ailevi durumum düzeldi. Kendim, ruhani aç›dan çok huzur-
lu olmaya bafllad›m. Bahailikle ilgili bir çok kitaplar› defalarca
okudum. Çevreme ve akrabalar›ma elimden geldi¤i kadar teb-
li¤ler yapmaya çal›flt›m. Fakat bir yerde hata etti¤imi san›yorum
(Bahaullah'›n Sesi Kitab›n›n 118.sayfas›nda 114. bölümdeki
söylediklerine karfl› geldi¤imi zannediyorum. Hz.Bahaullah
Buyuruyor: "Sak›n idare dizginini baflka ellere b›rakma,
itimad›na lây›k olmayan vezirlere güvenme, gaflet içeri-
sinde yaflayanlardan olma. Yürekleri senden ayr› olanlar-
dan çekin, onlara güvenme, ifllerini ve dindafllar›n›n iflle-
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rini onlara emanet etme..."79 Diye nasihatlar› var ve ben bu
durumu akrabalar›m oldu¤u için yaflamak zorunda kal›p Al-
lah'›n Elçisi Hz.Bahaullah'›n sözlerine karfl› geldi¤imi zannedi-
yorum. Fakat hatam› anlay›p tövbe edip yaln›fllara düflmemek
için her gün dua ediyorum. 

Toycan Baflmergen

"Onun sözü insanl›¤› birlik ›fl›¤› ile ayd›nlat›r ve ‹smi-
nin zikri insanl›¤›n kalbini tutuflturup insanlar ile Tanr›-
n›n nuru aras›na gerilmifl perdeleri yakar. Tek bir iyi
amelde süfli topra¤› gökler ötesine kald›racak bir etki
var. ‹yi amel her ba¤› kopar›r, tükenmifl ve elden gitmifl
kuvveti iade eder...

Ey Allah'›n kavmi! Temiz yürekli olunuz, temiz yürek-
li olunuz; haksever olunuz, haksever olunuz. Ey Tanr›n›n
kavmi! Hakk›n zaferini sa¤layacak olan fleyler, yani
Onun yeryüzündeki askerleri ve yard›mc›lar›, mukaddes
kitablarda ve yaz›larda büyük bir sarahatle yaz›lm›flt›r.
Tanr›n›n Emrine yard›m edip onu zafere ulaflt›racak olan
askerler Tanr›n›n nazar›nda makbul olan iyi ameller ve
güzel huylard›r. Bu Gün de Emrimizin hizmetine azme-
dip güzel ahlâk ve dürüst hareket askerlerini yard›m›na
ça¤›ran kimsenin tesir ve nüfuzu alemflümul olur."80

TEM‹Z N‹YET VE U⁄URLU EV 

Say›n Gürçay Kavlakl› Türkiye'nin ruhani, faal ve alçak gö-
nüllü ahbaplar›ndand›r. Bir süre Merkezi Mahfil de ‹lahi Emre
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hizmet etti. fiimdi ise Muavenet Heyeti üyesi olarak hizmet edi-
yor. Antalya'da oturan ve ticari iflleri ‹stanbul'da olan say›n
Kavlakl›, ‹stanbul'un çevresinde bir ev yapt›rm›fl ve Enstitünün
hizmetine b›rakm›flt›r.

Güneydeki Yaz Okuluna giderken, yolda Gürçay Bey'e: "Ne
mutlu size, yapt›rd›¤›n›z ev ‹lahi Emrin kültürüne ve Emri ted-
risata hizmet ediyor" dedim.

Gürçay bey: "Biz evi yapt›r›rken ilk olarak iki oda yapmay›
düflünüyorduk. Sonra, daha büyük yaparsak dua ve tefekkür
toplant›lar›na da faydal› olur, diye düflündük ve daha büyük yap-
t›rd›k. Bizim o zaman Bahai Dininden haberimiz yoktu" dedi.

Kendisine: "Tanr› iyi niyetli insanlar› sever ve baflar›l› k›lar"
dedim. Hz.Bahaullah buyuruyor: 

"Her birinizin en büyük ödevi kimsenin el sürüp siz-
den zorla alamayaca¤› bir fleyi seçmektir. Bu fley, Tanr›
tan›k, Tanr› sevgisidir. Nolayd› görüp anlayayd›n›z. 

Kendinize ya¤murdan ve selden y›k›l›p sürüklenme-
yecek, sizi bu hayat›n germüserdinden koruyacak evler
yap›n›z. Dünyan›n zulmüne u¤ray›p terkedilen Kimsenin
size ö¤ütü budur."81

Nas›l Bahai olduklar›n› ve özellikle Kavlakl› Enstitü'sünün
öyküsünü yazmalar›n› rica ettim. Afla¤›da kendi yazd›klar›n›n
özetidir: 

"Emirle ilk tan›flmam 80 li y›llar›n sonlar›na rastlar. Ayn› flir-
kette birlikte çal›flt›¤›m›z Tuncay Onat'tan duymufltum. Daha
sonra ifl hayat›nda yollar›m›z ayr›lm›fl, ama arkadafll›¤›m›z de-
vam ediyordu. Ondaki de¤iflim dikkatimi çekti¤inden, kayna-

221

‹lahi Vedialar

81 Bahaullah'›n Sesi, sayfa 133, No: 123

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



¤›n› merak ettim. Böylece Hz.Bahaullah'›n kitaplar›n› al›p oku-
maya bafllad›m. Akli ve mant›ki deliller arayarak araflt›rmaya
bafllad›¤›m için, gafletim uzun sürdü. Bir taraftan bu Emrin yü-
celi¤ini anlamakta zorluk çekiyor, flüpheye düflüyordum; di¤er
taraftan ise ‹slam Dinine ve Hz.Muhammed'e ihanet etmifl olup
olmayaca¤›ma karar veremiyordum. Emri eserlerden birçok ki-
tap okumufltum. Herfley do¤ru idi, verilen bütün bilgilerde hiç
bir yanl›fl yoktu. Ancak bu ihanet meselesi kafam› kar›flt›r›yor-
du. Son olarak okudu¤um Hz.Bahaullah'›n bir kitab›nda rastla-
d›¤›m bir cümle içimdeki son engeli de aflmamda yard›mc› ol-
du. Orada: "Tanr› birli¤i Onun bütün peygamberlerini bir ve
ayn› kabul etmektir" diyordu. Böylece bütün perdelerden kur-
tulmufl olarak 1992 senesinde tescil oldum.

1985 senesinde yaflad›¤›m›z bir olay› burada k›saca naklet-
mek istiyorum. O sene Yal›köy'de yazl›k bir ev yapmak düflün-
cesiyle bir arsa sat›n ald›k. 

Amaç küçük bir ev yapmakt›. Fakat bafllad›¤›m›z da eflim
Gisela'n›n akl›na yeni bir fikir geldi. E¤er biz buray› biraz da-
ha büyük yaparsak buradan baflka insanlarda faydalanabilir.
Böylece proje büyüdükçe büyüdü.

Bina bitti¤inde, salonda meditasyon ve tefekkür halinde bu-
lundu¤umuz bir anda eflim: "Arzu ediyorum ki bu yerde insan-
lar bir araya gelsin, meditasyon ve seminer toplant›lar›na kat›l-
s›nlar" dedi.

Daha sonra Bahai toplant›s›nda Enstitü kavram› yerleflti¤in-
de, bu düflünce birdenbire kafamda flimflek gibi çakt› ve böy-
lece 'KAVLAKLI ENST‹TÜ B‹NASI' hayata geçirilmifl oldu.

1998 senesinde önce k›z›m Tanya sonrada eflim Gisela Ba-
hai Dinini kabul ettiler. Bir sene sonrada önce a¤abeyimin efli
Serpil Kavlakl›, sonrada kendisi Tüsün Kavlakl› ve Serpil han›-
m›z k›z kardefli Tülin Baltal›o¤lu Hz.Bahaullah'a iman ettiler. 
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23 May›s, 2000 Gürçay Kavlakl› 

"Ey Ehli Baha! Yeryüzü milletlerini ›st›raba düflürüp
çalkand›ran din ve mezhep gürültü ve kavgalar›n›n din-
mesi ve hattâ eserlerinin büsbütün silinmesi için elden
gelen himmet ve gayreti gösteriniz. Tanr› ve Tanr›ya hiz-
met eyleyenlerin sevgisi hat›r› için bu büyük ve yüce Em-
re yard›mda bulununuz. Din ve mezheb taassubu ve bun-
dan ileri gelen seviflmezlik kimsenin söndüremeyece¤i
cihan yak›c› bir atefltir. Ancak ‹lahi kudret elidir ki insan-
l›¤› bu büyük belâdan kurtarabilir.

Tanr›n›n beyan› bir lâmba ve flu sözler onun ›fl›¤›d›r:
B‹R A⁄ACIN MEYVALARI VE B‹R DALIN YAPRAKLARISI-
NIZ. Birbirinize büyük bir muhabbet ve flefkat, samimi
bir müveddet ve ülfet ile muamele ediniz. Gerçeklik Gü-
nefli fiahittir ki, birli¤in nuru bütün dünyay› ayd›nlatacak
kuvvettedir. Her fleyi bilen biricik gerçek Tanr› bu sözle-
rin do¤rulu¤unu bizzat kendisi tasdik ediyor."82

BAHA GÜNEfi‹NDEN HAYAT FIfiKIRIYOR

Anadolu'ya yapt›¤›m bir gezide Sivas'ta say›n Doktor Maru-
fi'nin yard›m›yla Sivas civar›nda ‹mranl› kasabas›na Ahbaplar›n
ziyaretine gittim. ‹ki gün say›n Talip Kalender de kald›m. Ru-
hani ve Emre ba¤l› olan bu aile, çocuklar›n› son derece ruha-
ni yetifltirmifller. Bu çocuklar münacaatlar›n› okumadan yeme-
¤e bafllamazlar. Talip A¤a diye tan›nm›fl olan Talip Bey Emrin
hizmetinde baflar›l› ve alçak gönüllüdür. Bir gün bir Taksi tu-
tup kendisi ve efliyle birlikte ‹lahi Emri duyurmak için civar
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köylere gittik. Bir köyde tatillerini geçirmek için ‹stanbul'dan
gelen bir guruba, akrabalar›n›n evinde ‹lahi Emri tebli¤ ettik.

Talip bey ahbaplar›n nas›l Bahai olduklar›na dair bir derle-
me haz›rlamakta oldu¤umu anlay›nca, kendi hayat›n›n iman-
dan önce ve sonras› diye bir yaz› haz›rlam›fl ve göndermiflti.
Burada özet olarak naklen sunulmaktad›r:

Dedem Kur'an-› Kerim'e aflinayd›. Onun sohbetlerini sever-
dim. 9-11 yafllar›ndayken dedemin gözleri katarakt olup kapan-
d›. Dini eserleri geç saatlere kadar dedeme okurdum. ‹çten içe
‹lâhi bir terbiyeye cezbolmufltum. Küçükken babam çal›flmak
için Almanya'ya gitti. Ben art›k dedemle kal›yordum, hayvanc›-
l›k ve ziraatte anneme yard›m ederdim. 13 yafl›nda babam beni
orta okuldan ald›. Daha sonra Almanya'ya gitmek üzere bozuk
k›r›k bir arabayla yola ç›kt›k. Böylesine bozuk bir arabayla ve
çok so¤uk bir k›fl mevsiminde Alp da¤lar›n› aflarak Almanya'ya
vard›k. Almanya'da Mersedes Oto Teknik bölümüne girdim. Bu
okul Sanat Yüksek okulu seviyesinde olan bir okuldu. Ancak
babam e¤itimin öneminin fark›nda olmad›¤› için okulumu hiç
önemsemedi. Di¤er taraftan annem ve kardeflim de Türkiye'de
olup yan›mda olmad›klar›ndan e¤itim hayat›m sona erdi. Daha
sonra bir tekstil f›rmas›na zor da olsa girmeyi baflard›m.

Ben art›k az da olsa para kazan›yordum ve yaln›z yafl›yor-
dum. Daha sonra Haidelberg Üniversitesi ö¤rencileri ile arka-
dafll›k yapmaya, harçl›¤›m› ve evimi onlarla paylaflmaya baflla-
m›flt›m.

17 yafl›na geldi¤imde ise art›k bir arabam vard› ve müzik
gruplar› kuruyor, spor etkinliklerine ve kurslar›na kat›l›yor ve
meydan kavgalar›yla kendimi kan›tlamaya çal›fl›yordum. Böy-
lesi bir yaflant›dan endifleye düflen babam beni Türkiye'ye gön-
dermek istiyordu, zira askerlik ça¤›na da gelmifltim. Bu flartlar
alt›nda babam beni Türkiye'ye dönme konusunda ikna etti.
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Türkiye'ye döndükten sonra evlendim ve yaflam›m bir düzene
girdi. Bu arada askere teslim oldum ve askerli¤imi muhabere
çavuflu olarak yap›yordum ki, eflim hastanede 2. çocu¤umu
do¤ururken (Berg'in do¤umu) vefat etti.

Askerli¤i bitirdikten sonra nereye gidece¤imi bilemez bir
haldeydim. Sonra tekrar köye dönüp bir düzen kurdum. Bir
traktör ald›m. Onunla kendi iflimi yapmaya ve komflulara yar-
d›m etmeye bafllad›m. ‹ki çocu¤umla yaflamaya çal›fl›rken, an-
nem ikinci evlili¤e beni ikna ederek, kardeflinin k›z›yla evlen-
dirdi.

‹mranl›'da yeni bir ev inflaa ederken rahmetli Sn.Adil Koç-
gün ile tan›flt›m. Bu tan›flma sosyal bir faaliyetin içine girmemi
sa¤lad›. Onunla birlikte siyasetle u¤raflan sosyolog, doktor,
avukat, ve her mevki ve mesleki insanlarla sosyal demokrat fa-
aliyetlerimizi yürütüyorduk. O gün 1983 sonras› H.P ve S.H.P'yi
buluflturup birlefltirmifltik. O yaln›z ve sefil yaflayan Talip A¤a
birli¤in önemini çok iyi bilirdi. Yönetim kurulunda baflkan yar-
d›mc›s› olmufltum. ‹mranl›, Zara, Divri¤i, fierefiye en etkin ça-
l›flma alan›m›zd›. O çal›flma günlerinin ortas›nda hayat›mda ye-
ni bir sayfan›n aç›lmas›na neden olan esas hat›ray› paylaflmak
istiyorum:

O çal›flma günlerinin ortas›nda arkadafl grubuyla Delice va-
disinde yonca ekiyorduk. Rahmetli Sn.Adil Bey, (rahmetle an›-
yoruz) bir gün flöyle buyurdular: "Arkadafllar, biz bu birli¤i kur-
maya zorlan›yorken, uluslararas› seviyede daha etkin bir birlik
çabas›yla mazlum insanlar inanç baz›nda Dünya Birli¤i için et-
kinlik gösteriyorlar." Hayk›rd›m Adil Bey'e; "Ya arkadafl, biz
daha bu birli¤i tescil etmeden sen neyi ima ediyorsun? Bu na-
zik ortamda sen ne demek istiyorsun?" fieklinde ç›k›flt›m. Bir-
lik. Birlik. Allah Allah...! O akflam müsait bir ortamda yaln›z gö-
rüflmem gerekmiflti Adil Bey'le. O öyküsünü flöyle anlatm›flt›: 
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"Ulan deli! Nijerya'ya gitmek isterken s›ran›n sonundayd›m.
Oradaki memurlardan biri elimi tuttu: 'Bak arkadafl, form yet-
medi ancak size çok önemli bir mesaj içeren flu broflürü veri-
yorum' dedi." Böylece, o memur (Sn.‹reç Mecidi) Adil Bey'e
broflürü vererek tebli¤ etmiflti. Broflürün yan›nda bir de Dr.Ma-
rufi Bey'in adresini ilifltirerek Adil Bey'i Sivas'a geri göndermifl-
ti. Adil Bey de Sivas'a dönmüfl ve Marufi Bey'le tan›fl›p iliflkile-
rini gelifltirmiflti.

Ben Adil Bey'e: "Yahu senin anlatt›¤›n deli saçmas›. S›radan
adam›n birinden haber al›yorsun, Bu haber üzerine de Sivas'a
gelip bir din softas›yla ba¤lant› kuruyorsun, ad›na da doktor
bilmem ne diyorsun. Birlik, dünyalaflma bunun neresinde kal-
d›? Bir de ‹ranl› bilmem ne diyorsun. O softalar ve mollalar
‹ran'› neye benzettiler görmüyor musun? Kimbilir Türkiye'yi de
hallaç pamu¤una çevirirler. Müsaaden olursa en k›sa zamanda
senin o softa doktoruna gidelim" dedim. "Pekâlâ" dedi. Bu ara-
da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyordu ve ben, insanlar›n sa-
dakatsizli¤inden, inançs›zl›¤›ndan, flüphe, kuflku ve korkakl›k-
lar›ndan iyice bunalm›flt›m. Birlik kavram› en büyük silâh›md›.
"fiimdi Dünya Birli¤i yanl›fl ellerde start al›yor" diye endifle edi-
yordum. Gitmeliydim o Sivas'›n ‹ran'l› doktoruna.

Cumhuriyet Üniversitesinin eski binas›na, 5. kata çok kar-
mafl›k düflüncelerle ç›kt›k. Akl›mdaki imaj; takal›, sakall› bir
Müslüman tiplemesiydi. Dermotoloji bölümündeyiz. Hemflire:
"On dakika bekleyin" dedi. Az sonra; "içeriye buyrun" diyen
gencin ard› s›ra girdik. Adil Bey'e; "daha bekleyecek miyiz?" di-
ye sordum. "Hay›r" Bizi içeriye buyur eden genci göstererek.
"‹flte bu arkadafl" dedi. ‹çimden bir insaf ç›¤l›¤› koptu. "Ama bu
mazlum!" dedim ve yüz ifadem de¤iflti. Göz göze geldik ve ba-
k›flt›k. Sanki, bak›fllar›m›zda uzlaflm›flt›k. Güzel kavramlar›, an-
lamlar›n›n kal›plar›nda ustaca izah etti ve onlar›, bize yans›yan
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terbiyesiyle de tasdik etti. Dedemin günlerinde ki Ehlibeyt'in
kitaplar›n› tasdik edercesine olan o ruh halimi yakalam›flt›m.
Birlikte foto¤raf çektirip yak›nlaflm›flt›k. Görevli oldu¤unu
unutmad›¤›m›z dostumuzun çok zaman›n› alm›flt›k, ya da o fe-
da etmiflti o zaman› bize. Tekrar randevulafl›p ayr›ld›k. Yolda
arkadafl›m› kucaklad›m. "Adil Bey sana minnet borçluyum." de-
dim.

"Bu sevgili doktoru korumam›z gerekiyor. Yobazlar bunu
rahats›z eder. Bir korumaya muhtaçt›r" dedim. Daha sonra la-
y›k olmad›¤›m o ilk ziyareti Sn.Marufi Beyler bize gelerek ger-
çeklefltirdiler. O akflam Adil Bey'i de ça¤›rd›lar. Toplant› geç
saatlere kadar devam etti. Konuklar haneye teslim oldular, çok
etkilenmifltim o içten samimiyetlerine. Ziyaretleri devam etti ve
ilk önce han›m tescil oldu. Ben "Bu ne büyük ma¤lubiyet ya
Rabbim" diye düflünüyordum. 

Eserleri okuyordum. Okudukça flüphelerim kayboluyordu.
Emri eserlerde teselli buluyordum. "Korkacak bir fley yok. fie-
hid ve flehideleri var" diye düflünüyordum. Bu arada Marufi
Bey'in tebli¤ program›na deste¤im devam ediyor ve onunla
köylere gidiyordum. O'nun yöntemini, köylülere olan yaklafl›-
m›n› tahlil ediyordum. Derken Dr.‹lhan Sezgin ile tan›flmak na-
sip oldu ve öyle olmal›yd› iflte. O, deli dolu, ak›ll›, amm-
ma..tam bir sevgiliydi benim için. Bir halk türküsünün flu dize-
si benim için ‹lhan bey'i ilan ediyordu sanki. Dize flöyle diyor:
"Dersimi hak saklas›n bir yarim var içinde." Art›k ‹lahi Emre
cezbolmufltum.

Tüm geçmiflimin yanl›fl oldu¤unu saptam›flt›m ve flimdi sil
bafltan yeniden bafll›yordum. fiöyle ki, Siyasetle alakay› kesmifl,
içkiyi terk etmifltim. ‹flleri düzgün, itibar› artm›fl, çevresiyle ba-
r›fl›k, kendimi ispatlam›flt›m. Bunun için de Dua okuyor, Sakl›
Sözleri okuyor ve a¤l›yordum Bahailerle tan›fl›yor ve hayranl›-
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¤›m giderek art›yordu. O zamanlardaki bir an›mda flöyle diyor-
dum: "Nefsim, egom ve kaprislerim bana zulüm ediyor. Her
iniltim, sapasa¤lam bedenimden bir fleyler kopart›yor. Ve ruha-
ni flafak söküyor. C›l›z ve eksik fikirlerimin harman› savruluyor,
zan ve vehim perdelerim y›rt›l›yordu o etkili rüyalar›mda. Son-
suz ruhani haber ikliminden ve onun Baha güneflinden hayat
f›flk›r›yordu. 

Daha sonra babam da  ‹lahi Emirle tan›flm›fl ve kabul ede-
rek iman etmiflti. 

‹flte öyle O Yüce Emrin ‹lahi ziyas›n›n hararetinde ve onun
buhar›nda bir damla olup düflüveriyor Cemali mübare¤in sev-
gi ve birli¤in bahçesine. Afla¤›da Talip Bey'in kendi fliirini siz-
lere naklediyorum.  

‹lahi,

Girdir bu fani kar›ncay› heymenin gölgesine,

‹lahi iksir kudret elinde, Al da¤›n doru¤una

Yalç›n kayalar›na, Süzülüp ruh kanad›yla

Bilgi tepelerinin hikmet p›narlar›na

Befleri tabiat›m miskin ininde

F›rlat ateflli bir ok gibi Kuvvet ellerinle

Yan›p yak›ls›n köhnemifl uygarl›¤›n orta yerinde

K›r›k kanad› iyilefltir flifa ellerinle

Sal Ebha'n›n nuri harareti ile kor karanl›¤›n, cehaletin,
flekavetin

Gözleri kamaflm›fl flaflk›n ma¤lup güruhun sinesine
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Döndür meni sarhoflluk ve hayranl›kla, 

‹nsanl›k aleminin birli¤in 

Bak›fllar›ndan saç›lan lahut s›rlar›na 

En yüksek amaç Ahd-ü Misak›na

19.09.1987 tarihinde. Talip Kalender 

"‹man ruhu her memlekette ölüyor; onu diriltecek an-
cak Tanr›n›n flifa verici devas›d›r. Allahs›zl›k insan toplu-
lu¤unun ci¤erine iflliyor; Tanr›n›n kudretli Emrinin ‹ksi-
rinden baflka onu temizleyip canland›racak ne var? Ey
Hakim! Maddenin en ufak ve bölünmez zerrelerini terkip
eden unsurlarda o maddeyi halis alt›na çevirecek derece-
de esasl› bir tahavvül icras›na hangi insano¤lu muktedir-
dir? Bu pek flafl›rt›c› ve çetin bir ifl görünür; fakat Biz fley-
tani kuvveti rahmani kudrete çevirmek gibi bundan daha
güç bir ifli baflarma¤a muktediriz. Böyle bir ink›lab› ta-
hakkuk ettirebilecek kuvvet iksir kuvvetinin de ötesinde-
dir. Bu derece büyük ve derin bir de¤iflikli¤i vücuda geti-
rebilecek amil ancak ve ancak Tanr› sözüdür."83

ÖLÜM ‹K‹NC‹ DO⁄UMDUR

Yukardaki ayette belirtilen ‹lâhi irade ve Tanr›sal kudret en
güçlü iksirin yapamayaca¤› de¤iflimleri de¤ifltirebilir. Buna
inanç sahibi insanlar inan›yor. 

Bir kaç y›l önce ‹stanbulda bulundu¤um esnada her hafta
Say›n Necla Mahano¤lu'nun evinde derinleflme toplant›s› olu-
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yordu. Bu toplant› da derinleflmeden ziyade, ahbaplar aras›n-
da sevgi birlik ve samimiyet ortam›yd›. Ev sahiplerinin göster-
di¤i sevgi ve misafirperverlik gelenlere bir güven ve huzur ve-
riyordu. Say›n Mahano¤lu tescil olmad›¤› halde bazen güler
yüzle kat›l›rd›. 

Say›n Necla Han›m'› ancak ‹lâhi sözler de¤ifltirdi ve Tanr›
Emrinin yolunda içten gelen hizmeti kazand›rd›. 

Burada nas›l ‹lâhi Emri kabul ettiklerini kendi yazd›klar›
sunmaktad›r:

"Ben daha önce sosyalist düflünceye sahip ateist birisiydim
ve Allah'›n varl›¤›n› inkâr ediyordum. Ancak Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birli¤i da¤›l›nca inand›¤›m›z de¤erleri sorgula-
maya bafllad›m ve bir bofllu¤a düfltüm. O dönemde befl yafl›n-
da bir çocu¤u olan, üniversite mezunu bir iflsizdim ve ifl ar›-
yordum. Eflim de inand›¤› de¤erler u¤runda (düflünce suçun-
dan) 2.5 sene ceza evinde kalm›fl ve sonunda beraat etmiflti.
Böylesine bir düflünce bofllu¤u içindeyken ifle girdim. ‹fle gi-
rince bütün bofllu¤umu, yapt›¤›m ifle sar›larak gidirmeye çal›-
fl›yordum. Tek hedefim iflim olmufltu ve kariyer elde etmek
için ailemi ve inand›¤›m insani de¤erleri ihmal etme pahas›na
çal›fl›yordum. Daha sonra çal›flt›¤›m ifl yerinde istedi¤im terfiyi
alamad›¤›m için iflten ayr›ld›m ve baflka bir ifl aramaya baflla-
d›m.Yeni bir ifl bulmufltum ancak o s›rada hamile idim ve ha-
mileli¤im çok kötü gidiyordu. Bu yüzden yeni girdi¤im iflten
de bir ay sonra ayr›lmak zorunda kald›m. Çocu¤umu do¤ur-
dum, bir yafl›na kadar bakt›m. Ondan sonra eski çal›flt›¤›m sek-
törden ›srarla; 'gel, tekrar ifle baflla' tekliflerini reddedemeyin-
ce tekrar ifle bafllad›m. ‹ki y›l çal›flt›m. O dönemde ikinci o¤lu-
mun gelifliminde terslikler fark ettik ve psikologlara götürme-
ye bafllad›k. Teflhis; otistik özellikleri olan bir çocuk oldu¤uy-
du. Bu arada büyük o¤lum da ergenlik ça¤›na girmiflti ve
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onunla da bir tak›m sorunlar yafl›yorduk. Bu sorunlarla bo¤u-
flurken, ikinci çocu¤umuza konulan bu teflhis bizim floka gir-
memize neden oldu. Böylece doktorlar ve pedegoglar süreci
bafllad›. Evde bak›c› vard› ve ben iflime devam ediyordum. An-
cak özel e¤itime gelen pedagog iflten ayr›lmam› ve çocu¤u-
mun bana ihtiyac› oldu¤unu söyleyince 1997 y›l›n›n Temmuz
ay›nda ekonomik anlamda çok s›k›nt›da olmam›za ra¤men ifl-
ten ayr›ld›m. Bütün bu olaylardan sonra ben büyük bir aray›-
fla girmifl ve her fleyi sorgulamaya bafllam›flt›m. '‹nand›¤›m bü-
tün bu de¤erler nas›l çöktü,' 'Çocu¤um niye otistik,' 'Niye ben?'
gibi sorulara cevap bulam›yordum. Bu sorgulama döneminde
Babam üç günlük ziyaret için annemle birlikte Hayfa'ya gitmek
istiyordu ve annem çok iyi Türkçe konuflamad›¤› için babam
benim de gelmemi istedi. 'Annene yard›mc› olursun' dedi. Ben
de zaten çok kötü bir psikolojideydim. Herfleyi ama herfleyi
sorgulayan bir vaziyetteydim ve hiç bir soruya cevap bulam›-
yordum. Eflim, bu gezinin bana iyi gelece¤ini söyleyerek git-
mem konusunda beni teflvik etti. 'Gezer biraz kafan› da¤›t›rs›n'
dedi. Bu teklif bana da cazip gelince onlarla gitmek için bafl-
vurdum ve büyük zorluklarla vize al›p 1998 y›l›n›n Mart ay›n-
da onlarla Hayfa'ya gittim.

Hayfa'ya iki grup gidiyorduk. Biz önce giden gruptayd›k ve
bu grup Kudüs'ü gezip bir gün kald›ktan sonra Hayfa'da di¤er
gelen grupla buluflacakt›k. Dolay›s›yla biz önce Kudüs'e gittik
ve di¤er Tanr› Elçilerinin kutsal yerlerini gezdik. Kudüs beni
çok etkiledi. De¤iflik dinlerin binlerce y›ll›k kutsal yerleri bin-
lerce ziyaretçi taraf›ndan geziliyordu. Ben o güne kadar hiç il-
gilenmedi¤im, dinler hakk›nda düflünmeye bafllad›m. Ertesi
gün Hayfa'ya Hz.Bab'›n makam›na gittik. Herfleye maddi göz-
le bakt›¤›m için; bu ne zenginlik, 'Amerika paray› veriyor, bun-
larda bu yerleri yap›yorlar' diye içimden geçirdim. Daha sonra
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Hz.Bahaullah'›n kutsal makam›na Behci'ye gittik. Oran›n müte-
vazili¤i beni çok etkiledi. Çok de¤iflik bir ruh haline girdim.
Herkes makamda dua ederken ben nas›l dua edece¤imi bilme-
di¤im için varolan Türkçe münacaat kitab›ndan rastgele önü-
me ne ç›karsa okumaya bafllad›m ve çocu¤umun iyileflmesi
için dua etmeye bafllad›m. Çaresiz bir annenin son ç›rp›n›flla-
r›yd› sanki.

Ertesi gün 21 Mart Nevruz Bayram›yd›. Biz tekrar Hz.Bab'›n
makam›na gittik. Bu arada babam bana sürekli dinlerin tek ol-
du¤unu ve bir zincirin halkalar› olduklar›n› söylüyor ve Kur'an-
dan Hz.Bahaullah'›n geliflini müjdeleyen ayetleri ezberden
okuyordu. Bu arada grubumuzda bulunan Gaziantep ahbapla-
r›ndan Bayan Güngör Aydo¤an; 'Sen zaten Hz.Bahaullah'›n
prensiplerini kabul ediyorsun, ‹yi de bir insans›n neden tescil
olmuyorsun. Hadi gel tescil olsana' dedi. Bende neden olma-
s›n dedim. Sanki basiretim ba¤lanm›flt›. Ona hay›r diyemedim.
Zira Çok k›r›laca¤›n› düflündüm, yani ona ay›p olacakt›. Bu
yüzden, biraz sonra bulup getirdi¤i tescil kart›n› hiç düflünme-
den imzalad›m. Herkes beni kutluyordu, Böylesi bir yerde ve
böylesi bir zamanda tescil oldu¤um için çok seviniyorlard›.
Hatta babam a¤lam›flt› bile. Bayram toplant›s›nda bulunan ve
konuflma yapan Emrin Eli Rahmetli Ali Ekber Frutan'da beni
kutlam›flt›. Ama ben hiçbir fleyin fark›nda de¤ildim. Zira içim-
deki flüpheler gitmemiflti. Böylesi bir tescilden sonra ‹stanbul'a
döndü¤ümde eflime tescil oldu¤umu söyledim. Çok flafl›rd›
ama, "sen bilirsin" dedi. Fakat babama Antakya'ya döndü¤ün-
de kimseye söylememesini tembihleyerek; "benden de namaz,
niyaz, oruç gibi fleyler bekleme ben bunlara inanm›yorum.
Tescil oldum ama bunlar› yapamam" dedim. Zira eski düflün-
celerime göre, tapmak ve ibadet etmek çok karfl› oldu¤um fley-
lerdi.

232

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Ayn› y›l›n Nisan ay›nda eski arkadafllar›m›zdan bir aileyle
Antakya'ya giderken ben arkadafllar›ma tescil oldu¤umu ve Ba-
hai oldu¤umu söyledim. Bu itiraf bana çok zor geldi. Çünkü
beni afla¤›layacaklar diye çok çekiniyordum. Ama garip bir
güç, onlara bunu söylemem gerekti¤ini hissettiriyordu. Tescil
olman›n, sanki eski düflüncelerime ihanet ediyormuflum gibi
gelmesine ra¤men söylemem gerekli diye düflünüyordum. Di-
¤er bir ilginç olayda Antakya'ya vard›ktan sonra oldu. Annem-
lerde, bütün amcamlar, day›mlar, halamlar ve kardefllerim top-
lanm›flt›k. Yengem; "duyduk ki Bahai olmuflsun. Do¤ru mu bu?
Biz buna inanmad›kta!" dedi. "Evet tescil oldum, çok ta iyi ol-
du" dedim. O sözleri nas›l söyledi¤imi hâlâ anlayam›yorum.
Sanki o sözleri söyleyebilmek için de¤iflik bir güç ve cesaret
gelmiflti bana.

Bütün bu olaylardan sonra ‹stanbul'a döndü¤ümde yine de;
'niye tescil oldum, ben hâlâ tam anlam›yla inanm›yorum ki' di-
ye kendi kendimi suçluyordum. O s›rada tescilim oturdu¤um
Bahçelievler Mahfiline bildirilmiflti. Mahfil sekreteri olan Zekiye
Onat, her ondokuz gün ziyafetinde veya di¤er kutsal günlerde
beni aray›p haber veriyordu. Ancak ben gitmek istemedi¤im-
den bir bahane uyduruyordum. Fakat o ›srarla beni ar›yordu.
Birgün art›k hay›r demek ay›p olur düflüncesiyle onlara gittim.
Masada yeni bas›lm›fl kitaplar vard›, kitaplar› tan›t›yorlard›. Ben
de yine ay›p olmas›n diye en ince olan '‹kinci Do¤um' Kitab›n›
ald›m. Eve gidince Kitab› okumaya bafllad›m. Kitap; ruhun
ölumsüzlü¤ünü ve ölümün ikinci bir do¤um oldu¤unu, rahim
alemindeki bir ceninin, sonraki alem olan, bu dünyaya haz›r-
lanmak amac›yla organlar oluflturdu¤u gibi, yaflam›n amac›n›n
da; ölümden sonraki dünyalarda ruhun organlar› olan Allah'›n
isim ve s›fatlar›n›n, son Tanr› Emri vas›tas›yla aç›¤a ç›kar›lmas›
oldu¤unu anlat›yordu. O Kitab› iki üç kere okudum ve oku-
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dukça; "ne kadar do¤ru, gerçekten de böyle, ben hiç böyle
bakmam›flt›m" diye kendi kendime söylemeye bafllad›m ve bafl-
ka kitaplarda, acaba ne bulabilirim diye düflünürken, y›llar ön-
ce babamla gitti¤im yaz okulunda ald›¤›m Emri kitaplar geldi
akl›ma ve kitaplar›m› kar›flt›rd›m, onlar› buldum ve okumaya
bafllad›m. ‹kinci do¤umdan sonra okudu¤um kitap, 'Aranan
Gerçek' adl› kitapt›r. O kitab›n benim yaflam›mda inan›lmaz de-
¤eri vard›r. Çünkü bende yepyeni bir göz ve kulak açm›flt› san-
ki. Hayat›m›n o gününe kadar bende olmayan yeni bir bak›fl
aç›s› getirmiflti bana. Daha önce hiç düflünmedi¤im konularda
bambaflka bakmaya bafllam›flt›m. Aranan Gerçek'te derledi¤i-
niz; Hz.Bahaullah'›n Sesinden olan bölümleri not ediyor ve de-
vaml› olarak o kitaba dönüp derlemede almad›¤›n›z kalan bö-
lümlerini de okuyordum. Gece saat üçe dörde kadar okuyor-
dum. Anlamad›¤›m yerleri iflaretliyor ve "Zekiye'lere gitmem
gerekiyor, ben bunlar› ancak onlara sorarsam ö¤renebilirim" di-
ye düflünüyordum. Böylece onlar› bize davet etmeye bafllad›m.
Her buluflmam›zda iflaretledi¤im yerleri ve baflka kitaplar›n
olup olmad›¤›n› onlara soruyordum. Onlar da bana: "fiu kitap-
ta arad›¤›n› bulabilirsin" diye beni yönlendiriyorlard›. Daha
sonra E¤itim Enstitüsünün bafllatt›¤› sancak kurslar›na beni gö-
türmeye bafllad›lar. Oradan çok fley ö¤rendim. Kitaplar›m›n
üzerine notlar al›yor ve o kurslarda sorular soruyordum. Sonra
Ofise gidip kitap setimi tamamlad›m. Sancak kurslar›nda ö¤ren-
di¤im fleyleri di¤er kitaplardan okuyarak pekifltirmeye çal›fl›yor-
dum. En nihayetinde Ruhi 1 kursuna kat›ld›m. Enstitü sürecinin
bende yaratt›¤› de¤iflimi kelimelerle tarif etmem mümkün de-
¤il. ‹nan›lmaz bir tat al›yordum. Bütün gün ruhun do¤as› hak-
k›nda okumak veya konuflmak istiyordum. 

Bana bu lütfu gösterdi¤i için Hz.Bahaullah'a flükrediyor ve
vesile olan herkese O'nun teyitlerini diliyorum.

234

‹lahi Vedialar

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Not: Bu sene 2004,18 Ekim de 3 günlük ziyaret için Arz-›
Akdes'e gittim. Orada kutsal makamlarda, Hz.Bahaullah'›n ba-
na göstermifl olduklar› lütuf ve inayet için flükrettim ve beni bu
yolda sabit etmeleri için dua ettim. 21 Ekim de döndükten son-
ra, sizin Sevgili Eflinizin "Unutulmaz Hat›ralar›m" kitab›n› tekrar
okudum. Kutsal Yerleri Ziyaret Bölümü bana o gezdi¤im Kut-
sal Yerler hakk›nda çok fley ö¤retti. Emrin büyüklü¤üne ve
önünde hiçbir engelin duramayaca¤›na inan›yordum ancak, bu
kutsal ziyarette bunu gözlerimle de görmüfl oldum. Zira sizin
1955 y›l›ndaki gezi notlar›n›zla bu gün aras›ndaki büyümeyi
net görebilme flans›na sahip oldum. Kuçani Bey'e Allah'tan
rahmet diliyorum. O kitab› yazmakla ne iyi etmifl. Ben her za-
man o Kitaptan yararlan›yorum.

Necla Mahanoglu 

Say›n Necla Mahano¤lu'nun öyküsünü okuyunca, 1993'te
rahmetli eflim Bay Cevat Kuçani ile yapt›¤›m›z Aflkabad seya-
hatimizle ilgili 'Aflkabad'a bir seyahat' adl› yazd›¤›m 5 sayfal›k
makaleyi hat›rlad›m. Bu makale Kas›m ve Aral›k 1994'te 'Pa-
yam-›- Badi' Mecmua's›nda yay›nlad›. Makalenin özeti: "Bu ha-
kir, yaflad›¤›m flehirde Meflhed'te ‹lahi Emri tan›d›m ve tescil ol-
dum. Bu flehirde 3000'den fazla faal Bahai vard›. Ço¤unlukla
Aflkabad ve Rusya'n›n di¤er flehirlerinden sürgün edilmifl veya
kaçm›fllard›. Ço¤u a¤›r ifllerde ve az maafl ile çal›fl›yorlard›. Ta-
bii erken davranan ve varl›klar›n› getirebilenler de vard›. Yani
zengin veya zor durumda olan herkes için Bahai kurumlar›n-
daki görev ve ‹lâhi Emrin duyurulmas› hayatlar›n›n ön plan›n-
da idi. Hepsi bilgili, mütevazi ve yar›fl›rcas›na hizmet ediyorlar-
d›. ‹flte eflimle ben böyle bir ortamda Bahai olduk. Bu ahbap-
lar›n fedakârl›klar› ve candan Emre ba¤l›l›klar› bizim mukaddes
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topraklara ve Hz.fievki Efendi'nin ziyaretine gitmemizi nasip et-
ti ve nihayet Muhaceretimize sebep oldu. 

Bunlar› yazmaktaki amac›m fludur ki, yeni tescilli olan Ba-
hai, daha ziyade ö¤renim ve Bahai hayat›n›, bulundu¤u Bahai
toplumdan al›yor. Toplum ‹lâhi emre olan vazifesini tam ola-
rak yerine getirirse yeni girenler öyle yetifliyor. ‹hmal ederse o
flekilde ilerleyip ö¤reniyor.

Bu makaleyi yazmamdaki esas amaç; ‹ran'da üniversitede
e¤itim üyesi ve Sosyalistlerin liderlerinden biri olan Say›n Ha-
san Piflrov'un nas›l Bahai oldu¤unu yazmak idi:

Say›n Hasan Piflrov'u Sosyalist faaliyetlerinden dolay› yaka-
lay›p hapse atacaklarm›fl. Bu nedenle Rusya'ya ve Iran'a en ya-
k›n flehir olan Aflkabad'a kaç›yor. Orada da her ne kadar ken-
disinin Sosyalist oldu¤unu anlatmaya çal›flsa da fayda etmez ve
onu hapse atarlar. Bu zat›n kaç sene hapiste kad›¤›n› kesin ola-
rak bilemiyorum. Ancak bu zat›n Arapça ve Farsças› mükem-
meldi. Bu arada Aflkabad depreminde Bahai Mabedi ve onun
büyük kütüphanesi y›k›l›r ve kitaplar evrak olur. Bunlar tarihi
eser diyerek Ruslar onlar› sakl›yorlar. Bay Hasan Piflrov'un
Arapça ve Farsça bildi¤ini ö¤renince onu bu eserlerin düzeltil-
mesi ifline koyuyorlar. Bu zat bunlar› okuyup düzeltiyor. Sos-
yalist rejim bozulunca ve bu zat hapisten kurtulunca ilk olarak
Bahaileri bulur ve kendisinin Bahai oldu¤unu söyler. Sonra
Emrin hizmetine bafllar ve k›sa bir zamanda Muavenet Heyeti
üyesi olarak seçilir."

O sene Rahmetli Kuçani ile birlikte 9 günlük ziyarete gitti-
¤imizde, ben bu zat› yak›ndan tan›mad›¤›m ve emin olmak için
Bay Hasan Piflrov'un öyküsünü Yüce Adalet Evi üyesi olan Sa-
y›n Fathi Azam'a anlatt›m. Kendileri onu çok methettiler. 

Bu Sosyalistlerin ço¤u dünyada adaleti ve birli¤i arayan ve
kurmak istiyen vicdanl› kiflilerdir.
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